


صدر حديثًا عنصدر حديثًا عن
مركز البحوث والدراسات
بمعهد اإلدارة العامة

معهد الإدارة العامة

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:
1.   المبادرة:

<  إذكاء روح املبادرة واالبتكار.
<  املبادرة حلل املشكالت اإلدارية.

<  اإلصغاء واالستجابة حلاجات العمالء.
<  سرعة االستجابة لطلبات األجهزة

    احلكومية.
<  االنفتاح والتفاعل مع املجتمع. 

2.   التميز:
<  اإلبداع والتميز يف تقدمي اخلدمات.

<  التميز يف إيجاد احللول اإلدارية 
الشاملة.

3.   االحترافية:
<  االحترافية يف تنفيذ أنشطتنا.
<  احترام الوقت وإجناز األعمال.

<  املصداقية يف تعامالتنا.
<  املهنية يف التعامل مع العمالء

     الداخليني واخلارجيني.

4.  االلتزام:
<  االلتزام بقيمنا الدينية والوطنية.

<  االلتزام واالنضباط يف السلوك الوظيفي.
<  االلتزام باجلودة يف تقدمي اخلدمة.

<  االلتزام باملصلحة العامة واملسئولية جتاه 
     مجتمعنا.

5.   العمل الجماعي:
<  العمل كفريق متعاون ومّتحد.

<  مشاركة اآلخرين األفكار واآلراء.

6.   الشفافية:
<  الشفافية يف إجناز العمل.

<  الشفافية يف التعامل مع املوظفني واملستفيدين
     من اخلدمة.

الرؤية:
رائدًا وشريكًا متميزًا في التنمية اإلدارية



amanah@ipa.edu.sa :4745541 11 966+فاكس:                                  بريد إلكتروني

األمانة العامة للمؤتمر :
 +966 11 4745411 +966 11 4745804  هاتف :
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واإلعالم

معهد اإلدارة العامة

ص.ب 205 الرياض 11141

المقاالت والموضوعات

التي تنشر في المجلة

وما تتضمنه من

آراء وأفكار 

تمثل آراء كتَّابها،

وال تمثل بالضرورة رأي 

معهد اإلدارة العامة.

رقم الترخيص:

1356070

ردمك:

1319 -5093

رقم اإليداع:

16/1550

Public_relations@ipa.edu.sa

موقع المجلة على شبكة اإلنترنت
www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa

24 قضية العدد

معالي املدير العام يفتتح »مركز البيانات« باملقر الرئيسي

دور التخطيط اإلستراتيجي يف حتقيق 
رؤية اململكة 2030 

عضو مجلس الشورى عبد الرحمن هيجان 
 لـ »التنمية اإلدارية«:

رًا كبيرًا يف األجهزة احلكومية  رؤية اململكة 2030 ستحدث تطوُّ
ونحتاج لكوادر بشرية مؤمنة بها 



االفتتاحيةفي الداخــــــــل

يس�������عى معهد اإلدارة العامة دائمًا للتطوير والتميز ومواكبة 
أحدث مس�������تجدات العصر؛ انطالقًا من كونه »رائدًا وش�������ريكًا 
متمي�������زًا يف التنمية اإلدارية«، وهو ما حت�������رص عليه قيادته، 
ومنس�������وبوه؛ فق�������د افتتح معال�������ي مدير عام املعهد د.مش�������بب 
ب�������ن عايض القحطاني املقر اخلاص مبرك�������ز البيانات التابع 
ل�������إدارة العام�������ة لتقني�������ة املعلومات، وذل�������ك يف ثوبه اجلديد 
طبقًا ألعلى املواصفات العاملية، واحلصول على شهادة وثائق 
التصميم املس�������توى الثالث من معه�������د “Uptime” األمريكي، 
وقد كان تطوير املركز أحد املتطلبات األساس�������ية الستمرارية 

ISO2700. احلصول على شهادة
وم�������ع جتدد اللق�������اء بكم على صفح�������ات مجلتك�������م »التنمية 
اإلدارية« نفتح معكم ملف قضية العدد التي تدور حول »دور 
التخطيط اإلستراتيجي يف حتقيق رؤية اململكة 2030«؛ فهو 
تخطيط بعيد امل�������دى، ويلعب دوًرا مهًما يف أعمال املنظمات، 
والبرام�������ج التنموية الطموحة، ويف رس�������م املالمح الرئيس�������ة 
للتغيير، واستثمار املوارد املالية والبشرية وفق معايير علمية 
وعملية تستطيع التعامل مع الواقع، واملشكالت، واملتغيرات، 
والتحديات لتحقيق األهداف املستقبلية، ومن هذا املنطلق 
توجهنا للخبراء واملتخصصني ليرس�������موا لنا دوره يف حتقيق 
هذه الرؤية املباركة، وهو ما تطالعون تفاصيله داخل العدد.

ونس�������تضيف عل�������ى صفحات املجل�������ة اخلبي�������ر اإلداري وعضو 
مجل�������س الش�������ورى د.عبد الرحم�������ن بن أحمد هيج�������ان الذي 
ش�������غل عددًا من املناصب داخل معه�������د اإلدارة العامة، وله ما 
يق�������رب من )50( عم�������اًل علميًا بني مؤل�������ف، وبحث، ومترجم؛ 
وال�������ذي التقين�������اه ليحدثنا ع�������ن تطوير اللوائ�������ح واألنظمة 
يف القط�������اع احلكوم�������ي لتتواف�������ق م�������ع رؤي�������ة اململك�������ة 2030، 
وعالقة هذا القط�������اع بالرؤية، وأهم التحدي�������ات التي تواجه 
تنفيذ برامجها ومبادراتها، ومؤش�������رات قي�������اس أداء األجهزة 
احلكومية، ومس�������اهمة املوارد البش�������رية احلكومية بدور فعال 
يف التنمي�������ة اإلدارية، وحتدي�������ات صناعة السياس�������ات العامة 
بالقط�������اع العام. ويف حتقيق العدد نتن�������اول أثر جودة احلياة 
الوظيفي�������ة يف تطوير رأس املال البش�������ري، حيث نتعرف على 
آراء بعض املوظفني عن هذا املوضوع؛ فاملنظمات التي تتمتع 
بإدارة واعي�������ة تدرك متامًا أن جتويد حي�������اة املوظفني مبثابة 
كلمة الس�������ر لالرتقاء مبستويات اإلنتاجية واألداء الوظيفي. 
وتركز »التنمية اإلدارية« يف تقرير لها على »املسار الوظيفي« 
الذي يعد أحد املفاهيم واالجتاهات اإلدارية املعاصرة، فُتبرز 
فوائ�������د االهتمام به، وإس�������تراتيجيات تطوي�������ره، ودوره يف دعم 
�������م التنظيمي،  ال�������والء التنظيم�������ي، وعالقته ب�������كٍل من: التعلُّ
واجلودة الش�������املة والتميز. وتعالج يف تقري�������ر آخر »اقتصاد 
التطبيقات« التي ستتجاوز أرباحها 10 مليارات ريال بحلول 

عام 2030م، ودور هذا االقتصاد يف حتقيق رؤية اململكة. 
باإلضافة إلى عدد من األبواب املتميزة والزوايا الثابتة التي 
تطالع�������ون تفاصي�������ل موضوعاتها على صفح�������ات هذا العدد 
م�������ن املجلة، وباقة منتق�������اة من املقاالت الت�������ي يكتبها خبراء 

وإعالميون ومتخصصون معنيون بالشأن اإلداري >
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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 

التنمية اإلدارية

تقريـر

اقتصاد التطبيقات .. استثمار يف التقنية
لتحقيق أهداف رؤية اململكة2030

38
تحقيق

جودة احلياة الوظيفية كلمة السر يف تطوير 
رأس املال البشري
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اإلدارة  معهد  ع��ام  م��دي��ر  معالي  افتتح 
القحطاني  بن عايض  د.مشبب  العامة 
ب��ح��ض��ور ع����دد م���ن ال���ق���ي���ادات اإلداري������ة 
البيانات  مب��رك��ز  اخل���اص  امل��ق��ر  باملعهد 
املعلومات  العامة لتقنية  التابع لإدارة 
)بالبهو الرئيس للمعهد(، ويهدف املعهد 
م���ن إن��ش��ائ��ه إل���ى ت��ط��وي��ر م��رك��ز بيانات 
جديد طبقًا ألعلى املواصفات العاملية، 
واحلصول على شهادة وثائق التصميم 
 Design  Tier3« ال����ث����ال����ث  امل����س����ت����وى 
 ”Uptime“ م��ع��ه��د  م���ن   »Documents

تطوير مركز  إل��ى  باإلضافة  األم��ري��ك��ي، 
)نسبة  التواجدية  عالي  جديد  بيانات 
املركز لن تقل عن %99.982(،  تواجدية 
ع��ل��ى استيعاب  ق������ادرًا  امل���رك���ز  وس��ي��ك��ون 
واستيعاب  احل��ال��ي��ة،  ال��ت��ق��ن��ي��ة  امل���ع���دات 
تتجاوز  ال  بخطة  املستقبلية  التوسعة 
15ع��ام��ًا. جدير بالذكر إن تطوير مركز 
األساسية  املتطلبات  أحد  كان  البيانات 
شهادة  ع���ل���ى  احل����ص����ول  الس����ت����م����راري����ة 

< ISO27001

معالي المدير العام يفتتح»مركز البيانات« بالمقر الرئيسي
ُأنشئ طبقًا ألعلى املواصفات العاملية وبطاقة استيعابية توسعية مستقبلية 

تصوير
وليد النغيثر
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التنمية اإلدارية

تسعى اململكة العربية السعودية 
مبختل�������ف أجهزته�������ا احلكومية، 
ل  التح�������وُّ برنام�������ج  خ�������الل  م�������ن 
لتحقيق  2020م  الوطن�������ي 
الوطنية  األهداف  مجموعة من 
اإلس�������تراتيجية خ�������الل األع�������وام 
القادمة، مستشرفة املستقبل من 

خالل ترجم�������ة تلك األهداف إلى 
مبادرات تنفيذية تقوم بدورها لتحقيق 
األولوي�������ات الوطنية بش�������فافية وصدق؛ 
عات  لبناء مستقبل واعد، وحتقيق تطلُّ
املواطن�������ني مبا ينس�������جم ورؤي�������ة اململكة 
2030م. وقد جاء معه�������د اإلدارة العامة 
ضم�������ن 24 جه�������ة حكومية مش�������اركة يف 
ل  الوطني 2020م؛ حيث  برنامج التحوُّ
يس�������هم املعهد يف مجموعة من املبادرات 
الوطني�������ة املختلفة لتق�������دمي مجموعة 
من األنش�������طة املتنوعة، التي من بينها 
مبادرة البرنام�������ج الوطني للتدريب عن 
ُبعد »إثرائي«، حيث يس�������عى من خاللها 
إلى التحول نحو التدريب اإللكتروني، 
واملعتم�������د على التكنولوجي�������ا احلديثة، 
مب�������ا يوفر ملوظفي الدولة املس�������جلني يف 
اخلدم�������ة املدنية االس�������تفادة املثلى من 
التدري�������ب بدون التقي�������د بحواجز املكان 
والزم�������ان، وتوفي�������ر البيئ�������ة اإللكترونية 
التدريبي�������ة املتكامل�������ة؛ لتمكينه�������م من 
احلصول على املعارف، واملهارات الالزمة 
للقيام مبهامهم الوظيفية؛ مما سينتج 
عنه حتقيق االستثمار األمثل يف املوارد 
البش�������رية، ورفع مس�������توى أداء منسوبي 

للتدري�������ب ع�������ن ُبع�������د »إثرائ�������ي« 
إنت�������اج  ه�������ي  مهم�������ة،  مح�������اور 
إلكتروني�������ة  ودورات  محت�������وى، 
تفاعلي�������ة ثم إتاحتها ملنس�������وبي 
اخلدم�������ة املدني�������ة للتدريب عن 
ُبعد عبر املؤمترات اإللكترونية، 
والبرامج التدريبية، واإلضاءات 
بطريق�������ة  املعرفي�������ة  اإلثرائي�������ة 
الة، ومبسطة. كذلك تهدف  علمية فعَّ
املبادرة إل�������ى حتويل احملت�������وى الورقي 
للحقائب التدريبية يف معهد اإلدارة 
العامة مستقباًل إلى دورات إلكترونية 
تفاعلي�������ة تفي باحتياج�������ات موظفي 
اخلدمة املدنية، حيث سيتم تصميم 
وإنت�������اج عدد من البرام�������ج التدريبية 
باللغة العربية. وتعدُّ »إثرائي« مبادرة 
م من خاللها  وطني�������ة للتدريب ُيق�������دِّ
املعه�������د منص�������ة إلكتروني�������ة تفاعلية 
ومرنة بآلية عمل تتصف بالبساطة. 
ف�������كل ما يحتاج�������ه املوظ�������ف الراغب 
يف التدري�������ب هو اتص�������ال باإلنترنت، 
ethrai.   والتسجيل فقط على رابط
sa، ومن َثمَّ البدء مباشرة بالتدريب 

أو املش�������اركة يف املؤمترات اإللكترونية 
أو االطالع عل�������ى اإلضاءات اإلثرائية 
املعرفية. وجدير بالذكر أن التسجيل 
متاح لكاف�������ة املوظفني مجانًا، وبدون 
ترش�������يح من جه�������ة العمل، وش�������هادته 
الت�������ي مينحه�������ا يف نهاي�������ة التدري�������ب 
معتمدة، وميكن طباعتها إلكترونيًا، 

وهو متاح يف كل وقت >

»إثرائي«: مبادرة وطنية أطلقها معهد اإلدارة العامة 
بأهداف إستراتيجية للتحول نحو التدريب عن بعد

 برنامج وطني لتدريب موظفي الدولة اإلكرتونيًا بدون تر�شيح من جهة العمل و�شهادته معتمدة

التكاليف  وتقلي�������ص  املدني�������ة،  اخلدم�������ة 
التش�������غيلية ع�������ن التدري�������ب التقلي�������دي. 
وين�������درج حتت مب�������ادرة البرنامج الوطني 
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أمير نجران يلتقي الفريق االستشاري لمعهد اإلدارة العامة
التقى صاحب الس�������مو األمير جلوي 
ب�������ن عبدالعزي�������ز ب�������ن مس�������اعد، أمير 
منطق�������ة جن�������ران، يف مكتب�������ه بديوان 
اإلم�������ارة رئي�������س الفريق االستش�������اري 
ملعه�������د اإلدارة العام�������ة د. فيص�������ل بن 
أ.عبدالعزي�������ز  و  الب�������واردي،  عب�������داهلل 
الصال�������ح، حيث بحث س�������موه دراس�������ة 
تش�������كيل الوظائف وهيكل�������ة املوظفني 
بديوان اإلم�������ارة واحملافظات واملراكز؛ 
مبا يحقق رؤية اململكة 2030، ويتوافق 
م�������ع حجم العم�������ل ومتطلباته اآلنية، 
واحتياجاته املس�������تقبلية. وحّث سموه 

عل�������ى إعداد دراس�������ة مس�������تفيضة وبحث 
التنظيم  اس�������تقصائي، لضمان حتقيق 
والتنمية اإلدارية، ورفع مستوى الكفاءة 

واألداء. وق�������د حضر اللق�������اء مدير إدارة 
املوارد البشرية باإلمارة مالك بن ناصر 

بن خديش >

إلدارة  السعودية  األكادميية  مع  مشترك  تعاون  اتفاقية  العامة  اإلدارة  معهد  وق��ع 
الفعاليات )sema( التي تعد الذراع التدريبي للبرنامج الوطني للمعارض واملؤمترات. 
وقد وقع االتفاقية من جانب املعهد معالي مدير عام املعهد د. مشبب بن عايض 
القحطاني، كما وقعها من جانب األكادميية د. زهير السراج عضو مجلس اإلدارة 
السعادة  أصحاب  بحضور  الفعاليات،  إلدارة  السعودية  لألكادميية  املنتدب  العضو 
ن��واب مدير عام املعهد، وع��دد من املسؤولني باملعهد؛ وتهدف االتفاقية إلى تقدمي 
واملعارض،  واملؤمترات  الفعاليات  برامج تدريبية وتأهيلية ودبلومات متخصصة يف 
باإلضافة إلى تقدمي برامج تدريبية دولية احترافية بالتعاون مع منظمات عاملية 
لنقل اخلبرات العاملية التي تتالءم مع احتياجات السوق السعودي، لتطوير صناعة 

الفعاليات واجتماعات األعمال > 

اإللكترونية  ال���ت���ع���ام���الت  ب���رن���ام���ج  ك�����رم 
من  بصفته  العامة  االدارة  معهد  )ي��ّس��ر( 
أوائ������ل اجل���ه���ات ال���ت���ي رب���ط���ت م���ع خدمة 
م�������راس�������الت، وال�����ت�����ي مت����ك����ن امل����ع����ه����د من 
التواصل مع اجلهات احلكومية األخرى، 
من خالل الشبكة احلكومية اآلمنة. وقد 
ال��ت��ك��رمي م��دي��ر م��رك��ز االتصاالت  ح��ض��ر 
ومدير  العبيد،  أ.منصور  باملعهد  اإلداري���ة 
أ.علي  اإلل���ك���ت���رون���ي���ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  إدارة 
من  العطاس  وأ.عبدالرحمن  القحطاني، 
إدارة التطبيقات واخلدمات اإللكترونية > 

المعهد يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع األكاديمية 
السعودية إلدارة الفعاليات

ر« تكرم معهد اإلدارة العامة »َيسِّ
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التنمية اإلدارية

عام  م����دي����ر  م���ع���ال���ي   استقبل 
ب����ن عايض  امل���ع���ه���د د.م���ش���ب���ب 
عام  مدير  س��ع��ادة  القحطاني، 
للتنمية  ال���ع���رب���ي���ة  امل���ن���ظ���م���ة 
ب�����ن علي  اإلداري�������������ة د.ن������اص������ر 
يرافقه  ال��ق��ح��ط��ان��ي،  ال��ه��ت��الن 
باملنظمة  التدريب  إدارة  مدير 
أ.ط������ارق ال��ب��ق��ول��ي. وق���د جرى 
خ�����الل ال���ل���ق���اء م��ن��اق��ش��ة عدد 
ذات االهتمام  امل��وض��وع��ات  م��ن 
امل��ش��ت��رك وأوج����ه ال��ت��ع��اون بني 
املعهد واملنظمة. وحضر اللقاء 
من جانب املعهد كل من: سعادة 

نائب مدير عام املعهد للتدريب د.ب��در بن شجاع احلربي، وسعادة نائب مدير عام املعهد للبحوث واالستشارات د. 
عبدالرحمن بن حمد العريفي، وسعادة املستشار واملشرف العام على اإلدارة العامة للموارد البشرية أ.علي بن صالح 
الضلعان، وسعادة مدير عام مركز البحوث والدراسات د.وسيم بن سلمان النصير، وسعادة الرئيس التنفيذي ملركز 
األعمال أ.محمد بن إبراهيم قباني، وسعادة مدير إدارة تطوير املوارد البشرية أ. عبدالرحمن بن محمد الشعيل  >

مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية يزور المعهد

املعهد  ب��رام��ج  يف  التسجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  املعهد  يف  وال��زم��ي��الت  للزمالء  البشرية  ل��ل��م��وارد  العامة  اإلدارة  أعلنت 
اإلعدادية للجامعيني للفصل الثاني من العام التدريبي احلالي 1440/1439ه����، والذي سيبدأ يف 30 ربيع الثاني 
البشرية، يف  امل���وارد  برنامج تطوير  للمعهد  الرئيسي  املركز  ينفذ  إع��دادي��ة، حيث  برامج  وذل��ك يف ثالثة  1440ه����، 
حني ينفذ الفرع النسائي بالرياض برنامجي: إدارة مكاتب القيادات اإلدارية، وتطوير املوارد البشرية؛ ويأتي ذلك 
حرصًا من املعهد على تطوير وتأهيل الزمالء اإلداريني والفنيني باملركز الرئيس والفروع، وقد دعت اإلدارة الزمالء 
وإرفاق  بالتقدمي،  النموذج اخل��اص  القبول، وتعبئة  التعرف على ش��روط  إلى  البرامج  التقدمي لهذه  الراغبني يف 
شهادة البكالوريوس والسجل األكادميي. واحلصول موافقة املدير املباشر؛ ليتم عرض الطلب على اللجنة الدائمة 

للتدريب واالبتعاث عن طريق إدارة تطوير املوارد البشرية� >

فتح باب التسجيل في البرامج اإلعدادية للجامعيين لمنسوبي المعهد
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مداد التنمية وثيقة إداريةمتابعاتمتابعات

من مقتنيات مركز الوثائق والمحفوظات بمعهد اإلدارة العامة

 تشكيل مجلس التجارة

بتشكيل  أمرًا  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  امللك  أصدر  1349ه،�  الثاني  ربيع  شهر  من  الثالث  يف 
مجلس للتجارة ينظر يف مصالح التجارة وخصوماتها.

الرقم 2/12/9
التاريخ 1349/4/3ه�

من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى املكرم االبن فيصل سلمه اهلل
التجارة  مصالح  يف  ينظر  للتجارة  مجلس  بتشكيل  أمرنا  فقد  وبعد  اهلل.  ورحمة  عليكم  السالم 
للعرف  فيه  الفصل  يرجع  التجارية مما  األمور  تقع يف  التي  ينظر يف اخلصومات  كما  وترقيتها، 
والعادة التي ال تخالف أحكام الشرع.  ونأمر أن يكون املشايخ: سليمان، قابل وأحمد باعشن، ومحمد 

بن حمد، وعبداهلل إبراهيم الفضل، ومحمد إسماعيل من أهالي احلجاز أعضاء هذا املجلس. 
وأمرنا أن يكون محمد علي القفيدي أحد أعضاء مجلس الشورى مندوبًا للحكومة يف ذلك املجلس، 
وسنأمر بتعيني أحد طالب العلم ليراقب سير األحكام يف ذلك املجلس خشية أن يصدر من املجلس 
ما ال يتوافق مع الشرع وأن يكون سير هذا املجلس على نظام يقرر يف مجلس الشورى ثم يعرض 

علينا للتصديق عليه، فينبغي املباشرة بإنفاذ أمرنا هذا، وأسأل اهلل أن يتوالكم بتوفيقه.
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العالقة بني املوظف ومديره حساسة للغاية، حتكمها ضوابط نظامية وجوانب إنسانية. ومن مصلحة الطرفني أن تتوثق 
هذه العالقة وتنمو لتصل إلى مستوى الصداقة؛ لكي يتفانى املوظف يف العمل ملساعدة صديقه املدير، ويشعر املدير أنه لم 
يعد بحاجة الستخدام ما بيده من صالحيات وسلطات إلجبار املوظف على العمل بانضباط وجدية، فاملوظف الصديق خير 

معني للمدير يف إجناز متطلبات العمل وحتقيق أهداف املرجوة. 
والصداقة يف محيط العمل محفز لإنتاجية، ومشجع على العمل بروح عالية، وجتاوز كل العثرات الصغيرة، والترفع عما 

ميكن أن يعوق العمل من منغصات. ومن املهم جدًا أن يكون للصداقة بني املدير واملوظف 
حدود ال ميكن جتاوزها؛ ومن أهمها أال تخرج هذه العالقة عن األطر الوظيفية وقيمها 
يزيد عن  ما  املزايا  الصديق من  املوظف  يأخذ  املوظفني. فال  وامل��س��اواة بني  العدالة  مثل 
زمالئه إال بقدر عمله، وأن يتساوى مع من مياثله يف العطاء املهني والتفوق واإلنتاجية، 

واالنضباط. وأال يتم التغاضي عن أي تقصير بدافع من تلك الصداقة. 
ولكن ما يؤسف أن بعض املوظفني ال يحسن ضبط أطر العالقة مع مديره إذا كان صديقه، 
فيعتقد أنه أصبح ميلك مزايا تفوق زمالءه، وميكنه ارتكاب بعض التجاوزات، أو التقصير 
دون أن يلقى محاسبة حتت اعتقاد أن املدير صديقه. وهذا الوهم الذي انزلق فيه املوظف 
بالشكل  ي��ق��ّدر ح��دوده��ا  ول��م  ل��م يحسن احملافظة عليه،  النهاية لعالقة  ب��داي��ة  ي��ك��ون  ق��د 
السليم؛ فيكون سببًا يف انهيارها، وقد حتدثه نفسه بأن املدير )قلب عليه(، أو تغير عليه؛ 
بينما هو الذي هدم عالقة كان يجب أن تقوى وتنمو إنسانيًا ووظيفيًا. لذلك يحاول كثير 
من املدريرين فصل عالقة العمل بالعالقة اإلنسانية لكي يقف طل طرف عند حده. وال 
يتجاوزه. فيبقى املوظف موظفًا واملدير مدير طوال فترة عملهما مع بعض، ال صداقة وال 
إيجابيات  الرسمية. وهذا األسلوب مثلما له  العمل وضوابطه  إنسانية. يحكمهما  عالقة 
وفق  بالعمل  املوظف  واكتفاء  ال��واح��د،  الفريق  روح  افتقاد  أهمها  من  أي��ض��ًا،  سلبيات  فله 
ما هو مطلوب منه، أو باحلد األدن��ى. فال يكون لديه مبادرات، وال تفاٍن من أجل حتسني 
اجلودة ورفع اإلنتاجية، وال أفكار وال مقترحات لتطوير العمل؛ بسبب جمود العالقة بينه 
وبني مديره. فبعض املدراء ال يريدون أن يكسروا احلواجز بينهم وبني موظفيهم؛ كي تبقى 
هي  القلق  وبعث  والتخويف  الهيبة  ف��رض  بأسلوب  اإلدارة  أن  معتقدين  قائمة.  هيبتهم 
إدخال  أن  أيضًا  إنتاجية، ومتعقدين  وأكثر  أكثر انضباطًا  املوظف  األسلوب األمثل جلعل 
أمام  شخصياتهم  ويفقدهم  هيبتهم  سيزيل  احل��واج��ز  وكسر  العمل  يف  إنسانية  أساليب 
من  بيده  ما  واستخدام  بالشدة  ويعوضه  النفس،  يف  للثقة  فاقد  النوع  وه��ذا  موظفيهم. 
صالحيات وسلطات؛ لضبط العالقة مع موظفيه. فهو غير قادر على التأثير اإليجابي يف 
موظفيه بالكلمة الطيبة واحملفزة واالبتسامة اجلميلة. فكثير من املديرين ميلكون وسائل 
إبداعية يف حتفيز املوظفني والتأثير فيهم بالكلمات، وتبادل االحترام، وتقدير  وأساليب 

جهودهم؛ لذلك يكون عطاء املوظفني وانتاجيتهم معه أفضل وأكبر.
كانت عالقته مبوظفيه يسودها اجلانب  أكبر؛  املدير يف نفسه  كانت ثقة  ما  كلَّ واخلالصة 
اإلنساني، أما إذا كان يشعر بنقص يف الثقة بالنفس؛ فإنه يجعل الصالحيات والسلطات 

والعقوبات إذا لزم األمر هي الضابط يف العالقة بينه وبني موظفيه >

،،

،،

مداد التنمية

kأ. عبدالعزيز الهدلق

kرئيس التحرير- مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم  - معهد اإلدارة العامة

التنمية اإلدارية

صديقي مديري

ما كانت  كلَّ
ثقه املدير 

يف نفسه 
أكبر؛ كانت 

عالقته 
مبوظفيه 

يسودها 
اجلانب 

اإلنساني
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اللقاء

لوائح واأنظمة

يف  اللوائح  تطوير  ميكن  كيف   >
روؤية  القطاع احلكومي لتتوافق مع 

2030 واإ�شرتاتيجياتها، واأهدافها؟

ملواد  اللوائح متثل شرحًا تفصيليًا    <
النظام؛ ومن ثم فهي تتأثر باملتغيرات 
ُتبنى  م��ا  وع���ادة  املجتمع.  يف  املختلفة 

ال����ل����وائ����ح ع���ل���ى األن����ظ����م����ة امل���ت���ب���ع���ة يف 
الدولة، وتفوض األجهزة احلكومية يف 
الفترة  بها، ويف  اللوائح اخلاصة  وضع 
احلالية تقوم األجهزة التشريعية، التي 
وهي  التشريع،  يف  بعضها  م��ع  تشترك 
م��ج��ل��س ال��������وزراء وي���ع���اون���ه���س مجلس 
الشورى، بالعمل على أن تكون األنظمة 

احلكومية  لألجهزة  احلالية  وال��ل��وائ��ح 
متوافقة مع رؤية 2030، خاصة أن هناك 
هذا  فرضت  باللوائح  تتعلق  متغيرات 
جديدة،  أج��ه��زة  ظهور  مثل  التحديث؛ 
إلى جانب دور التقنية وتأثيراتها على 
عمل األجهزة احلكومية، والتي أحدثت 
ع��ام؛ مما  املجتمعات بشكل  تغيرات يف 

عضو مجلس الشورى د.عبدالرحمن هيجان لـ لتنمية اإلدارية:

رؤية المملكة 2030 ستحدث تطورًا كبيرًا
في األجهزة الحكومية ونحتاج لكوادر بشرية مؤمنة بها 

التطوير  العديد من جوانب  اململكة 2030  رؤية  حتمل 
مستوى  على  احلكومية  األجهزة  أداء  يف  املنتظرة 
ولكن  الفعلي،  واألداء  واألهــــداف  اخلــطــط 
مع  احلكومية  اللوائح  لتوافق  ضرورة  هناك 
الرؤية، كما أن هناك حاجة ماسة لتفاعل 
األجهزة احلكومية بشكل كبير مع مشاريع 
هذا  تفاصيل  عن  وللحديث  الرؤية.  ومبادرات 
الشورى  مجلس  وعضو  اإلداري  اخلبير  نلتقي  التطور؛ 
منصب  شغل  الذي  هيجان،  أحمد  بن  د.عبدالرحمن 
للبحوث  العامة  اإلدارة  معهد  عام  مدير  نائب 
معهد  مدير  ونــائــب  واملــعــلــومــات، 
املكلف،  للتدريب  العامة  اإلدارة 
ومدير  االستشارات  عام  ومدير 
عام مركز البحوث، وله ما يقرب 
من )50( عماًل علميًا بني مؤلف، 
وبحث، ومترجم. وإليكم 

تفاصيل اللقاء...

أجرى الحوار: سامح الشريف
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التنمية اإلدارية

احلكومي،  اجلهاز  عمل  على  ينعكس 
وسينعكس بدوره على اللوائح. 

قيا�س الأداء

اأداء  قيا�س  م��وؤ���ش��رات  اأه��م  م��ا   >
الأجهزة احلكومية؟

اململكة  يف  ك���ب���ي���ر  ت����وج����ه  ه����ن����اك    <
وقد  احلكومية،  األجهزة  أداء  لقياس 
قياس  مركز  بإنشاء  التوجه  ه��ذا  ب��دأ 
معهد  يف  احلكومية  ل��ألج��ه��زة  األداء 
اإلدارة ال��ع��ام��ة، وك���ان ل��ي ال��ش��رف أني 
أوائ�������ل األش����خ����اص الذين  ك���ن���ت م����ن 
طبقوا عمليات قياس األداء لألجهزة 
ُأنشئ  ث��م  امل��رك��ز،  ه��ذا  احلكومية عبر 

األداء لألجهزة  لقياس  الوطني  املركز 
احلكومية. وقياس األداء ليس باألمر 
اليسير؛ إذ يتبع احلكومة العديد من 
األج��ه��زة وليس ج��ه��ازًا واح���دًا، كما أن 
األج��ه��زة احلكومية ليس  امل��ق��ي��اس يف 
الربح وإمن��ا مقياس اخلدمة،  مقياس 

بدورها  ه��ذه اخلدمة متنوعة  أن  كما 
يف األج��ه��زة احل��ك��وم��ي��ة، وع��ل��ى سبيل 
معهد  يقدمها  التي  فاخلدمة  املثال، 
اإلدارة العامة يف التدريب تختلف عن 
العدل،  وزارة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ة 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ة  ع��ن  وتختلف 
وزارة العمل أو املرور أو وزارة الصحة؛ 
ف��إن وض��ع م��ؤش��رات لقياس  وبالتالي 
ك��ب��ي��رة، ولها  ت��واج��ه��ه حت��دي��ات  األداء 

مدارس نظرية مختلفة متامًا.
مختلفة  ومعايير  من��اذج  وِضعت  كما 
قياس  عملية  وترتبط  األداء،  لقياس 
احلوكمة،  بعملية  مجملها  يف  األداء 

<<  قياس أداء األجهزة 
احلكومية أصبح حتميًا 

وتوافق اللوائح مع الرؤية 
ضروري
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اللقاءاللقاء

س������واء ح���وك���م���ة اجل����ه����از احل���ك���وم���ي أو 
حوكمة القطاع اخلاص؛ وبالتالي فإن 
ي��ع��دون معايير قياس  ال��ذي��ن  اخل��ب��راء 
األداء يقومون بإعدادها وفقًا للخدمة 
التي سيتم قياسها؛ ومن ثم فال يوجد 
م���ق���ي���اس واح������د ي��ن��ط��ب��ق ع���ل���ى جميع 
األجهزة؛  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  أو  اخل����دم����ات 
كالشؤون  مثاًل  املساعدة  األج��ه��زة  مثل 
اإلدارية واملالية، أو األجهزة االستشارية 
ك��ال��ت��ق��ي��ي��م وال��ت��ن��ظ��ي��م. وق���ي���اس األداء 
أص���ب���ح ع��م��ل��ي��ة ح��ت��م��ي��ة اآلن، ف�����إذا لم 
تعرف مخرجات العمل الذي تقوم به أو 
ال تعرف قياسه فاصرف النظر عنه وال 
أع��دد معايير  أن  أستطيع  وال  ب��ه،  تقم 
تختلف  ألن��ه��ا  األداء؛  ل��ق��ي��اس  م��ع��ي��ن��ة 

باختالف اجلهاز ونوع النشاط.

�شوؤون املوظفني

< ما الذي ينق�س املوارد الب�شرية 
يف  فعال  ب��دور  لت�شهم  احلكومية 

التنمية الإدارية؟

البشرية  امل������وارد  ن��ط��اق  أن  أع��ت��ق��د   <
يف  تعرضت  التي  النطاقات  أكثر  م��ن 
التغييرات،  لكثير من  اآلون��ة األخيرة 
التغييرات يف  أغلبية هذه  أن  وأعتقد 
ن��ظ��ر؛ ألن أغلبها  إع�����ادة  إل���ى  ح��اج��ة 

هي تغييرات نظرية فقط ولم يتغير 
يف ال����واق����ع ش������يء، ف���م���ا ك�����ان »ش�����ؤون 
عملية  ك�����ان  ال���س���اب���ق  يف  م���وظ���ف���ني« 
وأنظمتها  ب���ق���وان���ي���ن���ه���ا  م��ن��ض��ب��ط��ة 
ومناذجها،  ومم��ارس��ات��ه��ا  ول��وائ��ح��ه��ا 
وفجأة وجدنا مسمى املوارد البشرية 
ي��ط��رح ن��ف��س��ه، ويف اع��ت��ق��ادي ل��م يتم 
ي��زال نظام  ف��ال  العملية،  ه��ذه  تغيير 
ش�����ؤون امل��وظ��ف��ني م����وج����ودًا ح��ت��ى لو 
تغير املسمى إلى املوارد البشرية، وال 
التغيير  لهذا  حقيقي  تأثير  أي  أرى 

سوى يف املسمى فقط.
وي���الح���ظ أن ع��م��ل��ي��ة اس��ت��ي��ع��اب هذا 
واضحة،  ليست  ومضامينه  التغيير 
فنظام شؤون املوظفني ال يزال نظامه 
باخلدمة املدنية هو نفسه نظام شؤون 

<<  البد من إجراء 
دراسة لتفاعل األجهزة 

احلكومية مع رؤية 
2030
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ال���ق���دمي، أع����رف أن هناك  امل��وظ��ف��ني 
ُبذلت فيه  البشرية  للموارد  برنامجًا 
ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه، لكني  م����ح����اوالت ج���ي���دة 
إلى  البرنامج يحتاج  ه��ذا  أن  وج��دت 
إعادة نظر، وبشكل عام فإني لم أجد 
أي داللة على هذا التغيير باستثناء 
املوارد  إدارات  املسمى فقط يف  تغيير 

البشرية باألجهزة احلكومية.
اخلطط الإ�شرتاتيجية

اأبرز التحديات التي تواجه  ما   >
�شناعة ال�شيا�شات العامة للقطاع 

العام؟

العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال����ن����ادر  م����ن   <
مصطلح  ن��س��ت��خ��دم  أن  ال���س���ع���ودي���ة 
العام،  القطاع  يف  العامة  السياسات 
النظري  اجل��ان��ب  املصطلح يف  وه���ذا 
فهو  م��خ��ت��ل��ف��ة،  وم����ع����ان  دالالت  ل����ه 
واللوائح،  األنظمة  مبعنى  يستخدم 
التوجهات  مب��ع��ن��ى  ي��س��ت��خ��دم  وق�����د 
اإلستراتيجية،  ل��ل��خ��ط��ط  ب��ال��ن��س��ب��ة 

وقد يستخدم أيضًا مبعنى السياسات 
املشكالت،  حل�����ل  ك���م���ن���ه���ج  ال����ع����ام����ة 
اململكة  يف  احلكومي  القطاع  ومي��ي��ل 
استخدام  إل����ى  ال���س���ع���ودي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
مصطلح األنظمة واللوائح واخلطط 
اإلستراتيجية، أما استخدام مصطلح 
السياسات العامة يف اململكة فهو نادر 
وغير شائع، وه��ذا األم��ر يختلف من 

بلد إلى آخر.
السياسات  مصطلح  استخدمنا  وإذا 
العامة مبعنى اخلطط اإلستراتيجية؛ 
فإن من أهم التحديات التي تواجهها 
ه���ذه اخل��ط��ط ال��ت��غ��ي��ر ال����ذي يشهده 
ال��ع��ص��ر ال���راه���ن؛ ف��ال��ع��م��ل ال����ذي كان 
ال����س����ن����وات اخلمس  يف  ل����ه  ي���خ���ط���ط 
يطبق  أن  ال����ص����ع����ب  م������ن  امل����اض����ي����ة 
مستوى  فعلى  الشكل.  بنفس  حاليًا 
كبيرة سواء  تغيرات  املنظمات حتدث 
ع���ل���ى م���س���ت���وى اخل����ط����ط ن��ف��س��ه��ا أو 
ومن  البشرية؛  ال��ك��وادر  مستوى  على 

االقتصادية  امل���ع���ل���وم���ات  مت��ث��ل  ث���م 
واإلدارية وتغيراتها السريعة حتديًا 
مهمًا يف عصرنا احلالي، كذلك فإن 
صناعة  تواجه  التي  التحديات  من 
ال��س��ي��اس��ات أو اخل��ط��ط ال��ع��ام��ة يف 
التنفيذ،  م���وض���وع  ال���ع���رب���ي  ع��امل��ن��ا 
يتم وض��ع خطط جيدة  م��ا  فكثيرًا 
م��ن ج��ان��ب أش��خ��اص مؤهلني؛ لكن 
ع��ن��دم��ا ي���أت���ي ال��ت��ن��ف��ي��ذ ق���د تتغير 
الشخصيات التي وضعت اخلطط؛ 
وتأتي شخصيات أخرى أقل حماسًا 
ل�����ه�����ذه اخل�����ط�����ط مم�����ا ي�����ؤث�����ر على 

تنفيذها.

التنمية اإلدارية

<<  توظيف التقنية 
والتدريب عن بعد والتقارب 
بني مراكز التدريب العاملية 
أهم االجتاهات احلديثة 
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اللقاء

التدريب

يف  احلديثة  الجتاهات  اأهم  ما   >
التدريب لتاأهيل املوارد الب�شرية؟

النشطة  ال��ص��ن��اع��ات  م���ن  ال���ت���دري���ب   <
وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة يف ال���ع���ال���م، وم����ن أهم 
التقنية  ت��وظ��ي��ف  احل��دي��ث��ة  اجت��اه��ات��ه 
وال��ت��دري��ب ع��ن ب��ع��د، وه��و م��ا ظهر منذ 
ف��ت��رة، وأي��ض��ًا م��ن االجت��اه��ات احلديثة 
يف التدريب التقارب العاملي بني مراكز 
ال���ت���دري���ب، ل���درج���ة أن����ك ت��س��ت��ط��ي��ع أن 
املتقارب ج��دًا بني  اللغة واحملتوى  ترى 
أكثر  يف  التدريبية  واحلقائب  البرامج 

من دولة.
بني  التوافق  حتقيق  ميكن  كيف   >
�شوق  وحاجة  التدريب  خمرجات 

العمل؟

التدريب،  م��ن  أن���واع مختلفة  ت��وج��د   <
وإذا ك��ن��ا ن��ت��ح��دث ع���ن ت���دري���ب األف����راد 
الذين لم يسبق لهم دخول سوق العمل؛ 
ف���إن اململكة ت��دع��م م��ت��خ��ذي ال��ق��رار يف 

اجل��ه��ات ال��ع��ل��ي��ا، ك��م��ا ت��دع��م التوجه 
نحو تدريب الشباب الذين لم يسبق 
ال��ع��م��ل. وبالفعل  ل��ه��م دخ����ول س���وق 
املسؤولة  اجل���ه���ات  م��خ��ت��ل��ف  ق���دم���ت 
عن التدريب جهدًا كبيرًا لضخ دماء 
تواجه  ولكنها  العمل؛  لسوق  جديدة 
إشكالية تغير قطاعات العمل سريعًا، 
بقرارات  تتعلق  إشكالية  ت��واج��ه  كما 
أنه  أعتقد  لكني  أنفسهم،  امل��ت��درب��ني 
ُيناط  أن  الشأن  ه��ذا  املناسب يف  من 
ال���ت���دري���ب للجهات  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا 
الكبرى،  امل��ش��اري��ع  ذات  ال��ش��رك��ات  أو 
»سابك«  ش���رك���ة   - م���ث���اًل   - ف���ل���دي���ن���ا 
على  األش��خ��اص  بتدريب  تقوم  التي 
تكون  وب��ذل��ك  ومشاريعها،  برامجها 
احلاضنات أو املشاريع التي تدرب هي 
نفسها التي ستوظفهم يف املستقبل.

الروؤية والتحديات

اأن الأجهزة احلكومية تقوم  هل ترى   >
بدور فعال لتحقيق اأهداف روؤية 2030؟

> أرى أنه البد من وجود دراسة للوقوف 
ع��ل��ى ت��ف��اع��ل األج��ه��زة احل��ك��وم��ي��ة مع 
لديها  األج����ه����زة  ف���ه���ذه   ،2030 رؤي�����ة 
م��ك��ات��ب ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����رؤي����ة، ك��م��ا أنها 
ملزمة بتقدمي تقارير دوري��ة وخطط 
الرؤية،  ج����اء يف  م���ا  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ت��ت��ع��ل��ق 
واأله��م من ذلك أن رؤية 2030 ليست 
ج���ام���دة؛ ول��ك��ن��ه��ا م��رن��ة، وم���ن ث��م فإن 
رؤية  م��ع  تتعامل  احلكومية  األج��ه��زة 

مرنة. 
تواجه  التي  التحديات  اأه��م  ما   >
روؤي���ة  وب���رام���ج  م���ب���ادرات  تنفيذ 

2030؟

كبيرة  أن هناك حتديات  أعتقد  ال   <
أن  الطبيعي  م��ن  ل��ك��ن  ال���رؤي���ة،  تعيق 
أي م��ش��روع ي��واج��ه حت��دي��ات؛ وم��ن ثم 
ف���إن ال��رؤي��ة ت��واج��ه حت��دي��ات بسيطة 
تتعلق بتوفير الكوادر البشرية املؤهلة 
لتنفيذ ما ج��اء يف ال��رؤي��ة، خاصة أن 
وتطويرًا  كبيرة  تغيرات  حتمل  الرؤية 
لكوادر  حتتاج  فإنها  ولهذا  لألجهزة؛ 
بشرية لها فكر وأداء ومهارات تتكيف 
مع رؤي��ة 2030 وأهدافها، وإمي��ان بها. 
ال��رؤي��ة يحتاج من  تنفيذ  ف��إن  كذلك 
األج����ه����زة احل��ك��وم��ي��ة وك�����وادره�����ا إلى 
ن���وع م��ن ال��ص��ب��ر وامل���رون���ة يف التعامل 
كل مشروع من مشاريع  مع معطيات 
ال��رؤي��ة، خ��اص��ة إذا م��ا علمنا أن هذه 
لعملية  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  ي��خ��ض��ع  امل���ش���اري���ع 
معايير  إلى  تستند  تقييم موضوعية 
محددة، وإذا لم تتم هذه املعايير بدقة 
من جانب الكوادر البشرية احلكومية، 
فإنه سيكون حتديًا مهمًا أمام تنفيذ 

هذه البرامج واملشاريع >
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أنظمة و لوائح

 إن ث�������ورة املعلوم�������ات كانت لها األث�������ر الكبير يف حرية 
ت�������داول املعلومات عب�������ر الش�������بكة املعلوماتية، املرتبط 
بحقني أساسيني: أولهما احلق يف التعبير عن الرأي 
ونقله لألخري�������ن، وثانيهما احل�������ق يف املعرفة وحرية 
تدفق املعلومات وما صاحبه من استخدامات جديدة 
لوس�������ائل االتصال ع�������ن ُبعد؛ بحي�������ث تتحول جرمية 
الشائعات اإللكترونية من جرمية تقليدية محلية إلى 
عاملية، أو ما يسمى باملعلوماتية عن بعد، التي جعلت 
العالم كله وحدة سكنية واحدة، مع العلم أن لشبكات 
االتصال اإللكتروني�������ة دورين مختلفني، وهما: األول 
إيجابي؛ حيث إن هذه الش�������بكات لعبت دوًرا فاعاًل يف 
التفاعل مع اآلخرين،  وس�������رعتها يف توفير املعلومات 
بكف�������اءة وفعالية، والتج�������ارة اإللكتروني�������ة، وحصول 
الباحثني ع�������ن املعارف مبجرد الضغ�������ط على بضعة 
أزرار. أم�������ا دورها الثاني فهو س�������لبي؛ إذ أصبحت تلك 
الشبكات مصدرًا مهمًا للمعلومات اخلاطئة واألخبار 

املزيفة لنش�������ر الفوضى والتضليل اإلعالمي واألمني ونشر الشائعات 
اإللكترونية.

فالشائعة اإللكترونية هي كل سلوك إنساني غير مشروع بترويج خبر 
مختلق، أو معلومات وأفكار مش�������وهة بش�������كل كلي أو جزئي ذات أهمية 
وقاب�������ل للتصديق، من مصدر مجهول )املرِس�������ل(، ليتناقله الناس دون 
التأكد من صحته )املتلق�������ي(، يف ظرف معني بنية اإلضرار باملصلحة 
محل احلماية شرعًا وقانوناً، مخالفًا القيم الضرورية أو ما يعد قيمًا 
)آلية احلماية(، سواء إقليميًا أو عامليًا )املكان(، عبر وسائل تكنولوجيا 
االتص�������ال احلديثة )الوس�������يلة( ُزج�������ر عنها بعقوبة ش�������رعية )بحد، أو 
قصاص، أو تعزير أو عقوبة »جناية، أو جنحة، أو مخالفة«(. فالشائعة 
اإللكترونية هي نش�������ر ح�������دث كاذب فيه خرق للقان�������ون، ذي أهمية يف 

موضوع غامض عبر وسائل تكنولوجيا االتصال.
خصائ�������ص ومخاط�������ر جرمية الش�������ائعات اإللكتروني�������ة: والتي تتحدد 
يف اآلت�������ي: أوالهاخاصي�������ة الغموض؛ بس�������بب انعدام األخبار بش�������أنها، 
أو انقطاعه�������ا أو تضاربه�������ا أو ع�������دم الثقة يف املصدر الرس�������مي للخبر. 
وثانيتها خاصية األهمية؛ نظرًا جلاذبية املوضوع وتعبيره عن احتياج 
املتحدث واملتلقي لرس�������الة الش�������ائعة. والثالثة أن جرمية الشائعة قد 
متس األمن العام. واخلاصية الرابعة هي أنها من جرائم العدوان على 
حقوق األفراد. وخامس�������تها أنها قد ت�������ؤدي إلى جرمية دولية )القانون 
الدول�������ي اجلنائي(؛ إذ إنها قد تؤدي إلى فتنة تتس�������بب يف وقوع جرمية 
إبادة جماعية، أو جرائم ضد اإلنسانية، أو جرائم حرب بإلقاء الرعب 
ب�������ني الناس وإحلاق الضرر واخلطر )حس�������ب املادة اخلامس�������ة، الفقرة 
األولى من نظام روما 1998 م(. وخاصيتها السادس�������ة هي أنها جرمية 
مستمرة؛ فهي تتكون من فعل إجرامي أو امتناع يقبل االستمرار فترة 
زمنية نس�������بية. وتتحدد خاصيتها الس�������ابعة يف كونها جرمية عالنية؛ 
ألنها تقع عبر وس�������ائل تكنولوجيا االتصال احلديثة باستخدام شبكة 
املعلومات العاملية. وتب�������رز خاصيتها الثامنة باعتبارها جرمية عاملية؛ 
ففضائها اإللكتروني ب�������ال حدود، فهي تتجاوز اإلقليمية وُيتنازع فيها 
االختص�������اص اجلنائ�������ي، واالختص�������اص القضائي، وقواع�������د اإلثبات، 
وغيرها. واخلاصية التاسعة هي السرعة يف نقل الشائعة عبر الشبكة 

أنظمة و لوائح

جرائم الشائعات اإللكترونية
اإللكتروني�������ة املعلوماتية؛ ألنها تس�������تخدم ش�������بكة 
اإلنترنت التي تتميز بالس�������رعة والتنوع والتكاثر. 
كم�������ا أن خاصيتها العاش�������رة هي قل�������ة تكاليف نقل 
اإلش�������اعة؛ فترويجه�������ا عب�������ر اإلنترن�������ت ال يكل�������ف 
منتجها دفع رس�������وم وال ثمن ورق وال حبر. ونختتم 
بخاصيته�������ا احلادي�������ة عش�������ر املتمثل�������ة يف س�������رعة 

التحديث والتحوير.
مكافحة جرائم الش�������ائعات اإللكترونية: إن احترام 
حري�������ة التعبير عن الرأي م�������ن التبصير باحلقائق 
حق من حقوق اإلنس�������ان وحرصت عل�������ى حمايتها 
املواثي�������ق الدولي�������ة، والنظام األساس�������ي للحكم يف 
اململك�������ة العربية الس�������عودية الص�������ادر باألمر امللكي 
رقم )أ/90( وتاريخ 1412/8/27ه� يف املادة السادسة 
والعش�������رين »حتم�������ي الدولة حقوق اإلنس�������ان، وفق 
الش�������ريعة اإلس�������المية«. أما االس�������تخدام الس�������لبي 
لوس�������ائل التواصل االجتماعي فيحتاج إلى فرض 
قيود على احلق يف التعبير عبر وس�������ائل التواصل االجتماعي حلماية 
حق�������وق اآلخرين أو س�������معتهم، أو األم�������ن الوطني، أو النظ�������ام العام، أو 
الصح�������ة العام�������ة، أو اآلداب العامة لتكون يف أمان من الش�������ائعات. كما 
نص�������ت )امل�������ادة 19( من العه�������د الدولي للحقوق املدنية والسياس�������ية يف 
الفق�������رة الثالث�������ة. ونصت املادة السادس�������ة م�������ن نظام مكافح�������ة جرائم 
املعلوماتية الس�������عودي، الصادر باملرس�������وم امللكي الك�������رمي  رقم )م/17( 
تاريخ 1428/3/8ه� »يعاقب بالس�������جن مدة ال تزيد على خمس س�������نوات 
وبغرام�������ة ال تزيد على ثالثة ماليني ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، 
كل ش�������خص يرتكب أيا من اجلرائ�������م املعلوماتية اآلتية:1- إنتاج ما من 
شأنه املساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو اآلداب العامة، أو حرمة 
احلي�������اة اخلاصة، أو إعداده، أو إرس�������اله، أو تخزينه عن طريق الش�������بكة 
املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاس�������ب اآللي..3 - إنش�������اء املواد والبيانات 
املتعلقة بالش�������بكات اإلباحية، أو أنشطة امليس�������ر املخلة باآلداب العامة 
أو نش�������رها أو ترويجه�������ا...«. ونصت املادة الثامنة من�������ه على أنه »ال تقل 
عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها األعلى إذا اقترنت اجلرمية 
بأي من احلاالت اآلتية:1-ارت�������كاب اجلاني اجلرمية من خالل عصابة 
منظمة...«. كذلك نصت املادة التاسعة على أنه »يعاقب كل َمن حرض 
غيره، أو س�������اعده، أو اتفق معه على ارت�������كاب أي من اجلرائم املنصوص 
عليه�������ا يف هذا النظام؛ إذا وقعت اجلرمية بناء على هذا التحريض، أو 
املس�������اعدة، أو االتفاق، مبا ال يتجاوز احلد األعلى للعقوبة املقررة لها، 
ويعاق�������ب مبا ال يتجاوز نصف احلد األعل�������ى للعقوبة املقررة لها إذا لم 
تقع اجلرمية األصلية. كما حددت املادة الثانية الهدف من النظام وهو 
»احلد من وقوع جرائم املعلوماتية«؛ حيث »يهدف هذا النظام إلى احلد 
م�������ن وقوع جرائم املعلوماتية، وذل�������ك بتحديد هذه اجلرائم والعقوبات 
املق�������ررة لكل منه�������ا، ومبا يؤدي إلى ما يأتي: 1- املس�������اعدة على حتقيق 
األمن املعلوماتي. 2- حفظ احلقوق املترتبة على االس�������تخدام املشروع 
للحاس�������بات اآللية والش�������بكات املعلوماتية. 3- حماية املصلحة العامة، 
واألخالق، واآلداب العامة.4-حماي�������ة االقتصاد الوطني.« لذلك يجب 
نشر الثقافة القانونية للجمهور بخطورة جرائم الشائعات اإللكترونية 

والتثبت من اخلبر حتى ال يقع حتت املسؤولية القانونية >

د. أشرف رفعت محمد ُخّرم
أستاذ القانون اجلنائي املشارك

معهد اإلدارة العامة

التنمية اإلدارية
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اقتصاد التطبيقات..استثمار في التقنية
لتحقيق أهداف رؤية المملكة2030

يســهم اقتصــاد التطبيقــات يف حتقيق رؤية اململكــة 2030 الطموحة؛ فمن بــني األهداف املهمة 
للرؤيــة إثــراء احملتــوى احملّلي وتطويــر اإلبداعات واالبتــكارات، وبناء مســتقبل واعد يف شــّتى 
املجــاالت، وخصوصًا العالم التقني، والذي يعتبر من أكبر الروافد االقتصادية. لقد أصبح عالم 
التطبيقــات الذكية أمرًا واقعًا وفرض نفســه بقوة على الســوق العاملي والســوق احمللي، ولم يعد 
مجــرد أفــكار مبتكرة مســتعينة بالتقنية احلديثة؛ فقــد باتت التقنية احلديثــة أحد العوامل 
املهمة املؤثرة يف مستقبل التجارة اإللكترونية، وهو ما يسهم على املستوى احمللي يف بناء اقتصاد 

مزدهر يتسم بالتنوع والتنمية املعتمدة على التكنولوجيا.

نهاية التسعينيات
تطوير  ع�����م�����ل�����ي�����ات  حت������ول������ت 

الذكية  الهواتف  تطبيقات 
مل������ئ������ات من  ب����ال����ن����س����ب����ة 

السعوديني، من مجرد 
هواية إلى مصدر رزق 
آالف  ع���ل���ي���ه���م  ي�������در 
الرياالت، وذلك بعد 
أن حقق هذا السوق 
ملحوظًا  إق��������ب��������ااًل 

م���ن ق��ب��ل امل���الي���ني من 
املقبلني  امل��س��ت��خ��دم��ني 

ب�������ش�������راه�������ة ع������ل������ى ش��������راء 
الهواتف  تطبيقات  وحت��م��ي��ل 

السبب  وي��ع��ود  أن��واع��ه��ا؛  مبختلف 
الرئيس لهذا التحول، إلى أن االستثمار 
يف هذه السوق ال يحتاج إلى إمكانيات 
م���ادي���ة ك��ب��ي��رة؛ مم���ا ح����دا ب��ال��ك��ث��ي��ر من 
الشباب السعودي إلى التفاعل مع عالم 

التطبيقات، فنشأت بيئة شبابية فريدة 
التطبيقات  م���ط���وري  م���ن  ن��وع��ه��ا  م���ن 
الهواة واحملترفني، الذين برز إنتاجهم 

العربية  ال��ب��رام��ج  م��ن  العديد  يف 
واحمللية.

تطبيقات  ب��������دأت  وق������د 
الظهور  يف  ال��ه��وات��ف 
ل���ل���م���رة األول��������ى يف 
نهاية التسعينيات 
ملوقع  وف������ق������ًا   -
ال�����������ع�����������رب�����������ي�����������ة 
وك�����ان�����ت   - ن��������ت 
حينها  م��ق��ت��ص��رة 
ع�����������دد من  ع������ل������ى 
البدائية،  ال��ب��رام��ج 
ك��������األل��������ع��������اب، واآلل����������ة 
ومع  وال��ت��ق��ومي،  احلاسبة، 
ث���ورة ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة حدثت 
وصناعة  ت���ط���وي���ر  يف  مم���اث���ل���ة  ث�������ورة 
استخدام  جت��رب��ة  جعلت  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات، 
وحتولت  وفائدة،  إمتاعًا  أكثر  الهواتف 

إلى جزء أساسي من حياتنا اليومية.

اأرباحها �شتتجاوز 10 مليارات  ريال 
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التنمية اإلدارية

<<  ابتكارات الشباب 
السعودي قادرة على 

صناعة اقتصاد رقمي 
قائم على املعرفة 

جتارة إلكترونية
وقد أدت ثورة الهواتف الذكية إلى ارتفاع 
اإللكترونية،  التطبيقات  على  الطلب 
فوفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة »آب آني« 
امل��ج��ال؛ يتوقع مع  املتخصصة يف ه��ذا 
حتميل  ي��س��ج��ل  أن  2018م  ع���ام  ن��ه��اي��ة 
الذكية 223 مليار حتميل،  التطبيقات 
بقوة دفع هائلة من مستخدمي الدول 
فأكثر  أكثر  فيها  تنتشر  التي  الناشئة 
يزداد  كما  الرخيصة،  الذكية  الهواتف 
واملالحظة  اإلن����ت����رن����ت.  ان���ت���ش���ار  ف��ي��ه��ا 
الثانية التي أشارت إليها الدراسة، والتي 
نشرتها صحيفة »الشرق األوسط«، هي 

أن مستخدمي التطبيقات احململة على 
االستخدام  مدة  زادوا  الذكية  الهواتف 
إلى  املتوسط  وص��ل  حتى  كبير،  بشكل 

45 يومًا يف السنة.
أن��ت��ج��ت هذه  وع��ل��ى صعيد اإلي������رادات، 
أنفقها  دوالر  م���ل���ي���ار   86 ال���ص���ن���اع���ة 
أي  2017م،  ع����ام  خ����الل  امل��س��ت��خ��دم��ون 
باإلنفاق  ق��ي��اس��ًا   ،%100 ب��ن��س��ب��ة  أع��ل��ى 
على التطبيقات يف عام 2015م. وترجح 
الرقم  ي��ب��ل��غ  أن  امل��ت��خ��ص��ص��ة  امل����ص����ادر 
مليارات   )110( 2018م  ع����ام  ب��ن��ه��اي��ة 

دوالر.
وتكشف الدراسة أن متوسط التطبيقات 
احململة على الهاتف الذكي الواحد يبلغ 
80 تطبيقًا، لكن االستخدام الشهري ال 
يشمل إال 40 تطبيقًا. وتذكر الدراسة أن 
والبرازيل،  إندونيسيا،  يف  املستخدمني 
النمو  األك��ث��ر مساهمًة يف  ه��م  وال��ه��ن��د 
ال���ه���ائ���ل ل��ت��ح��م��ي��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات؛ ففي 

املستخدمون  ل  ُيحمِّ واليابان،  الصني، 
على هواتفهم أكبر عدد من التطبيقات، 
مب���ا ي��ت��ج��اوز امل��ت��وس��ط ال���ع���امل���ي، إذ إن 
 100 ُيحّملون  واليابانيني  الصينيني، 
عامليًا.   80 مقابل  املتوسط  يف  تطبيق 
تطبيقات  ف��إن  نفسها؛  للدراسة  ووفقًا 
ال�����ت�����واص�����ل االج����ت����م����اع����ي وال����ت����راس����ل 
الفوري وألعاب الفيديو تأتي على رأس 

التطبيقات احململة.
تطبيقاته  م��ع  املستخدم  يقضي  حيث 
أن هناك  ي��وم��ي��ًا، علمًا  3 س��اع��ات  نحو 
ف���روق���ات ب��ني دول���ة وأخ����رى ومستخدم 
وآخ��ر، وكل مستخدم يزيد على هاتفه 
ال���ذك���ي ن��ح��و ت��ط��ب��ي��ق��ني ش���ه���ري���ًا. لكن 
املستخدم  لها  ُيحممِّ تطبيقات  ه��ن��اك 
إال  م��ا، وال يستخدمها  ف��ض��ول  ب��داف��ع 

مرة واحدة أو مرات قليلة. 
على  وق�������ت�������ًا  امل�����س�����ت�����خ�����دم  وي�����ق�����ض�����ي 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات أط����ول 7 م����رات م���ن ذلك 
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<<  »مرسول« 
و»مشواري« و«نعناع« 
و«أفوكادو« تطبيقات 

سعودية متميزة 

إل���ى شبكة  ل��ل��ول��وج  ال����ذي يخصصه 
اإلنترنت عمومًا عبر املوبايل. ويزداد 
املالية،  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع��ل��ى  اإلق����ب����ال 
باملدفوعات،  امل��ت��خ��ص��ص��ة  س��ي��م��ا  ال 
فاملستخدمون باتوا يطلبون خدمات 
فورية سرية وسريعة أكثر من أي وقت 
ع���ددًا متزايدًا  ه��ن��اك  أن  م��ض��ى، كما 
الرقمية،  العمالت  على  املقبلني  من 
أس��ع��اره��ا متذبذبة  ك��ان��ت  ال���ت���ي-وإن 
ب���ق���وة -ت��ب��ق��ى ب��ال��ن��س��ب��ة مل���الي���ني من 
املستقبل،  ع��ل��ى  ره��ان��ًا  املستخدمني 
تطبيقات  على  اإلق��ب��ال  أيضًا  وينمو 
ال��ت��س��وق اإلل���ك���ت���رون���ي، م���ع زي�����ادة يف 

ال���ع���رض ت��ل��ج��أ إل���ي���ه أك���ث���ر فأكثر 
اإللكترونية  ال���ت���ج���ارة  م���ن���ص���ات 
لتستطيع  ال���ت���ج���اري���ة،  وامل����ارك����ات 
أكبر عدد ممكن من  الوصول إلى 

املستهلكني.
هدف إستراتيجي

وع�����ل�����ى امل�����س�����ت�����وى احمل������ل������ي؛ ف����إن 
اإللكترونية  وامل��واق��ع  التطبيقات 
ع���ل���ى حتقيق  ق��������ادرة  ال���س���ع���ودي���ة 
مبيعات وأرباح تتجاوز 10 مليارات 
لتسهم  2030م؛  ع��ام  بحلول  ري��ال 
بشكل فعال يف االقتصاد الوطني، 
وتصبح أحد املرتكزات الرئيسة يف 
رؤية الوطن التي تعتبر االستثمار 

أحد  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ال���ت���ق���ن���ي���ة  يف 
أهدافها اإلستراتيجية، وذلك وفقًا ملا 
أكده عضو جلنة شباب األعمال بغرفة 
جدة، خالد عبادي، جلريدة الرياض.

وقال عبادي: وصلت القيمة السوقية 
السعودية  احمللية  التطبيقات  ألح��د 
احمللية، وه��و موقع »ح���راج«، إل��ى 600 
مليون ري���ال، رغ��م أن��ه ت��أس��س يف عام 
دوالرًا  تتجاوز 220  لم  بتكلفة  2008م 
املبيعات  ح��ج��م  وص����ل  ح��ي��ث  ف���ق���ط، 
التطبيق  طريق  عن  شهريًا  املتداولة 
املوقع  وعمولة  ري��ال  مليون   400 إل��ى 
1 % فقط من قيمة الصفقة، مشيرًا 
إلى أن عدد التطبيقات يف )آب ستور( 
الذي انطلق عام 2008م كان ال يتجاوز 
500 تطبيق فقط، يف حني وصل اليوم 
إلى 2.2 مليون تطبيق، وبدأ »جوجل 
متواضع،  ب��ش��ك��ل  2009م  ع���ام  ب����الي« 
لكنه أعلن مؤخرًا أن عدد التطبيقات 

ل���دي���ه وص���ل���ت إل�����ى أك���ث���ر م����ن ثالثة 
ماليني تطبيق.

حكومة إلكترونية
ال����رس����م����ي؛ حققت  امل���س���ت���وى  وع���ل���ى 
مجالي  يف  ك���ب���ي���رة  ق����ف����زات  امل���م���ل���ك���ة 
واحلوكمة  اإلل���ك���ت���رون���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
بدأتها  تنظيمات  ع��ب��ر  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، 
بتحويل  الثانية  األل��ف��ي��ة  مطلع  م��ع 
اإلج��راءات واملعامالت احلكومية إلى 
الوزارات  يف  وذل��ك  إلكترونية،  صيغة 
واإلدارات احلكومية، وأتاحتها مؤخرًا 
للمواطنني.  ك��ام��ل  إل��ك��ت��رون��ي  بشكل 
وقد مّكنت هذه احلوكمة اإللكترونية 
م��ن تنفيذ أغلب  ال��س��ع��ودي  امل��واط��ن 
معامالته بشكل إلكتروني؛ من جتديد 
رخ��ص ال��ق��ي��ادة، واس��ت��خ��راج تأشيرات 
العمالة، وجتديد اجل��وازات، وتسديد 
الرسوم، واملخالفات وغيرها من مئات 

اخلدمات اإللكترونية يف بيته.
ان����ط����الق ش�����رارة  إل�����ى  ذل�����ك  أدى 
والدوائر  ال�����وزارات  ب��ني  التنافس 
بتقدمي  األخ�����������رى  احل����ك����وم����ي����ة 
إلكتروني؛  ب���ش���ك���ل  خ����دم����ات����ه����ا 
التطبيقات  ث���ورة  م��ن  لالستفادة 
العالم.  ب���ه���ا  مي����ر  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة 
وت����س����ت����ع����رض ص���ح���ي���ف���ة »م��������ال« 
االق��ت��ص��ادي��ة يف ت��ق��ري��ر ل��ه��ا أهم 
الرسمية  احلكومية  التطبيقات 
يحتاجها  ال������ت������ي  ال�����س�����ع�����ودي�����ة 
امل��واط��ن ال��س��ع��ودي. ول��ع��ل أهمها 
)أبشر(،  ت��ط��ب��ي��ق  اإلط������الق  ع��ل��ى 
احلكومية  التطبيقات  أه��م  وه��و 
موثوقية  وأك����ث����ره����ا  ال���س���ع���ودي���ة 
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قبل  وُيقدم من  للخدمات،  وتقدميًا 
مجال  يف  ال���رائ���دة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
أبشر  يدعم  اإللكترونية.  اخل��دم��ات 
واإلجنليزية،  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ت���ني 
اخلدمات  م����ن  االس����ت����ف����ادة  وي���ت���ي���ح 
وزارة  قطاعات  مختلف  من  املقدمة 
ال���داخ���ل���ي���ة، وال����ت����ي ت���خ���دم األف������راد 
مراعاة  م��ع  ومقيمني  مواطنني  م��ن 
ومعايير  ل���ل���خ���ص���وص���ي���ة  دق����ي����ق����ة 
التطبيق  ��ن  ومُي��كّ األمنية.  احلماية 
الشخصية  البيانات  استعراض  من 
العائلة  أف��راد  بيانات  بأمان، وكذلك 
والعمالة وإجراء العديد من اخلدمات 
وإصدار  جتديد  ومنها  االلكترونية، 
واجلوازات،  والسير،  القيادة  رخ��ص 
وتصاريح  وال��ت��أش��ي��رات،  واإلق���ام���ات، 
ال��س��ف��ر، واالس��ت��ع��الم ع��ن املخالفات 
امل����روري����ة وت���س���دي���ده���ا، وغ���ي���ره���ا من 

اخل���دم���ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة األخ����رى التي 
م من اجل���وازات، وامل���رور، واألحوال  ُتقدَّ

املدنية، واألمن العام، واإلمارات. 
تطبيقات سعودية

ف��م��ن ي��ت��اب��ع امل��ش��ه��د ال���رق���م���ي احمللي 
يشاهد منوًا كبيرًا يف تطبيقات التوصيل 
بكافة أشكالها، مثل توصيل اخلدمات 
أو امل��أك��والت أو غيرها، وه��ذا منو جيد 
امل��ع��ادل��ة يف قطاعات  م��ن شكل  سيغير 
ال��ت��وص��ي��ل وال��ت��ج��زئ��ة، وس��ت��س��ه��م هذه 
تطويرها  يف  أس��ه��م  التطبيقات-التي 
سعوديون-يف خلق اقتصاد رقمي جديد 
ووفقًا  احمل��ل��ي،  لالقتصاد  راف����دًا  ي��ك��ون 
للخبير حامت الكاملي بصحيفة »مال«، 

الذي يذكر أن حجم توصيل مقاضي 
املنزل - مثاًل-  يف السعودية يتجاوز 
 Toب��ح��س��ب شركة ري����ال  م��ل��ي��ون   430
، وه��و س��وق كبير وواعد   door step

ي��ق��در ح��ج��م من���وه ال��س��ن��وي ب���� %35. 
وهناك رواد أعمال سعوديون قرروا أن 
يكتشفوا هذا السوق ويغيروا املعادلة 
ملشاكل هذا  مبتكرة  ح��ل��واًل  وي��وف��روا 
وت���ق���دمي خ���دم���ة بسيطة   ، ال���ق���ط���اع 
جديد،  س������وق  واب����ت����ك����ار  ل���ل���م���واط���ن 
التستر  على  القضاء  يف  واملساهمة 
التجاري يف هذا القطاع. فتطبيقات 
 ،»todoor»مثل: »نعناع«، و»أفوكادو«، و
وغيرها من التطبيقات-واحلديث ال 
أن  على  الكاملي-قادرة  ي��زال حل��امت 
املستقبل؛  يف  الرئيس  الالعب  تكون 
إذا ل��م ي��ب��ادر ال��الع��ب��ون احل��ال��ي��ون يف 
هذا القطاع إلى االستثمار يف قطاع 
ال��ي��وم��ي��ة والركون  ت��وص��ي��ل األغ���ذي���ة 
للنماذج التقليدية يف إدارة أعمالهم 
يف ظل هذا التحول الرقمي. ويقول 
ال��رق��م��ي إن هناك  ال��ت��س��وي��ق  خ��ب��ي��ر 
فرصة كبيرة لتطبيقات محلية قادرة 
إلى شركات مليارية  أن تتحول  على 
عمالقة؛ إذا ما وجدت الدعم الكايف 
وتسهيل  املناسبة،  التحتية  والبنية 
يف  واإلس���راع  احلكومية،  التشريعات 
حل مشاكل الدفع اإللكتروني. وهذه 
يف  االق��ت��ص��اد  س��ت��ح��رك  التطبيقات 
املستقبل القريب، وهي التي ستغير 
املنطقة  ال��ت��وص��ي��ل يف  ق���ط���اع  ش��ك��ل 

قريبًا >

<<  »حراج« بدأ بتكلفة 825 
ريااًل ووصلت قيمته السوقية 

إلى 600 مليون ريال 

التنمية اإلدارية
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سيرة في اإلدارة

ولد معالي األستاذ ناصر املنقور يف حوطة سدير شوال 1348 
والثانوي يف  االبتدائي  تعليمه  تلقى  وق��د  1930م(،  )إبريل  ه� 
جريدة  تستعرضها  كما  ال��ذات��ي��ة  لسيرته  امل��ك��رم��ة-وف��ق��ًا  مكة 
اليوم-ثم التحق بجامعة القاهرة وتخرج بدرجة بكالوريوس 
املناصب؛ ففي عام  العديد من  وتقلد  اآلداب سنة 1952م،  يف 
1952م التحق بوزارة اخلارجية برتبة ملحق، ويف العام نفسه 
عني معتمدًا للمعارف يف منطقة جن��د، ويف ع��ام 1954م عني 
مديرًا للتعليم يف منطقة جند، ويف عام 1955م أصبح مديرًا 
عامًا  م���دي���رًا  ع��ني  1956م  ع���ام  ويف  للتعليم،  م��س��اع��دًا  ع��ام��ًا 
للتعليم، ويف عام 1957م عني مديرًا عامًا ب��وزارة املعارف، ويف 
عام 1958م عني مديرًا جلامعة امللك سعود بالرياض، ويف عام 
1959م ع��ني وزي��ر دول��ة ل��ش��ؤون رئ��اس��ة مجلس ال���وزراء للعمل 
والشؤون االجتماعية، ويف عام 1964م اعتمد سفيرًا للمملكة 
الشعبية  الصني  وجمهورية  اليابان  ل��دى  السعودية  العربية 

وكوريا اجلنوبية.
يف عام 1968م اعتمد سفيرًا للمملكة العربية السعودية لدى 
اعتمد سفيرًا  1973م  ع��ام  ويف  والنرويج،  وال��دمن��ارك  السويد 
إس��ب��ان��ي��ا، ويف ع���ام 1980م  ل���دى  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة 
اعتمد سفيرًا للمملكة العربية السعودية لدى اململكة املتحدة، 
وترك  عام 1982م،  أيرلندا  وسفيرًا غير مقيم لدى جمهورية 
ث��م أحيل  ع��ام 1992م،  ال��ري��اض  وزارة اخلارجية يف  إل��ى  لندن 

مايو  1417ه����  للتقاعد يف شهر محرم 
1996م.

إداري بارز
وقد حتدث وزي��ر الدولة عضو مجلس 
الوزراء عبدالعزيز بن عبداهلل اخلويطر 
عن األستاذ ناصر املنقور بقوله: معالي 
األس��ت��اذ ن��اص��ر ب��ن حمد امل��ن��ق��ور زميل 
قدمي وأخ عزيز، وصديق وف�ّي، ومسؤول 
ت��ق��ّل��ب يف عدة  ب����ارز،  وإداري  م��خ��ل��ص، 
م��ن��اص��ب؛ م��ن��ه��ا م��رت��ب��ة وزي����ر، وآخرها 
لدى  السعودية  العربية  اململكة  سفير 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف ل��ن��دن. ك���ان مثال 
املسؤول الناجح، ُعرف عنه والؤه لولي 
األمر، وحبه لوطنه ومواطنيه، وسعيه 

إلى ما يعود عليهم باخلير، وما يأتي لهم بالنفع.
وحت����دث ع��ن��ه األس���ت���اذ ع��ب��د اهلل ال��ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م أم����ني مدينة 
الرياض السابق، فقال: معالي الشيخ ناصر املنقور واحد من 
الذين يخلدهم تاريخ بالدنا، عرفته عن قرب منذ حوالي 50 
عامًا، وواكبت عطاءه املتدفق، كنت قريبًا منه يف وزارة املعارف، 
لها مع  م��دي��رًا  ك��ان  امللك سعود عندما  وقريبًا منه يف جامعة 
عمله كمدير عام لوزارة املعارف، ولعلي أنبه إلى أن جهد معاليه 
يف إنشاء اجلامعة كان أساسيًا ورائدًا؛ فقد واكب بدايتها واهتم 
بنشأتها وإسهم يف وضع نظامها وذلك قبل أن يتسلم إدارتها. 
يف بداية عمله بعد تخرجه من اجلامعة وبعد تسليم معتمدية 
العزيزة  التعليم يف منطقتنا  نشر  املعارف يف جند عمل على 
وشجع األهالي على استقبال املدارس، وبذل يف ذلك جهدًا غير 
الوجه،  املميز وإقناعه األهالي، فقد كان سمح  عادي بأسلوبه 
قادرًا على التعبير واإلقناع، هادئًا عندما يتكلم، بشوشًا عندما 
أصبح  وعندما  األه��ال��ي،  كبيرًا على  تأثيره  ك��ان  لذلك  يقابل؛ 
اململكة،  مناطق  للوزارة شملت جناحاته مختلف  عامًا  مديرًا 
بنشر املدارس وإشعاع التعليم والثقافة، كان ينتهز حماس امللك 
سعود- رحمه اهلل- للتعليم، وحرص وتشجيع خادم احلرمني 
الشريفني امللك فهد - رحمه اهلل - عندما كان وزيرًا للمعارف، 
وبعده معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ، عندما 
كان وكياًل للوزارة ثم وزي��رًا لها. لذلك كان يعمل ليل نهار من 
أجل توسيع رقعة التعليم وانتشاره يف أنحاء 
امل��م��ل��ك��ة. ومل��ق��درت��ه وك��ف��اءت��ه وح��س��ن خلقه، 
ال���ق���ي���ادة العليا  ت��ع��ام��ل��ه؛ اخ���ت���ارت���ه  وج�����ودة 
الوزراء،  ل��ش��ؤون مجلس  دول���ة  وزي���ر  للعمل 
ثم وزيرًا للعمل والشؤون االجتماعية. وبعد 
تقاعده من العمل كوزير، لم يجد أن شخصًا 
عظيمًا ديناميكيًا مثله ميكن أن يركن إلى 
التقاعد والراحة، فعمل مديرًا عامًا لشركة 
يقل  ولم  لفترة قصيرة،  اليمامة لألسمنت 
أنا كنت وزيرًا، فكيف أكون مدير شركة، هكذا 
ال���رج���ال األف�����ذاذ ال ي��ن��ظ��رون إل���ى املنصب 
أن يقدموه  ال���ذي ميكن  العطاء  إل��ى  وإمن���ا 
ت��وف��ىِّ معالي األس��ت��اذ ناصر  وق��د  لوطنهم. 

املنقور يف يوم األربعاء 11 رجب 1428ه� >

ناصر بن حمد المنقور .. تجربة إدارية ثرية 

إن مسيرة اإلدارة والتنمية اإلدارية يف وطننا احلبيب حافلة بنماذج مشرفة، أسهمت  يف هذه املسيرة بكل تفاٍن وإخالص. ويف هذا 
العدد نستعرض بعض جتارب  أ. ناصر بن حمد املنقور  - رحمه اهلل.

ناصر املنقور
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إن التفاعل بني طرفني هو ش�������رط أساس�������ي يف عملية التواصل، كذلك عملية النقل واإلرس�������ال للرس�������الة  التي تبنى عليها عملية التفاعل؛ فهي 
حتدث أثرًا أو اس�������تجابة لدى املس�������تقبل. ومنها ميكن التفرقة بني االتصال والتواصل كالتالي: فاالتصال هو اإلرس�������ال من جهة واحدة، أي أن 
االتصال يكون باجتاه واحد، ويكون الهدف منه هو التبليغ أو اإلعالم للمرس�������ل، بينما التواصل يكون يف اجتاهني بني املرس�������ل واملس�������تقبل سواء 
بني األفراد أو اجلماعات؛ بهدف حتس�������ني العالقة بني الطرفني، ويكون املجال مفتوحًا للمس�������تقبل إلحداث اس�������تجابته؛ إما بتعليق، أو برأي، أو 

مبعلومة، أو مبشاعر معينة، أي أن العالقة تفاعلية وتبادلية بني الطرفني.
منوذج س�������اندوتش يف إبداء النصيحة أو التغذية الراجعة، يعتبر هذا النموذج من النماذج الناجحة يف إعطاء التغذية الراجعة؛ حيث إنه يركز 
أواًل عل�������ى تعزي�������ز وحتفيز املتلقي من خالل ذكر صفاته اإليجابي�������ة وإجنازاته، ثم إعطاء التعليمات اجلدي�������دة أو توجيه النقد أو النصيحة، ثم 
تش�������جيع املتلقي على اتباع هذه التعليمات من خالل ذكر الفوائد املتحققة منها وتبني الس�������لوك اجليد. ولكي تقوم بعملية التواصل واإلقناع  

بشكل فّعال؛ إليك 6 خطوات تساعدك على ذلك:
<  التخطي�������ط، ويعن�������ي تخطيط الفرد وإعداده للموضوع الذي س�������يتم التحدث فيه قبل إجراء احملادثة، ويش�������مل ذل�������ك التدريب على موضوع 

احملادثة، وتوقع استجابات الطرف اآلخر، ومراقبة ما يقال أثناء عملية التحاور، والتفكير فيما سيقال فى اجلزء الثاني من احملادثة.
<  الذه�������ن احلاضر ورد الفعل، وهو الوعى برد فعل اآلخرين أثناء عملية التحاور، وإدراك التوقيت 

الذى ينتهي فيه احلوار.
<  االهتم�������ام بالفرد واملوقف. ويعني مالحظة س�������لوك اآلخرين واهتماماته�������م، واملتغيرات املوقفية 

التي تؤثر على طريقة الفرد يف التحاور مع اآلخرين.
<   رد الفع�������ل والنتائ�������ج، وه�������و أن يفكر الفرد يف كل ما قيل يف احملادثة بعد إمتامها، س�������واء ما قاله 
الش�������خص نفس�������ه، أو ما كان ينبغي أن يقوله، أو ما قاله الطرف اآلخ�������ر، والتفكير يف النتائج التي 

ميكن أن تترتب على ما قيل يف احملادثة.
<  استخدم األسئلة التأكيدية، وتستخدم عندما تكون غير متأكد من املعلومة، أو حتتاج إلى تأكيد 
على دقة وصول املعلومة من الطرف اآلخر، وهي أسئلة قصيرة تضاف يف آخر اجلملة. ومن أمثلة 
هذه األس�������ئلة ما يلي: هذا هو أفضل مقترح، أليس كذلك؟ هذه فكرة جيدة، هل تعتقد ذلك؟ هذا 

يحدث معي أيضًا، أنت تعرف ما أعنيه؟
<  جتن�������ب املعاني الغامضة، وهي الكلمات غير احملددة املعنى التي ال تعطي معنى دقيقًا للمتلقي، 
وم�������ن األمثلة لها م�������ا يلي: غالبًا، وأحيانًا، وع�������ادة، ومعظم الوقت، وقلما، ون�������ادرًا، وكثيرًا، وتقريبًا، 

وبشكل متكرر، ويف كل مرة، وبشكل عرضي.
ولزيادة قدرتك على اإلقناع، استخدم منوذج لدعم حديثك أمام اآلخرين:

)شارك( شارك مشاهداتك دون عمل افتراضات سابقة أو إصدار أحكام؛ إذ تساعدك جمل احلقائق 
اخلالية من املشاعر يف بناء ثقتك بنفسك وجتنبك عدائية اآلخرين )أخبر(

حتدث عن الكيفية التي أثرت فيها احلقائق عليك، وعلى تفاعلك ومشاعرك؛ فهذا يساعد اآلخر 
على فهم شدة ما حصل، وقد ال يفهم اآلخرون ما حدث من مجرد احلقائق وحدها. )اسأل( اسأل 
اآلخرين عن وجهات نظرهم عن املوضوع، وش�������جعهم على التعبير عن آرائهم ومشاعرهم، واستمع 
لهم؛ بهدف الفهم، ورحب بأرضية مش�������تركة معهم وإمكانية تغيير أفكارك. )حتدث( حتدث بعرض 

احلقائق على أنها حقائق، واآلراء واملشاعر على أنها آراء ومشاعر، فال تقلل من شأن مشاعرك.
)ش�������جع( ش�������جعهم من خالل جعلهم يعرفون أنك تريد أن تس�������تمع آلرائهم، ورحب بوجهات النظر 
املغايرة؛ مثاًل عن طريق قول: هل ترى ذلك بطريقة مختلفة؟، أو ما الذي أفتقده هنا؟ أو أريد أن 

أستمع لرأيك فيم حدث.
وأفض�������ل طريقة لفهم اآلخرين هي أن ترى األم�������ور من وجهة نظرهم؛ حيث يأخذ الناس االنطباع 
عن طريق ما يسمعونه وما يرونه منا ال عن طريق ما نريدهم أن يسمعوه أو يروه، وتعتبر مقدرتنا 

على فهم كيف يرانا ويسمعنا الناس ذات أهمية كبرى للتواصل معهم بفاعلية >

،،

،،

k

أ. عبد اهلل الضابط

عضو هيئة التدريب - معهد اإلدارة العامة

أفضل طريقة لفهم 
اآلخرين أن ترى 
األمور من وجهة 

نظرهم حيث يأخذ 
الناس االنطباع عن 
طريق ما يسمعونه 

وما يرونه منا

k

مقال

مهارات التواصل الفعال 
التنمية اإلدارية
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قضية العدد

دور التخطيط اإلستراتيجي في 
تحقيق رؤية المملكة 2030 

حيوي للمنظمات والبرامج التنموية الطموحة

إعداد:  شقران الرشيدي
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 >  د. منصور الكريديس 
عضو مجلس الشورى

 >  د.محمد الكثيري
 أستاذ اإلدارة اإلسرتاتيجية

وإدارة األعمال

 >  د.عبدالرحمن صائغ
 أستاذ اإلدارة والتخطيط 

اإلسرتاتيجي بجامعة امللك سعود

 >  د.إقبال درندري
عضوة مجلس الشورى، الخبرية 
واملستشارة يف مجال التخطيط 

وتقويم الربامج والجودة

 >  د.مسفر السلولي
مستشار التخطيط اإلسرتاتيجي 

واملوارد

المشاركون في القضية:

التنمية اإلدارية

يلعب التخطيط الإ�شرتاتيجي دوًرا 

مهًما يف اأعمال املنظم��ات، والربامج 

ر�ش��م  ويف  الطموح��ة،  التنموي��ة 

املالمح الرئي�ش��ة للتغيري، وا�شتثمار 

املوارد املالية والب�شرية وفق معايري 

علمي��ة  وعملية ت�شتطي��ع التعامل 

مع الواق��ع، وامل�ش��كالت، واملتغريات، 

الأه��داف  لتحقي��ق  والتحدي��ات 

التخطي��ط  ويع��د  امل�شتقبلي��ة. 

الإ�شرتاتيجي تخطيطًا بعيد املدى؛ 

ياأخذ يف العتب��ار جميع املعطيات 

والقطاعات  والداخلي��ة،  اخلارجية 

اإ�شافة لطرق املناف�شة.  امل�شتهدفة، 

وير�ش��م معامل وا�شح��ة للمنظمات، 

وال��دول،  القت�شادي��ة  والكيان��ات 

ملعرف��ة اإىل اأي��ن تتج��ه م�شتقب��اًل، 

وف��ق روؤي��ة م�شتقبلّي��ة. ح��ول دور 

التخطيط الإ�شرتاتيجي يف حتقيق 

ت��دور حم��اور  اململك��ة 2030  روؤي��ة 

ق�شية هذا العدد.

حسن التخطيط
عن أهمية التخطيط اإلستراتيجي ودوره 
يف حتقيق رؤية اململكة 2030، يقول عضو 
مجلس الش�������ورى د.منصور الكريديس: 
»على درجة عالية من األهمية؛ فإطالق 
البرام�������ج االقتصادي�������ة اجلديدة يف وقت 
مبكر من عمر رؤي�������ة اململكة 2030 يؤكد 
عل�������ى حس�������ن التخطي�������ط، والش�������فافية 
واحلوكم�������ة، والرغبة اجل�������ادة يف حتقيق 
مسارات الرؤية، وشمولية البرامج التي 
متَّ حتديديها كبرنامج التحول الوطني 
2020، وبرنام�������ج الت�������وازن املال�������ي 2020، 
فهو يدعم مس�������ارات رؤي�������ة اململكة 2030، 
ويجع�������ل اقتص�������اد اململكة أكث�������ر ازدهارًا، 

ومجتمعها أكثر حيوية.
ويضي�������ف: »رؤية اململكة 2030 تؤكد على 
أن توجه�������ًا قوي�������ًا نحو حتقي�������ق التنمية 
املس�������تدامة، وتنوي�������ع مص�������ادر الدخ�������ل، 
ومعاجلة تش�������وهات كانت موجودة فيما 

<<  د. منصور الكريديس:
يضمن الشفافية واحلوكمة 

لبرامج الرؤية كبرنامجي 
التحول الوطني، والتوازن

املالي 2020
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يتعل�������ق بقطاع�������ات التنمي�������ة؛ كقط�������اع 
اإلسكان على س�������بيل املثال، والتدريب، 
من�������ط  وحتس�������ني  اخل�������اص،  والقط�������اع 
الرحم�������ن،  وخدم�������ة ضي�������وف  احلي�������اة، 
وغيرها من البرامج التي تدعم الريادة 

الوطنية يف الصناعة، واألس�������واق املالية، 
وترسخ االنتماء الوطني، ودعم الثقافة 
الوطني�������ة والفن�������ون والترفي�������ه، وتعزيز 
انس�������يابية العم�������ل واملرون�������ة يف اجله�������از 

احلكومي.
ويتاب�������ع الكريديس قائ�������اًل: »التخطيط 
اإلس�������تراتيجي  يح�������دد بوض�������وح ط�������رق 
حتقي�������ق املجتم�������ع أهدافه، م�������ع األخذ 
والف�������رص،  املعوق�������ات،  االعتب�������ار  يف 
واملوارد واإلمكانات، م�������ع حتديد الرؤية 
املس�������تقبلية بوض�������وح، ووض�������ع أه�������داف 
امل�������دى،  طويل�������ة  وتطلع�������ات  مرحلي�������ة 
وأولوي�������ات التنمي�������ة؛ وبالتالي فهو مهم 

لتحقيق مسارات رؤية اململكة 2030«.
خارطة طريق

والتخطي�������ط  اإلدارة  أس�������تاذ  أم�������ا 
اإلستراتيجي بجامعة امللك سعود د.عبد 
الرحمن صائغ في�������رى أن هذا النوع من 

التخطيط مهم جدًا للدول الطموحة 
املتطلعة ملس�������تقبل أفضل، وهو مفهوم 
حدي�������ث ظهر ع�������ام 1950م يف الواليات 
املتحدة األمريكي�������ة، وأدى إلى التأثير 
عل�������ى قط�������اع األعم�������ال يف الش�������ركات، 
واملس�������اهمة يف التدري�������ب عل�������ى إعداد 
امليزانيات املالي�������ة، ويف الفترة الزمنية 
بني منتصف ع�������ام 1960م، وعام 1970م 
غدت أفكار التخطيط اإلس�������تراتيجي 

منتشرة يف أغلب الشركات الكبيرة.
ويلفت إل��ى أن��ه يف ه��ذا ال��وق��ت عملت 
احل����ك����وم����ة األم����ري����ك����ي����ة ع����ل����ى وض����ع 
وتسجيل  ال��ب��رام��ج،  لتطبيق  ميزانية 
ال��ت��ك��ال��ي��ف اخلاّصة  امل��ع��ل��وم��ات ح���ول 
بالتخطيط  امُل���رت���ب���ط���ة  ب���األن���ش���ط���ة 
1980م  ع��������ام  ويف  اإلس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ي، 
حتديدًا أصدرت الشركات، واملنظمات، 
وامل��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة اع��ت��راف��ات��ه��ا حول 
اإلستراتيجي،  التخطيط  جناح 
الفوائد  م��ن  مجموعة  وتقدميه 
التي تدعم عملها، وخصوصًا بعد 
تطبيق التسويق ألعمالها الذي 
إستراتيجية  وج���ود  على  اعتمد 
جامعة  ح����رص����ت  ث�����م  م���ع���ي���ن���ة، 
وحتديدًا  ال��ع��ري��ق��ة،  »ه�����ارف�����ارد« 
التابعة  األع�����م�����ال  إدارة  ك���ل���ي���ة 
ل���ه���ا ع���ل���ى وض�����ع م��ج��م��وع��ة من 
النماذج، وصياغة سياسة خاصة 
بالتخطيط اإلستراتيجي العام، 
ال��ذي تضمن وضع منهج خاص 
معلومات حول  على  احتوى  ب��ه، 
الفرص، ونقاط الضعف، والقوة، 
على  تطبيقه  ومت  وال��ت��ح��دي��ات، 
نطاق العمل يف اجلامعة، وشّكل 

قضية العدد

<< د.مسفر السلولي:
من عوائق التخطيط 

اإلستراتيجي أنه أحيانًا يكتب 
فقط بشكل جيد لكنه غير 

قابل للتنفيذ

26
هـ

14
4

0
 -

م  
حر

م
  -

 15
6

د  
عد

ال



التنمية اإلدارية

التخطيط اإلستراتيجي -كمفهوم -أنه 
ال يقبل بالضرورة البيئة كما هي عليه، 
أي كأحد الثوابت؛ ومن ثم يتكيف كردة 
فع�������ل، ب�������ل يف أن تكون اإلس�������تراتيجية 
مؤث�������رة، أو محدثة للتغيي�������ر يف البيئة 
احمليط�������ة، مم�������ا يعن�������ي أن السياس�������ات 
التكنولوجية ميكن  والتطورات  العامة 
التأثي�������ر فيها، بل ورمب�������ا التحكم فيها 
م�������ن خالل وجود إس�������تراتيجية مبتكرة 
خاّلقة وفّعال�������ة وهذا ما تطمح له رؤية 

اململكة 2030م.
عملية منهجية

ومن جانبه�������ا توضح عض�������وة مجلس 
يف  واملستش�������ارة  واخلبي�������رة  الش�������ورى، 
البرامج  وتق�������ومي  التخطيط  مج�������ال 
واجلودة د.إقبال درندري أن التخطيط 

اإلستراتيجي هو عملية منهجية تسعى 
إلى حتقيق تصور واضح حول مستقبل 
ش�������يء ما كرؤية اململكة 2030 على سبيل 
املثال؛ من أجل ترجمتها، وحتويلها إلى 
أهداف ملموسة تعتمد على سلسلة من 
اخلط�������وات املرحلية، وأيض�������ًا يعرف بأنه 
وض�������ع األه�������داف العامة لبيئ�������ة العمل، 
وحتدي�������دًا التي حتتاج إل�������ى وقت طويل 
للوصول إلى نتائجه�������ا، ومن ثم اختيار 

الَوسائل املناسبة لتنفيذها.
التخطي�������ط  يع�������رف  »كذل�������ك  وتق�������ول: 

للتخطيط  امل��ع��ت��م��د  ال���ن���م���وذج  الح���ق���ًا 
اإلستراتيجي«. 

ويق�������ول الصائ�������غ: »إن االهتم�������ام الكبير 
بهذا احملور احلي�������وي يف اململكة العربية 
الس�������عودية برز يف العدي�������د من اخلطط 
اإلس�������تراتيجية السابقة، وظهر أكثر مع 
طرح رؤية اململكة 2030؛ حيث صدر عدد 
من البرامج التنموية التي تتطلب فكرًا 
تنمويًا إس�������تراتيجيًا قصير، ومتوس�������ط 

وطويل املدى«.
االجتاه املستقبلي

ويف الس�������ياق ذات�������ه، يقول أس�������تاذ اإلدارة 
اإلستراتيجية وإدارة االعمال، د.محمد 
الكثي�������ري: »التخطي�������ط اإلس�������تراتيجي 
يع�������رف بأنه رس�������م املس�������تقبل للمنظمة 
امل�������دى البعي�������د،  وبي�������ان غايته�������ا عل�������ى 
ش�������رط اختي�������ار النمط اإلس�������تراتيجي 
ض�������وء  يف  ذل�������ك  لتحقي�������ق  املناس�������ب 
العوام�������ل واملتغيرات احمليطة، ثم تنفيذ 

اإلستراتيجية ومتابعتها وتقييمها«.
ويش�������ير إل�������ى أن�������ه م�������ن أه�������م خصائص 

<< د.محمد الكثيري:
 يرسم املستقبل للمنظمات، 

ويبني غايتها على املدى البعيد 
يف ضوء العوامل واملتغيرات وهو 

حيوي للرؤية

<< د.إقبال درندري:
يدعم مسارات حتقيق رؤية 

اململكة 2030 ويعد أهم العمليات 
اإلدارية حاليًا
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قضية العدد

اإلس�������تراتيجي كذل�������ك بأن�������ه الوس�������يلة 
التي تس�������اعد املس�������ؤولني يف الش�������ركات 
التنفيذي�������ني  وخصوص�������ًا  واملؤسس�������ات؛ 
منه�������م يف حتدي�������د اإلجراءات املناس�������بة 
لتحقيق أفضل النتائج باالعتماد على 
استخدام املوارد املتاحة يف بيئة العمل«.

وتؤك�������د درندري عل�������ى أهمية التخطيط 
اإلس�������تراتيجي يف حتقيق رؤي�������ة اململكة 
2030 باعتباره من أهم العمليات اإلدارية 
حالي�������ًا؛ فهو يس�������اعد يف احملافظة على 
رأس امل�������ال احلكومي من خالل مراجعة 
األداء املالي العام، واحلرص على توفير 
التحديث�������ات الدائمة له، مما يس�������هم يف 
حتقيق أفضل النتائ�������ج، والتأكد من أن 
البرامج تس�������ير على الطريق الصحيح، 
واملش�������اركة يف حتويل األعمال املخطط 
لها إلى أشياء قابلة للقياس والتطبيق 
حت�������ى يتم حتقي�������ق املعرف�������ة الكافية يف 

احلصول على النتائج املقبولة.
وسيلة للتفكير

أما مستشار التخطيط اإلستراتيجي 
واملوارد د.مس�������فر الس�������لولي فيرى أن 
التخطي�������ط اإلس�������تراتيجي يحق�������ق 
مجموعة م�������ن الفوائد لرؤية اململكة 
2030؛ كتحدي�������د أهدافه�������ا بوض�������وح؛ 
وم�������ن ثم ربطه�������ا بوظيف�������ة التنظيم 
فعالي�������ة  وتطوي�������ر  الع�������ام،  اإلداري 
استخدام املوارد املتاحة، وجعلها من 
األولوي�������ات الرئيس�������ة، وتوفير قاعدة 
تس�������اعد على تغيير آلية العمل عند 
احلاجة لذل�������ك، مع االعتم�������اد على 
مجموعة من املؤش�������رات التي تساعد 
على تقيي�������م فعالية العمل، ودراس�������ة 
عل�������ى وضعها  باالعتم�������اد  البيان�������ات 
يف نطاق�������ات معين�������ة، والرب�������ط ب�������ني 
إس�������تراتيجية التخطي�������ط، والبيئ�������ة 

اخلارجي�������ة والداخلية؛ ألنه من املمكن 
أن تتغي�������ر البيئة احمليطة باملؤسس�������ات 
التنموي�������ة مع مرور الوق�������ت  ولذا فمن 
تقدمي  اإلستراتيجي  للتخطيط  املهم 
منهجي�������ة  بط�������رق  للتفكي�������ر  وس�������يلة 
تس�������اعد عل�������ى مراجعة اجت�������اه العمل 
املؤسس�������ي، وإنشاء تنس�������يق بني اخلطة 
تنفيذه�������ا،  وعملي�������ة  اإلس�������تراتيجية 
باالعتماد على توجيه طاقة املشاركني 

يف العمل.
ويضي�������ف »يعتمد تطبي�������ق التخطيط 
اإلس�������تراتيجي يف أي بيئ�������ة عمل على 
وجود العديد من األس�������باب التي تدعم 
دوره يف صياغ�������ة فرضيات حول النظرة 
املس�������تقبلية للعم�������ل؛ مم�������ا يس�������هم يف 
توفي�������ر الفرص املناس�������بة للتأثير على 
نطاقه، أو اتخاذ مواقف مسبقة وقابلة 
للتطبيق، وتوفير إدراك كامل للحاجات 

والقضايا، والتركيز على النتائج«. 
ويّبني السلولي أن من عوائق التخطيط 
اإلس�������تراتيجي أنه أحيانًا يكتب فقط 
بشكل جيد لكنه غير قابل للتنفيذ يف 
ظل ع�������دم التغير يف بيئ�������ة العمل أو يف 
التشكيل اإلداري، ويف املهام امللقاة على 
عاتق املس�������ؤولني، كما أن�������ه يتطلب بني 
الفترة واألخ�������رى التمعن والتمحيص 
يف قدرات األش�������خاص املعني�������ني بإدارة 

املؤسسات التنموية >

<<  د.عبدالرحمن صائغ:
 مهم جدًا للدول الطموحة 

املتطلعة ملستقبل
 أفضل
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كلم�������ا كان الوص�������ول إلى اإلرث املعريف يف املنظمة أكثر س�������هولة؛ كانت اإلدارة أكثر فاعلي�������ة وجودة، وقد يختار بعض 
الق�������ادة البدء بالعمل واتخاذ القرارات من نقطة الصفر دون العودة للمعرفة املتراكمة يف املنظمة خالل الس�������نوات 
املاضية، وذلك من خالل املهام، واإلجراءات، والعمليات اإلدارية والفنية التي متت فيها، إذا كانت املعرفة الس�������ابقة 

تعاني من الفوضى والعشوائية، وعدم الوضوح الذي يعوق استخدامها واالستفادة منها بالشكل املطلوب.
وبذل�������ك ف�������إن إعادة النظر يف إدارة املعرف�������ة داخل املنظمات احلكومية يف اململكة العربية الس�������عودية أمر ال بد منه، 
كما أنه يعد اس�������تجابًة ملتطلبات حتقيق رؤية 2030، فاملس�������ؤوليات املناطة بهذه املنظمات صارت أكبر وأكثر تش�������عبًا 
وتعقيدًا، وارتباطها الوثيق حاليًا مع املجتمع س�������واء من خالل حس�������ابات التواصل االجتماعي أو قنوات التواصل 
التي تتطلب تس�������هيل وصول املس�������تفيد للمعلومة التي يحتاجها من هذه املنظمة، يزيد من حجم هذه املسؤوليات 

ومخاطرها، وحاجتها املاسة إلى أن تكون أكثر مهنية واحترافية يف إدارة معرفتها 
واستخدامها بالشكل الصحيح؛ لتقليل نسبة اخلطأ ورفع جودة العمل.

وإدارة املعرفة قبل كل ش�������يء تتطلب التعامل الصحيح مع حتدياتها ومعوقاتها، 
والتي يأتي على رأسها عدم تبني القادة هذا املفهوم وإهمال إدراجه ضمن الثقافة 
التنظيمية للمنظم�������ة. ومن التحديات أيضًا وجود فجوة بني القرار الصادر من 
اإلدارات العليا والتنفيذ؛ بس�������بب ضبابية آلية التطبي�������ق لإدارات التنفيذية، أو 
عدم منح املرونة الكافية لها يف التطبيق؛  مما يس�������بب تش�������تتًا لدى موظفي هذه 
اإلدارات، والذي مينع من تكوين املعرفة بشكل صحيح، كذلك قد تواجه املنظمة 
ومع تبنيها مفهوم إدارة املعرفة مقاومة التغيير من قبل املوظفني وإحجامهم عن 
املش�������اركة يف تكوين معرفة خاصة باملنظمة؛ لعدم وجود التوعية الكافية بأهمية 
ذلك، يضاف إلى ما سبق ضعف االنتماء للمنظمة؛ مما يجعل املوظف غير مباٍل 
باملش�������اركة يف إنتاج وتخزين املعرفة وإدارتها، وكذلك عدم وجود حوافز للموظف 
املشارك يف تكوين املعرفة، وال يخفى على أحد ربط العديد من الباحثني يف هذا 
املج�������ال بني إدارة املعرفة وضرورة وجود نظ�������ام للحوافز داخل املنظمة، أيضًا من 
التحدي�������ات التي تواجه إدارة املعرفة والقائمني عليها احلاجة لتقنية املعلومات، 
والتي تؤس�������س قواعد للمعرفة كبنية حتتية للمس�������اهمة يف عمليات إدارة املعرفة 
)توليد، وتخزين، وتوزيع، واس�������تخدام(، وكذل�������ك ضعف تأهيل وتدريب املوظفني 

على استخدامها يف حال وجودها.
إن التعام�������ل مع هذه التحديات بالش�������كل املالئم سيس�������هم يف تفعيل إدارة املعرفة 
داخ�������ل املنظمات احلكومية، وحتصيل مناف�������ع متنوعة جراء ذلك، منها: حتقيق 
ج�������ودة اخلدم�������ة املقدمة، وخل�������ق بيئة عم�������ل داعمة لإب�������داع واالبت�������كار التقني 

والتنظيمي >

حتديات إدارة املعرفة يف املنظمات احلكومية

،،

،،

k

مقال

إعادة النظر يف 
إدارة املعرفة 

داخل املنظمات 
احلكومية  أمر 

ال بد منه
ويعد استجابًة 

ملتطلبات 
حتقيق رؤية 
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مقال

أ. مشاعل ناصر الفالح

التنمية اإلدارية
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اإن التغيريات والظروف الراهنة املحيطة باملوؤ�ش�شات املختلفة تفر�س عليها اأن تتبنى اإدارات املوارد الب�شرية فيها 

برامج هادفة اإىل الرتقاء باأداء من�شوبيها، والتي من بينها الربامج املتعلقة بامل�شار الوظيفي. فيعرف الفرد ما 

اإليها خالل حياته الوظيفية؟ معنى ذلك  اأن ُيرقى  هي الوظيفة التي �شيبداأ منها؟ وما هي الوظائف املحتمل 

اأن احلديث يدور حول من لديهم طموحات وظيفية يريدون حتقيقها عرب م�شريتهم العملية. وحتى يكت�شب 

هذا امل�شار �شفة التاأييد من املوظفني؛ ينبغي اأن يكون التخطيط له، واإدارته، وحتقيقه م�شوؤولية م�شرتكة بني 

املوظف نف�شه، ورئي�شه املبا�شر، واإدارة املوارد الب�شرية.

يتاأثر بالتعلم التنظيمي، ويوؤثر يف الولء، ويحقق اجلودة ال�شاملة

تقرير

المسار الوظيفي.. شراكة بين الموظف 
ومنظمته وقيادته

إعداد : د.أحمد زكريا أحمد 30
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التنمية اإلدارية

الفكرة  ف���ق���د ظ���ه���رت  ع����ام����ة؛  وب���ص���ف���ة 
القرن  ال��وظ��ي��ف��ي يف  ل��ل��م��س��ار  األول������ى 
اخل��ام��س عشر، وبالرغم م��ن ذل��ك فإن 
تبلورت  وبتطويره  به  املعنية  النظريات 
يف القرن العشرين بعد احلرب العاملية 
املال  رأس  على  الطلب  ل��زي��ادة  الثانية؛ 

<< التدريب، والترقية، 
والتدوير ، واحلوافز 

من أهم إستراتيجيات 
إدارة وتخطيط املسار 

الوظيفي وحتقيق والء 
املوظفني

ال��ب��ش��ري امل���ؤه���ل، وه���و م���ا أس��ه��م بشكل 
واضح يف تطوير مفهوم املسار الوظيفي، 
التقليدية  ال���ن���اح���ي���ة  م����ن  ك�����ان  وال�������ذي 
وتسلسلها،  الوظيفية  املواقع  على  يركز 
يكتسبها  التي  باخلبرات  االهتمام  دون 
وانتهاء  ب��دء  على  كذلك  ويركز  العامل، 

واحدة  منظمة  ضمن  الوظيفي  امل��س��ار 
أي  دون  امل���ن���ظ���م���ة  ت���رس���م���ه  وب����ط����ري����ق 
تدخل من العامل، لكن مع تطور عالم 
الهياكل  وتغير  والتكنولوجيا  األع��م��ال 
املثالية  ال���ص���ورة  ت��غ��ي��رت  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة؛ 
للمسار التقليدي وظهرت صورة جديدة 
تتمتع باملرونة، برز فيها العامل شريكًا 
رئيسًا للمنظمة يف إدارة وصياغة مساره 
ال��وظ��ي��ف��ي؛ ف��أص��ب��ح م��ف��ه��وم��ه احلديث 
ي��رك��ز على اخل��ب��رات وامل��ع��ارف املكتسبة 
من  العامل  يحوزها  التي  والسلوكيات 
خ��الل تنقله ب��ني ع��دة وظ��ائ��ف، وه��و ما 
املكتسبة  وامل��ع��رف��ة  امل��ع��ل��وم��ات  أن  ي��ب��رز 
التي  هي  التجارب  سياق  يف  واملتراكمة 
تشكل املسار الوظيفي الذي ميكن إعادة 
ترتيبه وإدارته بناء عليها، كما أنه يركز 
ع��ل��ى ش��ب��ك��ة ع���الق���ات ال��ع��م��ل ال��ت��ي تعد 
خاصًة  الوظيفي،  للمسار  مهمًا  مكونًا 
ي��وف��ر فرصًا  ب���ني األف������راد  ال��ت��ف��اع��ل  أن 
للحوار بينهم، وهو أمر أساسي الكتساب 
املعرفة، ولم يحصر هذا املفهوم املسار يف 
منظمة واحدة، بل قد يتعداها ألكثر من 
منظمة يف سبيل احلصول على فرصة 

عمل مناسبة إلمكانات الفرد.
فوائد وإستراتيجيات ووالء

ويجمل معاذ غريب يف أطروحته للدكتوراه 
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تقرير

الوظيفية  امل����س����ارات  »إدارة  ب���ع���ن���وان: 
وأثرها على الوالء التنظيمي« الفوائد 
الوظيفي،  باملسار  لالهتمام  امل��ت��ع��ددة 
معدالت  انخفاض  أهمها:  م��ن  وال��ت��ي 
املنظمة،  يف  وال��ت��غ��ي��ب  ال��ع��م��ل  دوران 
وزيادة الوالء التنظيمي لدى منسوبي 
بالبعد  واالهتمام  املختلفة،  املنظمات 
املسارات  حت���دي���د  ع���ن���د  االج���ت���م���اع���ي 
كفاءات  وش��رح خطط  لهم،  الوظيفية 
والتعريف  امل���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة،  امل���ن���ظ���م���ة 
األمان  امل��ت��اح��ة، وحتقيق  ب��اإلم��ك��ان��ات 
وت��ك��ل��ي��ف��ه��م بتحقيق  ل��ه��م،  ال��وظ��ي��ف��ي 
معدالت إجناز مرتفعة، وإدارة اجلمود 
أو الرسوب الوظيفي، وتخفيض تكلفة 
العمل مبراعاة عنصر كفاءتهم، وإثارة 
دافعية العامل للعمل بفاعلية، وتكامل 
امل����وارد  إدارة  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  وت��ن��اس��ق 
املنظمة  خطة  مع  وترابطها  البشرية 
العامة. مؤكًدا على أن هناك مجموعة 
من اإلستراتيجيات التي ُيعتمد عليها 

يف إدارة وتطوير املسار الوظيفي، وهي: 
التدريب، والترقية، والتدوير الوظيفي، 
واالستقطاب،  وال����ن����ق����ل،  واحل������واف������ز، 
القيادات،  وإع���داد  الوظيفي  واإلح���الل 

وتقييم األداء.
ويف ض���وء ذل����ك؛ ي��ش��ي��ر غ��ري��ب إل���ى أن 
العديد من الدراسات بينت أن املنظمات 
التي حتسن استثمار أنشطتها يف إدارة 
امل����س����ارات ال��وظ��ي��ف��ي��ة، س��ت��ح��ص��ل على 
الوظيفي  ال���رض���ا  م���ن  ع��ال��ي��ة  درج������ات 
واالل��ت��زام وال���والء. وجت��در اإلش���ارة هنا 
السابق  ه���ذه اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  أن  إل���ى 
ال���والء؛ فعلى سبيل  ذك��ره��ا تدعم ه��ذا 
املثال يعمل التدريب على زيادة معارف 

ومعلومات العامل، وستتوسع 
لألهداف  وحت���ل���ي���ل���ه  رؤي����ت����ه 
ق����������درًة على  أك����ث����ر  وي����ص����ب����ح 
التعامل بحكمة مع املشكالت 
ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه��ه يف العمل، 
استخدام  املنظمة  وتستطيع 
التدريب،  م���ن  أش���ك���ال  ع����دة 
مثل إتاحة الفرصة للعاملني 
العلمي  حت��ص��ي��ل��ه��م  مل��ت��اب��ع��ة 
كالدراسات العليا مثاًل، ومن 
خ��الل ال��ل��ق��اءات ال��دوري��ة مع 
ال��ع��ام��ل��ني، ال��ت��ي ت��ع��د وسيلًة 
وشكاويهم  آرائ����ه����م  ل���س���م���اع 
وتعبر عن  وآليات تطويره  العمل  حول 
األمر  وال��ع��ام��ل��ني  اإلدارة  ب��ني  التفاعل 
بهم  اإلدارة  ب��ارت��ب��اط  ي��ش��ع��ره��م  ال����ذي 
وت��الح��م��ه��ا م��ع��ه��م، ك��ذل��ك ت��س��اع��د آلية 
اكتساب  يف  الوظيفي  وال��ت��دوي��ر  النقل 
واملهارات  اخلبرات  من  املزيد  العاملني 
التي تعزز ثقتهم بأنفسهم وحتسن من 

أدائهم وتزيد من والئهم للمنظمة.
التعلم التنظيمي

وعلى صعيد آخر، فإن التعلم التنظيمي 
له أثر بارز يف املسار الوظيفي، وهو ما 
يؤكد عليه د.أمي��ن دي��وب ال��ذي يرى أن 
املوارد البشرية هي أكثر أصول املنظمة 
ألن  ذل��ك  التنظيمي؛  بالتعلم  ارتباطًا 
املوارد البشرية هي املسؤولة عن عملية 
ال��ت��ع��ل��م وع����ن ت��ط��ب��ي��ق م���ا ُي��ك��ت��س��ب من 
ويعتمد  ال��ت��ع��ل��م،  ه���ذا  نتيجة  م��ع��ارف 
كبير على طبيعة مزيج  ح���ٍدّ  إل��ى  ه��ذا 
املنظمة  متتلكه  ال��ذي  البشرية  امل���وارد 
وعلى ممارسات إدارة املوارد البشرية يف 

<< اإلفادة من التجارب، 
واألسلوب العلمي، والقياس 

املرجعي من أكثر طرق 
التعلم التنظيمي املؤثرة يف 

املسار الوظيفي
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التنمية اإلدارية

على  والعمل  األف���راد  ط��اق��ات  استثمار 
تطويرها وجتديدها عن طريق التعلم 
خصائصه  م����ن  وال��������ذي  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي، 
توصيف  ومحاولة  اجلماعي،  التفكير 
املتغيرات  مع  للتعامل  جديدة  مهارات 
للحاجات  ت��ك��ي��ي��ف  وع��م��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
وقيم  التنظيمية  وامل��ص��ال��ح  وال���دواف���ع 
ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ن��ظ��م��ة، وي��خ��ت��ل��ف عن 
ه ينبثق من حقيقة  التعلم الفردي يف أَنّ
احل��اج��ات وال��دواف��ع وقيم العاملني يف 
حتدث  مستمرة  عملية  وه��و  املنظمة، 
املنظمة  ن���ش���اط  م����ن  ك���ج���زء  ت��ل��ق��ائ��ي��ًا 
وث��ق��اف��ت��ه��ا، وال��ت��ع��ل��م ه���و ن��ت��اج اخلبرة 
وال�����ت�����ج�����ارب ال����داخ����ل����ي����ة واخل����ارج����ي����ة 

للمنظمة، والتعلم عملية تراكمية.
وق��د أث��ب��ت دي���وب أن ه��ن��اك ث��الث طرق 

التنظيمي  التعلم  أك��ث��ر ط��رق  ب��ني  م��ن 
تأثيًرا يف املسار الوظيفي، وهي: التعلم 
من خالل اإلفادة من التجارب الناجحة 
واملخفقة للمنظمة، والتعلم من خالل 
املشكالت،  ح���ل  يف  ال��ع��ل��م��ي  األس����ل����وب 
وال��ت��ع��ل��م م��ن خ���الل ال��ق��ي��اس املرجعي. 
كذلك توصل إلى أن هناك ثالثة أمناط 
من التعلم التنظيمي تؤثر بشكل فعال 
يف ذل����ك امل����س����ار، وه�����ي: ال��ت��ع��ل��م مفرد 
ف��ع��ل األش����ي����اء بطريقة  وه����و  احل��ل��ق��ة 
أفضل؛ لذا فهو تعلم سلوكي وهو يناسب 
امل��ن��ظ��م��ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف ب��ي��ئ��ة تتسم 
على  ي��رك��ز  أن��ه  كما  ال��ب��ط��يء،  بالتغيير 
الكفاءة يف املنظمة وعلى حل املشكالت 
الروتينية التي تتعرض لها دون تغيير يف 
سياساتها وافتراضاتها، والتعلم مزدوج 

احللقة الذي يشجع على إعادة التفكير 
يف املعرفة القائمة، وي��ؤدي هذا النمط 
اإلب����داع يف حل  تنمية  إل���ى  التعلم  م��ن 
التنظيمية  الثقافة  وتطوير  املشكالت 
والسياسات واألهداف واالستراتيجيات، 
وي��ن��اس��ب ه���ذا ال��ن��م��ط امل��ن��ظ��م��ات التي 
تعمل يف بيئة عمل عالية الديناميكية، 
والتعلم ثالثي احللقة الذي يركز تركيزًا 
أساسيًا على احلوار، ويظهر عندما جتد 
املنظمة أن هناك فرصة ما ال تزال غير 
ق��ادرة على استغاللها أو مشكلة معينة 
ملَّا تتمكن من التخلص منها بعد، وهو 
يتناول اجلانب اإلستراتيجي يف املنظمة 
ويعد فعااًل وقائمًا على املبادرة، ويتطلب 
وجوهره  امل��س��ت��م��رة،  العكسية  ال��ت��غ��ذي��ة 
على  والعمل  املنظمة  يف  التعلم  عملية 
يهدف  مبادر  فهو  حتسينها، 

إلى استغالل الفرص.
اجلودة الشاملة والتميز

بني  الوثيقة  العالقة  وت��ب��دو 
امل����س����ار ال���وظ���ي���ف���ي واجل������ودة 
الشاملة باملنظمات املختلفة 
من خالل النظر إلى مبادئها، 
وأساليبها، ومتطلباتها؛ وهو 
م���ا ي��وض��ح��ه ل��ن��ا أح���م���د بن 
بعنوان:  دراسته  عيشاوي يف 
الشاملة  اجل����������ودة  »إدارة 
)TQM( السبيل إلى حتقيق 
املتميز«؛  امل��ن��ظ��م��ي  األداء 
ف����ع����ن����د ح����دي����ث����ه ع������ن ه����ذه 
التالية:  س��ي��م��ا  ال  امل����ب����ادئ، 
التحسني املستمر، والتركيز 
ع�����ل�����ى امل�����������������وارد ال����ب����ش����ري����ة 
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تقرير

والتعاون اجلماعي  الفردية،  والكفاءات 
بدل املنافسة، واملشاركة الكاملة، ونظام 
املعلومات واالتصاالت. نالحظ أن هذه 
ال���ع���الق���ة ت���ب���رز ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر م���ن خالل 
على  التركيز  أول��ه��م��ا  مهمني:  م��ب��دأي��ن 
الفردية،  وال���ك���ف���اءات  ال��ب��ش��ري��ة  امل������وارد 
ممثاًل   - البشري  العنصر  يعتبر  حيث 
يف املوارد البشرية والكفاءات الفردية - 
أحد أهم العوامل املسؤولة عن امتالك 
وجناحها  التنافسية  للميزة  امل��ؤس��س��ة 
يف اخ��ت��راق األس�����واق، إن ال��ت��رك��ي��ز على 
وتدريبه  بتنميته  البشري  العنصر  هذا 
وت��زوي��ده ب��امل��ه��ارات وال��ق��درات، وحتفيزه 
على  إيجاًبا  املؤثرة  العمل  بيئة  وتوفير 
روح�����ه امل��ع��ن��وي��ة ي��ع��د أه����م رك���ائ���ز إدارة 

إل��ى أن  اجل��ودة الشاملة، وه��ذا بالنظر 
تلك املوارد والكفاءات هي املسؤولة عن 
اإلستراتيجية  القرارات  وتطبيق  اتخاذ 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ج��ودة ال��ش��ام��ل��ة، والتي 
امليزة  ام��ت��الك  ف���رص  للمؤسسة  تهيئ 
فقدان  ف������إن  وب���ال���ت���ال���ي  ال���ت���ن���اف���س���ي���ة، 
الكفاءات أو ضعف أداء امل��وارد البشرية 
التسيير  ط�����رق  ف���ع���ال���ي���ة  ع�����دم  ب��س��ب��ب 
امل��ع��ت��م��دة ي��ع��د س��ب��ًب��ا رئ���ي���ًس���ا يف فشل 

إستراتيجية اجلودة الشاملة. وثانيهما 
فهذا  املنافسة؛  ب��دل  اجلماعي  التعاون 
املستويات  مختلف  ب��ني  م��ه��م  ال��ت��ع��اون 
ب��دال م��ن املنافسة  اإلداري���ة يف املؤسسة 
أن أح��د األسباب  امل��الح��ظ  بينها، وم��ن 
تطبيق  ال���ي���اب���ان يف  ل��ن��ج��اح  ال��رئ��ي��س��ة 
يعود  ال��ش��ام��ل��ة  اجل������ودة  إدارة  أس���ل���وب 
إل��ى م��ب��دأ ال��ت��ع��اون اجل��م��اع��ي ب���داًل من 
املنافسة، من خالل استخدام اليابانيني 
»إليشيكاوا«  اجل������ودة  ح��ل��ق��ات  أس���ل���وب 
املديرين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ومي��ك��ن حتقيق 
وال���ع���ام���ل���ني م����ن خ�����الل ت��ف��ع��ي��ل نظام 
األداء،  تقييم  أس��اس��ه  وح��واف��ز  مكافآت 
كأداة  اجلماعي  العمل  تشجيع  وكذلك 

فاعلة للتحسني املستمر.
ك�����ذل�����ك ف�������إن م������ن األس����ال����ي����ب 
ال����داع����م����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اجل������ودة 
ال��ش��ام��ل��ة أس��ل��وب ف���رق العمل، 
وكذلك متطلبات حتقيق هذه 
مناخ  كتهيئة  الشاملة،  اجل��ودة 
العمل وثقافة املؤسسة، وقياس 
األداء، واإلدارة الفعالة للموارد 
والتدريب  والتعليم  البشرية، 
 ”Deming“ ف��ي��دع��و  امل��س��ت��م��ر. 
إل����ى إق���ام���ة ن���ظ���ام ي��رت��ك��ز على 
فكرة العمل اجلماعي والتدريب 
بأداء  امل��ك��اف��آت  ورب���ط  املستمر، 
ف��رق العمل ودوره���ا يف حتقيق 
رض�����ا ال���ع���م���ي���ل، وال���ع���م���ل على 
تنمية وتدريب العنصر البشري 
واحل����رص ع��ل��ى أن ي��ك��ون ذلك 
على  ال��ق��درة  لضمان  مستمًرا 

إنتاج اجلودة باستمرار >

<< مبادئ وأساليب 
ومتطلبات اجلودة الشاملة 

ترتكز على جودة املسار 
الوظيفي

 يف املنظمات
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والتي منها:
اإليجابي،  السلوك  هو  التأديبية  للمخالفة  امل��ادي  الركن 
ب��ه واجبات  امل��وظ��ف وي��خ��ال��ف  ي��ق��ع م��ن  ال���ذي  أو السلبي 

وظيفته.
أو  ال��رؤس��اء،  على  التعدي  يف  يتمثل  اإليجابي  فالسلوك 
اإلساءة إليهم؛ يف حني يتحدد السلوك السلبي يف امتناع 
املوظف عن أداء عمله، أو عدم القيام بواجبه، وأما التفكير 
ل��م تكن  م��ا  النظام  ف��ال يعاقب عليها  ارت��ك��اب مخالفة  يف 

مصحوبة بنشاط معني. 
الركن املعنوي للمخالفة التأديبية هو النية التي يضمرها 

املوظف يف نفسه عند قيامه باملخالفة، وتتكون 
من صورتني:

<< اخلطأ العمدي )القصد( وتعني 
انصراف إرادة املوظف إلى ارتكاب 

بأركانها،  ال��ع��ل��م  م��ع  امل��خ��ال��ف��ة 
كتلفظ امل��رؤوس بعبارات غير 

الئقة بحق رئيسه.
العمدي:  غ��ي��ر  اخل���ط���أ   >>
ال���ذي ي��ق��ع م��ن امل��وظ��ف عن 
اإلهمال؛  أو  اخل��ط��أ  ط��ري��ق 
ك���امل���خ���ال���ف���ة ال����ت����ي ت���ق���ع من 
املوظف بسبب ضغط العمل.

التصرف  ي��درك  أن  وعلى احملقق 
امل����ك����ون ل���ل���رك���ن امل���������ادي، وي����ج����ب أن 

إضاءات إدارية

ي��ك��ون ل��ه وج���ود ظ��اه��ر وم��ل��م��وس وم��ح��دد؛ ف��ال ميكن مساءلة 
املوظف على أوصاف عامة غير محددة، كسوء السمعة أو سوء 
األخالق ما لم تكن تلك األوصاف سببًا يف ارتكابه للمخالفة 

التأديبية.
وقد يتبادر إلى ذهن القارئ هذا التساؤل: ماذا لو كان املوظف 
يؤيد إحد الشعارات أو التيارات التي تتعارض مع أنظمة الدولة 
العائد  الكمبيوتر  ال��ش��ع��ار يف ج��ه��از  ذل���ك  ي��ض��ع  أو  وم��ب��ادئ��ه��ا، 
لإدارة، فهل ميكن مساءلته تأديبيًا؟ نعم، ميكن مساءلته عن 
ذلك التصرف؛ ألن املوظف خالف ما نصت عليه املادة )11/أ( 
من نظام اخلدمة املدنية التي أكدت على املوظف االبتعاد 
ع���ن ال��ت��ص��رف��ات وال��س��ل��وك��ي��ات ال��ت��ي حت���ط من 

كرامة وهيبة الوظيفة.
وع��ل��ى احمل��ق��ق أن ي���درك أن���ه يشترط 
ل��ق��ي��ام امل��س��ؤول��ي��ة ال��ت��أدي��ب��ي��ة توافر 
الركنني معًا؛ إذ إن انتفاء أحدهما 
يترتب عليه عدم قيام املسؤولية 
بحق املوظف، فارتكاب املوظف 
ألوامر  تنفيذًا  املخالف  الفعل 
رئاسية ال يؤدي إلى املسؤولية 
املعنوي  ال��رك��ن  الن��ت��ف��اء  بحقه 
ف��ي��ه��ا. ك��ذل��ك ال ُي��س��أل املوظف 
إذا صدر منه الفعل عن غير إرادة، 
مثل حاالت الضرورة واإلكراه والقوة 

القاهرة >

أركان المخالفة التأديبية

k من كتاب: التحقيق اإلداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب املوظفني.

أ. أحمد بن عبد الرحمن الزكري 
عضو هيئة التدريب سابقًا 

قطاع القانون  مبعهد اإلدارة العامة.

اأن يلم  هناك معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف 

وواجباته،  بحقوقه  كاملة  دراية  على  يكون  حتى  بها 

والتزامات العمل احلكومي .
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التعليم والتغيير
تؤكد الباحثات يف مستهل دراستهن على 
أن إدارة التغيي�������ر ليس�������ت عملية س�������هلة، 
وإمن�������ا هي عملي�������ة متش�������ابكة ومتداخلة 
يف عناصرها ومكوناتها، وتتسم باإلبداع 
واالبتكار يف ممارستها، ويعتمد جناحها 
بالدرجة األولى على العنصر البش�������ري، 
ال�������ذي يتمثل يف جانبني رئيس�������ني, هما: 
حماس قيادة التغيي�������ر من جهة، والتزام 
املتأثرين بالتغيي�������ر من جهة أخرى. ويف 
ه�������ذا الص�������دد يلفنت إل�������ى م�������ا أوصى به 
املؤمت�������ر الترب�������وي الذي عق�������د بالقاهرة 
ع�������ام 1995م بعن�������وان: »إدارة التغيي�������ر يف 
التربي�������ة وإدارت�������ه يف الوط�������ن العربي« أن 
تتبن�������ى الب�������الد العربية فلس�������فة التغيير 
يف نظمه�������ا التربوي�������ة ملواجهه التحديات 
املس�������تقبلية، وأن تتحول أجهزة التعليم 
فيها إل�������ى أدوات إلح�������داث التغيير، على 
أن تتوفر له إدارة واعية تعمل على تهيئة 
املناخ الترب�������وي لتقبل التغيي�������ر ودعمه، 
وتشير الدراس�������ة إلى ما توصل »كوشرين 
Cochran« إلي�������ه فيم�������ا يتعل�������ق بأهمية 

وج�������ود القيادة املؤث�������رة التي ت�������ؤدي إلى 
التغيير؛ مما أظهر احلاجة املاسة ملعرفة 

أوراق علمية

دور القيادات التربوية في إدارة التغيير في ضوء 
مجتمع المعرفة 

درا�شة ميدانية على القيادات الن�شائية

راأ�س املال بو�شفه منتجًا للمعرفة، حيث يتيح له املجتمع فر�شة كي يعرف ويتعلم، ويعمل، وهو ما  يف جمتمع املعرفة الإن�شان هو 

اأن تتاأقلم مع بيئتها املحيطة  يتحقق من خالل املوؤ�ش�شات املختلفة باملجتمع يف عامل متغري. ومن هنا يتوجب على هذه املوؤ�ش�شات 

بها، وتتفاعل معها؛ ولذلك يقع على عاتق مديري تلك املوؤ�ش�شات تبني منهج اإدارة التغيري والتطوير والتح�شني امل�شتمر، خا�شة يف 

والتعليم عام  التطوير  اإطالق م�شروع  الر�شيدة، من خالل  لقيادتنا  التنموية  وانطالقًا من اجلهود  والرتبوية.  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

1430ه�، ومنها م�شروع تطوير القيادات الرتبوية، وما لذلك امل�شروع من اأهمية بالغة يف تطوير وحت�شني التعليم؛ تت�شح اأهمية هذه 

الدرا�شة امليدانية بعنوان: »دور القيادات الرتبوية يف اإدارة التغيري يف �شوء جمتمع املعرفة: درا�شة ميدانية على القيادات الن�شائية يف 

وزارة التعليم«، والتي اأجرتها كل من: اأ.جواهر بنت �شالح ال�شرثي، واأ.جنوى بنت حممد الفار�س، واأ.عزة بنت علي ال�شهري، ون�شتعر�شها 

معكم يف هذا العدد.

دور القيادات التربوي�������ة يف إدارة التغيير، 
وهو ما ميكن إبرازه يف السؤال التالي: ما 
دور القيادات التربوية يف إدارة التغيير يف 
ضوء مجتمع املعرفة؟ والذي تسعى هذه 

الدراسة لإجابة عنه.
م�������ن  الدراس�������ة  ه�������ذه  أهمي�������ة  وتتح�������دد 
ناحيت�������ني: أوالهما العلمي�������ة؛ حيث تعد 
ممارسة إدارة التغيير للقيادات التربوية 
من التوجه�������ات اإلداري�������ة احلديثة التي 
تطالب بتوجيه س�������لوك القادة اإلداريني 
العلمي�������ة  الث�������ورة  ملواكب�������ة  التربوي�������ني 
والتكنولوجي�������ة، والتطلعات املس�������تقبلية 
يف مي�������دان التعلي�������م، الت�������ي تعم�������ل على 
حتقيق التنمية والتقدم بكس�������ر اجلمود، 

يف ض�������وء حاجات ومتطلب�������ات مجتمع 
املعرف�������ة، باإلضاف�������ة إلى قل�������ة األبحاث 
والدراس�������ات يف هذا املجال. وثانيتهما 
الناحية العملي�������ة؛ إذ تطمح الباحثات 
أن تسهم نتائج الدراسة يف إيجاد إطار 
مرجعي يكشف عن احملددات السلوكية 
واملمارسات التنظيمية الالزمة للقيادات 
التربوي�������ة إلدارة التغيير يف املؤسس�������ات 
التربوية، التي ميكن أن يس�������تفيد منها 
املسؤلون اإلداريون التربويني ومتخذو 
الق�������رار الترب�������وي يف وض�������ع اخلط�������ط 
الالزمة للتغيير والتطوير، واالستفادة 
منه�������ا يف مجال التعلي�������م بصفة عامة، 
مب�������ا ينعك�������س إيجابي�������ًا على مس�������توى 
بش�������كل  للطلب�������ة  املقدم�������ة  اخلدم�������ات 
خاص، واملجتمع بشكل عام، وأن تقدم 
الدراس�������ة صورة واضحة ع�������ن معوقات 
تطبي�������ق إدارة التغيي�������ر ل�������دى القيادات 
التربوي�������ة النس�������ائية يف وزارة التعليم، 
وكذلك املس�������اعدة يف توجي�������ه البحوث 
املس�������تقبلية لعمل أبحاث ودراس�������ات يف 

هذا املجال املهم واحليوي.
متطلبات ومعوقات

وق�������د توصل�������ت الدراس�������ة للعدي�������د من 

ممارسة ومتطلبات إدارة 
التغيير لدى القيادات 

النسائية جاءت بدرجة 
عالية
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التنمية اإلدارية

النتائج املهمة والتي ميكن أن نوجزها 
يف أن درجة ممارس�������ة إدارة التغيير يف 
ضوء مجتمع املعرف�������ة لدى القيادات 
النس�������ائية يف وزارة التعلي�������م ج�������اءت 
بدرج�������ة عالية؛ فقد وافق�������ت مفردات 
عينة الدراسة على املشاركة اإلعالمية 
املختلف�������ة،  اإلع�������الم  قن�������وات  عب�������ر 
باإلضافة ملعارض التعليم، وتش�������جيع 
العاملني على إيج�������اد حلول ابتكارية 
وعق�������د  العم�������ل،  إج�������راءات  لتطوي�������ر 
اجتماعات دورية بني كافة املعنيني من 
قيادات وعامل�������ني للتعريف بالبرامج 
التطويري�������ة للوزارة، وإف�������ادة العاملني 
احلديث�������ة  باملس�������تجدات  ال�������وزارة  يف 
املختلف�������ة،  االتص�������ال  قن�������وات  عب�������ر 
عب�������ر  البيان�������ات  وتخزي�������ن  وحف�������ظ 
وس�������ائط التخزين املختلفة إلمكانية 
اس�������تدعائها بأس�������رع وقت وأقل جهد. 
وأوضح�������ت النتائ�������ج أيض�������ًا أن درجة 
توفر متطلبات إدارة التغيير يف ضوء 
مجتمع املعرفة لديهن جاءت بدرجة 
عالية؛ إذ أبدين موافقتهن على توفير 
التجهي�������زات الالزمة، وتطوير اللوائح 

نح�������و  عل�������ى  التنظيمي�������ة وحتديثه�������ا 
يس�������مح للوزارة باالس�������تجابة السريعة 
للمستجدات احلديثة، وتقدمي دورات 
تدريبي�������ة إلكس�������اب العامل�������ني بالوزارة 
مه�������ارات تطويري�������ة، وااللت�������زام بتوافر 
معايي�������ر ومواصفات اجلودة الش�������املة 
يف البرامج التطويرية املس�������تحدثة يف 
الوزارة، وإعادة هيكلة الوزارة على نحو 

يسمح بإحداث التغيير املأمول.
كذلك أشارت نتائجها إلى أن املعوقات 
الت�������ي حت�������ول دون ممارس�������ة القيادات 
ض�������وء  يف  التغيي�������ر  إلدارة  التربوي�������ة 
مجتمع املعرفة تب�������رز يف اآلتي: قصور 
يف نظام احلواف�������ز واملكاف�������آت املقّدمة 
ال�������وزارة،  يف  املتميزي�������ن  للعامل�������ني 
وجم�������ود السياس�������ات واللوائح املنظمة 
للعملي�������ات اإلداري�������ة يف ال�������وزارة وعدم 
مرونته�������ا بالش�������كل ال�������كايف إلح�������داث 
التغيير والتحس�������ني، وافتق�������ار الوزارة 
لقاع�������دة معلومات محّدثة، لتس�������هيل 
عملي�������ة تبادل املعلومات ب�������ني اإلدارات 
واألقسام املختلفة، والقصور يف تقدمي 
البرام�������ج التدريبي�������ة الالزم�������ة لتأهيل 

العاملني وإكسابهم املهارات التطويرية 
الالزم�������ة إلح�������داث التغيي�������ر، وضع�������ف 
دور برام�������ج الش�������راكة املجتمعي�������ة بني 
الوزارة ومؤسس�������ات املجتمع املختلفة. 
وأس�������فرت باقي النتائج عن أن كاًل من: 
املؤه�������ل التعليمي، وس�������نوات اخلبرة يف 
القيادة لديه�������ن، وال�������دورات التدريبية 
التي حصلن عليها ل�������م تكن مؤثرة يف 
درجة ممارسة القيادات التربوية إلدارة 
التغيي�������ر يف ض�������وء مجتم�������ع املعرف�������ة، 
التغيي�������ر،  إدارة  تفعي�������ل  ومتطلب�������ات 
واملعوقات التي حتول دون ممارس�������تهن 

إدارة التغيير.
توص�������ي  النتائ�������ج؛  تل�������ك  ض�������وء  ويف 
الدراس�������ة باآلتي: تعديل نظام احلوافز 
واملكافآت املقدم�������ة للعاملني املتميزين 
يف الوزارة، واحل�������رص على عدم جمود 
السياسات واللوائح املنظمة للعمليات 
اإلدارية يف الوزارة، ومرونتها بالش�������كل 
التغيير والتحس�������ني،  الكايف إلح�������داث 
وتفعيل برامج الشراكة املجتمعية بني 
الوزارة ومؤسس�������ات املجتمع املختلفة، 
وإحل�������اق العاملني بالبرام�������ج والدورات 
التدريبية لتأهيلهم وإكسابهم املهارات 
التغيير،  التطويرية الالزمة إلح�������داث 
وامت�������الك ال�������وزارة لقاع�������دة معلومات 
محدثة، تسّهل عملية تبادل املعلومات 

بني اإلدارات واألقسام املختلفة >

احلوافز، واللوائح، 
واملعلومات احملدثة، والبرامج 

التدريبية، والشراكة 
املجتمعية من أبرز املعوقات
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جودة الحياة الوظيفية كلمة السر 
في تطوير رأس المال البشري

الر�شا الوظيفي واحلوافز املادية والعالقات الجتماعية بني الزمالء اأهم مظاهرها

تحقيق

جودة احلياة الوظيفية هي املعيار النهائي لنجاح العمل �شواء يف القطاع احلكومي اأو اخلا�س، 

وتوجد الكثري من العوامل التي حتقق اجلودة للحياة الوظيفية، منها عوامل مادية واأخرى 

معنوية، وحتر�س خمتلف املنظمات التي تتمتع باإدارة واعية على جتويد حياة املوظفني؛ 

حتى ت�شل بهم اإىل اأعلى م�شتويات الإنتاجية والأداء الوظيفي. يف هذا التحقيق ن�شتطلع 

اآراء عينة من املوظفني عن جودة احلياة الوظيفية ومدى توافرها لديهم.

إعداد : سامح الشريف
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اخلدمة املدنية
العربية  اململكة  يف  اإلدارة  باحثو  اهتم 
ال����س����ع����ودي����ة ب���ق���ض���ي���ة ج���������ودة احل����ي����اة 
ب��ع��ن��اي��ة؛ نظرًا  ودراس���ت���ه���ا  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
احلكومي  ال���ع���م���ل  يف  امل����ه����م  ل�����دوره�����ا 
ال���دراس���ات املهمة التي  وت��ط��وي��ره، وم��ن 
تناولت هذه القضية تلك الدراسة التي 
أج��راه��ا د.م��ح��م��د ب��ن سعيد ال��ع��م��ري-

األعمال  إدارة  بكلية  امل��ش��ارك  األس��ت��اذ 
 2500 س����ع����ود-ع����ل����ى  امل����ل����ك  ب���ج���ام���ع���ة 
موظف من موظفي اخلدمة املدنية يف 
السعودية، حيث أشارت نتائجها إلى أن 
أهم عوامل جودة احلياة الوظيفية هي: 
العالقة االجتماعية التي جتمع املوظف 
م���ع ال���رؤس���اء وزم�����الء ال��ع��م��ل، والرضا 

املادية،  واحلوافز  الوظيفي، 
أكدت  وق���د  األداء،  وت��ق��ي��ي��م 
الدراسة على التأثير الكبير 
لهذه العوامل مجتمعة على 
ملوظفي  ال���وظ���ي���ف���ي  األداء 

اخلدمة املدنية يف اململكة.
مبقارنة  ال����دراس����ة  وأوص�����ت 
ع�����ن�����اص�����ر ج������������ودة احل�����ي�����اة 
املستويات  ب���ني  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
ك����اإلدارة  املختلفة  اإلداري�����ة 
واملباشرة،  والوسطى  العليا 
طبيعة  يف  ال���ن���ظ���ر  وإع��������ادة 
اللوائح والتنظيمات املعمول 
بها يف مجال اخلدمة املدنية، 
لتعديلها  آل����ي����ة  واق������ت������راح 
الوظيفي  األداء  ل���ت���الئ���م 
املطلوب، ودراسة احتياجات 
املدنية  اخل���دم���ة  م��ؤس��س��ات 

لتطوير أداء املوظفني وربطها باألهداف 
اإلستراتيجية للمنظمة، وتطوير بطاقة 
أداء  قياس وحتسني  بغية  املتوازن  األداء 

املوظفني. 
بيئة عمل مناسبة

ويف ه���ذا ال���ص���دد، ي��ش��ي��ر س��ع��د امل��ال��ك��ي-
الباحث يف القيادة-إلى أن هناك العديد 
من العوامل التي تسهم يف حتقيق جودة 
احل���ي���اة ال��وظ��ي��ف��ي��ة، ل��ع��ل أه��م��ه��ا توفير 
وحتسني  الوظيفي،  واالس��ت��ق��رار  األم���ان 
وكذلك  والتعويضات،  واملكافآت  الرواتب 
ت���وف���ي���ر ن���ظ���ام واض������ح وم���ن���اس���ب وع�����ادل 
الترقيات  ناحية  م��ن  الوظيفي  م  للتقدُّ
وال���ت���ع���ي���ي���ن���ات ع���ل���ى امل���ن���اص���ب اإلداري��������ة 
تطوير  املوظفني يف  ومساعدة  املختلفة، 

 <<  سعد املالكي: 
كلما زادت جودة احلياة 
الوظيفية زاد استمتاع 

املوظفني بعملهم، وارتفعت 
إنتاجيتهم

التنمية اإلدارية
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وامل��ه��ن��ي، م��ن خالل  العلمي  م��س��ت��واه��م 
إحلاقهم بالدورات التدريبية والتدريب 
الالزمة،  التعليمية  وامل��ن��ح  التطبيقي 
وح���ث امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى اإلب������داع وتوفير 
واحلرص  لتحقيقه،  ال��الزم��ة  ال��ع��وام��ل 
اتخاذ  يف  امل����وظ����ف����ني  م����ش����ارك����ة  ع���ل���ى 

القرارات التي متسُّ مصاحلهم، وكذلك 
متكني املوظفني األكفاء بشكل كامل. 

وإل����ى ج��ان��ب ال��ع��وام��ل ال��س��اب��ق��ة، يرى 
بيئة عمل مادية  املالكي ض��رورة توفير 
املوظفني،  ع���م���ل  ل��ط��ب��ي��ع��ة  م���ن���اس���ب���ة 
ووحدات  م��ك��ات��ب  ع��ل��ى  تشتمل  ب��ح��ي��ث 
ومريح  ع��ص��ري  ب��ش��ك��ل  ع��م��ل مصممة 
لون طالء مناسب  اختيار  ومالئم، مع 
ل���ل���ج���دران وامل����ك����ات����ب، واحل�������رص على 
قدر  اإلسمنتية  اجل���دران  كمية  تقليل 
ب���أل���واح وقواطع  اإلم���ك���ان واس��ت��ب��دال��ه��ا 
زج��اج��ي��ة ك��ب��ي��رة )ب��ح��ي��ث ي��ت��م تطبيق 
مبدأ الشفافية(، وكذلك توفير ظروف 
عمل مناسبة من ناحية درجة احلرارة 
واإلضاءة والتهوية، وأن تكون بيئة عمل 
شروط  جميع  ت��س��ت��ويف  وآم��ن��ه  صحية 
السالمة املهنية، واحل��رص على تزويد 
املوظف بوصف وظيفي محدد وواضح 

تحقيق

لواجبات ومهام عمله، ويف الوقت نفسه 
م��ب��دأ اإلثراء  ي��ت��ع��ارض م��ع حتقيق  ال 

الوظيفي. 
وي����ش����دد س���ع���د امل���ال���ك���ي ع���ل���ى حتقيق 
التوازن بني العمل واحلياة الشخصية، 
من خالل عدة أم��ور من أهمها: أوقات 

 <<  محمد آل حبشان: 
األجور واملكافآت، واألمان 

الوظيفي، وحتقيق الذات أهم 
الشروط للجودة

 << عبداهلل أبو سرهد:
تطوير الذات أكثر عامل يحقق 

اجلودة الوظيفية، وتخفيف 
الضغوط النفسية ضرورة
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التنمية اإلدارية

الدخول  إمكانية  وتوفير  املرنة،  العمل 
اخلاصة  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  شبكة  ع��ل��ى 
ب��امل��ن��ظ��م��ة م���ن امل����ن����زل؛ وذل�����ك لألمور 
ال����ط����ارئ����ة ال���ت���ي حت�����دث خ������ارج أوق�����ات 
ال��دوام الرسمي. وي��رى املالكي أن جهة 
تدعيم  م��س��ؤول��ي��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ق��ع  اإلدارة 
والتواصل  امل���ت���ب���ادل���ة  ال���ث���ق���ة  وت���ع���زي���ز 
ب�����ني جميع  اإلن����س����ان����ي����ة  وال�����ع�����الق�����ات 
امل��وظ��ف��ني ب��ش��ك��ل ع����ام، وب��ش��ك��ل خاص 
ب����ني امل���دي���ري���ن وامل����وظ����ف����ني، واحل�����رص 
ومعنويًا،  ماديًا،  املوظفني  حتفيز  على 
ومكافأة اإلجنازات الفردية واجلماعية، 
املوظفني  وإس��ع��اد  برفاهية  وااله��ت��م��ام 
ب��ق��در اإلم���ك���ان ب��وس��ائ��ل م��ت��ع��ددة؛ مثل 
توفير خصومات على الفنادق واملدارس 
الرياضية  وال�����ن�����وادي  وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات 

وغيرها للموظفني وألسرهم أيضًا.
ويقول سعد املالكي: والعوامل السابقة 
تسهم بالفعل يف حتقيق حياة وظيفية 
تتمتع بقدر كبير من اجلودة، إلى جانب 
وع������ادل الستقبال  آم����ن  ن���ظ���ام  ت��وف��ي��ر 

واالقتراحات  وال��ت��ظ��ل��م��ات  ال���ش���ك���اوى 
وااله���ت���م���ام مب��ع��اجل��ت��ه��ا، وت��وف��ي��ر نظام 
على  ب��ن��اًء  املوظفني  أداء  لتقييم  ع��ادل 
ومتفق  األداء  لقياس  محددة  مؤشرات 
عليها مع املوظفني يف بداية كل عام، ثم 
ع��ام على تقييم  إطالعهم يف نهاية كل 
أدائهم السنوي ومناقشتهم بخصوصه؛ 
وذلك لتعزيز نقاط قوتهم وعالج نقاط 
احلياة  ج������ودة  زادت  وك���ل���م���ا  ض��ع��ف��ه��م، 
استمتاع  م��س��ت��وي��ات  زادت  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 

املوظفني بعملهم ومن ثم إنتاجيتهم.
مهام وظيفية

ويشير عبد اهلل ناصر أبو سرهد-املوظف 
بجامعة امللك خالد-إلى أن جودة احلياة 
الوظيفية تتحقق من خالل عدة عوامل 
كل منها مكمل لآلخر، فمن حيث املكان 

للعمل  ومناسبًا  مالئمًا  ي��ك��ون  أن  الب��د 
من حيث توفر اإلمكانيات التي تساعد 
املوظف على اإلنتاجية وحتقيق اجلودة 
والكفاءة، ومن حيث  املطلوبة يف األداء 
بيئة العمل، فكلما كانت البيئة صحية 
وآم���ن���ه وس��ل��ي��م��ة س���اع���دت ع��ل��ى حتقيق 

اجلودة للحياة الوظيفية.
وي��ض��ي��ف أب���و س��ره��د: إن وض����وح املهام 
للموظف  ت���س���ل���م  ال����ت����ي  ال���وظ���ي���ف���ي���ة 
واتباعها  امل��ت��ب��ع��ة  اإلج������راءات  وس��الم��ة 
كبير  بشكل  الصحيح؛ تساعد  ال��ن��ه��ج 
يف حت��ق��ي��ق اجل�����ودة ال��ع��ال��ي��ة يف أدائ����ه، 
ي��ت��وف��ر للموظف  أن  م���ن  أي���ض���ًا  والب����د 
األم��ان الوظيفي، الذي يسبب هاجسًا 
كبيرًا ألي موظف، فهذا األمان يشعره 
ب���االس���ت���ق���رار ال��ن��ف��س��ي، وال ن��ن��س��ى أن 

 <<  مهند العتيبي:
العدالة أهم عوامل جودة 

الوظيفة وأمتتع بحياة وظيفية 
مناسبة
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فأداؤهم  وب��ذل��ك  ف��ي��ه��ا،  عملهم  أوق����ات 
سيتحسن يومًا بعد يوم، ويكونون أكثر 
والًء للمنشأة. وي��ح��دث ه��ذا م��ن خالل 
للقرارات  مشاركتهم  التالية:  النقاط 
املنشأة،  يف  وغ���ي���ره���ا  اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
واحلرص على تشجيع وتقدير وحتفيز 
مريحة  م���ك���ات���ب  وت����وف����ي����ر  ال���ع���ام���ل���ني، 
مع  اجلماعي  العمل  وتشجيع  ومميزة، 
م���راع���اة ال��ت��ق��س��ي��م ال���ع���ادل ب��ني أطراف 
املرنة  العمل  س��اع��ات  وتفعيل  ال��ف��ري��ق، 

إن أمكن.
أمان وظيفي

العتيبي- تركي  مهند  يؤكد  جانبه،  من 
أن األمان  املوظف بقطاع املساحة-على 
ال��وظ��ي��ف��ي ه���و أه����م ع���ام���ل م���ن عوامل 
حت��ق��ي��ق ج�����ودة احل���ي���اة ال��وظ��ي��ف��ي��ة، ثم 
ف���األج���ور وامل���ك���اف���آت، ويلفت  ال���ع���دال���ة، 
ب��ج��ودة احلياة  يتمتع  أن��ه  إل��ى  العتيبي 
الوظيفية بنسبة كبيرة ويتطلع إلى أن 
تصل تلك النسبة إلى 100% مستقباًل >

تحقيق

م���ن أه���م م���ا ي��ح��ق��ق اجل�����ودة يف احلياة 
الوظيفية هو تطوير الذات، الذي يعتبر 
رك��ي��زة أس��اس��ي��ة يف حتقيق اجل����ودة، كما 
أن األج�����ور وامل���ك���اف���آت وامل���زاي���ا م���ن أهم 

احملفزات لتحقيق اجلودة املطلوبة.
ويرى أبو سرهد ضرورة أال نغفل جانب 
تزيد  فهي  وال��ت��رف��ي��ه،  ال��رح��الت  تنظيم 
وتنمي روح األخوة بني املوظفني وتعمل 
الضغوط  ح�����دة  م����ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ع���ل���ى 
ك���ث���رة األعمال  ال��ن��اجت��ة ع���ن  ال��ن��ف��س��ي��ة 
امل��وك��ل��ة ل��ل��م��وظ��ف، وت���ع���د ال���ع���دال���ة بني 
امل��وظ��ف��ني م���ن أه����م م���ا ي��ح��ق��ق اجل����ودة 
يف احل��ي��اة ال��وظ��ي��ف��ي��ة. وي��ق��ول ع��ب��د اهلل 
أبوسرهد: من وجهة نظري ومن واقعي 
جيدة  وظيفية  بحياة  أمتتع  الوظيفي، 

ومناسبة بنسبة %95.

أجور ومكافآت ووالء
ع��ل��ى ج��ان��ب آخ���ر، ي��ش��دد محمد طارق 
سالم آل حبشان-موظف حكومي-على 
أن أهم العوامل التي تسهم يف حتقيق 
ج�����ودة احل���ي���اة ال��وظ��ي��ف��ي��ة ه���ي األجور 
واملكافآت، ثم األمان الوظيفي، وأخيرًا 

تطوير وحتقيق الذات.
وي���������������رى ب�����ه�����ي�����ج ال�����ب�����ه�����ي�����ج-م�����وظ�����ف 
أهم  م�����ن  ال���ع���م���ل  حكومي-أن بيئة 
ال���ت���ي حت���ق���ق ج������ودة احلياة  ال���ع���وام���ل 
زي�����ادة  ع���ل���ى  فهي تساعد  ال���وظ���ي���ف���ة؛ 
الراحة  م��ن  ج����وًا  اإلنتاجية، وتضيف 
فهي  ال�����ع�����م�����ل،  ب����ي����ئ����ة  يف  ل���ل���ع���ام���ل���ني 
كما  واالبتكار،  االرتقاء  على  تساعدهم 
أنه من املهم أن تسعى املنشأة إلى خلق 
بقضاء  امل��وظ��ف��ون  يستمتع  عمل  بيئة 

 <<  بهيج البهيج:
عندما يستمتع املوظفون 

بأوقات عملهم يتحسن 
أداؤهم ويزيد والؤهم 

للمؤسسة
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يعدُّ املورد البشري أحد أهم روافد جناح العملية اإلدارية يف املؤسسات والداعم لتحقيق الفاعلية التنظيمية؛ من خالل إدارته 
امل�������واد املادية والبش�������رية واألجهزة واملعدات لتحقيق األه�������داف ومقابلة تطلعات ورغبات املس�������تفيدين، ومحاولته إدراك البيئة 
ومتغيراته�������ا والتوائ�������م معها بق�������در اإلمكان، ولعل  ذلك لن  يتأتى  إال  من  خالل  رؤية  وإدراك  واضح  ألهمية املورد البش�������ري  
وتنمية  مهاراته؛  من خالل سلوك قيادي  وإشرايف  فعال  يتسم  باملرونة  والتمكني والتفويض؛ إذ يعد التفويض أحد املجاالت 
التي  يس�������تطيع  من خاللها قادة املؤسس�������ات  تنمية  مهارات وقدرات  منس�������وبيهم، واكتشاف الصفات اإلبداعية والقيادية وبناء 

قادة الصف الثاني يف املؤسسات؛ من خالل إعطاء املرؤوسني احلق يف  ممارسة  سلطات الرئيس مع حتمل املسؤولية.
ويحقق التفويض مجموعة من املزايا التي تس�������هم يف تنمية مهارات ومقدرات املوظفني يف املؤسس�������ة؛ من خالل تنميته العديد 

م�������ن املهارات لديهم، وهي: امله�������ارات االجتماعية، وهي القدرة عل�������ى التعامل مع اآلخرين 
مبرونة وإيجابية. فمن خالل املشاركة واإلنصات والتواصل الفعال وإدراك التمايز يف قيم 
وعادات وتوجهات اآلخرين؛ تتفتح مداركه حول أس�������اليب جديدة يف تعامله مع اآلخرين؛ 
إذ أن جناحه ال يتحقق إال من خالل جناحه يف التعامل مع اآلخرين وإستخدامه أساليب 
ال�������ذكاء العاطف�������ي واالجتماعي يف بيئة ومحيط العمل؛ ومن ث�������مَّ فإن التفويض يقتضي 
ضرورة تنمية املهارة االجتماعية لديه. كذلك فإن املهارة التحليلية مُتكنه من تفهم طبيعة 
املش�������كالت وإيجاد احللول اإلبداعية لها. فالتفويض يقتضي املرونة والتكيف مع األحوال 
الظرفي�������ة للعم�������ل؛ فقد يجد امُلفوض نفس�������ه يف موق�������ف غير اعتيادي  يتطل�������ب قرارًا غير  
روتيني خالل فترة  زمنية  وجيزة؛ وبالتالي  فإن توفر قدر  من املرونة  يف التصرف  واتخاذ 
القرار املناس�������ب  يجعل الش�������خص  أم�������ام  مجموعة من املواقف  ب�������دءًا  من قبول التحدي  
وتوسيع اإلدراك الستيعاب  مضامني  ومعطيات املوقف احلالي، واستدراك املشكلة، وجمع 
البيانات واملعلومات ذات الصلة باملش�������كلة أو املوقف وحتليها؛ وصواًل ملجموعة من البدائل 
واخلي�������ارات، وإعم�������ال العقل، الفكر الختيار البديل األمثل،  مبا يس�������اعد  يف  التعامل  مع 
املوق�������ف بإيجابي�������ة. وفيما يتعلق باملهارة التقنية، فهي ذلك الن�������وع من املهارات التي مُتكن 
املوظف من إجناز مهامه؛ من خالل أس�������اليب فنية أو نظامية محددة، ومبا أن املفوض قد 
ُوِج�������د يف موقف يحتم عليه ضرورة التواءم مع الصالحيات والس�������لطات التي ُفِوضت إليه 
بأس�������اليبها اإلجرائي�������ة والفنية؛ فإن ذلك يكون مبثابة التح�������دي لتنمية مهاراته التقنية. 
وبالنسبة للمهارة التنظيمية فُتعنى بترتيب املوارد واملسؤوليات وقنوات االتصال. فعندما 
ُينقل لش�������خص ما تكليف وصالحية لتنفيذ عمل محدد، فإن ذلك يعني بالضرورة حتمل 
املس�������ؤولية الالزمة إلجناز هذه املهم�������ة. ومن هنا فإن املوقف يحتم عليه ضرورة ممارس�������ة 
التخطيط التكتيكي، وتقس�������يم األدوار، وحتديد التوقيتات الزمنية الالزمة إلجناز املهمة 
وترتي�������ب األولويات، وحتقيق فاعلية االتصال، وممارس�������ة أس�������اليب التش�������جيع والتحفيز 
للزم�������الء واملرؤوس�������ني. أما املهارة الش�������خصية فهي تلك امله�������ارات التي تتعلق بس�������لوكيات 
ض له؛ وبالتالي  ض يف املفوَّ وأخالقيات املوظف يف مكان عمله. فالتفويض يعني ثقة امُلفوِّ
البد من احترام هذه الثقة من خالل التحلي بالنزاهة واألمانة، واحترام الوقت واآلخرين 
والتفان�������ي ونك�������ران الذات؛ وبالتالي ف�������إن املفًوض له يعمد إلى التحلي بالس�������لوكيات التي 
ل التفويض؛ ومن َثمَّ يكتسب هذه املهارات الشخصية. فمن خالل ما  تعكس أهليته لتحمُّ

م ميثل التفويض أحد العوامل التي تنمي مهارات ومقدرات املوظفني > تقدَّ

،،

،،

kد. محمد األمني املاحي

kعضو هيئة  تدريب - قطاع اإلدارة العامة – فرع عسير - معهد اإلدارة العامة

مقال

التفويض وتنمية مهارات املوظفني 

التفويض
يساعد قادة 

املؤسسات  
على تنميه  

مهارات وقدرات  
منسوبيهم

واكتشاف الصفات 
اإلبداعية

التنمية اإلدارية
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علماء 
اإلدارة وروادها هم الرافد 

الفكري املتدفق الذي يرتكز عليه تطويرها، 
وتقدمي أفكار مبتكرة ترتقي بها.

ويف هذا العدد من »التنمية اإلدارية«،
نقدم لقرائنا »جراهام أليسون«

أحد هؤالء العلماء والرواد. 

ولد »جراهام أليسون« يف مدينة »شارلت« يف والية »نورث كارولينا«، 
وهو بروفيسور »دوجالي ديليون« يف الدراسات احلكومية، بروفيسور 
يف العلوم السياسية والشؤون الدولية، يشغل مدير مركز »بلفور« 
وشغل  األمريكية.  »ه��ارف��ارد«  الدولية يف جامعة  والشئون  للعلوم 
يف  للحكومة  ك��ن��ي��دي«  »ج���ون  كلية  عميد  1977-1989م  ع���ام  م��ن 
الدولية ملجلس  الشؤون  الزمالة يف  أكمل  »ه��ارف��ارد«، وقد  جامعة 
الرئيسني يف برنامج  الباحثني  العالقات اخلارجية، وعمل كأحد 
اخلارجية،  ال��س��ي��اس��ة  إلدارة  احل��ك��وم��ي  التنظيم  للجنة  ال��ب��ح��ث 
التي كانت تعرف بلجنة »م��وريف«. كما شغل وظيفة مساعد وزير 
الدفاع للسياسة والتخطيط يف الفترة األول��ى من عهد الرئيس 
»كلينتون«، حيث نسق بني سياسة وإستراتيجية وزارة الدفاع بشأن 
روس��ي��ا وأوك��ران��ي��ا وال����دول األخ���رى املنفصلة ح��دي��ث��ًا ع��ن االحتاد 

السوفيتي.
مساهماته

العهد بعلم اإلدارة  املؤلفني حديثي  أليسون« من  يعتبر »جراهام 
العامة نسبيًا. كانت مساهمته الرئيسة يف اإلدارة العامة تتجسد 
يف حتليله املفصل لصناعة القرار يف السياسة اخلارجية احلكومية 
بعنوان: »جوهر القرار«، والذي أعاد نشره حديثًا يف نسخة مطورة 
العلوم  مبيعًا يف حقل  الكتب  أك��ث��ر  م��ن  يعد  وال���ذي  1999م،  ع��ام 

السياسية.
وقد حدد »أليسون« ثالثة مناذج مفاهيمية لتحليل صنع القرار 
احلكومي. وكان النموذج األول )التقليدي( هو النموذج العقالني 
أو امل��ن��ط��ق��ي، وي��ت��ك��ون م���ن ق������رارات ه���ادف���ة ل��ل��ح��ك��وم��ات الوطنية 
املوحدة. وهو ناجت عن حساب األمور يف حالة معينة، ويقدم أهدافًا 

محددة.
ي��ؤك��د على  ال���ذي  ال��ث��ان��ي ك��ان من���وذج العملية املنظمة،  ال��ن��م��وذج 

علماء  اإلدارة وروادها

جراهام أليسون
 Allison,Graham 23مارس1940

تشكل  التي  الكبيرة  باملنظمات  اخل��اص��ة  واإلج����راءات  العمليات 
احلكومة. ويشتمل النموذج الثاني على االعتبارات التي تتضمن 
صناديق  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  التوجيهات،  أي  املتناغمة«  »ال��وح��دات 
س��وداء حتمي أجهزة وأدوات متنوعة يف بنية رفيعة من عمليات 
صنع القرار املختلفة، ومن أفعال كبيرة ناجتة عن أفعال صغيرة 
متضاربة ومتعددة من قبل األفراد يف مختلف مستويات األنظمة 
املفاهيم  البيروقراطية املخصصة خلدمة مجموعة متنوعة من 
ذات االنسجام اجلزئي مع الغايات الوطنية واألهداف السياسية.
أما النموذج الثالث فُيطلق عليه النموذج البيروقراطي والسياسي 
احلكومي، الذي يركز على سياسات احلكومة، وما يجري وما يتم 
الفصل فيه، ويتميز كنتاج ملجموعة من لعب التفاوض املتنوعة 

بني الالعبني املختلفني يف احلكومة الوطنية.
وقد تابع »أليسون« استخدام هذه النماذج كنموذج حتليلي، بعرض 
منظم لالفتراضات األساسية واملفاهيم واملقترحات املقدمة من 
قبل مدرسة التحليل، ثم قام بعد ذلك بوصف مفصل للمتغيرات 
ولم  الكوبية  الصواريخ  بأزمة  املرتبطة  والتعقيدات  واملقترحات 

يفضل أي منوذج على حساب النماذج األخرى.
الوطنية  النماذج  وكذلك  األوس��ع،  السياق  األول  النموذج  يعالج 
النموذج  يلقي  السياق  ه��ذا  وضمن  املشتركة،  واملفاهيم  الكبرى 
املعلومات  ينتج  ال���ذي  التنظيمي  ال��روت��ني  ع��ل��ى  ال��ض��وء  ال��ث��ان��ي 
النموذج  يركز  الثاني  النموذج  سياق  واألفعال. وضمن  والبدائل 
الثالث بتفصيل أعمق على القيادات الفردية للحكومة والسياسات 
فيما بينها، والتي حتدد اخليارات احلكومية املهمة. وتعمل أفضل 
التحليالت للسياسة اخلارجية على رسم خطة متماسكة من كل 

واحد من النماذج املفاهيمية الثالثة بغية تفسيرها >

)a(  املصدر: علماء اإلدارة وروادها يف العالم، سيرة ذاتية وإسهامات علمية وعملية، إبراهيم بن علي امللحم.
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اهت�������م رواد علم االقتص�������اد بإخضاع الظواهر االقتصادية للدراس�������ات العلمي�������ة الدقيقة، وذلك منذ فكرة س�������يادة القوانني 
الطبيعية للفيزوقراطيني يف القرن الثامن عش�������ر، على يد »فرانسوا كيناي« طبيب امللك الفرنسي »لويس اخلامس عشر«. 
فقد ش�������ًبه عملية توزيع ال��دخل ودوران الثروة على طبقات املجتمع بالدورة الدموية داخل جس�������م اإلنس�������ان، وذلك يف كتابه 
الشهير »اجلداول االقتصادية« عام 1750م الذي شرح فيه دورة الدخل، أو ما يطلق عليه يف الوقت احلاضر الدخل القومي، 
وطريق�������ة توزيعه بني القطاع�������ات االقتصادية املختلفة. وما هو واضح للعيان أن أي اقتص�������اد يتكون من عدة قطاعات، كما 
يتكون جس�������م اإلنس�������ان أيضًا من مجموعة من األجهزة املترابطة واملتكاملة مع بعضها، هذه األجهزة تتفاعل مع بعضها. 
فإذا حدث أي خلل يف أيٍّ من هذه األجزاء؛ فإنه تتغير على أثره درجة حرارة اجلس�������م؛ لذلك يس�������تخدم الطبيب الترمومتر 

كمؤش�������ر ليدل على وجود خلل ما يف أحد أجهزة جس�������م اإلنس�������ان. وإذا أمعنا العقل هنا: 
ما وجه الش�������به بني ذلك و علم االقتصاد؟ التشابه هو أن القطاعات االقتصادية تتفاعل 
م�������ع بعضها أيضا مثل )التفاعل بني أجهزة جس�������م اإلنس�������ان(، ويظهر ه�������ذا التفاعل يف 
ص�������ورة منو أو كس�������اد يف القطاع�������ات االقتصادي�������ة املختلفة )أو منو يف الدخ�������ل القومي(؛ 
وعلي�������ه ينظ�������ر االقتصادي إل�������ى النمو يف الدخل القوم�������ي للتعرف عل�������ى التغيرات التي 
حت�������دث داخل النش�������اط االقتصادي، فإذا وجد أي خلل يف أح�������د القطاعات، فمعنى ذلك 
أن االقتص�������اد أضحى يعاني من إحدى املش�������كالت االقتصادي�������ة، وذلك يف صورة )تضخم، 
بطالة، عجز امليزانية العامة، تزايد الدين العام، خلل يف ميزان املدفوعات(، وهي أمراض 
تصي�������ب االقتصاد، رمبا تكون مؤقت�������ة أو مزمنة. لكن كيف يقي�������س االقتصادي التغيرات 
يف االقتص�������اد وما هو مؤش�������ره؟ يقيس ذلك مبع�������دل النمو يف الن�������اجت احمللي اإلجمالي، 
أو م�������ن خالل مع�������دل النمو يف الدخل القومي، أو اإلنفاق القوم�������ي. ففي اململكة العربية 
السعودية توضح املؤشرات أنه من املتوقع أن تتحسن معظم املؤشرات االقتصادية الكلية 
يف ع�������ام 2018 م مقارنة بعام 2017 م؛ حيث أش�������ارت تقدي�������رات وزارة االقتصاد والتخطيط 
إل�������ى منو الناجت احملل�������ي اإلجمالي احلقيقي بنحو 2.7% مدفوع�������ًا بارتفاع الناجت احمللي 
اإلجمال�������ي احلقيقي غير النفطي بنحو 3.7%، كما يلعب القطاع احلكومي دورًا مهمًا يف 
من�������و القطاع غير النفطي؛ نتيجة الرتفاع اإلنفاق احلكومي بنحو 5.6 % لتنفيذ العديد 
م�������ن اإلصالحات االقتصادية احلالية، بجانب اإلصالحات املس�������تقبلية املتضمنة حتفيز 
االستثمار ورفع ثقة املس�������تثمرين، والتوجه نحو اخلصصة، واإلنفاق الرأسمالي املوجه، 
و العديد من املش�������اريع احليوية األخرى، ورفع مستويات اإلنتاجية، وغيرها من املبادرات 

التي تهدف إلى حتقيق رؤية اململكة 2030 م.
ويتركز النمو االقتصادي يف القطاعات الرئيس�������ة التالية: قط�������اع الصناعات التحويلية، 
وقطاع التش�������ييد والبناء، إضافًة إلى قطاع التعدين، وقط�������اع اخلدمات املالية، والتأمني 
والعقارات وخدمات األعمال، واالتصاالت. وتش�������ير التقديرات متوسطة املدى إلى جتاوز 
مع�������دل منو الناجت احمللي احلقيقي غير النفطي 3.2% بنهاية عام 2020 م، كما ُيتوقع أن 
يسجل منو الناجت احمللي االسمي 3.2% يف عام 2019، وأن ينمو بنحو 3.7% يف عام 2020م، 

وهذه املؤشرات هي الترمومتر الذي ُيسَتخَدم من ِقبل االقتصاديني >

،،

،،

k

د.عبدالعزيز عبد املجيد صوان

kعضو هيئة تدريب - قطاع االقتصاد وامليزانية - معهد اإلدارة العامة

من املتوقع 
أن تتحسن 

معظم املؤشرات 
االقتصادية 

الكلية يف 
اململكة عام 

2018 مقارنة 
بعام 2017

مقال

ترمومتر االقتصاد

التنمية اإلدارية
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مقال

مستمرة،  ديناميكية  عملية  بأنواعها  التنمية  ُت��ع��د 
وم��ط��ل��ب��ًا أس��اس��ي��ًا ل��ب��ن��اء دول����ة امل��س��ت��ق��ب��ل؛ م��ن خالل 
التنموية  ترجمة اخلطط  البشرية يف  القوى  تكافل 
إحداث  يف  مخرجاتها  ُتسهم  فاعلة  م��ش��روع��ات  إل��ى 

التغييرات املطلوبة وحتقيق األهداف املنشودة.
تسهم  فهي عملية مجتمعية  املستدامة  التنمية  أما 
تعتمد  وال  متناسق،  بشكل  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��ل  فيها 
على فئة دون األخرى، وتلتزم كل هذه الفئات بتحقيق 
أهدافها املتمثلة يف التوافق بني البيئة والتنمية من 
خ��الل محورين أس��اس��ي��ني، ه��م��ا: احل��اج��ة إل��ى تهيئة 
ال����وض����ع؛ م����ن أج�����ل احمل���اف���ظ���ة ع���ل���ى م���س���ت���وى حياة 
يرتضيه جميع البشر، وإدراك احلدود القصوى لسعة 
طبقًا  واملستقبل  احلاضر  احتياجات  لتلبية  البيئة؛ 
وتتدرج  االجتماعية.  والنظم  التكنولوجيا،  ملستوى 

هذه االحتياجات من احتياجات أساسية إلى فرعية. 
النظام احليوي  وذل��ك عبر تكامل ثالثة أنظمة هي: 
املتغيرات  م��ع  التكيف  ع��ل��ى  ال��ق��درة  وي��ع��ن��ي  ل��ل��م��وارد 
اإلنتاجية للموارد لعملية التصنيع واإلنتاج، لتكوين 
املوارد االقتصادية واستغاللها استغالاًل أمثل، والنظام 
االجتماعية  العدالة  بتوفير  يهتم  ال��ذي  االجتماعي 
جلميع فئات املجتمع، والنظام االقتصادي الذي يهتم 
بتحقيق ال��ت��وازن ب��ني االس��ت��ه��الك واإلن��ت��اج لتحقيق 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��ه��دف��ة؛ ب��غ��رض ال��ت��ح��س��ني امل��س��ت��م��ر يف 
والقضاء  املجتمع(،  رف��اه��ي��ة  )حتقيق  احل��ي��اة  نوعية 
يف  العادلة  واملشاركة  املجتمع،  فئات  بني  الفقر  على 
حت��ق��ي��ق امل��ك��اس��ب امل��ت��ن��وع��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، وت��ب��ن��ي أمناط 

إنتاجية استهالكية مستحدثة.
وي�������ؤرخ ال���ب���ع���ض ل���ظ���ه���ور ال��ت��ن��م��ي��ة امل���س���ت���دام���ة كونه 
األمم  مب����ؤمت����ر  م���رت���ب���ط���ًا 
اإلنسانية  للبيئة  املتحدة 
1972م،  ع����ام  ب��س��ت��وك��ه��ول��م 
كما اكتسب مفهوم التنمية 
كبيرًا  رواج��������ًا  امل���س���ت���دام���ة 
يف اآلون���ة االخ��ي��رة خاصة 
تبنى  ح��ي��ث  1990م؛  ع����ام 
املتحدة  األمم  ب����رن����ام����ج 
اإلمن�������ائ�������ي ث�����الث�����ة أب����ع����اد 
أول�����ه�����ا خاص  ل���ل���ت���ن���م���ي���ة: 
البشرية  ال��ق��درات  بتكوين 
)ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة(، من 
بتطوير  االه���ت���م���ام  ح��ي��ث 

التنمية املستدامة ورأس املال االجتماعي
عملية م�شتمرة ي�شارك فيها كل فئات املجتمع
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التنمية اإلدارية

ب��ال��رع��اي��ة الصحية،  امل��ع��رف��ي��ة، وااله���ت���م���ام  ال���ق���درات 
القدرات يف  البشر من هذه  باستفادة  وثانيها خاص 
احل��ي��اة وزي����ادة االن��ت��اج��ي��ة، وث��ال��ث��ه��ا خ���اص مبستوى 
رفاهية اإلنسان من جوانب مختلفة. وبذلك أصبحت 

مؤشرات التنمية املستدامة األساسية هي:
ومتصاعدة؛  مستمرة  عملية  امل��س��ت��دام��ة  التنمية   >

لتعدد حاجات املجتمع وتزايدها.
< التنمية املستدامة عملية مجتمعية تسهم فيها كل 

فئات املجتمع، وال تعتمد على فئة أو مورد محدد.
< التنمية املستدامة عملية توعوية محددة الغايات، 
وذات طابع إستراتيجي طويل املدى، من خالل أهداف 

مرحلية وخطط وبرامج.
إرادة  مب��وج��ب  ��ه��ة  م��وجَّ عملية  امل��س��ت��دام��ة  التنمية   >
بأهدافها  وتلتزم  املجتمعية،  األه���داف  تعي  تنموية 
من خالل االستخدام األمثل ملوارد املجتمع بأسلوب 

حضاري يحافظ على طاقات املجتمع.
      وم��ع ب��داي��ة ال��ق��رن احل���ادي والعشرين؛ أصبحت 
البشرية،  رئيسًا الستمرار  مؤشرًا  املستدامة  التنمية 

التنمية اإلدارية

د.عمر السر احلسن محمد
عضو هيئة التدريب - قطاع احملاسبة

فرع عسير - معهد اإلدارة العامة

جداول  معظم  يف  أول��وي��ة  املختلفة  أب��ع��اده��ا  وحت��ت��ل 
أعمال الدول التي تعمل من أجل إصالح مجتمعاتها 
وتطويرها. وقد أوضح البعض إط��ارًا شبكيًا للتنمية 
املستدامة، إذ يقوم هذا اإلطار على محورين أساسيني 
م��ن خالل  البيئة  س��الم��ة  ه��م��ا:  امل��س��ت��دام��ة،  للتنمية 
البيئة وامل����وارد، ورف��اه��ي��ة اإلن��س��ان م��ن خ��الل السكان 

والتكنولوجيا.
مميزات التنمية املستدامة: تتميز التنمية املستدامة 
بخصائص متيزها عن مناذج التنمية األخرى، وتتمثل 
يف أنها تنمية إيجابية عادلة وذلك مبشاركة املجتمع 
يف حتقيقها، كما أنها ال تستند إلى فكرة التبادل التي 
على  ترتكز  ألنها  التقليدية؛  التنمية  إليها  استندت 
ن األفراد من تأجيل إشباع رغباتهم،  أساس أخالقي ميكِّ
ف��رأس امل��ال االجتماعي يشجع األف��ق األبعد أم��دًا يف 
التفاعل االجتماعي؛ حيث تأخذ أجيال احلاضر يف 
اعتبارها مصالح أجيال املستقبل، باإلضافة إلى أنها 
عاملية املطالب باعتبارها اخليط املشترك الذي يربط 
التنمية  ب��ض��رورات  اليوم  املستدامة  التنمية  مطالب 
البيئة  الغد، وال سيما احلاجة إلى احلفاظ على  يف 
وإعادة توليدها من أجل املستقبل، كما أن التنوع من 
ب��ني ه���ذه امل��م��ي��زات، وال����ذي يعني وج���ود ع���دة أمناط 

متوازية تؤدي كلها إلى التنمية.
وعليه فإن التنمية املستدامة عملية مستمرة محورها 
الذي يعيش يف  الكائن االجتماعي  باعتباره  اإلنسان 
البيئة  يف  م��ا  ك��ل  وأن  مكوناتها،  م��ع  ويتفاعل  البيئة 
من موارد مسخر لإنسان؛ لذلك يجب على اإلنسان 
اس��ت��غ��الل ه��ذه امل����وارد اس��ت��غ��الاًل أم��ث��ل م��راع��ي��ًا حاجة 

األجيال املستقبلية > 
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حتتاج العديد من منظماتنا للتطوير وإعادة تأهيل نفسها مبا يتالءم مع املستجدات واملتغيرات 
اإلدارية،  التنمية  يف  فعال  بشكل  املساهمة  على  قادرة  تصبح  ولكي  املعاصر؛  عاملنا  جتتاح  التي 
يتم  لن  التطوير  وهذا  املخلصني.  وأبنائه  احلبيب  ووطننا  الرشيدة،  قيادتنا  طموحات  وتلبية 
ويصبح على مستوى الطموحات دون تخطيط علمي ناجح، واألخذ يف االعتبار ظهور أساليب 

تنظيمية جديدة متناغمة مع خطوات التغيير املتزايدة، واالطالع على جتارب الدول الناجحة 
يف هذا املجال مبا يتفق مع ثقافتنا وظروف مجتمعنا، واالطالع على إسهامات اخلبراء فيما 

يتعلق بتطوير املنظمات.

قرأت لك

وم�������ن هذا املنطلق نقدم لك�������م يف هذا العدد 
م�������ن مجلتك�������م »التنمية اإلداري�������ة« قراءة يف 
كتاب »تطوير املنظمات: عملية إدارة التغيير 
أندرس�������ون«،  »دونال�������د  ملؤلف�������ه  التنظيم�������ي« 
وقام بترجمت�������ه للغة العربي�������ة أ.منصور بن 
عبدالعزي�������ز املعش�������وق، وص�������ادر ع�������ن معهد 

اإلدارة العامة.
ونستهل هذه القراءة باإلشارة إلى أن الكتاب 
يتك�������ون م�������ن مقدم�������ة، و15 فص�������اًل متنوعًا، 
باإلضافة إلى اخلامتة ومراجعه، ويبلغ عدد 
صفحاته 703 صفحات. ويس�������تعرض املؤلف 
م�������ن خاللها ع�������ددًا م�������ن املوضوع�������ات املهمة؛ 
كالنظري�������ات والنماذج املس�������تخدمة من ِقَبل 
خبراء التغيير وتطوير املنظمات، وأساسيات 
تطويره�������ا، وقيمه�������ا، واملفاهي�������م األساس�������ية 
التغيي�������ر  مج�������ال  املطروح�������ة يف  واألبح�������اث 
التنظيمي، ومراحل جمع ومعاجلة البيانات 
املتعلق�������ة به�������ذا التطوي�������ر، وتق�������دمي احللول 
يف ه�������ذا الص�������دد، وط�������رق تطوي�������ر املنظمات 

التقليدية التي ينبغي اإلملام بها.
ويبرز »أندرس�������ون« يف مقدم�������ة الكتاب اجلدل 
الس�������ائد يف الفك�������ر اإلداري املعاص�������ر وعال�������م 
الش�������ركات الكب�������رى ح�������ول ج�������دوى تطوي�������ر 
املنظمات. ويس�������عى يف الفصل األول لإجابة 

عن تس�������اؤل: »م�������ا ه�������و تطوير املنظم�������ات؟«؛ 
فيق�������دم تعريف�������ات للعدي�������د م�������ن اخلب�������راء 
وأبرزهم »ريتش�������ارد بي�������كارد« ال�������ذي يعد من 
أوائ�������ل م�������ن تخصص�������وا يف مج�������ال تطوي�������ر 
املنظمات، ثم يقدم »أندرسون« تعريفًا يرتكز 
عل�������ى أن »تطوير املنظمات عملية تهدف إلى 
زيادة الفاعلية التنظيمية وتس�������هيل التغيير 
الش�������خصي والتنظيم�������ي من خ�������الل تدخل 
اإلدارة املعتمد على علم السلوك التنظيمي 
واالجتماع�������ي«، مبينًا االختالف�������ات بني هذا 
التطوير وغي�������ره من املفاهيم، كاالستش�������ارة 
اإلداري�������ة، والتدري�������ب. ومش�������يرًا إل�������ى امل�������دى 

الزمني لهذا التطوير على املدى الطويل.
أسس وقيم ومناذج

ويبحث املؤل�������ف يف الفصول من الثاني حتى 
اخلامس م�������ن الكتاب يف: أساس�������يات تطوير 
املنظمات، مب�������ا يف ذلك الناحي�������ة التاريخية 
واألبح�������اث  واملفاهي�������م األساس�������ية  والقي�������م، 
املطروح�������ة يف مج�������ال التغيي�������ر التنظيم�������ي، 
والتعرف على بداية تطوير املنظمات كمجال 
للدراس�������ة، وبداية هذا التطوير، وكيف تطور 
عبر العقود املاضية وفق ثمانية فروع لبحوث 
وممارس�������ات تطوير املنظمات، وهي: التدريب 
املختب�������ري ومجموع�������ة التدري�������ب، والبح�������ث 
التجريب�������ي، واملمارس�������ات اإلداري�������ة، واجلودة 
ومش�������اركة املوظفني )االنخ�������راط(، والثقافة 

التغيي�������ر  وإدارة  التنظيمي�������ة، 
والتغيير اإلس�������تراتيجي وإعادة الهندس�������ة، 
والتعل�������م التنظيمي، والفعالية التنظيمية 
والت�������زام املوظف�������ني، وكيف يرى املمارس�������ون 
الي�������وم هذا املج�������ال. كذلك يناق�������ش القيم 
األساس�������ية لتطوي�������ر املنظم�������ات والتي من 
بينها قيم إنسانية بحتة، وقيم أخرى بارزة 
بشكل مباشر يف عملية التطوير؛ كاملشاركة 
واالنخ�������راط والتمكني، واحل�������وار والتعاون، 
واألصال�������ة واالنفتاح والثق�������ة، والتحديات 
التي تواجه التمسك بقيم تطوير املنظمات، 
مثل: التوترات املالية واالقتصادية، وثقافة 

اإلدارة والتوقعات.
كما يلفت »أندرس�������ون« إلى »أس�������س التغيير 
وخصائص�������ه،  ومس�������توياته  التنظيم�������ي«، 
ومن�������اذج له�������ذا التغيي�������ر وبخاص�������ة نظرية 
النظم ومداخل البن�������اء االجتماعي، حيث 
التركيز على قيمة نظرية النظم بالنس�������بة 
واحلدي�������ث  املنظم�������ات،  تطوي�������ر  ملمارس�������ي 
عن من�������اذج م�������ن التغيير التنظيم�������ي التي 

إعداد : د.أحمد زكريا أحمد

تطوير المنظمات وعملية إدارة التغيير التنظيمي
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تتفق م�������ع مدخل نظرية النظ�������م؛ كنموذج 
املراحل الثالث ل� »لوينز«، ومنوذج التطابق 
ل�«نادلر-تش�������مان«، ومن�������وذج »بورك-لوي�������ن« 
لألداء والتغيير التنظيمي. وتوضيح قيمة 
مدخل البناء االجتماعي ملمارس�������ي تطوير 
املنظم�������ات، والتركيز على النماذج اجلديدة 
يف تطوير املنظمات. ويتطرق الكتاب أيضًا 
إل�������ى »أخصائ�������ي تطوير املنظم�������ات وعملية 
تطوي�������ر املنظم�������ات«؛ فيس�������لط الضوء على 
العالقة االستش�������ارية وأنواع االستش�������ارات؛ 
باعتب�������ار أن الكثير من املنظمات تس�������تعني 
مبستش�������ارين خ�������الل عملي�������ات تطويره�������ا، 
وحتدي�������د امله�������ارات التي يتمت�������ع بها هؤالء 
املستشارون، والتركيز على املدخل احلواري 

لتطوير املنظمات.
املعلومات وحتليلها

ويس�������لط »دونال�������د أندرس�������ون« يف الفصلني 
السابع والثامن الضوء على عمليتي »جمع 
املعلوم�������ات«، و»حتليلها والتغذي�������ة املرتدة«؛ 
فيس�������تعرض ط�������رق جم�������ع البيان�������ات التي 
املنظمات،  يس�������تخدمها مستش�������ارو تطوير 
ويش�������رح كي�������ف أن املستش�������ارين يخت�������ارون 
من بني ه�������ذه الطرق م�������ا يالئمهم لتكوين 
إس�������تراتيجية جلم�������ع البيان�������ات، ث�������م يبني 
أهمي�������ة عملية جم�������ع البيان�������ات وتقدميها 
وإرجاعها للعمي�������ل يف أنها قد تعطي صورة 
أكثر تكاماًل عن املنظمة، وتوسع من معرفة 

كل من العميل واألخصائي.
ثم ينتق�������ل املؤلف إلى التحري عن أغراض 
مراح�������ل التحليل والتغذي�������ة املرتدة، وكيف 
أن املستش�������ارين يفرزون ويحللون ويفسرون 
تلك املعلومات؛ وصواًل إلى نتائج من املمكن 
إرجاعها إل�������ى العميل، ويف هذا الصدد تبرز 
أنواع النتائج التي يصل إليها املستش�������ارون 
خالل مرحلة التحليل، وكيفية إدارة اجتماع 
التغذي�������ة املرتدة، وردة فعل العميل جتاهها، 
وكيفية التعامل مع القضايا األخالقية يف 

مرحلتي التحليل والتغذية املرتدة.

احللول
ويركز الكتاب يف فصوله من التاس�������ع وحتى 
الثاني عشر على احللول؛ فيبدي »مقدمة يف 
احللول، ثم يشرح »احللول املتعلقة باألفراد«، 
و»حلول الفريق«، و»املنظمة بكاملها واحللول 
املتعددة يف املنظمة«. وبصفة عامة فهو يعالج 
الكثير من احللول األكثر استخدامًا من ِقَبل 
أخصائيي تطوير املنظم�������ات، وملاذا تنجح أو 
تفش�������ل احلل�������ول، ونتائ�������ج إدارة املدخل الذي 
ال ينج�������ح، والعوام�������ل التي ميك�������ن أن ينظر 
إليه�������ا ه�������ؤالء األخصائيون وه�������م يختارون 
إستراتيجية احللول الصحيحة، وتتواءم مع 
املعلومات والتحليل، كم�������ا أنه يناقش أنواعًا 
عديدة م�������ن احللول، وإنه باإلم�������كان أن تركز 
احلل�������ول على األفراد، والفرص، واملجموعات 
والفرق املتعددة، واملنظمة بأكملها، واملنظمات 
املتع�������ددة، كما أنه�������ا تضم أنواعًا واس�������عة من 
النش�������اطات بدًءا من تصميم املنظمة وحتى 
بناء الفريق، والتوجيه الوظيفي، والتدريب 

العملي.
وبصفة خاصة، فإن هناك بعًضا من احللول 
الس�������ائدة يف تطوي�������ر املنظم�������ات. والت�������ي مت 
تصميمها الس�������تهداف التغيي�������ر يف املنظمة 
بكامله�������ا، وحتديدًا، ف�������إن احللول يف منظمة 
كبي�������رة ُتصمم ملعاجل�������ة قضايا تؤث�������ر تقريبًا 
على كل عضو باملنظمة، وتتضمن األمثلة يف 
ذلك موضوعات متعددة، مثل إس�������تراتيجية 
املنظمة. كذلك يش�������رح الكت�������اب احللول ذات 
احلج�������م الكبي�������ر التي مُت�������ارس بش�������كل عام، 

وتلك التي يجب ذكرها كثيًرا يف مس�������وحات 
وممارسي تطوير املنظمات.

قضايا عاملية واملستقبل
املتق�������دم  احلل�������ول  أن  »أندرس�������ون«  ويوض�������ح 
ذكره�������ا يف الفصول الس�������ابقة، ه�������ي ما ميكن 
اس�������تخدامها لتطبي�������ق التغيي�������ر. وم�������ن هذا 
املنطلق ُيفرد الفصل الثالث عشر من كتابه 
للحدي�������ث عن »اس�������تمرارية وثب�������ات التغيير، 
والتقومي وإنهاء االرتباط«، حيث يناقش ماذا 
يحدث بعد إنفاذ تلك التغييرات، وما النظم 
املس�������اعدة األخرى، والعمليات، أو التغييرات 
التي ميك�������ن وضعها يف مكانها بحيث يصمد 
التغيي�������ر ويبقى طوي�������اًل وبفاعلي�������ة؟ وكيف 
ميكن للعمالء وخبراء التغيير معرفة ما إذا 
كان�������ت احللول لتطبيق التغيي�������ر أحدثت أي 

اختالفات على اإلطالق أم ال؟
ويتناول الفصل الرابع عش�������ر »قضايا عاملية 
يف تطوي�������ر املنظم�������ات«؛ به�������دف البحث من 
منظ�������ور عاملي وثقايف حول تطوير املنظمات، 
والذي يش�������ير من خالله إلى حتديات تطوير 
املنظم�������ات يف بيئة عاملي�������ة، وأبعاد االختالف 
الثقايف عاملًيا، وتباين السلطة، وتفادي عدم 
التأكي�������د، يل�������ي ذل�������ك توضيح أرب�������ع ثنائيات 
الذكورة-األنوثة،  الفردية واجلماعي�������ة،  هي: 
والتوجيه القصي�������ر األجل - الطويل األجل، 
والتس�������اهل والتقييد. ومن أهم ما ركز عليه 
هذا الفصل تلك النماذج لدول مثل اليابان، 

وهوجن كوجن، والصني، والهند.
ويختتم املؤلف الكتاب باستشراف »مستقبل 
تطوير املنظمات«، حيث يس�������تعرض ثالثة 
حتدي�������ات رئيس�������ة تواج�������ه الي�������وم املنظمات 
وهي: التعقيد املتزايد يف التغيير، والتغيير 
الدميوجرايف يف الق�������وى العاملة، والتغيير 
يف طبيعة العمل. باإلضافة إلى حديثه عن 
تطوير املنظمات والتقنية، واملوقف الراهن 
لتطوي�������ر املنظمات، والف�������رص أمام تطوير 
املنظم�������ات يف املس�������تقبل، وتطوير املنظمات 

واحملافظة على االستمرارية >

التنمية اإلدارية

التطوير  هو جمع 
املعلومات وحتليلها، 

واختيار أنسب احللول، 
وصواًل للتغيير 
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مصطلحات إدارية

k.من املعجم األساسي يف املصطلحات اإلدارية العربية القدمية واملعاصرة، تأليف وإعداد د. ياسر عبد اهلل سرحان

 كمية معينة من البضائع، يكون البائعون مستعدين لطرحها العرض
يف السوق يف فترة معينة، ويكون حجم ذلك مرهونًا بالطلب 

وطول فترة العرض وسعر البيع ونفقة اإلنتاج

التنمية اإلدارية

قانون العرض 
والطلب

منحنى العرض

العامل
العرضي

عروض
القنية

العوارض

فرضية اقتصادية تقول إنه يف سوق حرة يحدد العرض 
والطلب السعر وكمية املنتج، وأن تغيرًا يف أيهما يؤدي إلى 

تغيرات يف سعر وكمية املنتج

منحنى يبني العالقة بني األسعار املختلفة لسلعة ما 
والكميات املختلفة التي تعرض بتلك األسعار

شخص يؤدي يف مصنع أو منشأة عماًل مؤقتاً، وال يدخل 
بطبيعته فيما تزاوله املنشأة من نشاط

مصطلح يف إدارة األموال الشرعية والزكاة ويقصد بها 
األموال املقتناة لالستعمال وليست بنية التجارة

يف اإلحصاء هو االرتباط املتبادل بني نوعني من اخلصائص 
الكمية والنوعية، مثل التوزيع املتقاطع لألسر تبعًا لعدد 

األطفال وعدد الغرف
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التنمية اإلدارية

المقهى اإلداري

كيف تسيطر على غضب موظفيك؟
تتوتر األجواء طوال الوقت يف مكان العمل، ويحتاج املديرون إلى معرفة كيفية تهدئة املوظفني 
سريعي الغضب. فيما يلي إستراتيجية تفصيلية، تقدمها نشرة القيادة التنفيذية عدد يونيو 

2018، ميكنك استخدامها:
< تعامل لكن ال تتفاعل: فمحاولتك مناقشة أي قضية غير مجدية وتفاعلك العاطفي معها 
سيزيد األم���ور س����وءًا، يف ح��ني أن جتاهلك ال��ت��ام ملوظفيك ق��د ي���ؤدي إل��ى اح��ت��ق��ان امل��زي��د من 
الغضب؛ لذا أخبرهم مبا تخطط للقيام به بعد ذلك. سيؤدي ذكر األفعال واخلطوات احملددة 
لتنفيذ اخلطط املستقبلية إلى امتصاص غضبهم ومساعدتهم على التركيز يف شيء آخر غير 

الغضب.
الفورة لضوابط  املوظف، عليك توضيح مخالفة هذه  أن يهدأ  بعد  للسلوك:  < ضع ضوابط 
املنزل يف  إل��ى  أرسله  املوظف غاضبًا  تأديبية، ويف ح��ال ظل  تدابير  ات��خ��اذك  العمل، مع  مكان 

احلال، واطلب من األمن مرافقته إذا لزم األمر.
< خلص األهداف القصيرة املدى: غالبًا ما يحتقن الغضب الشديد يف نفوس املوظفني مع مرور 
الوقت، والواقعة التي تسببت يف اندالع الغضب هي يف الواقع بسيطة جدًا. هنا يتعني عليك 

إعادة تركيز املوظف على املشكلة الفعلية، وتوضيح ما تريد حتقيقه اآلن قبل مغادرة الغرفة.
إلى حل مؤقت، اعقد اجتماع  أن تصل  املستقبلية: بعد  املشاكل  التزاماتك مبناقشة  وّض��ح   >
مرة  السيطرة  يفقد  ال��ذي  فاملوظف  الكبرى؛  القضايا  ملناقشته  الغاضب  املوظف  مع  متابعة 
واحدة بالتأكيد سيعاود فعلها مرة أخرى. إذ مت بناء شخصيات موظفيك قبل أن يطأوا مكتبك 

بعقود. واسأل نفسك عن مدى قدرتك واستعدادك لاللتزام بها على املدى الطويل >

القيادة التحويلية وتعاون القادة والمرؤوسين
الغالب  وق��د استخدم يف  القيادة،  ل��دراس��ة  أس��اس��ًا  واإلج��رائ��ي  التحويلي  أصبح مصطلح 
فقد ظهر  البشرية؛  امل��وارد  إلدارة  العربي  للمنتدى  ووفقًا  والقيادة.  اإلدارة  بني  للتمييز 
القيادة، وذلك للتمييز  Burns عام 1978 يف كتابه  التحويلية على يد  القيادة  مصطلح 
بني أولئك القادة الذين يبنون عالقة حتفيزية ذات هدف مع مرؤوسيهم من أولئك القادة 
 Burns الذين يعتمدون بشكل موسع على عملية تبادل املنافع للحصول على نتائج. وعرف
القيادة التحويلية على أنها »عملية يسعى من خاللها القائد والتابعون إلى النهوض بكل 

منهما اآلخر للوصول إلى أعلى مستويات الدافعية واألخالق.«
وتسعى القيادة التحويلية إلى النهوض بشعور التابعني، وذلك من خالل االحتكام إلى 
الشخصية  واملعتقدات  القيم  من  يبدأ  التحويلية  القيادة  فسلوك  أخالقية؛  وقيم  أفكار 

للقائد وليس من تبادل مصالح مع املرؤوسني.
فالقائد التحويلي يتحرك يف عمله من خالل نظم قيمية راسخة كالعدالة واالستقامة، 
ى Burns تلك القيم »القيم الداخلية« التي ال ميكن التفاوض حولها أو تبادلها بني  ويسمَّ
األف��راد. ومن خالل التعبير عن تلك املعايير الشخصية يوحد القائد التحويلي أتباعه 
ويستطيع أن يغير معتقداتهم وأهدافهم. وقد مّيز Burns بني نوعني من القيادة، هما: 
تبادل  اإلجرائية  القيادة  لنمط  الرئيس  فاملبدأ  التحويلية.  والقيادة  اإلجرائية،  القيادة 
املنافع بني الرئيس وامل��رؤوس؛ حيث يؤثر كل منهما يف اآلخر، وذلك بأن يحصل كل من 
أخ��رى فالرئيس يقدم للمرؤوسني شيًئا يريدون  وبعبارة  الفريقني على شيء ذي قيمة. 
احلصول عليه، على سبيل املثال زيادة يف املكافآت، وفى املقابل يحصل الرئيس على أشياء 

يرغب فيها كزيادة اإلنتاجية على سبيل املثال >

طرق للتعرف على
شخصية الشركة

لم يعد خافيًا على أحد ما لبيئة العمل 
من أثر يف إنتاجية األفراد، وكيف ينعكس 
س���ع���ادت���ه���م يف حياتهم  ع���ل���ى  ك���ل���ه  ذل�����ك 
منا  ك���اًل  أن  ك��م��ا  وال��ع��ائ��ل��ي��ة.  الشخصية 
يقضي زهرة شبابه أو ما يقرب من نصف 
فإذا  مجتمعه.  يف  منتجًا  ع��ام��اًل  ع��م��ره 
كان األمر كذلك يجب أال تغرينا سهولة 
ال��ت��ق��دمي ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت إل���ى االجن����رار 
للتقدم لعشرات الوظائف دون متحيص 
احل��ص��ول على وظيفة  إن  إذ  ت��دق��ي��ق،  أو 
ليس لعبة حظ وال ينبغي أن يكون كذلك، 
وفيما يلي تطرح مجلة »هارفارد بيزنس 
التي  ال��ط��رق  م��ن  جملة  العربية  ريفيو« 
ميكن من خاللها التعرف على شخصية 
الداخلية؛  وثقافتها  املستهدفة  الشركة 
مبا يسهم يف استبعاد اخل��ي��ارات السيئة 
املتميزة  ل��ل��ش��رك��ات  األف��ض��ل��ي��ة  وإع���ط���اء 
تنظر لعالقتها مع موظفيها على  التي 
متبادلة  ومنفعة  مشتركة  مصلحة  أنها 
ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف األص���ع���دة، وه����ذه الطرق 

اخلمس هي:
< تصفح املوقع اإللكتروني للشركة.

< اسأل جوجل عن الشركة وأخبارها.
< طالع إعالن الوظيفة وتفاصيله.

< استمع إلى آراء املوظفني السابقني أو 
احلاليني.

وظيفية  م��ق��اب��ل��ة  ب��ف��رص��ة  حظيت  إذا   >
راقب، واسأل، وال تأخذ األمور بسلبية >

التنمية اإلدارية
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صفحة ُتعنى برصد 
أبرز ما صدر من الكتب 

اإلدارية الحديثة 
لتقدم وعياً متجدداً 

لتعزيز الثقافة اإلدارية 
من خالل العطاءات 

المتميزة. ويتم إعداد 
الصفحة بالتعاون مع 

اإلدارة العامة للمكتبات 
بمعهد اإلدارة العامة .

اصـدارات

االقتصاد اإلسالمي وقضايا العصر
تأليف: د.عباس الدليمي

الناشر: مكتبة دجلة، بغداد، العراق
سنة النشر: 2018م

ي��رك��ز ال��ك��ت��اب ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ه��وي��ة اإلسالمية 
يف ظ���ل ع��ال��م م��ت��غ��ي��ر، وي���ع���رض وظ��ي��ف��ة االستخالف 
وت��راك��م رأس امل���ال يف ال��ن��ظ��ام االق��ت��ص��ادي اإلسالمي، 
البشري  امل��ال  رأس  العالي يف تكوين  التعليم  ووظيفة 

يف احمليطني العراقي والعربي.

إدارة اإلعالم واقتصادياته
تأليف: د.محمد عزت اللحام، وآخرون

الناشر: دار اإلعصار العلمي، عمان، األردن
سنة النشر: 2018م

الفكر  وتطور  وتطبيقاتها،  اإلدارة  نظم  الكتاب  يتناول 
إدارة  ون��ظ��م  اإلع���الم���ي،  اإلداري  وال��ت��خ��ط��ي��ط  اإلداري 
امل��ؤس��س��ات اإلع��الم��ي��ة، ووظ��ائ��ف وم��ه��ام إدارة املؤسسات 
والتكاليف يف صناعة  اإلع��الم  واقتصاديات  اإلعالمية، 

االعالم. 

حقوق الطفل واألسرة
عدنان  ود.ش���ادي  العليمات،  مصطفى  د.ع��ل��ى  تأليف: 

الشديفات
الناشر: دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن

سنة النشر: 2018م
يبرز هذا الكتاب اجلوانب التاريخية، والدولية، والعربية، 
وما  الطفل،  حل��ق��وق  وال��ت��رب��وي��ة  والتعليمية،  واحمل��ل��ي��ة، 
ق��دم��ت��ه ال��ل��ج��ان ال��دول��ي��ة املختلفة حل��ق��وق ال��ط��ف��ل يف 
األمم  يف  األع��ض��اء  ل��ل��دول  ال��دوري��ة  للتقارير  متابعتها 
التي يجب  األساسية  املبادئ  تناول  خ��الل  املتحدة؛ من 

مراعاتها يف تطبيق مواد اتفاقية حقوق الطفل.

52
هـ

14
4

0
 -

م  
حر

م
  -

 15
6

د  
عد

ال



مفهوم وأهمية التنمية ومجاالتها
تأليف: د.حسني رشوان

اإلسكندرية،  اجل��ام��ع��ة،  ش��ب��اب  م��ؤس��س��ة  الناشر: 
مصر

سنة النشر: 2018م
يدور الكتاب حول االجتاهات النظرية يف التنمية، 
ومفهوم التنمية االجتماعية، وأهميتها، وأهدافها، 
الثقافية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  ي���ت���ن���اول  ك���م���ا  وخ���ص���ائ���ص���ه���ا، 
والبشرية،  واإلداري������ة،  وال��س��ي��اس��ي��ة،  واالق��ت��ص��ادي��ة، 

وكذلك التنمية يف الدول النامية.

عقد األشغال العامة
تأليف: د.خليل صالح السامرائي

الناشر: دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر
سنة النشر: 2018م

هذا الكتاب يعالج موضوع إبرام عقد األشغال العامة، 
واملبادئ احلاكمة لوسائل إبرام عقد األشغال العامة، 
اإلدارة  وتنفيذه، وسلطات  به،  اإلداري  التعاقد  وصور 

بشأنه وحقوق والتزامات املتعاقد مع جهة اإلدارة.

تكنولوجيا إدارة المحتوى التعليمي
ود.أم���ي���م���ة حميد  ال���زه���ي���ري،  ن��اظ��م  د.ط�����الل  تأليف: 

العادلي
الناشر: مكتبة دجلة، بغداد، العراق

سنة النشر: 2018م
التاريخية  املراحل  لتقدمي  ج��ادة  الكتاب محاولة  ميثل 
ر ال��ت��ع��ل��ي��م، واس���ت���ع���راض ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن منظور  ل���ت���ط���وِّ
لتكنولوجيا  ال��وط��ن��ي��ة  واإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي، 
يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  لتطبيقات  ومن���اذج  التعليم، 

التعليم ونظم املعلومات التعليمية.  

التنمية اإلدارية
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أ. محمد العنقري

أطلقت وزارة العمل والتنمية االجتماعية قبل أيام 68 مبادرة لتحفيز القطاع 
القوى  مشاركة  معدالت  ورفع  املواطنني،  توظيف  يف  ع  التوسُّ على  اخلاص 
العاملة الوطنية يف سوق العمل. ولعل أهم ما ارتكزت عليه هذه املبادرات هو 
ِنَسب  لرفع  قطاعات  وحتديد  اخلاص،  القطاع  مع  الشراكة  مبدأ  اعتمادها 
مهن  توطني  أهمها  من  كثيرة،  جوانب  على  املبادرات  وركزت  فيها.  التوطني 
بعينها، مثل احملاسبة وبعض املهن الفنية والصحية، وهو عامل مهم يضاف 
لتوجهات الوزارة املطلوبة ملعاجلة تشوهات سوق العمل، وخفض نسب البطالة 

عبر اإلحالل بشكل أساسي يف املرحلة احلالية.
املواطن يف سوق  تنافسية  رفع  هو  البطالة  ملشكلة  يبقى احلل اجلذري  لكن 
العمل، وذلك عبر إجراءات عديدة، ال تقف عند رفع تكلفة العمالة الوافدة 
بشكل عام فقط؛ بل تذهب لتفاصيل أكثر دقة يف معرفة مهن العمالة الوافدة 
بالوظائف التي ميكن أن ينافس عليها املواطنون، وكذلك القيام بدراسة حتدد 
تخصصات العاطلني احلاليني، وكذلك الداخلون لسوق العمل مستقباًل وفق 
تخصصاتهم اجلامعية واملهنية، وأي القطاعات ميكن أن تستوعبهم، والعمل 
العمالة  تشغلها  أن  ميكن  مهنة  لكل  االستقدام  تأشيرات  من  احلد  على 
عليها  ينافس  التي  والوظائف  املهن  يف  الوافدين  تكلفة  رفع  مع  الوطنية، 
لن  مهًنا  هناك  ألن  الوافدة؛  العمالة  لتكلفة  العام  الرفع  وليس  املواطنون، 
يشغلها مواطنون لتدني دخلها ومتطلباتها؛ ولذلك فإن تكلفة عامل عادي ال 
يجب أن تتساوى مع تكلفة محاسب أو مهندس أو فني، وغيره، أي املهن التي 

ينافس عليها املواطن.
ق وزارة العمل يف مبادراتها اجلديدة بزيادة التوطني؛  ومع كل األمنيات بأن توَفّ
الكوادر الوطنية هو مفتاح احلل ملعاجلة تشوهات سوق  إال أن رفع تنافسية 
عمل  فرصة  على  املواطن  حصول  سهولة  تتيح  التي  اآلليات  ووضع  العمل، 
البطالة  فخفض  االستثنائية؛  والبرامج  احملفزات  من  للكثير  احلاجة  دون 
ا يكون بارتفاع معدالت النمو االقتصادي، وال بد أن نصل للمرحلة التي  عاملًيّ
منافسة  من  حتدُّ  آليات  خالل  من  مستوياتها؛  أدنى  يف  البطالة  فيها  تكون 
العمالة الوافدة للعمالة الوطنية، وخصوًصا أن االقتصاد الوطني وّلد ماليني 
فرص العمل خالل ال� 15 سنة األخيرة، ومع ذلك ظلت البطالة بني املواطنني 

مرتفعة >

،،

،،

األخيرة

مفتاح احلل ملعاجلة تشوهات سوق العمل

خبير اقتصادي - كاتب يف صحيفة اجلزيرة

رفع تنافسية 
الكوادر الوطنية 

هو مفتاح احلل 
هات  ملعاجلة تشوُّ

سوق العمل، 
ووضع اآلليات 

التي تتيح سهولة 
حصول املواطن 

على فرصة عمل
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