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االفتتاحية
بالرغ � � ��م من التط � � ��ور التكنولوجي ّ
املطرد الذي يش � � ��هده
عاملنا املعاصر ،إال أن تداعيات هذا التطور ليست جميعها
إيجابي � � ��ة؛ إذ إننا تابعن � � ��ا جميع ًا الهجم � � ��ات اإللكترونية
التي تعرضت وتتعرض لها أغلب دول العالم ،وتستهدف
دو ًال معينة ،ومنها اململكة العربية السعودية التي تتمتع
بثقل على املس � � ��تويني اإلقليمي والعاملي .فأصبحت هذه
الهجم � � ��ات مبثابة ح � � ��رب غي � � ��ر معلنة؛ ولذل � � ��ك اتخذت
اململكة العديد من التدابير الوقائية والعالجية ،وإنشاء
الهيئة الوطنية لألمن السيبراني .ولذلك نسلط معكم
الضوء يف هذا الع � � ��دد على قضية «واقع وحتديات األمن
السيبراني يف اململكة».
ونس � � ��تضيف على صفحات «التنمية اإلدارية» مستش � � ��ارة
التخطيط اإلستراتيجي والتنمية االقتصادية واإلدارية
د.نوف عبدالعزيز الغام � � ��دي التي جتاذبنا معها أطراف
احلديث حول ع � � ��دد من القضايا املهمة ،والتي من بينها
مدى مواكب � � ��ة واقع إدارة األجه � � ��زة احلكومية ملا يطرحه
عال � � ��م املعلوم � � ��ات واالتصاالت من تط � � ��ور مذهل ،وجهود
ه � � ��ذه األجهزة للتعاطي مع برامج ومبادرات رؤية اململكة
 ،2030ومتكني كل من الش � � ��باب واملرأة يف ظل هذه الرؤية
املباركة ،واإلج � � ��راءات الواجب إتباعه � � ��ا يف تلك األجهزة
لاللتزام مببادئ احلوكمة ،واالقتصاد التشاركي ،وغيرها
من القضايا التي تتابعون تفاصيلها يف لقاء العدد.
ونط � � ��رح داخل العدد حتقيق ًا موضوع � � ��ه «أمراض املهنة»
التي يعاني منها املوظفون؛ نتيجة جلوسهم فترات طويلة
أمام احلاس � � ��بات ألداء مه � � ��ام أعمالهم ،وهو ما يحذر منه
األطباء واخلبراء ،س � � ��واء على املس � � ��توى الصحي لهؤالء
املوظفني ،أو على مس � � ��توى إجنازه � � ��م .يف هذا التحقيق
اس � � ��تطلعنا آراء بعض املوظفني عما يعانونه من أعراض
مرضية ،وأهم احللول التي يس � � ��تعرضها هؤالء اخلبراء
للوقاية من هذه األمراض.
ث � � ��م نقدم لكم تقريري � � ��ن ،يدور أولهما ع � � ��ن «إدارة الراتب
الشهري» ،وذلك يف إطار امليزانية املوضوعة؛ مما يجنبكم
املتاعب والهم � � ��وم ،ومينحكم حياة مالي � � ��ة مريحة بعيد ًا
عن الضغوط املالية الناجتة عن س � � ��وء إدارة هذا الراتب.
ويف التقرير الثاني نرك � � ��ز على «البيانات الضخمة» التي
أصبحت من أهم االجتاه � � ��ات احلديثة يف مجال حتليل
البيانات واتخاذ القرار والتخطيط اإلستراتيجي.
باإلضافة إلى عدد م � � ��ن األبواب املتميزة والزوايا الثابتة
التي تطالع � � ��ون تفاصيل موضوعاتها على صفحات هذا
العدد من «التنمية اإلداري � � ��ة» ،وباقة منتقاة من املقاالت
التي يكتبه � � ��ا خبراء وإعالمي � � ��ون ومتخصصون معنيون
بالشأن اإلداري <

التنمية اإلدارية

رئيس التحرير:

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

مدير التحرير:

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

هيئة التحرير:

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

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

اإلخراج الفني:

أ  .صالح الدين وديدي
هاتف 4745785 :
wadidis@ipa.edu.sa
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اح �ت �ض �ن��ت امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة للتنمية
اإلداري � ��ة يف م�ق��ره��ا ب��ال�ع��اص�م��ة املصرية
القاهرة فعاليات أعمال امللتقى العربي
األول ل �ل �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة ب �ع �ن��وان« :دور
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع ��ام ��ة يف ت �ع��زي��ز التنمية
امل �س �ت��دام��ة ل ��دى احل �ك��وم��ات واملجتمع:
ت��وع�ي��ة-م�س��ان��دة-م�ش��ارك��ة» ،وال ��ذي أقيم
حت� ��ت رع� ��اي� ��ة د.ه � ��ال � ��ة ال �س �ع �ي��د وزي � ��رة
التخطيط واملتابعة واإلص�ل�اح اإلداري
يف جمهورية مصر العربية ،خالل الفترة
م��ن  19-17ديسمبر 2018م .بحضور ١٦
دول��ة ع��رب�ي��ة ،وع��دد كبير م��ن املختصني
العرب وخبراء العالقات العامة واإلعالم
التقليدي والرقمي.
بيت اخلربة
ويف افتتاح أع�م��ال امللتقى أش��ارت راعية
احل�ف��ل د.ه��ال��ة السعيد يف كلمتها التي
أل�ق�ت�ه��ا ب��ال�ن�ي��اب��ة ع�ن�ه��ا د.ه ��وي ��دا بركات

رئيس وحدة التنمية املستدامة بالوزارة
إلى أهمية هذا امللتقى ،وال��ذي يأتي يف
إطار الدور الفاعل الذي تقوم به املنظمة
العربية للتنمية اإلدارية باعتبارها بيت
اخلبرة العربي لتحقيق التنمية اإلدارية
يف األق � �ط ��ار ال �ع��رب �ي��ة ،ك ��أح ��د الروافد
ال��رئ�ي�س�ي��ة لتحقيق ال�ت�ن�م�ي��ة الشاملة
واملستدامة يف الدول العربية الشقيقة.
التنمية امل�ستدامة
وأك � � ��دت د.ه� ��ال� ��ة ال �س �ع �ي��د ع �ل��ى جهود
حتقيق التنمية املستدامة .مشيرة إلى
م��ا تضمنه ع�ن��وان امللتقى م��ن مفاهيم
وق� �ي ��م يف غ ��اي ��ة األه� �م� �ي ��ة م �ت �م �ث �ل��ة يف:
التوعية ،واملساندة ،واملشاركة .وأوضحت
أن هذه املفاهيم متثل الركائز األساسية
ألي ج �ه��ود وط�ن�ي��ة وإق�ل�ي�م�ي��ة أو أممية
ت�س�ت�ه��دف حتقيق التنمية املستدامة.
وت��اب�ع��ت أن التوعية ب��أدوات�ه��ا ووسائلها

امل �خ �ت �ل �ف��ة ت �س �ه��م يف حت �ف �ي��ز املشاركة
اإليجابية والفاعلة م��ن مختلف شركاء
التنمية لتوفير املساندة الداعمة جلهود
ال� � ��دول واحل� �ك ��وم ��ات ل�ت�ح�ق�ي��ق التنمية
الشاملة واملستدامة.
ول�ف�ت��ت السعيد إل��ى أه�م�ي��ة ال ��دور الذي
يلعبه اإلع�لام بوسائله املختلفة يف نشر
وتنمية الوعي الصحيح بقضايا التنمية
وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
وامل �س �ت��دام��ة ،وأش� � ��ارت إل ��ى ح ��رص وزارة
التخطيط امل�ص��ري��ة على دع��وة مختلف
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام يف ك��اف��ة امل��ؤمت��رات وورش
ال �ع �م��ل؛ ب��اع �ت �ب��اره��ا ش��ري �ك � ًا أس��اس �ي � ًا يف
عملية التنمية ،ف�ض� ً
لا ع��ن ك��ون�ه��ا متثل
ق�ن��اة ال�ت��واص��ل الرئيسية م��ع ك��اف��ة فئات
املجتمع.
كما أوض�ح��ت ال��وزي��رة أن امللتقى العربي
األول للعالقات ال�ع��ام��ة يف دورت ��ه األولى

التنمية اإلدارية

>> وزيرة التخطيط واملتابعة
واإلصالح اإلداري:
امللتقى تضمن مفاهيم
وقيم ًا مهمة
يف التوعية واملساندة
واملشاركة اإلعالمية

العامة واإلع�ل�ام ،فمنذ ع��ام 2013م وهي
تنظم املؤمتر اخل��اص بالعالقات العامة،
وك��ان أول مؤمتر لها يف «فيينا» بالنمسا،
وشهد حضور ًا وتفاع ًال كبيرين مبشاركة
خ�ب��راء دول�ي�ين ،ث��م ت��وال��ى ح�ض��ور النسخ
حتى النسخة الرابعة من امللتقى ،وهذا
ال�ع��ام ت�ق��رر أن ت�ك��ون الفعالية ع�ب��ارة عن
ملتقى يركز على موضوع واحد ،وبالتالي
مت االت�ف��اق على إط�ل�اق النسخة األولى
للملتقى العربي األول اخلاص بالتنمية
املستدامة ،ودور احلكومات ودور العالقات
العامة يف تعزيز التنمية املستدامة مع
احلكومات واملجتمع.
وأش � ��ار إل ��ى أن ه ��ذا ه��و امل�ل�ت�ق��ى العربي
األول ال ��ذي ينفذ يف ال �ق��اه��رة ،وامللتقى
ال�ق��ادم سينفذ يف عاصمة عربية أخرى،
وق� ��د اع� �ت ��ادت امل �ن �ظ �م��ة ع �ل��ى ال �ع �م��ل مع

أحد الشركاء؛ ولهذا فقد قامت املنظمة
بتنظيم امل��ؤمت��ر ال�س�ن��وي ه��ذا ال �ع��ام يف
س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان ب��ال �ش��راك��ة م��ع احلكومة
العمانية ،وقبل ذلك مت تنفيذ املؤمتر يف
أبو ظبي بالشراكة مع احلكومة اإلماراتية
التي ساهمت بالرعاية والتمويل ،وعادة
تقوم املنظمة بتنظيم الفعاليات داخل
م�ق��ر امل�ن�ظ�م��ة إذا ل��م ي�ك��ن م�ع�ه��ا شريك
يف الفعالية يقوم باالستضافة للحدث
وتقدمي كافة أشكال الدعم.
وأوض ��ح أن امللتقى يف ه��ذا ال�ع��ام يشهد
جناح ًا كبيراً؛ من خالل أعداد وتخصصات
احلضور املشاركني يف امللتقى ،وقد تلقينا
أسئلة واستفسارات خاصة بعمل املنظمة
وأنشطتها وع��دم معرفة بعض املشاركني
ب �ن �ش��اط امل �ن �ظ �م��ة ب �ش �ك��ل ع � ��ام ،وه� ��و ما
جعلنا نهتم أكثر ب��األح��داث والفعاليات
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مي �ث��ل م �ن��اس �ب��ة ج ��دي ��دة ت�س�ه��م يف فتح
آف��اق التعاون اجل��اد بني ال��دول العربية
ال �ش �ق �ي �ق��ة يف أح� � ��د امل� � �ج � ��االت املهمة
واحل �ي��وي��ة وه ��و دور ال �ع�ل�اق��ات العامة
والتواصل ونشر الوعي؛ باعتباره ركيزة
أس��اس �ي��ة ل��دع��م ج �ه��ود ال� ��دول لتحقيق
ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة وامل �س �ت��دام��ة ،وأكدت
على ضرورة تعظيم االستفادة من كافة
الفرص ،وتكامل كافة املبادرات واجلهود
وت �ب��ادل اخل �ب��رات وال �ت �ج��ارب الناجحة
لتحقيق التنمية املستدامة التي تلبي
تطلعات الشعوب العربية.
الدور اجلديد
ويف ذات السياق أك��د مدير ع��ام املنظمة
العربية للتنمية اإلدارية د.ناصر الهتالن
ال �ق �ح �ط��ان��ي-يف ت �ص��ري��ح خ ��اص ملجلة
«التنمية اإلدارية»-على أن املنظمة هي
إح��دى منظمات جامعة ال��دول العربية
وتقدم مجموعة من األنشطة والفعاليات
وال�ب��رام��ج مب��ا فيها
ن� �ش ��اط العالقات
العامة الذي يعتبر
م � �ك � � ّون � � ًا أس ��اس� �ي� � ًا
ل �ك��ل امل �ن �ظ �م��ات يف
ك � ��ل املجتمعات،
س � ��واء ك� ��ان نشاط
ال �ع�ل�اق ��ات العامة
وح � � � � � � ��ده ،أو إل � ��ى
ج� ��ان� ��ب االت � �ص� ��ال
واإلعالم.
وأضاف القحطاني
أن املنظمة معنية
ب�ن�ش��اط العالقات

متابعات

>> اجلامعة العربية توافق على
تأسيس شبكة عربية للعالقات
العامة واالتصال واإلعالم
وحتقيق التواصل الفعال
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املهمة ومنها فعاليات العالقات العامة
واإلعالم.
اهتمام املعهد
وواصل د.القحطاني حديثه عن اختيار
م ��وض ��وع امل �ل �ت �ق��ى ه ��ذا ال �ع ��ام وحتديده
بالتنمية املستدامة ،فقال القحطاني:
ه�ن��اك اه�ت�م��ام كبير م��ن ج��ان��ب املنظمة
العربية للتنمية اإلدارية ،وكذلك جامعة
ال��دول العربية ،ومنظمة األمم املتحدة
بقضايا التنمية املستدامة وكيفية توصيل
الرسالة للحكومات واملجتمع وتعزيز دور
املواطن يف التنمية واملساهمة يف تعزيز
قيم احملاسبة واملساءلة من قبل املواطن
للحكومات فيما يتعلق مبا مت حتقيقه
يف مجال التنمية املستدامة ،ويف الوقت
نفسه نحن حريصني على الشراكة مع
املجتمع املدني والقطاع اخلاص ،ويجب
أن يعاد النظر يف صيغ التنمية الشاملة
والتنمية اإلداري��ة؛ بحيث يكون املواطن
طرف ًا أساسي ًا يف التنمية؛ حيث إن كثير ًا
من خطط التنمية لم تشرك املواطن يف
ه��ذه اخلطط وع��دم وج��ود تواصل فعال
م��ع امل��واط��ن ،ول�ه��ذا تسعى املنظمة إلى
توصيل رسالة مفادها إن العالقات العامة
يف األجهزة احلكومية لها دور يف توصيل
رسالة مشاريع التنمية املستدامة.
ك �م ��ا ب� ��دأن� ��ا يف ت ��أس �ي ��س ش �ب �ك��ة عربية
للعالقات العامة ،وسيتم إطالقها بحيث
يشارك من كل دولة عربية شخص ،وقد
حصلنا على م��واف�ق��ة اجل��ام�ع��ة العربية
وم�ج�ل�س�ه��ا االق �ت �ص ��ادي واالجتماعي.

ويتمثل ه��دف ه��ذه الشبكة يف أن يكون
ه �ن��اك م �س��اح��ة ل�ل�م�خ�ت�ص�ين واخلبراء
يف العالقات العامة واالت�ص��ال واإلعالم
وحت�ق�ي��ق ال�ت��واص��ل ال�ف�ع��ال بينهم وهو
ما يدعم نشاط املنظمة يف هذا املجال،
وقد يتطرق االهتمام إلى إنشاء جمعية
عربية للعالقات العامة-قد يتم إطالقها
الحق ًا-ولكن ال توجد لدينا حتى اآلن
م�ع�ل��وم��ات ك��اف�ي��ة ع��ن أع� ��داد املختصني
يف ه� ��ذا امل� �ج ��ال وم �س �ت��وي��ات تأهيلهم
وإعدادهم يف هذا التخصص.
وق ��د أك ��د د.ن ��اص ��ر ال�ق�ح�ط��ان��ي ع�ل��ى أن
معهد اإلدارة العامة يف اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة ي�ه�ت��م ب�ت�خ�ص��ص العالقات
العامة منذ  40عام ًا وقام بتخريج العديد
من الكفاءات السعودية والعربية ،نظر ًا
لألهمية الكبيرة لهذا التخصص الذي
ولدي
حتتاج إليه كل منظمة أو جهاز،
ّ
ق�ن��اع��ة شخصية ب��أن ال �ع�لاق��ات العامة
واإلع �ل�ام واالت �ص��ال م�ه��م ج ��د ًا وال زلنا
بحاجة إلى تطوير هذا امللتقى.
اجلمهور وتطوير املنظومة
وأشار القحطاني إلى أن امللتقى استهدف
ت �س �ل �ي��ط ال� �ض ��وء ع �ل��ى ال� � ��دور اجلديد
ل�ل�ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة يف ت�ف��اع��ل اجلمهور
امل �س �ت �ه��دف ل�ت�ح�ق�ي��ق أه � ��داف التنمية
املستدامة ،ومساندة احلكومات بتقدمي
التصورات واملقترحات لتطوير منظومة
التواصل والعالقات العامة لدعم أهداف
التنمية امل�س�ت��دام��ة ،وإب ��راز دور اإلعالم
واالتصال يف نشر الوعي بأهمية التنمية

امل �س �ت��دام��ة ودع� ��م ب��رام �ج �ه��ا وأهدافها،
وع��رض أب��رز مالمح التحول والتطور يف
منظومة ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة (التقليدية،
وال��رق�م�ي��ة) لتحقيق م��زي��د م��ن التفاعل
اجلماهيري ملساندة ودعم أهداف التنمية
املستدامة ،وإبراز دور احلكومات واملجتمع
املدني يف مواجهة الشائعات لدعم أهداف
التنمية املستدامة ،مع تقدمي مناذج ألهم
برامج املسؤولية االجتماعية للقطاعات
امل �خ �ت �ل �ف��ة خل� �ط ��ط وب � ��رام � ��ج التنمية
املستدامة ،وع��رض من��اذج وجت��ارب دولية
ألف�ض��ل امل �م��ارس��ات يف ال�ت��وع�ي��ة باألبعاد
املختلفة للتنمية املستدامة.
جتارب ناجحة
وع ��رض امللتقى ع�ل��ى م ��دار  ٣أي ��ام عدد ًا
من التجارب العربية والدولية الناجحة
من السعودية ،وسلطنة عمان ،واإلمارات،
وم �ص��ر ،ول �ب �ن��ان ،وال � �س� ��ودان ،واجلزائر؛
التي استخدمت أدوات العالقات العامة
التقليدية وال��رق�م�ي��ة يف ت��وض�ي��ح وشرح
أب�ع��اد أه ��داف التنمية املستدامة لزيادة
الوعي واإلميان بها ،وأثر ذلك على تفهم
وتقبل املواطن لها وعدم مقاومة التغيير
امل �ط �ل��وب ل�ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا ،واب �ت �ك��ار احللول
امل �ع �ت �م ��دة ع �ل ��ى ال � �ت � �ط� ��ورات املتسارعة
لتكنولوجيا االتصال.

التنمية اإلدارية

جل�سات امللتقى
كما تضمنت جلسات امللتقى عرض أوراق
ع�م��ل سلطت ال �ض��وء ع�ل��ى ع��دة محاور،
والتي منها محور أدوات العالقات العامة
ال��رق�م�ي��ة يف ت�ع��زي��ز سمعة ال ��دول لدعم
ب ��رام ��ج ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت ��دام ��ة ،ح �ي��ث مت
ع��رض االجت��اه��ات امل�ت��زاي��دة يف التحول
الذي يحدث يف مفهوم العالقات العامة،
وم �ن ��اق �ش ��ة م �خ �ت �ل��ف اإلستراتيجيات
الرقمية واخلطوات العملية التي ميكن
ل�ل�ب�ل��دان وامل��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة واخلاصة
وأي �ض � ًا ال �ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة لالستفادة
م�ن�ه��ا .ك��ذل��ك مت م�ن��اق�ش��ة م �ح��ور أدوات
ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة التقليدية والرقمية
ل ��دع ��م ال �ت �ن �م �ي��ة امل� �س� �ت ��دام ��ة ،ودوره � � ��ا
األساسي يف حتسني مناخ العمل املؤسسي
داخلي ًا وخ��ارج�ي� ًا؛ مبا يوفر بيئة داعمة
ل�ل�ن�م��و وال �ت �ط��وي��ر .ومت ال �ت �ط��رق أيض ًا
حمل ��ور امل �س��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة لإلعالم
واالتصال وقضايا التنمية املستدامة من
منطلق الوظيفة االجتماعية لوسائل
اإلع�ل�ام واالت �ص��ال ،أم��ا م�ح��ور القصص
والتجارب الناجحة لتوظيف العالقات
العامة الرقمية لدعم التنمية املستدامة
فاستعرض بعض امل�م��ارس��ات والتجارب
العملية العربية وال��دول�ي��ة التي قدمها
امل �ش ��ارك ��ون ل �ل��وص��ول أله � ��داف التنمية
املستدامة.
نخبة من اخلرباء
وق��د ش��ارك يف أع�م��ال امللتقى نخبة من
اخلبراء واملتخصصني والباحثني العرب
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يف م� �ج ��ال اإلع� �ل ��ام وال� �ع�ل�اق ��ات العامة
والتنمية املستدامة من عدة دول��ة عربية
وه��ي« :البحرين ،وسلطنة عمان ،وليبيا،
وف�ل�س�ط�ين ،وال �ك��وي��ت ،واإلم � � ��ارات ،وجزر
القمر املتحدة ،والعراق ،ومصر ،والسودان،
واملغرب ،والسعودية ،واألردن ،والصومال،
واليمن ،واجلزائر» ،إضافة إلى املنظمات
اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة وال��دول �ي��ة ،وبعض
ال ��وزارات والهيئات احلكومية ،وع��دد من
شركات العالقات العامة ،واملنظمات غير
الهادفة للربح.
تو�صيات امللتقى
وأس�ف��رت ال�ع��روض واألب �ح��اث والتجارب
التي قدمها الباحثون ومناقشات املشاركني
يف امللتقى عن التوصيات التالية:
-1ض � � � ��رورة االه� �ت� �م ��ام ب ��آل� �ي ��ات القياس
واملتابعة خلطط التواصل.
-2إعادة النظر يف املناهج وطرق التدريس
يف ك � �ل � �ي� ��ات اإلع � �ل� ��ام
وم ��واك� �ب ��ة التطورات
املختلفة يف العالقات
ال �ع��ام��ة ،وح �ث �ه��ا على
ت � ��دري � ��س م � �ن� ��اه� ��ج يف
أخ� �ل��اق � � �ي� � ��ات العمل
اإلعالمي.
-3ح� � � � ��ث احل � �ك� ��وم� ��ات
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى سن
قوانني لتطبيق مبادئ
املسؤولية االجتماعية
واالستدامة.
مدير عام املنظمة العربية للتنمية اإلدارية د.ناصر القحطاني يتحدث للزميل شقران الرشيدي

-4تشجيع ممارسي العالقات العامة على
االنضمام للجمعيات املهنية اإلقليمية
والدولية.
-5تشجيع اإلدارات العليا على فهم دور
وأهمية العالقات العامة.
-6التسويق حلمالت التنمية املستدامة،
أهدافها وبرامجها.
-7ض ��رورة منح إدارات ال�ع�لاق��ات العامة
واإلع � �ل� ��ام ص�ل�اح� �ي ��ات ال� �ق� �ي ��ام بدورها
كحلقة وص��ل ب�ين امل��ؤس�س��ات واجلمهور
واملتعاملني معها.
-8أه�م�ي��ة تشكيل ف��ري��ق ع�م��ل إلكتروني
يف امل��ؤس �س��ات؛ ل�ل�ت�ف��اع��ل اإلي �ج��اب��ي مع
اجلمهور.
-9االس � �ت � �ف� ��ادة ال �ق �ص��وى م ��ن البيانات
املتاحة على مواقع التواصل االجتماعي
وت��وج �ي �ه �ه��ا خل ��دم ��ة امل �ج �ت �م��ع إلجن� ��اح
احلمالت االعالمية.
-10تفعيل الشراكة بني إدارات العالقات
العامة ووسائل اإلعالم.
-11ت��دري��ب العاملني يف مجال االتصال
والعالقات العامة على مواجهة األزمات
وطرق التعامل معها.
-12ال ��دع ��وة إل ��ى ض� ��رورة إع� ��داد الكوادر
وت��أه �ي �ل �ه��ا يف ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة داخل
املؤسسات مبختلف أنواعها.
-13تنظيم ملتقى دول��ي ح��ول العالقات
ال�ع��ام��ة ال��رق�م�ي��ة ،ودع ��وة ب��اح�ث�ين أجانب
ل �ن �ق��ل خ �ب��رات �ه��م يف ال� �ع�ل�اق ��ات العامة
الرقمية كونهم السباقني يف هذا املجال <

إدارية
وثيقة
متابعات

إجازة اليوم الوطني
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يف الثاني من شهر ذي القعدة 1425هـ أرسل خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز خطاب ًا إلى
صاحب السمو امللكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس احلرس الوطني بشأن إجازة اليوم
الوطني.
الرقم /1600/7م ب
التاريخ 1425/11/2هـ
صاحب السمو امللكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس احلرس الوطني
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبالغ اجلهات التابعة لها أو املرتبطة بها
أطلعنا على خطاب معالي األمني العام ملجلس الوزراء رقم  2759وتاريخ 1425/9/12هـ املشار فيه إلى أن
مجلس الوزراء وجه خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 1425/9/11هـ بأن يكون اليوم الوطني للمملكة والذي
يوافق اليوم األول من امليزان مطلع السنة الهجرية الشمسية املوافق  /23سبتمبر من السنة امليالدية إجازة
رسمية وذلك اعتبار ًا من العام القادم 1426هـ،..
ونرغب إليكم إنفاذ ما رآه مجلس الوزراء يف هذا الصدد ..فأكملوا ما يلزم مبوجبه ،وقد زودنا كافة الوزارات
واملصالح احلكومية بنسخة من أمرنا لالعتماد،،،.
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء

من مقتنيات مركز الوثائق والمحفوظات بمعهد اإلدارة العامة

مداد التنمية

التنمية اإلدارية

اترك مسافة آمنة
يف عرف البيروقراطيني و «العتاة» منهم على وجه اخلصوص ،يجب على املوظف وضع مسافة آمنة بينه وبني املساءلة!! وهذه املسافة
هو من يقدرها .وجود ًا وامتداداً.
ومعلوم أن عبارة «ات��رك مسافة آمنة» هي من العبارات املرورية اجلميلة التي تبناها رج��ال امل��رور ضمن حمالتهم التوعوية لسائقي
املركبات؛ ولكن البيروقراطيني املتشددين سبقوا أجهزة امل��رور يف تبني مفهومها وإن لم يكن واضح ًا أمامهم املعني اللفظي للعبارة
بشكلها الظاهر ،ولكنهم مارسوها كمفهوم ومبدأ يسيرون عليه ويتوارثونه جي ًال بعد جيل.
ففي دورة العمل الوظيفي هناك أعمال ومهام تتطلب االجناز ،وأحيان ًا السريع؛ ولكنها أمام أعضاء نادي «اترك مسافة آمنة» ستأخذ
دورتها البيروقراطية كاملة ،دون اعتبار ألهمية العمل وقيمة وقت إجن��ازه .فالبد لديه أن تكون
األوراق ،واملذكرات واإلح��االت مرفقة ،والتوجيهات مكتوبة ،والتوقيعات مكتملة .وال ميكن إجناز
عمل ،أو تقدمي خدمة إال وفق تلك اإلجراءات؛ ذلك أن لديه هاجس «املساءلة»!! ويخشى أن يصله
يوم ًا ما توبيخ أو لوم أو مساءلة عن خلفيات إجنازه لعمل ما وما هو السند النظامي أو القانوني!!
وأين تلك الورقة أو ذلك التوجيه أو التوقيع.
وأصحاب «ات��رك مسافة آمنة» ال يعترفون بالتوجيه الشفهي ،أو الهاتفي ،وإذا وصله ش��يء من
ذلك؛ حوله إلى كتابي بطريقة «إشارة إلى توجيهكم ،إلى التفاهم الهاتفي  ....وهكذا» ليعود إليه
التوجيه الشفهي مكتوب ًا .فينشئ معاملة جديدة من أجل إجناز معاملة جارية!! .
ومن أمضى حياة ليست بالقصيرة يف الوظيفة ،البد وإن ظهرت أمامه حاالت وجد من خاللها أن
ثقافة حزب «اترك مسافة آمنة» على حق .وأن تشديدهم على اكتمال املعامالت وحتويل الشفهي
k
أ .عبدالعزيز الهدلق
منها إلى كتابي هو عني الصواب؛ ذلك أن بعض املوظفني األكثر مرونة يف التعاطي مع اإلجراءات
البيروقراطية تعرضوا ملواقف ال يتمناها أي موظف .من طلب إف��ادة ،إل��ى مساءلة ،وص��و ًال يف
بعض األحايني إلى إحالة للتحقيق حسب حجم املرونة ،أو «التجاوز» حسبما يصفه «املتشددون
البيروقرطيون».
ففي الوظيفة هناك خيط رفيع بني «املرونة» و«التجاوز» ال يراه إال ذوو األلباب من البيروقراطيني.
وهؤالء هم من يقدرون احلاالت التي تتطلب املرونة يف اإلجناز ،أو التمسك باخلطوات البيروقراطية
يف الوظيفة
املشددة حتى ولو أدى ذلك إلى تأخير يف االجناز .وليس كل من تشدد يف تطبيق اخلطوات اإلجرائية
يسعى حلماية نفسه من مساءالت ،أو عواقب غير محمودة تصيبه ،بل هناك من يتمسك ويتقيد
هناك خيط
باإلجراءات ً
رغبة يف تخفيف عبء العمل عليه .فبد ًال من إجناز عشر معامالت يومي ًا ال ينجز سوى
رفيع بني
اثنتني ،فيما يرد البقية بحجة نقص األوراق املطلوبة ،أو عدم اكتمال التوقيعات ،أو عدم إرفاق
«املرونة»
التوجيه مكتوب ًا!! .
بل إن هناك فئة من املوظفني يتفننون يف تعطيل املعامالت حتت تلك احلجج وال��ذرائ��ع .وهذه
و«التجاوز»
الفئة ب��دأت تنقرض-وهلل احلمد-من املشهد الوظيفي والبيروقراطي؛ بفعل التقدم الطبيعي
ال يراه إال ذوو
للعمل اإلداري القائم على التطوير والتحديث وتبسيط اإلجراءات ،وتبني التوجهات احلديثة نحو
األلباب من
التعامالت اإللكترونية .ولكن سيبقى أعضاء «اترك مسافة آمنة» حاضرون يف املشهد وصامدون،
وإن تقلصت مساحة تواجدهم أمام املراجع اخلارجي؛ ولكن تواجدهم يف املعامالت البينية داخل
البيروقراطيني
اجلهاز اإلداري الواحد قوي جداً .فال ميكن أن يقدم خدمة إال مبذكرة رسمية أو توجيه مكتوب من
مديره املباشر .وليس خافي ًا أن مفهوم «اترك مسافة آمنة» ثقافة تُتوارث ،ينقلها البيروقراطيون
القدامى لألجيال التي تخلفهم؛ بل ويحرصون على تلقينهم هذه الثقافة من باب «ملصلحتك».
وهناك من يسير على خطاهم ،وهناك من يستقل ويخرج عن سيطرتهم ويكون حاذق ًا يف إدراك
اخليط الرفيع بني املرونة والتجاوز ،وكذلك اإلهمال <
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اللقاء

مستشارة التخطيط اإلستراتيجي د.نوف الغامدي لـ «التنمية اإلدارية»:

الحوكمة تعزز مبادئ اإلدارة الرشيدة وترفع
كفاءة األداء في األجهزة الحكومية
يعد التخطيط اإلستراتيجي وقياس
أداء األجهزة احلكومية أس��اس تطوير
العمل احلكومي ومعيار ًا ملدى التقدم
يف إنتاجية وك��ف��اءة األداء ،فما ال
ميكن قياسه ال ميكن دراسته وحتليل
نتائجه ومخرجاته ،وللحديث عن أداء
اجلهاز احلكومي يف اململكة ومواكبته
لرؤية  2030وما ينبثق عنها من مبادرات
وب��رام��ج ،نلتقي مستشارة التخطيط
اإلستراتيجي

والتنمية

االقتصادية

واإلداري���ة د.ن��وف عبدالعزيز الغامدي،
وإليكم محاور وتفاصيل اللقاء.
أجرى الحوار :سامح الشريف
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> يف ظ����ل ال����ث����ورة ال��رق��م��ي��ة
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت؛
ه��ل تتواكب الأ�ساليب الإداري���ة
احلالية يف الأجهزة احلكومية مع
هذه املتغريات؟
< من أجل التحول من اإلدارة التقليدية
إل� ��ى اإلدارة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة؛ ال ب ��د من
حتقيق أمتتة مؤسسات الدولة وحتويل

ج�م�ي��ع م �ع �ل��وم��ات احل �ك��وم��ة ووزاراتها
الورقية إلى معلومات إلكترونية ،وتأمني
البنية التحتية الضرورية لربط كافة
مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة
وتبادل املعلومات بني مختلف اجلهات،
وبالتالي حتديد جميع التعامالت بني
امل ��واط ��ن وك ��ل م��ؤس �س��ة وحت��وي �ل �ه��ا إلى
تعامالت إلكترونية .ويف تصوري مازالت

بعض اجلهات ال تستوعب هذا التغيير
بشكل فعلي ،واألهم هو تأهيل القيادات
وتطوير مخزونهم املهاري للتعامل مع
هذه املتغيرات.
وق��د أط�ل�ق��ت وزارة االت �ص��االت وتقنية
امل �ع �ل��وم��ات ال�ب�ن�ي��ة امل��ؤس�س�ي��ة الوطنية
للحكومة ال��رق�م�ي��ة ،وت�س�ت�ع��رض خطة
اعتماد احلوكمة القطاعية احلكومية

التنمية اإلدارية

حت��دي��د امل �س �ت �ه��دف��ات وم �ق��ارن �ت �ه��ا مع
التجارب واملعايير اإلقليمية والدولية
عبر جهد مشترك ب�ين امل��رك��ز الوطني
لقياس أداء األجهزة العامة ،واجلهات
احل �ك��وم �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ،وال �ه �ي �ئ��ة العامة
ل�لإح�ص��اء .ويف امل��رح�ل��ة الثانية سيتم
ت�ط��وي��ر م �ب��ادرات داع �م��ة بشكل سنوي
ل �ت �ح �ق �ي��ق األه � � ��داف االستراتيجية،
بحيث تقوم اجلهات احلكومية بتطوير
عول عليها يف
مبادرتها السنوية التي ُي ً
حتقيق األهداف واملستهدفات املرحلية
التي وضعت ،ملواجهة حتديات حتقيق
«رؤي� ��ة امل�م�ل�ك��ة  ،»2030ب�ع��د أن ُط � ٍ�ورت
و ُأع ��د ل�ه��ا دراس� ��ات ج ��دوى مبنية على
أف�ض��ل امل �م��ارس��ات وال �ت �ج��ارب العاملية،

>> صناعة القائد لها
أهمية كبرى داخل أي جهاز
حكومي وقيادات الصف
الثاني مسؤولية اإلدارة

وخ �ض �ع��ت ل �ن �ق��اش��ات م�ك�ث�ف��ة م��ن قبل
خ �ب��راء محليني ودول �ي�ي�ن ،إض��اف��ة إلى
ممثلني من القطاع اخلاص.
ومت� �ي ��زت م � �ب� ��ادرات ب ��رن ��ام ��ج التحول
ال��وط�ن��ي ب��آل�ي��ة ت�ش�ت��رط وج ��ود خطط
ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ك ��ل م� �ب ��ادرة سعي ًا
لتعزيز ف��رص جن��اح�ه��ا وت�ع��زي��ز أثرها
اإلي � �ج� ��اب� ��ي ،ح� �ي ��ث حت� �ت ��وي اخلطط
ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا ال � ��وزارات
والهيئات احلكومية لكل م�ب��ادرة على
تفصيل واضح ملراحل وخطوات تنفيذ
ح ��زم ��ة امل � � �ب � ��ادرات م �ج �ت �م �ع��ة ،وامل � ��دى
الزمني لتنفيذها مبادرة تلو األخرى،
فيما يجري العمل حالي ًا على توزيع
مسؤوليات التنفيذ خصوص ًا يف اجلهات
ال�ت��ي مت إع ��ادة هيكلتها أو فصلها ،أو
ال �ت��ي ُدم �ج��ت م��ع ق �ط��اع��ات مختلفة،
وص � ّ�م� �م ��ت ح��وك �م��ة ب��رن��ام��ج التحول
ُ
ال��وط �ن��ي  2020ض�م��ن إط ��ار احلوكمة
املعتمد لتحقيق (رؤية اململكة العربية
السعودية  )2030ويعد انعكاس ًا حلوكمة
تنفيذ الرؤية من أجل تنسيق اجلهود
بني اجلهات املشاركة يف البرنامج ،ورفع
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للتحول الرقمي خالل  60يوم ًا على
ال �ل �ج �ن��ة اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة يف مجلس
ال �ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة والتنمية التي
ستتضح األدوار من خاللها ،وتسعى
ال� � � ��وزارة إل� ��ى وص � ��ول ن �س �ب��ة اجلهات
ال�ت��ي ال تتعامل م��ع ال ��ورق إل��ى %75
خ�لال ع��ام�ين ،بحيث حتقق %75من
اخلدمات يف اململكة التحول الرقمي،
ف�ب�ن��اء البنية امل��ؤس�س�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة يف
امل �م �ل �ك��ة-ال��ذي ت �ع �ت��زم االن �ت �ه��اء منه
خ �ل��ال ع��ام�ي�ن-س �ي �ع �م��ل ع �ل��ى وضع
ال�ب�ن�ي��ة األس��اس �ي��ة ورب�ط�ه��ا باجلهات
احلكومية لتكون النواة لتأسيس بنية
وطنية متكاملة يف اململكة.
 5مراحل
> كي��ف تقيم�ين جه��ود الأجهزة
احلكومي��ة للتعاط��ي م��ع برام��ج
ومبادرات ر�ؤية اململكة 2030م؟
ش��ارك��ت  24جهة حكومية يف املرحلة
األول ��ى م��ن آل�ي��ة ت�ق��دمي  543مبادرة
لبرنامج التحول الوطني لتنفيذها
على خمس مراحل حتى عام 2020م،
وذل � ��ك ح ��رص� � ًا م ��ن ص ��اح ��ب السمو
امللكي األم�ي��ر محمد ب��ن سلمان بن
ع�ب��دال�ع��زي��ز ول��ي ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئيس
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال ��دف ��اع على
تنسيق ال�ع�م��ل ورف ��ع ج ��ودة وواقعية
مخرجات كل جهة.
وس �ي �ت��م ت �ن �ف �ي��ذ آل� �ي ��ة ع �م��ل برنامج
التحول الوطني على خمس مراحل،
األولى حصرت فيها حتديات اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة ل �ت �ق��دمي رؤي � ��ة واضحة،
ووض� � � � ��ع أه � � � � ��داف م ��رح� �ل� �ي ��ة قابلة
للتنفيذ حتى ع��ام 2020م ،يف سبيل
حتقيق أه��داف «رؤي��ة اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة  ،»2030وج � ��رى خاللها

اللقاء
اللقاء
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كفاءة العمل ،والتحسني املستمر ،بجانب
رفع معايير الرقابة واملتابعة.
متكني ال�شباب واملر�أة
> ت�س��عى ر�ؤي��ة � 2030إىل متك�ين
ال�ش��باب يف املجتمع ،كي��ف تنظرين
�إىل ت�أهيل ال�ش��باب للقيادة الإدارية
يف الأجهزة احلكومية؟
تشكّ ل مهمة صناعة القائد أهمية كبرى
داخ ��ل ك��ل ج �ه��از وإدارة وم�ن�ظ��وم��ة عمل
ح�ك��وم�ي��ة ك��ان��ت أم أه�ل�ي��ة ،ح�ي��ث تفرض
احلاجة تكوين قاعدة من القياديني يف
ك��ل ج �ه��از أو م��ا ي�س�م��ى ب��ال�ص��ف الثاني
وت��أه �ي �ل��ه وإدخ ��ال ��ه يف م �ن �ظ��وم��ة العمل
وم�س��ؤول�ي��ات اإلدارة ح�ت��ى ي�ك��ون جاهز ًا
يف أي وق��ت وحت��ت أي ظ��رف لتولي زمام
املسؤولية ،مع األخذ يف االعتبار اخلبرة
املهنية للقائد اجلديد ،ونزاهته ،وقدراته
العملية املتخصصة التي متكنه من جذب
اآلخ��ري��ن ،وحتفيز فريق عمله لتحقيق
جناح عملي يسجل فارق تفاؤل وحماس
العاملني بعيد ًا عن التشاؤم.
إن عامل السن يؤثر يف جودة أداء العمل
يف امل�ن�ش��آت احل�ك��وم�ي��ة واخل��اص��ة؛ حيث
ركزت وثيقة الرؤية على تطوير القيادات
الشابة من خالل إميانها بأن الشباب هم
احمل��رك الرئيسي ملستقبل األم��ة ويجب
أن يكونوا مساهمني بفاعلية يف صناعة
امل �س �ت �ق �ب��ل ،ف��ال �ع �ص��ر ال � ��ذي ن �ع �ي��ش فيه
اآلن يجب أن ُيدار بأيدي وأفكار الشباب
بعيد ًا عما اعتاد عليه السابقون .إذ إن
متطلبات ه��ذا العصر ووس��ائ��ل التعامل
م �ع �ه��ا ت �خ �ت �ل��ف ج� ��ذري � � ًا ع ��ن متطلبات
ال�ع�ق��ود ال�س��اب�ق��ة ،وه ��ذا األم ��ر ج�ل��ي من
خالل اجللوس مع األشخاص الذين هم
م��ن ج�ي��ل ال�ش�ب��اب أو م��ن األج �ي��ال التي
سبقتهم عمري ًا ،فاالهتمامات تختلف،

وأدوات التقييم والتحليل واتخاذ القرار
أح�ي��ان� ًا تختلف ،أي �ض � ًا أدوات التنفيذ
تغيرت ملصلحة التقنيات احلديثة.
> ما م�س��توى وطبيعة متك�ين املر�أة
ال�س��عودية يف املجتم��ع يف خمتلف
املجاالت؟
أك � ��دت امل �م �ل �ك��ة م ��ن خ �ل�ال رؤي � ��ة 2030
وب��رن��ام��ج ال�ت�ح��ول ال��وط�ن��ي  2020على
ت �ع��زي��ز دور وم �ك��ان��ة امل � ��رأة يف املجتمع
ال �س �ع ��وديَ ،ورك� � ��زت ع �ل��ى ت �ك��اف��ؤ فرص
احلصول على التعليم والتدريب والذي
اعتبرته عنصر ًا أساسي ًا يف متكني املرأة
من املشاركة بشكل متكافئ يف التنمية.
فاملرأة السعودية تسهم يف صناعة القرار
ال ��وط �ن ��ي م ��ن خ�ل��ال ت��ول �ي �ه��ا مناصب
قيادية يف القطاع احلكومي َواخلاص
َوامل �ج��ال��س َوال�ه�ي�ئ��ات َوت �ش��ارك يف وفود
متثيل اململكة رسمي ًا ،كما مت إدماجها
ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل
على متثيل اململكة يف اخل��ارج َواتخذت
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ت��داب�ي��ر ل�ل�ن�ه��وض باملرأة
م��ن خ�ل�ال إش��راك�ه��ا يف جميع البرامج
التنموية على جميع األصعدة الوطنية
َواالقليمية َوال��دول�ي��ة َوإعطائها جميع
ح �ق��وق �ه��ا ال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ع إل �ي �ه��ا خلدمة
مجتمعها َووط �ن �ه��ا م��ع ح�ف��اظ�ه��ا على
هويتها اإلس�لام�ي��ة َوال�ع��رب�ي��ة و ُأصدرت
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال� �ق ��رارات وال�ت�ش��ري�ع��ات يف
اآلون � ��ة األخ� �ي ��رة ال �ت��ي ُت �ع ��زز دور امل ��رأة
السعودية يف املجتمع.
إن رؤية  2030ستسمح للمرأة السعودية
مهمة يف الدولة
بأن تتبوأ مواقع قيادية ّ
خ�لال ال�س�ن��وات املقبلة ،ال سيما وأنها
تشكل  %50من إجمالي خريجي التعليم
اجلامعي.
كذلك فإن العديد من البيانات أظهرت

>> املالية العامة للمملكة
تسهم يف حماية االقتصاد
الكلي من اآلثار اخلارجية
ومواجهة تقلبات العمالت
أن ُخمس القوى العاملة من السعوديني
ال �ع��ام �ل�ين يف امل�م�ل�ك��ة ه��م م��ن النساء،
ومتثل هذه البيانات مفاجأة للكثيرين
مم��ن ي��زع �م��ون ب ��أنّ امل� ��رأة ال�س�ع��ودي��ة ال
ت��زال ذات مساهمة محدودة يف اقتصاد
اململكة .ومن اجلدير بالذكر أن البطالة
بني النساء السعوديات تصل إل��ى ،%33
وه��ي واح��دة من أدن��ى النسب يف العالم
العربي ،ورمب��ا يف العالم بأكمله ،إال أن
ه��ذه البيانات تعني أن امل��رأة السعودية
ال ي ��زال بوسعها أن ت��دخ��ل الكثير من
ال� �ق� �ط ��اع ��ات وت �س �ت �ف �ي��د م� ��ن الطفرة
االقتصادية غير النفطية التي تنتظرها
اململكة.
قيا�س الأداء
> متثل احلوكمة ومبادئها الرئي�سية
كال�ش��فافية وامل�س��اءلة �أح��د �أه��م
�أ�س��اليب تطوير �أداء القط��اع العام،
فما هي الإجراءات الواجب اتباعها
يف القط��اع الع��ام لاللت��زام مبب��ادئ
احلوكمة؟
ال �ي��وم وم��ع ال �ت �ط��ورات امل�ه�م��ة يف قياس
أداء اجلهات احلكومية من خالل «أداء»
وحوكمة الرؤية ،فإن تقييم ثقة العمالء
باملسؤول أمر طبيعي ،فهو أمر مهم جد ًا
يف تبرير املخصصات التي حتصل عليها
املؤسسة احلكومية أو الوزارة ،والتمويل
اجل��دي��د ل�ل�م�ش��اري��ع ،ك��ل ذل ��ك سيعمل

التنمية اإلدارية

ك� ��أداة ض�غ��ط أس��اس�ي��ة لتحسني األداء،
خصوص ًا يف ظل ما تقوم به الدولة اليوم
من مكافحة للفساد على كل املستويات
ب �ص��رام��ة؛ ل��ذل��ك ف ��إن إع�ل�ان ميزانيات
الوزارات وتقاريرها السنوية أمر يف غاية
األه �م �ي��ة والب� ��د أن ي �ت��واك��ب م ��ع إعالن
امليزانية السنوية.
ووزارة امل��ال �ي��ة وص� �ن ��دوق االستثمارات
ال� �ع ��ام ��ة ت �ع �م��ل ع� �ل ��ى إص� � � ��دار «ميثاق
حل��وك �م��ة ال �ش��رك��ات احل �ك��وم �ي��ة»؛ فهذه
ال �ش��رك��ات مت�ث��ل ث �ق� ً
لا اق �ت �ص��ادي � ًا كبير ًا
وت� �ق ��دم م �س��اه �م��ة م �ل �م��وس��ة يف الناجت
احمل� �ل ��ي ،ك �م��ا أن �ه��ا ت�ض�ط�ل��ع ب� ��دور كبير
يف م �ج��ال امل�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة؛ لذا
الب��د م��ن إدخ��ال م�ب��ادئ احلكومة فيها؛
سعي ًا إلى حتسني بيئة عملها ،وإليجاد
ضوابط ومعايير تستهدف تعزيز مبادئ
اإلدارة الرشيدة لدى الشركات احلكومية
وبالتالي رفع كفاءة األداء وحتقيق مزيد
من النمو والتوسع يف أنشطة واستثمارات
الشركات احلكومية ،كما أن امليثاق يسهم
يف تعزيز التنويع االقتصادي ،كما يساعد
يف حت �س�ي�ن دور م �ج��ال��س اإلدارات يف
إيجاد ضوابط ومعايير تستهدف تعزيز
م �ب��ادئ اإلدارة ال��رش �ي��دة ل��دى الشركات
احل�ك��وم�ي��ة؛ وب��ال�ت��ال��ي رف��ع ك�ف��اءة األداء
وحت�ق�ي��ق م��زي��د م��ن ال�ن�م��و وال �ت��وس��ع يف
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>> االقتصاد التشاركي
منصة محفزة للعمل احلر
وأدعو الشباب لالستفادة
من التجارب الناجحة

أنشطة واستثمارات الشركات احلكومية،
والب� � � ��د م � ��ن إص � � � ��دار م� �ي� �ث ��اق أو دليل
لسياسات وطنية موحدة يف االستدامة
ويقصد بها املفهوم األوس��ع للمسؤولية
االج �ت �م��اع �ي��ة ،خ �ص��وص � ًا م ��ع توجهات
الدولة اليوم نحو حتقيق االستدامة يف
القطاعات املختلفة.
> ما مدى م�س��اهمة القطاع العام يف
االقت�صاد ال�سعودي؟
ه�ن��اك ت��رك�ي��ز ش��دي��د ع�ل��ى ت�ق��وي��ة املركز
املالي للحكومة ،وبشكل هيكلي تتحول
شرعة
أج �ه ��زة احل �ك��وم��ة م ��ن أج �ه ��زة ُم ٍ ّ
ورق��اب�ي��ة وم�ق��دم��ة للخدمات األساسية
إل��ى مشرعة ورق��اب�ي��ة ،وسيكون التنازل
عن تقدمي هذه اخلدمات لشركات وطنية
كبرى يؤسسها كل جهاز حكومي مبلكية
ص� �ن ��دوق االس �ت �ث �م ��ارات ال �ع��ام��ة ،ويتم
ط��رح ك��ل أو ب�ع��ض حصصها لالكتتاب
كما حدث متام ّا لالتصاالت السعودية.
فهذه الشركات الوطنية ستقود معظم
مشاريع اإلنفاق االستثماري للحكومة

وتنفذها مبشاركة شركات قطاع خاص،
ل��ذا سنرى انتقال موظفني من أجهزة
حكومية لشركاتها؛ وب��ذل��ك ينخفض
اإلنفاق التشغيلي شام َ
ال بند الرواتب،
ليس خفض الرواتب بل نسبة املوظفني
ورمب��ا تصل -%15ق��رب معدل عاملي-من
إجمالي الوظائف بقطاع ع��ام وخاص،
ودبي القابضة إحدى التجارب.
وتسهم املالية العامة للمملكة يف حماية
االقتصاد الكلي ،من اآلث��ار اخلارجية،
وت�ق��وي املناعة جت��اه تقلبات العمالت،
ب�س�ب��ب امل��وق��ف امل��ال��ي ،وع ��دم التعرض
ألع� �ب ��اء ال� ��دي� ��ون ال �ك �ب �ي��رة .إن العمل
التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40
جهة حكومية يمُ ثل أح��د أه��م العوامل
يف دع ��م رؤي ��ة امل�م�ل�ك��ة وحت�ق�ي��ق شراكة
فاعلة مع القطاع اخلاص.
دمج املوظفني
> ي�س��عى برنام��ج التح��ول الوطني
 2020ور�ؤي��ة اململكة  2030لتدريب
وت�أهي��ل املوظف�ين ،بر�أي��ك م��ا �أهم

اللقاء

الربام��ج التدريبي��ة الت��ي عل��ى
اجله��ات احلكومي��ة �أن توليه��ا
الأهمية لتطوير �أداء من�سوبيها؟
إن م��وظ �ف��ي ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام ،ويف كافة
وزارات الدولة ومؤسساتها وفروعها ،ويف
كافة مناطق اململكة مدعوون للمساهمة
يف معرفة تفاصيل الرؤية ومدى تأثيرها
على وضعهم الوظيفي املستقبلي ،هذه
املعرفة تقع على إدارة امل ��وارد البشرية
واإلدارات ذات الصلة بالتدريب.
كما أن شرح تأثير الرؤية على موظفي
ه��ذا القطاع س��وف ي��ؤدي إل��ى املساهمة
يف إدراك وفهم الرؤية مباشرة من خالل
ال � ��دورات وال� �ن ��دوات وامل ��ؤمت ��رات ،وعلى
�وح ��د تعاريف
اجل� �ه ��ات امل �س��ؤول��ة أن ُت � ِّ
امل �ف��اه �ي��م ال� � � ��واردة يف ال� ��رؤي� ��ة؛ لتاليف
اختالف مفاهيمها بني ال ��وزارات ،وهنا
اق� �ت ��رح أن ت��رش��ح ك ��ل وزارة ع� � ��دد ًا من
امل ��وظ� �ف�ي�ن امل �م �ي��زي��ن-م �ه �م��ا اختلفت
مناصبهم اإلداري��ة-وال�ه��دف هو توحيد
صياغة ما سوف يعرض على املوظفني.
وك��م ه��و جميل أن تُعقد ه��ذه الدورات
خ��ارج مقر العمل ،وجت��در اإلش ��ارة إلى
أن ه �ن��اك ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة ب� ��دأت بهذا
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االجت � � ��اه ،وال� �ت ��ي م ��ن ب �ي �ن �ه��ا املؤسسة
العامة للتدريب التقني واملهني التي
ب� ��دأت ح�م�ل��ة ت ��واص ��ل داخ �ل ��ي يف كافة
الكليات التقنية وكليات التميز واملعاهد
الصناعية الثانوية ،ومعاهد الشراكات
اإلس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ت� �س� �ت� �ه ��دف تعريف
م�ن�س��وب�ي�ه��ا وم �ن �س��وب��ات �ه��ا ومتدربيها
باحملاور الثالثة لرؤية السعودية .2030
االقت�صاد الت�شاركي
تقيم�ين حال��ة االقت�ص��اد
> كي��ف ٍ ّ
الت�ش��اركي يف اململك��ة يف الف�ترة
الأخرية؟
الب� ��د م ��ن ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ه �ي �ئ��ة البيئة
والبنية التشريعية الداعمة واحملفزة
ل �ن �م��و االق �ت �ص ��اد ال �ت �ش��ارك��ي باململكة
مب��ا ي�ت�م��اش��ى م��ع أه� ��داف رؤي ��ة .2030
عامليا نحو
فقد بلغت عائدات القطاع
ً
 530م�ل�ي��ار دوالر خ�ل�ال  ،2015ك�م��ا أن
عامليا
توج ًها
ً
االقتصاد التشاركي أصبح ُّ
يف السنوات املاضية ،يقوم على مشاركة
األص ��ول البشرية وامل��ادي��ة ،كما يشمل
اإلب��داع واإلنتاج والتوزيع ،واالجت��ار يف
ال�ب�ض��ائ��ع واخل��دم��ات واس�ت�ه�لاك�ه��ا بني
مختلف األف� ��راد وامل �ن �ش��آت التجارية،

>> رؤية  2030ستسمح
للمرأة بتولي مواقع قيادية
والنساء يشكلن  %50من
خريجي التعليم اجلامعي

معتمدا على تقنية املعلومات ،وإعادة
ً
اس�ت�غ�لال ال�ط��اق��ات امل �ه��درة والفائضة،
أو غ�ي��ر املستغلة ب�ش�ك��ل ك��ام��ل ،ك�م��ا أن
االق�ت�ص��اد ال�ت�ش��ارك��ي ي�ع��زز م��ن أهميته
ك ��ون ��ه م �ن �ص��ة م �ح �ف ��زة ل �ل �ع �م��ل احل� ��ر،
وأدع� ��و ش �ب��اب األع �م��ال إل ��ى االستفادة
م��ن ال�ت�ج��ارب الناجحة يف ه��ذا املجال
س��واء عبر االنضمام ملنصات االقتصاد
التشاركي أو بناء منصات محلية تلبي
االحتياج احمللي.
وع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د احمل� �ل ��ي ب� � ��دأت بعض
ال �ش��رك��ات ال �ن��اش �ئ��ة ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى حل
م� �ش� �ك�ل�ات ق� �ط ��اع ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ببناء
شركة ناشئة ،على سبيل املثال تطبيق
«م��رن��ي» وال ��ذي يعمل ع�ل��ى ح��ل تعطل
السيارات وتنظيم عمل خدمة السيارات
(السطحات) يف اململكة وغيرها .وعلى
ص �ع �ي��د آخ � ��ر ه� �ن ��اك م� �ع ��وق ��ات تواجه
االقتصاد التشاركي ،تتمثل يف األنظمة
وال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال � �ت� ��ي ت �ض �م ��ن حقوق
األط� ��راف ذات ال�ع�لاق��ة ك��اف��ة؛ ل��ذا البد
من إطالق عدد من البرامج املتخصصة
ل�ت�ح�ف�ي��ز ال �ش �ب��اب ع �ل��ى اب �ت �ك��ار أفكار
م �ش��روع��ات ن��اش�ئ��ة ت �ق��وم ع�ل��ى مفاهيم
ال� �ق� �ط ��اع ،وال� � ��ذي ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى تعزيز
استخدام تكنولوجيا املعلومات وتوطني
متاشيا مع رؤية < 2030
التقنية،
ً

لوائح
أنظمة وو لوائح
أنظمة

التنمية اإلدارية

التفرقة بني التوقيع والتصديق واالنضمام للمعاهدات الدولية

د.أحمد مخلوف
أستاذ القانون املشارك
معهد اإلدارة العامة
االن �ض �م��ام :وي��وج��د إل��ى ج��ان��ب التصديق
إجراء آخر له نفس القوة امللزمة للتصديق،
أي ي �ج �ع��ل ال ��دول ��ة ُم �ل��زم��ة ب��امل �ع��اه��دة أو
االت �ف��اق �ي��ة وه ��و االن �ض �م��ام .ف��األخ �ي��ر هو
ق�ب��ول ال��دول��ة ب��االل�ت��زام ب��امل�ع��اه��دة دون أن
ت�ك��ون ق��د وق�ع��ت عليها ،وذل��ك ع��ن طريق
إي ��داع ص��ك االن�ض�م��ام ل��دى األم�ي�ن العام
ل�ل�أمم امل �ت �ح��دة .وع �ل��ى ذل ��ك فاالنضمام
له األث��ر القانوني نفسه ال��ذي للتصديق،
ويكمن ال�ف��رق بينهما يف وج��وب التوقيع
قبل التصديق إلنشاء االل�ت��زام القانوني،
ب�ي�ن�م��ا االن �ض �م��ام ي�ت�ط�ل��ب خ �ط��وة واحدة
فقط وهي إيداع صك االنضمام .وعادة ما
يستخدم االنضمام من جانب الدول التي
ت��رغ��ب ب�ق�ب��ول االل �ت ��زام مب �ع��اه��دة م��ا بعد
انقضاء املوعد النهائي للتوقيع عليها ،مع
اإلشارة إلى أن الكثير من املعاهدات متعددة
األطراف تنص على االنضمام حتى عندما
يظل باب التوقيع على املعاهدة مفتوح ًا.
وت �ل �ج��أ ب �ع��ض ال � ��دول إل ��ى ات �خ ��اذ عملية
املوافقة احمللية قبل التوقيع على املعاهدة،
وتنضم إليها حال االنتهاء من اإلجراءات.

واالنضمام لالتفاقيات الدولية <
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عندما يتم إصدار اتفاقية دولية يتم إبالغ
الدول األعضاء يف األمم املتحدة بنصوص
هذه االتفاقية ،وكل دولة حرة يف أن تقبل
تلك االتفاقية أو ترفضها .وغالب ًا ما تمُ نح
ال ��دول ف�ت��رة زم�ن�ي��ة معينة للتوقيع على
تلك االتفاقية ،فإذا قامت الدولة بالتوقيع
ع�ل�ي�ه��ا؛ ف ��إن ذل ��ك ي�ك�ش��ف ع��ن رغ�ب�ت�ه��ا يف
االنضمام لتلك االتفاقية مستقبال.
فالتوقيع إذن هو خطوة متهيدية كي تصبح
الدولة طرف ًا يف االتفاقية أو املعاهدة ،وهذا
ال�ت��وق�ي��ع ال ي��رت��ب أي ��ة ال �ت��زام��ات قانونية
ع�ل��ى ال��دول��ة امل��وق�ع��ة ،وإمن ��ا ي�ك��ون لتأكيد
ع��زم�ه��ا ع�ل��ى ات �خ��اذ م��ا ي�ل��زم م��ن خطوات
ل�لال�ت��زام باملعاهدة أو االتفاقية يف تاريخ
الحق .وبحسب تعبير الفقه الفرنسي هو
ال �ت��زام أدب��ي ()une obligation morale
بأال تسلك الدولة أفعا ًال تخالف موضوع
االتفاقية وأهدافها.
ال �ت �ص��دي��ق :ول �ك��ي ت�ص�ب��ح ال ��دول ��ة ملزمة
ب��االت �ف��اق �ي��ة؛ ي �ج��ب أن ت �ق��وم بالتصديق
ع�ل�ي�ه��ا ،ع�ل�م� ًا ب��أن��ه ال ي��وج��د وق ��ت محدد
ي �ج��ب ع �ل��ى ال ��دول ��ة أن ت �ق��وم بالتصديق
فيه على املعاهدة أو االتفاقية التي وقعت
عليها .وع�ل��ى ذل ��ك ،ف��ال�ت�ص��دي��ق ه��و فعل
مبوجبه تعلن الدولة عن قبولها االلتزام
ب��امل �ع��اه��دة ،وذل� ��ك ب ��إي ��داع ص ��ك تصديق
ل��دى األم�ين ال�ع��ام ل�لأمم امل�ت�ح��دة .وهكذا
ف��ال�ت�ص��دي��ق إج� ��راء ي �ك��ون م�س�ب��وق� ًا دائم ًا
بالتوقيع على املعاهدة ،ومبقتضاه تصبح
ال ��دول ��ة م �س��ؤول��ة ع��ن ت�ن�ف�ي��ذ االلتزامات
القانونية املنصوص عليها يف االتفاقية أو
يف البروتوكول االختياري.

وع �ل��ى أي ح ��ال ف �س��واء ك ��ان اإلج � ��راء هو
امل �ص��ادق��ة أو االن �ض �م��ام ،ف ��إن للسلطات
املعنية يف كل بلد ،كالبرملان أو الكوجنرس
أو مجلس ال�ن��واب أو مجلس ال�ش��ورى ،أو
مجلس ال � ��وزراء أو م�ج�م��وع��ة م��ن هؤالء
ات� �خ ��اذ اإلج� � � � ��راءات ال� �ت ��ي ي �ن��ص عليها
ال��دس �ت��ور أو ال �ن �ظ��ام األس ��اس ��ي للحكم
الت �خ��اذ ال �ق��رار ال��رس�م��ي ب��االن�ض�م��ام إلى
امل�ع��اه��دة؛ يف ض��وء م��ا إذا ك��ان��ت قوانينها
الوطنية تتوافق مع نصوص املعاهدة أم
ال ،والنظر يف الوسائل املناسبة التي تعزز
االلتزام ببنود املعاهدة ،حتى يتم صياغة
ص ��ك ال �ت �ص��دي��ق أو االنضمام كوثيقة
رس�م�ي��ة م��وق�ع��ة م��ن اجل �ه��ات امل�س��ؤول��ة يف
الدولة ومختومة ،وتودع لدى األمني العام
لألمم املتحدة يف نيويورك.
وي �ب��دأ ن�ف��اذ االت�ف��اق�ي��ة ب��اك�ت�م��ال النصاب
ال �ق��ان��ون��ي ل �ع ��دد ال� � ��دول امل �ص��دق��ة على
االت �ف��اق �ي��ة ،وه ��و أم ��ر ن�س�ب��ى يختلف من
اتفاقية ألخ��رى ،فمث ًال النظام األساسي
ل �ل �م �ح �ك �م��ة اجل �ن��ائ �ي��ة 1998م يشترط
تصديق  60دولة ،والعهد الدولي اخلاص
ب ��احل �ق ��وق امل ��دن �ي ��ة وال �س �ي��اس �ي��ة 1966م
ي �ش �ت��رط ت �ص��دي��ق  35دول � � ��ة ،واتفاقية
حقوق الطفل يشترط تصديق  20دولة،
وغيرها.
ويف ضوء ما سبق؛ فقد صدر عن مجلس
الوزراء باململكة القرار رقم  287وتاريخ / 14
1431 /8هـ بشأن إجراءات عقد االتفاقيات
الدولية متضمنا  15مادة تغطي اجلوانب
امل �خ �ت �ل �ف��ة مل �س��أل��ة ال �ت��وق �ي��ع والتصديق

تقرير

القطاع العام يواجه نق�ص املخت�صني والربجميات الالزمة ملعاجلتها وحتليلها

البيانات الضخمة ثورة معلوماتية وتقنية
في خدمة التنمية اإلدارية

�أ�صبح��ت البيان��ات ال�ضخم��ة م��ن �أه��م االجتاه��ات احلديث��ة يف جمال حتلي��ل البيان��ات واتخ��اذ القرار
والتخطي��ط الإ�سرتاتيجي؛ نظراً لدوره��ا الهائل يف تقدمي خدمة معلوماتية ع�بر و�سائل تقنية حديثة
مُت ِّكن امل�س�ؤول و�صانع القرار من اتخاذ القرار املنا�سب .يف هذا التقرير نتعرف على مفهوم هذه النوعية من
البيانات ،و�أهميتها للتنمية الإدارية.
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البيانات الضخمة
يف كتابه «ثورة البيانات :البيانات الكبيرة
وال �ب �ي��ان��ات امل �ف �ت��وح��ة وال �ب �ن��ى التحتية
للبيانات والنتائج املترتبة عليها» ،والذي
ص � ��درت ت��رج �م��ة ل ��ه ع ��ن م �ع �ه��د اإلدارة
ال �ع��ام��ة ،ي �ع��رف «روب ك�ي�ت�ش��ن» البيانات

الضخمة بأنها التي تتكون من تيرابايت
أو ب �ي �ت��اب��اي��ت م ��ن ال �ب �ي��ان��ات ،والعالية
ال �س��رع��ة ،أي أن �ه��ا ت�ن�ش��أ ب�ش�ك��ل آن ��ي أو
ف ��وري أو ق��ري �ب � ًا م��ن ال��زم��ن احلقيقي،
واملختلفة من حيث تنوعها ،فهي تتنوع
بني املنظمة وغير املنظمة يف طبيعتها

كما تتنوع من حيث مرجعيتها الزمانية
واملكانية.
التنمية املستدامة
وه �ن��اك إق ��رار م�ت��زاي��د ب��أن جن��اح أهداف
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى قدرة
احلكومات والشركات ومنظمات املجتمع
امل��دن��ي على تسخير ال�ب�ي��ان��ات يف عملية
صنع القرار .وتتلخص القضية-وفق ًا ملا
يشير إليه املوقع املتخصص يف التنمية
«أخ� �ب ��ار ال �ب �ي �ئ��ة»-يف االس �ت �ث �م��ار يف بناء
أن �ظ �م��ة ال �ب �ي��ان��ات امل �ب��دع��ة ال �ت��ي تعتمد
على مصادر جديدة من البيانات احملدثة
حلظي ًا للتنمية املستدامة .فنحن نعيش
يف ع ��ال ��م ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال� �ب� �ي ��ان ��ات .وقد
تعلمت شركات اإلعالن ،وشركات التأمني،
ووكاالت األمن الوطني ،كيفية االستفادة
من البيانات الضخمة ،كما أدرك عدد ال
يحصى من العلماء والباحثني أهميتها
أيض ًا؛ وبالتالي جنحوا يف تسريع وتيرة
التقدم على مسار التوصل إلى اكتشافات
ج��دي��دة .ول�ك��ن مجتمع التنمية العاملي
ك� ��ان أب �ط��أ يف االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن البيانات
الضخمة ،خاصة وأن الكثير من بيانات
التنمية ال تزال تجُ َمع باستخدام أساليب

التنمية اإلدارية

قادرة على توفير سجل حلظي باألحداث
امل�ه�م��ة ،مب��ا يف ذل��ك امل��وال �ي��د والوفيات،
بل وحتى استخدام ما يسمى «التشريح
ال�ش�ف�ه��ي» للمساعدة يف حت��دي��د أسباب
ال ��وف ��اة .وك �ج��زء م��ن ال �س �ج�لات الطبية
اإللكترونية ،ميكن استخدام املعلومات
يف ال��زي��ارات املقبلة للطبيب أو لتذكير
املرضى باحلاجة إلى متابعة الزيارات أو
التدخالت الطبية.
ويف م � �ج� ��ال ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ،وباالستعانة
ب �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال� �ه ��وات ��ف ال ��ذك� �ي ��ة؛ يصبح
ب ��وس ��ع ال �ع��ام �ل�ي�ن يف امل� � � ��دارس تسجيل
ح �ض��ور ال �ط�لاب وامل ��درس�ي�ن ع�ل��ى أساس
ش�ف��اف وحل �ظ��ي ،وامل�ت��اب�ع��ة بشكل أسهل
م��ع ال �ط�لاب امل�ت�س��رب�ين .وم��ن امل�م�ك��ن أن
ي ��ؤدي ج�م��ع ال �ب �ي��ان��ات ع�ل��ى ه ��ذا النحو
إل��ى التعجيل بالتنمية امل�س�ت��دام��ة ،من
خ �ل��ال حت� �س�ي�ن ع �م �ل �ي��ة ص� �ن ��ع ال � �ق� ��رار.
ول�ك��ن ه��ذه ليست س��وى خ�ط��وة أول ��ى؛ إذ
ينبغي استخدام األساليب نفسها أيض ًا
جل�م��ع ب�ع��ض امل ��ؤش ��رات ال��رئ�ي�س�ي��ة التي

تقيس التقدم يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة.
نقص البيانات
يف ع ��ام 2015م ،ب ��دأ ال�ع�م��ل ع�ل��ى جدول
أع �م��ال ال �ت �ن �م �ي��ة ،ال� ��ذي ُع� ��رف بأهداف
التنمية امل�س�ت��دام��ة .وامل�لاح�ظ��ة الالفتة
يف هذا اإلط��ار متثلت يف نقص البيانات
املطلوبة لوضع سياسات تنموية وطنية
وإق �ل �ي �م �ي��ة وع��امل �ي��ة؛ ح �ي��ث ت�ف�ت�ق��د كثير
م��ن احل�ك��وم��ات إل��ى سبل احل�ص��ول على
البيانات الكافية املتصلة بشعوبها.
ومي �ك��ن ل �ل �ب �ي��ان��ات ال �ض �خ �م��ة أن تسلط
الضوء على أوجه التفاوت يف املجتمع مما
لم يكن ملحوظ ًا من قبل .ويجمع القطاع
اخل��اص معظم البيانات الضخمة التي
تنطوي على أهمية كبيرة الستخدامها
يف ال �ص��ال��ح ال �ع��ام؛ ول ��ذا ُي��رج��ح انتشار
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص،
وس� �ي� �ك ��ون ال� �ت� �ح ��دي امل ��اث ��ل ه ��و ضمان
اس�ت��دام�ت�ه��ا ع�ل��ى م��ر ال��زم��ن ،ف�ض�لا عن
ض��رورة وج��ود أط��ر واضحة حت��دد األدوار
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م��ره �ق��ة وم�ت�خ�ل�ف��ة ك �ث �ي��ر ًا ع��ن القدرات
التكنولوجية اليوم.
وتتلخص إحدى الطرق لتحسني عملية
جمع واستخدام البيانات يف إنشاء صلة
ن �ش �ط��ة ب �ي�ن ت� �ق ��دمي اخل � ��دم � ��ات وجمع
ومعاجلة البيانات لصنع القرار .ولنتأمل
هنا خدمات الرعاية الصحية .ففي كل
ي��وم يف ال�ق��رى النائية الواقعة يف بلدان
نامية ،يساعد العاملون يف مجال الصحة
املجتمعية املرضى يف مكافحة األمراض
(م�ث��ل امل�ل�اري��ا) ،وال��وص��ول إل��ى العيادات
إلج ��راء ال �ف �ح��وص ،وت�ل�ق��ي التطعيمات
املهمة ،واحلصول على التشخيص (من
خ�ل�ال ال�ت�ط�ب�ي��ب ع ��ن ُب� �ع ��د) ،والوصول
إل��ى م �س��اع��دات ال �ط��وارئ ل�ع�لاج الرضع
واألط � � �ف� � ��ال (م� � ��ن ح� � � ��االت م� �ث ��ل نقص
التغذية امل��زم��ن) .ول�ك��ن املعلومات التي
ُيستهدف جمعها من مثل هذه الزيارات
ال يتم ذل��ك بالشكل املطلوب ،وحتى إذا
دونت على األوراق فإنها ال تستخدم مرة
أخرى أبداً.
ال� ��واق� ��ع أن� �ن ��ا ل��دي �ن��ا اآلن وس �ي �ل��ة أكثر
�اء ل �ل �ت �ق��دم إل ��ى األم� � ��ام .ف �ع �ل��ى نحو
ذك � � ً
م� �ت ��زاي ��د ي �ح �ص��ل ال �ع ��ام �ل ��ون يف مجال
الصحة املجتمعية على الدعم من ِق َبل
تطبيقات الهواتف الذكية ،والتي ميكنهم
استخدامها لتسجيل معلومات املرضى
يف ك��ل زي ��ارة .وم��ن املمكن أن تذهب هذه
امل�ع�ل��وم��ات بشكل مباشر إل��ى إحصاءات
الصحة العامة ،والتي يستطيع القائمون
على الصحة استخدامها لرصد تفشي
األم ��راض ،أو احل��اج��ة إل��ى تعزيز قدرات
العاملني الفنيني .وم�ث��ل ه��ذه األنظمة

تقرير

>> املنظمات
احلكومية تواجه كميات
هائلة من البيانات
واحلوسبة السحابية
احلل املناسب
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ال�ت��ي يضطلع بها ك��ل ط��رف والتوقعات
املرجوة منه.
دور األمم املتحدة
وأح� ��د األدوار ال��رئ�ي�س�ي��ة ال �ت��ي تضطلع
بها األمم املتحدة وغيرها من املنظمات
ال��دول �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة ه ��و وض ��ع املبادئ
وامل�ع��اي�ي��ر امل��وج�ه��ة للعمل اجلمعي فيما
ي�ت�ص��ل ب��اس �ت �خ��دام ال �ب �ي��ان��ات الضخمة
يف م�ج��االت التنمية وال�ع�م��ل اإلنساني.
و ُي��راد لهذه املعايير زي��ادة فائدة البيانات
م��ن خ�لال إتاحتها إت��اح��ة أك�ث��ر انفتاح ًا
وشفافية ،وجتنب التعرض للخصوصيات
أو اإلساءة حلقوق اإلنسان؛ من خالل سوء
استخدام البيانات فيما يتعلق باألفراد
وامل�ج�م��وع��ات ،والتقليل م��ن ال�ت�ف��اوت يف
إن �ت��اج ال �ب �ي��ان��ات وس �ب��ل احل �ص��ول عليها
واستخدامها .ولتحقيق أهداف التنمية
امل �س �ت��دام��ة يف ع��امل�ن��ا ال��رق �م��ي؛ الب ��د من
االعتراف باحلاجة إلى الوقاية من سوء
استخدام البيانات ،وضمان استخدامها
استخداما مسؤوال ملا فيه الصالح العام.
وق � ��د قدم فريق اخل � �ب� ��راء االستشاري
امل�س�ت�ق��ل ال �ت��اب��ع ل�ل�أم�ي�ن ال �ع ��ام واملعني
بتسخير ثورة البيانات ألغراض التنمية
املستدامة توصيات محددة بشأن كيفية
ال�ت�ص��دي ل�ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات ،داع �ي � ًا لبذل
جهود تقودها األمم املتحدة الستخدام

ث� ��ورة ال �ب �ي��ان��ات يف ال�ت�ن�م�ي��ة املستدامة،
وهي:
> تعزيز وتشجيع االبتكار؛ لسد الثغرات
البيانية.
> تعبئة امل � ��وارد؛ للتغلب ع�ل��ى التفاوت
بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة،
وال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى ال� �ت� �ف ��اوت ب�ي�ن الشعوب
الغنية مب ��وارد ال�ب�ي��ان��ات وال�ش�ع��وب التي
تفتقر إليها.
> إي �ج��اد ال �ق �ي��ادة وال�ت�ن�س�ي��ق؛ مب��ا يتيح
لثورة البيانات االضطالع بدورها الكامل
يف حتقيق التنمية املستدامة.
وق ��د أص � ��درت م�ج�م��وع��ة األمم املتحدة
اإلمنائـــــية إرشــــــــــــادات توجيــــهيـــــــــة عــــامة
ب �ش��أن خ�ص��وص�ي��ة ال �ب �ي��ان��ات وحمايتها
واألخالقيات املتصلة باستخدام البيانات
ال �ض �خ �م��ة ،ال �ت��ي تجُ �م��ع آن� �ي� � ًا م ��ن قبل
مؤسسات القطاع العام واخلاص؛ وذلك
ب�ه��دف مشاركتها م��ع أع�ض��اء املجموعة
اإلمن��ائ �ي��ة .ويف م �ن �ت��دى األمم املتحدة

ال �ع��امل��ي األول ل�ل�ب�ي��ان��ات ال ��ذي ع�ق��د يف
ك ��ان ��ون ال �ث��ان��ي/ي �ن��اي��ر 2017م اجتمع
م ��ا ي��زي��د ع ��ن  1400م �س �ت �خ��دم ومنتج
للبيانات يف القطاعني العام واخلاص،
فضال عن واضعي السياسيات وأعضاء
من الوسط األك��ادمي��ي واملجتمع املدني
الستكشاف سبل تسخير ق��وة البيانات
ألغراض التنمية املستدامة .وقد خلص
امل�ن�ت��دى إل��ى ع��دي��د م��ن النتائج املهمة،
والتي من بينها تدشني خطة عمل «كيب
تاون» العاملية لبيانات إمنائية مستدامة.
مبادرة غلوبال بلوص
«غ �ل��وب��ال ب �ل��وص» ه��ي م �ب ��ادرة ابتكارية
لألمني العام لألمم املتحدة بشأن علوم
البيانات .تذكي املبادرة الوعي بالفرص
ال�ت��ي تتيحها ال�ب�ي��ان��ات الضخمة فيما
ي �ت �ص��ل ب� ��أغ� ��راض ال �ت �ن �م �ي��ة املستدامة
وال� �ع� �م ��ل اإلن� �س ��ان ��ي .ول�ل�اس� �ت� �ف ��ادة من
البيانات؛ أنشأت امل�ب��ادرة برنامج ًا بشأن
خصوصية البيانات ،وأح��د أج��زاء ذلك

التنمية اإلدارية

>> الكثير من بيانات
التنمية ال تزال جُت َمع
بأساليب مرهقة وال تواكب
القدرات التكنولوجية
احلالية
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ال�ب��رن��ام��ج متعلق ب��ال�ب�ح��وث اجل��اري��ة يف
استخدامات البيانات الضخمة لألغراض
اإلن�س��ان�ي��ة واإلمن��ائ �ي��ة .ول�ف�ه��م املخاطر
امل��رت �ب �ط��ة ب��ال �ب �ي��ان��ات ال �ض �خ �م��ة؛ طورت
«غلوبال بلوص» أداة تعمل يف مرحلتني
وت �س �م��ى «أداة ت�ق�ي�ي��م امل �ن��اف��ع واألض � ��رار
وامل � �خ� ��اط� ��ر» ،وت �ش �ت �م��ل ع� �ل ��ى إرش� � � ��ادات
توجيهية مل�س��اع��دة امل �م��ارس�ين يف تقييم
تناسب املخاطر واألض��رار يف املشروعات
التي تعتمد على البيانات.
القطاع احلكومي
ويؤكد د.ع��دن��ان مصطفي البار يف بحثه
ب �ع �ن��وان« :ال �ب �ي��ان��ات ال�ض�خ�م��ة ومجاالت
تطبيقها» ع�ل��ى أن ه �ن��اك م �ج��ا ًال كبير ًا
لتطبيقات البيانات الضخمة يف القطاع
احل �ك��وم��ي ،ف�ع�ن��دم��ا يتعلق األم ��ر بإدارة
البيانات ،فإن أغلب املنظمات احلكومية
ت��واج��ه وج��ود كميات هائلة م��ن البيانات
يف أن �ظ �م��ة ال �ك �م �ب �ي��وت��ر ،وم �ع �ظ��م هذه
ال�ب�ي��ان��ات غير منظمة؛ وه��ذا يعني أنها
ال تتناسب مع أي منوذج بيانات معروف

مسبق ًا .ولفهم األمناط املوجودة يف هذه
ال �ب �ي��ان��ات؛ ت�ط�ب��ق امل �ن �ظ �م��ات احلكومية
مناذج إحصائية تسعى اللتقاط ومعاجلة
كميات هائلة من البيانات غير املنظمة.
ومب ��ا أن أغ �ل��ب امل �ن �ظ �م��ات احل �ك��وم �ي��ة ال
متلك عدد ًا كافي ًا من املوظفني ،أو القدرة
احلسابية الالزمة إلدارة وحتليل جميع
ال �ب �ي��ان��ات اخل ��اص ��ة ب� �ه ��م ،وم� ��ع طبيعة
ال �ب �ي ��ان ��ات امل �ت �غ �ي��رة وارت � �ف � ��اع حجمها؛
أص �ب �ح��ت االس �ت �ع��ان��ة ب� � ��أدوات الـبيانات
الضخمة من خالل احلوسبة السحابية
أم��ر ًا ض��روري� ًا ،وأصبح بإمكان املختصني
بتطوير اخلدمات احلكومية رصد مدى
رضا املواطنني عن اخلدمات املقدمة لهم.
وع�ل��ى ض��وء ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي مت حتليلها؛
ميكن استنتاج م��ا ي�ل��زم عمله للتطوير
والتحسني ،حيث ّ َ بات مسح آراء اجلمهور
عن طريق االستبيانات التقليدية مكلف ًا
مجد يف كثير م��ن األح�ي��ان؛ وذلك
وغير
ٍ
ن� �ظ ��ر ًا ل �ت �ن��وع ال �ب �ي��ان��ات الدميوغرافية
وث �ق��اف��ات امل �ت �ع��ام �ل�ين م �ع �ه��ا .وم ��ن أكبر

امل �ص��ادر ل�ت�ل��ك ال �ب �ي��ان��ات ال�ض�خ�م��ة هي
ال �ب �ي��ان��ات امل�س�ج�ل��ة م��ن خ�ل�ال عمليات
التعداد السكاني والتسجيل يف قواعد
ال �ب �ي��ان��ات احل �ك��وم �ي��ة ،ح �ي��ث مي �ك��ن أن
تستنتج احلكومات معلومات ثمينة جد ًا
من خالل حتليل تلك البيانات املخزنة.
وم��ن األمثلة على ذل��ك :يف احلكومات
احمللية وح�ك��وم��ات ال��والي��ات استخدام
ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال �ك �ب �ي ��رة مل �ت��اب �ع��ة وحتليل
أمن ��اط االس �ت �خ��دام خل��دم��ات �ه��م؛ حتى
يتمكنوا من تطوير خدماتهم وجعلها
أك�ث��ر فعالية .وم�ث��ال آخ��ر يتضمن فرز
الوثائق املوجهة للمواطنني ،كاألعداد
الكبيرة من استمارات التعداد السكاني،
ومناذج مصلحة الضرائب ،واالنتخابات،
والعديد من الوثائق الرسمية األخرى
بلغات مختلفة يجب جمعها وإدارتها.
كما يوجد يف الواليات املتحدة األمريكية
ب��رن��ام��ج ح�ك��وم��ي؛ ي�ه��دف إل��ى مساعدة
احملليات وامل��دن الصغيرة على تضمني
ب��رام��ج وتقنيات البيانات الضخمة يف
عمليات اتخاذ القرار وحتسني اخلدمة
العامة .ويتضمن هذا البرنامج بيانات
ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ع��ن األم� ��ن وح � ��االت إطالق
النار ،ومخالفات البناء وتنظيم املرور،
وشكاوى املواطنني <

سيرة في اإلدارة

تفان وإخالص .ويف هذا
إن مسيرة اإلدارة والتنمية اإلدارية يف وطننا احلبيب حافلة بنماذج مشرفة ،أسهمت يف هذه املسيرة بكل ٍ
العدد نستعرض بعض جتارب د .محمد عبده مياني  -رحمه اهلل.

د.محمد عبده يماني  ..من دراسة الجيولوجيا إلى وزارة اإلعالم
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ولد معالي د.محمد عبده مياني يف مكة
لم يكن معالي د.محمد عبده مياني إال رجل
امل�ك��رم��ة ع��ام 1940م ،والتحق مبدرسة
علم وتعليم ،فجاء تعيينه وكي ًال ثم مدير ًا
«ال �ف�ل�اح» وت ��درج مب��راح�ل�ه��ا املختلفة؛
جل��ام�ع��ة امل �ل��ك ع�ب��د ال �ع��زي��ز خ�ل�ال الفترة
حتى حصل على الشهادة الثانوية عام
1975-1973م م�ت�ف�ق� ًا م��ع م �ي��ول��ه وشغفه،
1959م .كان حريص ًا على شراء الكتب؛
فساهم خالل فترة عمله يف اجلامعة بربط
للتزود مبختلف املعارف والعلوم ،فقد
اجل��ام �ع��ة ب��ال��رواف��د ال�ث�ق��اف�ي��ة يف املجتمع
كانت الكتب ه��ي املنفذ الوحيد الذي
وأنشأ مجموعة من النشاطات التي ساهمت
كان يخرجه خارج حدود مدينته ،وكان
يف إح �ي��اء ال�ث�ق��اف��ة يف اجل��ام�ع��ة وخارجها،
ل �ه��ا األث� ��ر ال�ك�ب�ي��ر يف ت��وس �ي��ع مداركه
وربطها ليس باملنطقة الغربية ومنطقة جدة
الفكرية وتنمية ثقافته بشكل عام.
ومكة فقط ،ولكن بجميع أجزاء اململكة.
دراسته اجلامعية
وزير ًا لإلعالم
اجته إلكمال دراسته اجلامعية بجامعة
ك��ان اخ�ت�ي��اره وزي ��ر ًا ل�لإع�لام يف ع��ام 1975م
د .محمد عبده مياني
امل �ل��ك س �ع��ود يف ال��ري��اض يف تخصص
مفاجأة كبيرة له ،فلم يكن يتوقع أن يرشح
اجل�ي��ول��وج�ي��ا؛ لينال ال�ب�ك��ال��وري��وس يف علم اجليولوجيا عام
لإلعالم ،ولم يدر بخلده قط هذا املوضوع ،فهو رجل أكادميي
1963م ،ثم عني معيد ًا بها ،وساهم بإصدار أول مجلة لها باسم
وك ��ان ج��ل ه�م��ه ال�ت��رك�ي��ز على اجل��ام�ع��ة ال�ت��ي ك��ان ي ��د ّرس بها
«مجلة العلوم» .استمرت تلك اخلطوات الراسخة يف ترقي سلم
ويديرها يف الوقت نفسه ،وقد اتفق اجلميع على أن عهده يف
العلم بابتعاثه إلى الواليات املتحدة األمريكية؛ لينال درجة
اإلعالم كان من أفضل الفترات التي مرت باإلعالم ،فقد حفلت
املاجستير ع��ام 1966م ،ث��م ال��دك�ت��وراه ع��ام 1968م متخصص ًا
بالعديد من املنجزات ،مثل افتتاح إذاعة القرآن الكرمي وإذاعة
يف م�ج��ال اجل�ي��ول��وج�ي��ا االق�ت�ص��ادي��ة ودب �ل��وم � ًا ع��ال�ي� ًا يف إدارة
ق ��رارات مجلس ال� ��وزراء ال�ت��ي أصبحت ع��ادة متبعة ،وتطوير
اجلامعات بتوصية من أستاذه املشرف الذي رأي فيه من املزايا
التلفزيون واعطاء فرصة أوس��ع للمثقفني للمشاركة ،وأصدر
التي تؤهله إلدارة الصروح التعليمية.
قرار ًا بإعطاء حرية أكبر ملديري اجلامعة وأساتذتها باستيراد
مسيرته العملية
الكتب.
بعد ال�ع��ودة شهد له اجلميع بذلك العشق والشغف بقاعات
عودته للجامعة
الدراسة والتدريس بجامعة الرياض؛ فلم تبخل عليه بجودها
ثم ع��اد د.محمد عبده مياني إل��ى مقاعد ال��دراس��ة م��رة أخرى
فترقى بعدها إل��ى أستاذ مساعد ثم أس�ت��اذاً ،ثم وكي ًال لوزارة
بجامعة امللك عبد العزيز عام 1983م ،وكانت فرحته عظيمة
امل�ع��ارف ع��ام 1972م ،وق��د ح��رص خ�لال فترة عمله فيها على
عند اكتشافه أن معظم أساتذة اجلامعة هم من أبنائه الطلبة
تطوير املكتبات املدرسية بتوفير كتب تتفق مع حاجات الطالب
الذين كان قد أوالهم عنايته .وقد اهتم بالبحث العلمي وأصدر
يف م��دارس �ه��م ،خ�ص��وص� ًا يف امل��رح�ل�ت�ين ال�ث��ان��وي��ة واملتوسطة،
طائفة واسعة ومتنوعة من الكتب واألبحاث بلغت  66كتاب ًا مع
وبعض الكتب التي تنمي يف األطفال حب االط�لاع والقراءة
ترجماتها إلى عدة لغات ،وتويف د.محمد عبده مياني يف الثامن
وكذلك إدخال التلفزيون التعليمي يف املدارس وتدريس القرآن
من شهر نوفمبر عام 2010م بعد حياة حافلة بالعطاء اإلنساني
الكرمي بصورة مبسطة للناشئة.
املتميز <

مقال

التنمية اإلدارية

التواصل الفعال مع النفس
ج ِّرب كل صباح أن تنظر إلى املرآة وتقول لنفسك صباح اخلير ،صباح التميز ،صباح العطاء ،وغيرها من العبارات اإليجابية التي توحي باألفضل من
سواء اجلسدية ،أو النفسية ،أو العقلية،
نفسك ولنفسك ،ثم الحظ الفرق بعد شهر من اآلن .إن معرفة الفرد لقدراته ومهاراته وإمكانياته املتنوعة ً
مع اجتاهاته اإليجابية نحو نفسه وما يفضل أن يكون عليه مستقب ُال؛ يساعد-وبتوفيق اهلل تعالى-على حتقيق األهداف التي يسعى إليها بأكبر قدر
من الكفاءة والفعالية ،ومبا يحقق السعادة والراحة له .وهو ما يعرف مبصطلح (إدارة الذات) .ويرى الباحثون يف هذا املجال أنه أحد أهم العوامل
املساعدة على جناح أصحاب األداء املتميز؛ ألنه يحفزهم كي يكونوا أشخاص ًا إيجابيني لديهم إدارة عالية للذات والذي ميكن حتقيقه من خالل
استخدام بعض الوسائل املساعدة ،والتي منها:
> ميكن حتقيق اإلدارة الفعالة للذات ،من خالل محادثة النفس بإيجابية والسيطرة على املشاعر والتصرفات السلبية ،مع حتمل مسئولية السلوك
والتوجه نحو حتقيق األهداف الصعبة .ويجب احلذر من لوم أو ما يعرف بجلد الذات ،أي تأنيب الذات بشكل سلبي متكرر؛ مما قد يسبب القيام
بفعل ما ويزيد من االنفعاالت السلبية.
> وي�ج��ب أن ت�ت��زام��ن إدارة ال ��ذات م��ع التفكير ال��واق�ع��ي اإلي�ج��اب��ي املنطقي وال ��ذي م��ن خ�لال��ه يحدد
الفرد أهدافه املستقبلية ،مع وعيه التام بالتحديات التي قد تواجهه وكيفية معاجلتها ،ويشمل ذلك
k
التحديات الفردية النابعة من ذات��ه ،أو التحديات العائلية واملرتبطة بظروفه العائلية ،أو التحديات
أ .هدى صالح أبو حيمد
العملية واملرتبطة بظروف وطبيعة العمل.
> ويتطلب ذلك التخطيط الذكي ،ووضع الفرد خطة واقعية حتدد أهدافه يف املستقبل على املستوى
القريب أو البعيد ،ويفضل أن تكون مكتوبة ،مع مرونة عالية يف تعديلها حسب تطور مستوى األهداف
التي يسعى لتحقيقها ،أو الظروف الطارئة التي قد حتدث .ومن هنا يبدأ الفرد يف تسخير كافة إمكانياته
وقدراته نحو حتقيق أهدافه.
> كما يساعد على ذلك مراقبة الطريقة التي يتصرف بها الفرد يف املواقف اليومية .وتعتبر إحدى
الطرق األكثر فعالية لتطوير مهارات التواصل مع اآلخرين ،من خالل مراقبة الطريقة التي نتصرف
ميكن حتقيق
بها يف املواقف اليومية .ويتم ذلك من خالل مراقبة الفرد سلوكياته التفاعلية مع اآلخرين ،وتسجيلها
بشكل دقيق ،ومن ثم حتليلها وحتديد كيفية دعم عناصر القوة فيها ،أو معاجلة عناصر الضعف (إن
اإلدارة الفعالة
وجدت).
للذات ،من
> كما أن إدارة ال��ذات تتطلب ق��درة الفرد على السيطرة على غضبه؛ ألن��ه قد ي��ؤدي به إل��ى االنفعال
خالل محادثة
والثوران ،وعدم القدرة على التحكم يف أقواله وأفعاله .وذلك آخذ ًا باملنهج اإلسالمي يف التحذير من
ّاس َو هّ َ ُ
الل
ني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َع ِاف َ
الض ّ َراءِ َوا ْل َك ِاظ ِم َ
الس ّ َراءِ َو ّ َ
الغضب قال اهلل تعالى« :ا َل ِّذينَ ُين ِْفقُ و َن فيِ ّ َ
ني َع ِن ال َن ِ
النفس بإيجابية
ُ
َ
ني « (اآلية ( )134سورة آل عمران) ،وروى البخاري َع ْن أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َر ِض َي هّ
الل َعنْهُ أَ ّ َن َر ُج ًال
ُي ِح ُّب المْحُ ِْس ِن َ
والسيطرة على
ال« :ال َتغْ َض ْب»َ ،ف َر ّ َد َد ِم َراراًَ ،ق َ
ال للرسول صلى اهلل عليه وسلم :أَ ْو ِص ِنيَ ،ق َ
َق َ
ال« :ال َتغْ َضب .ومما يساعد
املشاعر مع حتمل
أيضا على السيطرة على الغضب التدريب باستخدام النماذج املقترحة من علماء النفس وتطوير الذات
ً
وال�ت��ي م��ن أشهرها من��وذج ( )APEBوال��ذي يهدف إل��ى فهم امل��راح��ل التي مي��ر بها الغضب واستخدام
مسئولية السلوك
اإلستراتيجيات املناسبة يف كل مرحلة؛ من أجل أن يسيطر عليه .وهذه املراحل هي :مرحلة االنتباه أي
والتوجه نحو
انتباه الفرد للمثيرات التي تسبب له الغضب ،سواء أكانت هذه املثيرات داخلية مصدرها الفرد نفسه،
حتقيق األهداف
أو خارجيه مصدرها اآلخرين والبيئة احمليطة .ومرحلة اإلدراك وهي التفسير والفهم للمثيرات التي
تسبب الغضب استناد ًا على خبرات الفرد السابقة .ومرحلة االنفعال أو الغضب وهنا يجب على الفرد
مواجهة ذات��ه مباشرة وتهدئة نفسه ،من خ�لال ط��رق متعددة ،ومنها :ضبط ال��ذات ،وإظهار االنفعال
املضاد كأن يظهر الهدوء .وأخير ًا مرحلة السلوك وهو رد فعل الفرد بعد تعرضه للموقف الذي سبب له
الغضب ،ويرتبط السلوك طردي ًا مع شدة الغضب ،وتختلف أشكال السلوك؛ فقد يكون سلوك ًا لفظي ًا،
أو جسدي ًا ،أو رمزي ًا <
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 kعضو هيئة التدريب  -معهد اإلدارة العامة  -الفرع النسائي
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قضية العدد

الهجمات اإللكترونية أصبحت مبثابة حرب غير معلنة على الدول

واقع وتحديات األمن السيبراني
في المملكة
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إعداد :شقران الرشيدي
ي�شه��د الع��امل تط��وراً كبرياً يف جم��االت التطبيق��ات الرقمية مبختل��ف نواحي احلياة؛ وه��و ما يتطلب من ال��دول ت�أمني
ال�شب��كات ،و�أنظمة املعلومات ،ومكوناتها م��ن �أجهزة وتطبيقات برجمية ،و�شبكات معلوماتية داخلية وخارجية ،وحمايتها
م��ن العبث ،وال�سرقة ،والت�سريب واالخ�تراق يف ظل االنفتاح الكبري ،وتزايد اخلدم��ات الإلكرتونية املقدمة من امل�ؤ�س�سات
والدوائر احلكومية واخلا�صة والتي حتمل الكثري من البيانات امل�شرتكة.
ومن هذا املنطلق �أن�ش�أت اململكة الهيئة الوطنية للأمن ال�سيرباين؛ لتكون املرجع الوطني يف �شئون حماية امل�صالح احليوية
والأمن املعلوماتي الوطني ،يف ق�ضية هذا العدد نتعرف على واقع وحتديات الأمن ال�سيرباين يف اململكة.

التنمية اإلدارية

المشاركون في القضية:
< د.سعدون السعدون
عضو مجلس الشورى ،ورئيس
لجنة النقل واالتصاالت

< د.محمد الزهراني

عميد كلية تقنية املعلومات،
أستاذ أمن نظم املعلومات املساعد
بجامعة امللك فيصل

السلمي
< د.فهد ّ

عضو هيئة التدريس ،ومتخصص
يف األمن املعلوماتي بجامعة
امللك عبد العزيز

< د.مزنة الشمري

عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام
عبد الرحمن بن فيصل ،متخصصة
يف برمجيات أمن املعلومات
والجرائم املعلوماتية

>> د.سعدون السعدون:
من املهم حماية املصالح
احليوية للدولة وأمنها
املعلوماتي من التهديدات
اإللكترونية
باتت تهدد املصالح واملنافع االقتصادية
للدول بشكل مقلق ،وم��ن املهم االرتقاء
الفعالة التي من
بالتدابير االستباقية
ّ
شأنها استدراك خطر األمن السيبراني
ب�ص��ورة منهجية ومؤسسية ،وع�ب��ر إدارة
ك ��وادر م��ؤه�ل��ة بشكل اح �ت��رايف .ويف هذا
اجلانب ذك��ر رئيس الباحثني األمني يف
ش��رك��ة «ه� ��واوي ت�ك�ن��ول��وج�ي��ز» بالواليات
امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة «آن� � ��دي ب� � ��ردي» أن
 %80من االج�ه��زة تستخدم كلمات مرور
ب �س �ي �ط��ة ،و %70م� ��ن االت� � �ص � ��االت غير
م �ش �ف��رة ،وب �ح �ل��ول ع ��ام 2020م سيتوفر
أك � �ث ��ر م� ��ن  50م� �ل� �ي ��ار ج � �ه ��از يدعمون
«إنترنت األشياء» ،والتي بدورها ستوفر
إيرادات بقيمة  7تريليون دوالر لذا البد
م��ن األم ��ان امل�ن��زل��ي ،واألم ��ان الصناعي،
واألمان القومي؛ فـ  %54من صانعي قرار
األم��ان التكنولوجي يتملكهم قلق جتاه
املخاطر املصحوبة بـ»إنترنت األشياء» يف
شركاتهم ومؤسساتهم املختلفة.
حرب غير معلنة
ولفت عضو مجلس الشورى ،ورئيس جلنة
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حتديات ونصائح
ي ��رى خ �ب��راء أم ��ن امل �ع �ل��وم��ات أن احلالة
ال��راه �ن��ة ل�لأم��ن ال�س�ي�ب��ران��ي يف اململكة
ت��واج��ه ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ح��دي��ات لتطبيق
احل �م��اي��ة م ��ن ال �ه �ج �م��ات اإللكترونية،
إضافة إل��ى مواجهة التحديات املتعلقة
بالتهديدات اإللكترونية ،وطرق الوقاية
م �ن �ه��ا ،الس �ي �م��ا وأن ع� ��دد مستخدمي
اإلن �ت��رن��ت يف امل�م�ل�ك��ة ي��واص��ل االرتفاع
ليصل إل��ى نحو  26.1مليون مستخدم
بنهاية الربع الثاني من عام 2019م؛ بسبب
ت��زاي��د ال�ط�ل��ب ع�ل��ى خ��دم��ات اإلنترنت،
واالستخدام العالي لتطبيقات الشبكات
االجتماعية ،وحتميل الفيديو واأللعاب،
إضافة إلى أن هؤالء املستخدمني يسعون
للحصول على سرعات أعلى وحزم أكبر،
مما يؤدي إلى زيادة حركة البيانات على

الشبكات املتنقلة والثابتة.
وم��ن امل�ت��وق��ع ك��ذل��ك أن يستمر الطلب
على خدمات اإلنترنت يف الزيادة خالل
ال�س�ن��وات املقبلة؛ نتيجة زي��ادة محتوى
اإلن �ت��رن��ت ،واس �ت �م��رار ان �ت �ش��ار األجهزة
الذكية احملمولة والتطبيقات ،إضافة إلى
أن هناك العديد من اخلدمات احلكومية
ت �ق��دم ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت ،واع �ت �م��اد اجلانب
االق �ت �ص��ادي يف امل�م�ل�ك��ة ع�ل��ى التقنيات
احل��دي �ث��ة يف م �ع �ظ��م ت �ع��ام�ل�ات��ه .وهذه
املخاطر التي تكتنف استخدامات شبكة
اإلن �ت��رن��ت ،ال ت �ش� ِ ّ�ك��ل ه��اج �س � ًا للمملكة
وح� ��ده� ��ا ،ف �ج �م �ي��ع دول ال �ع��ال��م تواجه
حت ��دي ��ات األم� ��ن ال �س �ي �ب��ران��ي وتتع ّ َرض
لهجمات إلكترونية متنامية ،وتتبادل
احل �ك��وم��ات ال �ت �ح��ذي��رات واخل � �ب� ��رات يف
سبيل تأمني الفضاء اإللكتروني .فعلى
سبيل امل�ث��ال ال احلصر الصني وأمريكا
ج �ن��دت��ا ط ��اق ��ة ب �ش��ري��ة ه��ائ �ل��ة ملراقبة،
وحماية أمنهما اإلل�ك�ت��رون��ي ،فالتعامل
اإلل �ك �ت��رون��ي ب�ين امل��ؤس �س��ات العسكرية،
وال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ،وال� �ص� �ح� �ي ��ة والتجارية
ك��ال�ب�ن��وك ي�ح�ت��اج إل��ى ح�م��اي��ة ق��وي��ة من
الدرجة األولى ،ملنع أي تسرب معلوماتي
أو اختراق ،فتسرب املعلومات أو سرقتها
والعبث بها عند الوصول غير املشروع قد
يكلّف كثير ًا مقارنة مبا ينفق يف حمايتها
ِ
واحملافظة عليها.
 7تريليون دوالر
ويف ه ��ذا اجل��ان��ب أك� ��دت دراس� ��ة حديثة
نشرتها شركة األبحاث الشهيرة «جارتنر»
على أنه يف عام 2019م ستصل النفقات
العاملية املتعلقة باألمن السيبراني إلى
 100مليار دوالر ،حيث إن األمن السيبراني
ُي � �ع ��د حت � ��د ّي� � � ًا ك� �ب� �ي ��ر ًا يف ظ� ��ل تصاعد
الهجمات واالختراقات اإللكترونية التي
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>> د .فهد السلمي:
رؤية  2030ركزت على اجلانب
التقني وتطوير احلكومة
اإللكترونية من أجل حتقيق
نهضة تقنية
النقل واالت �ص��االت باملجلس د.سعدون
السعدون إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية
ل�لأم��ن ال �س �ي �ب��ران��ي ق� ��رار ح �ك �ي��م؛ هدفه
األس��اس��ي مواجهة املخاطر اإللكترونية
ال � �ت� ��ي مت �ث �ل �ه��ا ال� �ه� �ج� �م ��ات واجل � ��رائ � ��م
ؤسس ملرحلة جديدة
املعلوماتية ،حيث ُي َ
م��ن األم��ن املعلوماتي للمملكة ،خاصة
ذي ال �ع�ل�اق��ة ب��االق �ت �ص��اد ال ��وط� �ن ��ي .إن
الهجمات اإللكترونية أصبحت مبثابة
حرب غير معلنة وال بد من التصدي لها
بكل السبل.
وي �ض �ي��ف :م ��ن األه �م �ي��ة ت �ع��زي��ز حماية
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امل � �ص ��ال ��ح احل � �ي ��وي ��ة ل � �ل ��دول ��ة وأمنها
الوطني واحل�ف��اظ على س�لام��ة بنيتها
ال �ت �ح �ت �ي��ة احل� �س ��اس ��ة ،وال �ت �ح��ذي ��ر من
خطورة التهديدات اإللكترونية ،وتقدمي
اإلرشادات للجهات احلكومية واحليوية،
واطالعها على آخر املستجدات واحللول
يف م� �ج ��ال األم � � ��ن ال� �س� �ي� �ب ��ران ��ي ال� ��ذي
يعتبر سالح ًا إلكتروني ًا ودرع� ًا حصين ًا،
وأحدثت اخلطوة التي اتخذتها اململكة
�وج��ه ن�ح��و األمن
بتأسيس الهيئة وال �ت� ّ
امل �ع �ل��وم��ات��ي ت �ق��دم � ًا ك �ب �ي��راً؛ م ��ن خالل
ت�ق�ل�ي��ص األخ� �ط ��اء وم �ع��اجل��ة الثغرات
إلي � �ج� ��اد احل � �ل� ��ول األم � �ن � �ي� ��ة ،وحتقيق
ال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن أج� �ه ��زة ال� ��دول� ��ة املعنية
بذلك امل�ج��ال؛ مثل :االحت��اد السعودي
لألمن االلكتروني والبرمجيات التابع
للهيئة العامة للرياضة ،واملركز الوطني
ل�لأم��ن االل�ك�ت��رون��ي يف وزارة الداخلية،
وم��رك��ز التميز يف جامعة امل�ل��ك سعود،

>> د.محمد الزهراني:
من التحديات التي قد تواجه
األمن السيبراني يف اململكة
التكلفة االقتصادية ووجود
خبراء حماية وأمن املعلومات
وم ��رك ��ز األم� � ��ن ال �س �ي �ب��ران��ي يف مدينة
امل� �ل ��ك ع �ب��دال �ع��زي��ز ل �ل �ع �ل��وم والتقنية،
إضافة إلى مراكز أخرى يف وزارة الدفاع
وال �ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة ال �ك �ب��رى .وستعمل
الهيئة على س��ن األن�ظ�م��ة والتشريعات
وت ��وح �ي ��د امل� �م ��ارس ��ات يف س �ب �ي��ل ضمان
ت�ط�ب�ي��ق األن �ظ �م��ة احل��رج��ة لالتصاالت
وتقنية املعلومات واحل�ف��اظ على سرية
وخصوصية وجاهزية وتكامل املعلومات
يف السعودية.
مبرمجون سعوديون دوليون
ويف ال �س �ي��اق ذات � ��ه ش � ��ددت ع �ض��و هيئة
التدريس بجامعة اإلم��ام عبد الرحمن
بن فيصل املتخصصة يف برمجيات أمن
املعلومات واجل��رائ��م املعلوماتية د.مزنة
الشمري ،على أهمية األم��ن السيبراني
ك��ون��ه ُي�ع��د س�لاح� ًا إستراتيجي ًا ،السيما
أن احل��رب السيبرانية أصبحت ج��زء ًا ال
يتجزأ من األساليب احلديثة للحروب
وال �ه �ج �م��ات ب�ي�ن ال� � ��دول ،وت ��أت ��ي أهمية
األم� � ��ن ال �س �ي �ب��ران��ي يف ص� ��د وم� �ن ��ع أي
هجوم إلكتروني ق��د تتعرض ل��ه أنظمة
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السيبراني يف اإلجراءات والتقنيات التي
تستخدم حلماية الفضاء السيبراني من
العبث بالبيانات أو تعطيل اخلدمات،
وال�ف�ض��اء السيبراني يشمل ك��ل أنظمة
االت� � � �ص � � ��االت ال� �س� �ل� �ك� �ي ��ة والالسلكية
ومنظومات القيادة والسيطرة وشبكات
احلواسيب مبختلف مسمياتها مبا فيها
ُقدم
شبكة اإلن�ت��رن��ت واخل��دم��ات ال�ت��ي ت ّ
من خاللها ،إضافة ال��ى شبكات الطاقة
الكهربائية.
وأض � � � ��اف :س �ي �ق ��وم األم� � ��ن السيبراني
مبساعدة القطاعات باململكة للتصدي
للهجمات اإللكترونية؛ وذلك باستخدام
أح ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات ورف ��ع م�س�ت��وى الوعي
وال �ت��دري��ب جل�م�ي��ع امل��وظ �ف�ين العاملني
ف � �ي � �ه ��ا ،ح � �ي ��ث إن ح � � � ��دوث الهجمات
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة س��اب �ق � ًا ي �ع��ود ل �ع��دم التزام
ب�ع��ض اجل �ه��ات بتطبيق أع �ل��ى املعايير
يف األم ��ن ال�س�ي�ب��ران��ي ،وأي �ض��ا ع��دم رفع
مستوى الوعي والتدريب ملوظفيها.
وحدد د.السلمي  3عوامل أدت إلى انتشار
الهجمات اإللكترونية يف الوقت احلالي،
وه��ي :زي��ادة ح��دة الهجمات واستهدافها
مفاصل مهمة وحيوية يف أي دولة ،ومنو
ال�ق�ط��اع ال��رق�م��ي واع �ت �م��اد ال��دول��ة على
ال��رق �م �ن��ة؛ وب��ال �ت��ال��ي ت �ك��ون أك �ث��ر عرضة
للهجوم ،وأخ �ي��ر ًا ضعف البنية األمنية
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ال ��دول ��ة ،وأي �ض � ًا حل�م��اي��ة األن �ظ �م��ة من
س ��وء االس �ت �غ�ل�ال وم� �ح ��اوالت الدخول
غ �ي��ر امل� �ش ��روع ل �ل �ن �ظ��ام وأله � � ��داف غير
سليمة .كما أكدت على أن مفهوم األمن
السيبراني أوسع وأشمل من مفهوم أمن
امل�ع�ل��وم��ات ،حيث إن األم��ن السيبراني
يتضمن الشبكات الداخلية واخلارجية
على حد س��واء ،وأي�ض� ًا البنية احليوية
التحتية للمعلومات.
وق��ال��ت« :إن ص�ن��اع��ة األم ��ن السيبراني
تعتمد ع�ل��ى ت��أه�ي��ل ال �ك ��وادر البشرية،
واالس� �ت� �ث� �م ��ار يف ال �ب �ح ��ث والتطوير،
وحت��وي��ل نتائج األب�ح��اث إل��ى منتجات،
أم��ا س��وق األم��ن السيبراني فهي هائلة
وم �غ��ري��ة ج ��د ًا ب��ال�ت��ري�ل�ي��ون��ات ،والطلب
على منتجات األمن السيبراني يف تزايد
م��ده��ش ،وه ��ذا امل �ج��ال ف��رص��ة ال تتكرر
بالنسبة ل��رج��ال األع �م��ال السعوديني؛
ل �ع��دة أس �ب��اب م �ن �ه��ا :أن �ه��ا ت�ع�ت�م��د على
ال �ب��رم �ج��ة يف امل �ق ��ام األول؛ مم ��ا يقلل
تكاليفها بشكل كبير ،ووجود أعداد كبيرة
م��ن املبرمجني السعوديني على جانب
كبير من الكفاءة والقدرة على االبتكار،
والطلب على منتجات األمن السيبراني
دولي ًا وليس محلي ًا فقط ،مع أن السوق
احمللية مغرية لكبريات الشركات العاملية
العاملة يف هذا املجال».
وأضافت« :أصبح اآلن لدينا الكثير من
األجهزة واألنظمة والتقنيات املتقدمة
التي تتم إدارت �ه��ا وتشغيلها ع��ن طريق
شبكة اإلنترنت؛ مما ي��ؤدي إل��ى انتشار
احلروب السيبرانية ،من خالل استغالل
ثغرات تقنية تؤدي بالوصول إلى البنية
التحتية أو البيانات احلساسة ،والتي
تعد من أخطر ما يهدد أنظمة الدولة؛

مما سينتج عنها ح��دوث خسائر مالية
كبيرة تقدر بـ  6تريليونات دوالر سنوي ًا،
تقدر ب �ـ 22.5تريليون دوالر بحلول عام
2021م ،ح�ي��ث إن خ�س��ائ��ر ال �ع��ام املاضي
بلغت  3تريليونات دوالر  11.3تريليون
ري ��ال ح�س��ب ش��رك��ة «س��اي �ب��ر سيكيورتي
فنترش» ألبحاث أمن املعلومات».
حماية املصالح
أما عضو هيئة التدريس بجامعة امللك
ع�ب��د ال�ع��زي��ز د.ف �ه��د ال�س�ل�م��ي ،ف�ي��رى أن
األمن السيبراني سيسهم يف تعزيز األمن
اإللكتروني باململكة ،وحماية مصاحلها
ع� �ل ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��د األم� � �ن � ��ي والسياسي
واالق �ت �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي؛ وذل ��ك من
خ�لال وض��ع خطة إستراتيجية شاملة
وتطبيقها ع�ل��ى ك��اف��ة ق�ط��اع��ات الدولة
احلكومية واخلاصة.
ول �ف��ت إل ��ى أن رؤي � ��ة  2030رك � ��زت على
اجل ��ان ��ب ال �ت �ق �ن��ي ،وت �ط ��وي ��ر احلكومة
اإللكترونية ،واالع�ت�م��اد عليها لتقدمي
ّ
كافة اخلدمات للمستفيدين؛ من أجل
حتقيق استمرارية نهضة التقنية .فقد
جاء األمر امللكي بإنشاء الهيئة الوطنية
ل�ل�أم ��ن ال� �س� �ي� �ب ��ران ��ي ل �ت �ع��زي��ز حماية
ال �ش �ب �ك��ات وأن �ظ �م��ة ت �ق �ن �ي��ة املعلومات
وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها
م��ن أج�ه��زة وب��رم�ج�ي��ات؛ وبالتالي يقود
ذلك إلى تعزيز األمن السيبراني للدولة
وحماية مصالح اململكة احليوية وحماية
أمن اململكة الوطني .فالهيئة الوطنية
لألمن السيبراني هي اجلهة املتخصصة
باململكة يف األم ��ن ال�س�ي�ب��ران��ي واملرجع
ال��وط�ن��ي يف ش��ؤون��ه حل�م��اي��ة مصاحلها
احليوية وأمنها الوطني والبنى التحتية
احل � �س� ��اس� ��ة .وي �ت �م �ث ��ل م� �ف� �ه ��وم األم� ��ن

>> د .مزنة الشمري:
احلروب السيبرانية تستغل
ثغرات تقنية للوصول
للبيانات احلساسة وهي
أخطر ما يهدد أنظمة
الدولة
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ال �ت �ح �ت �ي��ة بالقطاعني
اخل ��اص وال �ع��ام .معرب ًا
عن أسفه بأن الهجمات
ل� ��م ول � ��ن ت� �ت ��وق ��ف أب � ��د ًا
وه � � � ��ي م� � � ��وج� � � ��ودة منذ
عقود وتتزايد يوما بعد
ي ��وم ،ول�ك��ن ب��دأ اإلعالم
واملجتمع بااللتفات لها
مؤخرا.
فيروسات وعقبات
م��ن ج��ان�ب��ه ،أوض ��ح ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة تقنية
املعلومات بجامعة امللك فيصل د.محمد
ال ��زه ��ران ��ي أن ح �م��اي��ة وت ��أم�ي�ن جميع
ق �ط��اع��ات وأج �ه��زة ال��دول��ة ومصاحلها
احل� �ي ��وي ��ة وأم� �ن� �ه ��ا ال ��وط� �ن ��ي م� ��ن أهم
ال�ت��وج�ه��ات احل��ال�ي��ة ل �ل��دول ،باإلضافة
إلى أخذ اإلجراءات االستباقية الالزمة
حلماية األنظمة املعلوماتية واخلدمات
اإللكترونية وكذلك ال ُبنى التحتية مبا
فيها أنظمة وخدمات الشبكات وأنظمة
ال�ت�ق�ن�ي��ات التشغيلية وم�ك��ون��ات�ه��ا من
أجهزة وبرمجيات.
وق��ال« :انطالق ًا من رؤي��ة  ،2030فنحن
ن�ت�ط�ل��ع ل �ت��أس �ي��س ص �ن��اع��ة وط �ن �ي��ة يف
م�ج��ال األم��ن السيبراني؛ مم��ا ستتيح
اس �ت �ق �ط��اب ال� �ك ��وادر ال��وط �ن �ي��ة املؤهلة
وت��أه�ي�ل�ه��ا ل �ه��ذا امل �ج��ال ،وال �ع �م��ل على
ت�ع��زي��ز ال �ش��راك��ات م��ع اجل �ه��ات العامة
واخلاصة ،وحتفيز االبتكار واالستثمار
يف مجال األمن السيبراني؛ مما سيعمل
على اإلس�ه��ام يف حتقيق نهضة تقنية
ت �خ ��دم م�س�ت�ق�ب��ل االق� �ت� �ص ��اد الوطني
للمملكة».
وتابع« :تشير التوقعات إلى أن األجهزة

عددها
سيرتفع
اإللكترونية الرقمية
ُ
ُ
إل��ى نحو  50مليار ًا يف العالم بحلول
ع ��ام 2020م ،بينما امل � َت��وقّ ��ع أن يكون
نصيب الفرد نحو  6أجهزة .أما الواقع
ُ
وإرهاصات املستقبل ،فكالهما يؤكّدان
على أن احل��رب املقبلة واألخ�ط��ر ،هي
احلروب السيبرانية املصطلح أو الكلمة
جتا َوزت ما تعارف عليه العالم بـ حرب
امل �ع �ل��وم��ات ،وخ ��ارط ��ة زم �ن �ي��ة لتطور
ال �ف �ي��روس��ات .ب��داي��ة م��ن ع ��ام 1994م،
ح�ي��ث ك ��ان م �ع��دل ظ �ه��ور الفيروسات
اجل��دي��دة ف�ي��روس ك��ل س��اع��ة ،ويف عام
2006م أصبح املعدل فيروس جديد كل
دقيقة ،وخ�لال عام 2011م بلغ املعدل
فيروس كل ثانية ،وتطور األمر بشكل
ملفت يف ال�ع��ام اجل ��اري ،بظهور 323
أل��ف عينة جديدة من الفيروسات يف
ال �ي��وم ال��واح��د .وي�ب�ل��غ م�ت��وس��ط كلفة
االختراق الواحد  891ألف دوالر على
اجلهات املستهدفة ،وبخاصة الشركات
وال �ق �ط ��اع ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ومن� ��و يصل
ل �ـ  %200م��ن تكلفة االس� �ت ��رداد خالل
األسبوع األول من اكتشاف االختراق
األمني .وأمام هذا التدفق املعلوماتي

الهائل؛ كان لزام ًا على الدول املتقدمة
تكرس اجلهود وحتث اخلطى لتوفير
أن ِ ّ
احلماية الالزمة ملؤسساتها وأفرادها».
وأك��د على أن هناك ع��دد ًا من العقبات
التي قد تواجه منظمة األمن السيبراني
يف اململكة ،ألجل الوصول إلى مستوى
احلماية امل�ط�ل��وب ،م��ن أهمها التكلفة
االقتصادية واملادية ،وجلب اخلبراء يف
مجال حماية وأم��ن املعلومات ،وشراء
برمجيات احلماية وصيانتها ،وحفظ
بيانات املؤسسات واألف ��راد ،هل حتفظ
يف خ� ��وادم داخ ��ل امل�م�ل�ك��ة أم خارجها؟
ونحن نعلم جميع ًا أن من أهداف رؤية
 2030أخذ هذه االعتبارات يف احلسبان؛
حل� �ف ��ظ م � �ي� ��زان ال � �ق� ��وة اإللكترونية
للدولة وحماية أمنها .فالبنى التحتية
احلساسة للدولة ومصاحلها احليوية
من أولويات حتقيق رؤية  .2030وألجل
حت�ق�ي��ق احل �م��اي��ة واإلس� �ه ��ام يف مجال
األم��ن السيبراني؛ البد أن يكون هناك
تعاون مشترك بني شركات االتصاالت
م� ��ع امل� ��ؤس � �س� ��ات اخل ��دم� �ي ��ة وال � ��دوائ � ��ر
احل� �ك ��وم� �ي ��ة ،ل� �ل ��وص ��ول إل � ��ى مستوى
احلماية املطلوب <

مقال
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املوديل الديناميكى لبناء إستراتيجية املنظمات
ف � � ��ى ضوء رؤي � � ��ة اململكة  2030وما يصاحبها من حتديد أهداف إس � � ��تراتيجية ،ظه � � ��رت أهمية قيام املنظمات بإعداد اإلس � � ��تراتيجيات
اخلاصة بها (لتحقيق التوازن بني عناصر املنظمة األربعة املتعلقة بالنواحي املالية والعميل والعمليات والعاملني)؛ لتحقيق األهداف
اإلستراتيجية على مستوى اململكة .هناك سيناريوهات مختلفة لإلسترايجيات التى قد تتبعها املنظمة ،إال أن املنظمات بحاجة إلى
متكنهم من الوصول ألهدافهم اإلستراتيجية املتوافقة مع تلك املرتبطة برؤية
أداة تساعدهم على حتديد أفضل السيناريوهات والتي ٍ
اململكة .املوديل الديناميكى لإلستراتيجية هو أحد األدوات الداعمة لتحقيق التنمية اإلدارية باململكة .وهذا املوديل هو املوديل املعدل
لبطاق � � ��ة األداء املت � � ��وازن والتى حتتوي على أربع � � ��ة مناظير هم :املنظور املالى (يحتوي على املقايي � � ��س املالية مثل الربحية) ،ومنظور
العميل (يحتوي على مقاييس العمالء مثل رضاء العمالء) ،ومنظور العمليات (يحتوي على
مقايي � � ��س العمليات مثل عدد الوحدات املنتجة واجلودة) ،ومنظور املوارد البش � � ��رية (يحتوي
على مقاييس املوارد البشرية مثل رضاء العاملني والتسرب الوظيفي) .وبطاقة األداء املتوازن
هى األداة األكثر انتشار ًا يف إعداد إستراتيجيات املنظمات ،إال أنه أثناء تطبيقها مت التوصل
إلى بعض املشكالت والتى تتمثل فى :جتاهل التأثير الديناميكى فيما بني العناصر املختلفة
املكونة لالس � � ��تراتيجية ،وجتاهل عنصر الوقت واعتبار أن كل عناصر اإلستراتيجية تؤثر على
بعضها فى نفس الوقت ،وأيضا تساوي األوزان النسبية جلميع عناصر اإلستراتيجية .كذلك
فإن بطاقة األداء املتوازن هى مجرد تعبير اس � � ��تاتيكى للعالقة االفتراضية بني جميع عناصر
اإلس � � ��تراتيجية فى املناظير األربعة س � � ��الفة الذكر .ومن ناحية أخ � � ��رى تفترض بطاقة األداء
يحسن منظور
يحس � � ��ن منظور العمليات والذي ٍ
املتوازن أن منظور املوارد البش � � ��رية هو الذي ٍ
k
أ .أشرف حسن عبد اهلل
يحس � � ��ن املنظور املالي .وهذا يعنى أن التأثير يف اجتاه واحد فقط ،على
العميل والذي بدوره ٍ
س � � ��بيل املثال هناك جتاهل ألن التحس � � ��ن فى منظور العميل؛ قد يؤدى إلى زيادة الطلب على
املنتجات والذي يؤدى بدوره إلى حتسني منظور العمليات.
يض � � ��اف إلى ما س � � ��بق أن بطاقة األداء تفترض أن التحس � � ��ن يف منظ � � ��ور العمليات؛ يؤدى فى
نفس الوقت إلى التحس � � ��ن فى منظور العميل مبعنى أن الطلب من العمالء سيزيد يف نفس
يساعد املوديل
الوقت الذي يحدث فيه حتس � � ��ن يف منظور العمليات (مث ًال اجلودة) .علما بأنه من الطبيعي
أن يكون هناك وقت حتى يدرك العمالء التحسن يف اجلودة قبل أن يتم زيادة الطلب .وأخير ًا
الديناميكى
تفترض بطاقة األداء املتوازن تساوى القيم النسبية؛ عند حتديد العالقة بني جميع عناصر
مديرى اجلهات
اإلس � � ��تراتيجية ،عن طريق مث �ل � ً�ا جتاهلها أن الزيادة فى جودة املنتج � � ��ات تؤدى إلى زيادة فى
على بناء
الطلب طول الوقت.
لذل � � ��ك كله فاملوديل الديناميكى لالس � � ��تراتيجية يوفر إمكانية حتويل الصورة االس � � ��تاتيكية
سيناريوهات
لبطاق � � ��ة األداء املتوازن إلى احلالة الديناميكية .وهو ما يتم من خالل حتديد جميع عناصر
مختلفة
اإلس � � ��تراتيجية ،وحتدي � � ��د قيمه � � ��م احلالية ،وك � � ��ذا حتديد عنص � � ��ر الوق � � ��ت واألوزان املعيارية
لإلستراتيجية،
املختلفة لكل عنصر ،ثم إدخال كل هذه البيانات على أحد برامج الـ «سوفت وير» املتخصصة
فى هذا الش � � ��أن .ويتم بعد ذلك تش � � ��غيل البرنامج والذي يوفر النتائج احملتملة فى املستقبل
والوصول إلى
لإلستراتيجية احلالية .بعد ذلك يتم حتديد سيناريوهات مختلفة لإلستراتيجيات احملتملة،
نتائجها املتوقعة
بناء على ما سبق
ثم مقارنة نتائجها احملتملة فى املس � � ��تقبل؛ للوصول إلى أفضل س � � ��يناريوً .
سيساعد املوديل الديناميكى لإلستراتيجية مديرى اجلهات على بناء سيناريوهات مختلفة
لإلس � � ��تراتيجية ،والوصول إلى نتائجها املتوقعة باملستقبل مبا يساعدهم على حتديد أفضل
سيناريو لإلستراتيجية <

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

توم بيرنز
Tom Burns
2001 -1913
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«توم بيرنز» عالم اجتماع أيرلندي حصل على درجة الدكتوراه من جامعة
«س � � ��تانفورد» األمريكية .ق � � ��ام بالتدريس-كأس � � ��تاذ زائر-يف ع � � ��دة جامعات
عام � � ��ا من البحث
يف الوالي � � ��ات املتح � � ��دة والس � � ��ويد ،وأمضى أكث � � ��ر من ً 30
والتدريس يف جامعة «أدنبره» حتى تقاعده يف عام 1981م «بروفيس � � ��و ًرا» يف
علم االجتماع .كانت اهتماماته األولى متركزة يف علم االجتماع احلضري،
وعمل مع مجموعة «ويس � � ��ت ميدالند» يف إعادة البناء والتخطيط ملا بعد
احلرب .وأثناء عمله يف «أدنبره» كان اهتمامه الرئيس � � ��ي هو إجراء دراسات
لعدة أنواع من املنظمات وتأثيرها يف أمناط االتصال ويف أنشطة املديرين.
أيض � � ��ا عالقة األش � � ��كال املختلفة من املنظمات بالظ � � ��روف املتغيرة
ودرس ً
اخلاصة بتأثير االبتكارات التقنية .وقد حصل على عدة شهادات تقديرية
وشرفية؛ لقاء مساهماته وأنشطته البحثية ،والتعليمية ،واالستشارية.
مساهماته
درس «بيرن � � ��ز» – بالتع � � ��اون مع عال � � ��م النفس «جي إم س � � ��تولكر» – محاولة
تقدمي عمل تطوير اإللكترونيات يف املنش � � ��آت األسكتلندية التقليدية ،مع
نظرة إلدخال هذه الصناعة احلديثة وس � � ��ريعة التوس � � ��ع؛ يف الوقت الذي
نقص � � ��ا يف منتجاتها .وقادت � � ��ه الصعوبات التي
كانت تش � � ��هد فيه األس � � ��واق ً
واجهتها هذه املنش � � ��آت – املتمثل � � ��ة يف التكيف مع الوضع اجلديد اخلاص
بالتقنيات واألس � � ��واق املتغيرة باس � � ��تمرار – إلى وصف «نوعني مثاليني» يف
إدارة املنظم � � ��ة والتي تقع على طريف سلس � � ��لة متصل � � ��ة ميكن وضع معظم
املنظمات فيها.
ومتت تهيئة النوع امليكانيكي مع األوضاع املس � � ��تقرة نسب ًيا؛ حيث مت فيها
تقسيم املشكالت واملهام اخلاصة باإلدارة إلى حقول تخصصية يقوم فيها
كل ف � � ��رد بأداء املهم � � ��ة احملددة املوكل � � ��ة إليه بدقة .ويوجد تسلس � � ��ل هرمي
وظيف � � ��ي واضح من الضب � � ��ط ،ومس � � ��ئولية املعرفة الكلية والتنس � � ��يق تقع
على وجه احلصر يف قمة التسلس � � ��ل الهرمي .ويتم التركيز على االتصال
الرأس � � ��ي والتفاعل (كالذي يحدث بني الرؤس � � ��اء واملرؤوسني) ،مع اإلصرار
على الوالء واالمتثال الهتمامات الرؤس � � ��اء .وهذا النظام ينس � � ��جم بشكل
كبير مع بيروقراطية العقالنية-القانونية لـ «فيبر».

وتت � � ��م تهيئة ن � � ��وع املنظمة
أيضا
االنتظامية (تس � � ��مى ً
عضوي � � ��ة) لألوض � � ��اع غي � � ��ر
املس � � ��تقرة؛ عندم � � ��ا تنش � � ��أ
املش � � ��كالت اجلدي � � ��دة وغير
املألوف � � ��ة بش � � ��كل مس � � ��تمر،
والت � � ��ي ال ميكن تقس � � ��يمها
وتوزيعه � � ��ا ب �ي ��ن أدوار
االختصاصي �ي ��ن املوجودة.
وتكون هناك بالتالي عملية
تعدي � � ��ل وإع � � ��ادة تعري � � ��ف
مس � � ��تمرة مبهام الف � � ��رد ،مع التركيز عل � � ��ى الطبيعة اإلس � � ��هامية ملعرفة
االختصاص � � ��ي بدال م � � ��ن التقييدي � � ��ة .وقد حتدث عملي � � ��ات االتصاالت
والتفاع �ل ��ات وإعط � � ��اء املعلومات والنص � � ��ح؛ بد ًال من األوام � � ��ر على أي
جدا من االلتزام
مستوى حس � � ��بما تتطلبه العملية ،مولدة درجة عالية ً
نح � � ��و أهداف املنظمة ككل .والنظ � � ��ام الذي ال يوضح الهيكل التنظيمي
للش � � ��ركة ،أو الوظائ � � ��ف احلقيقي � � ��ة أو مس � � ��ئوليات كل ف � � ��رد قد يرفض
استخدامه على نحو واضح؛ ألنه يعرقل العمل الفاعل للمنظمة.
إن الفشل الكامل تقري ًبا للمنشآت األسكتلندية التقليدية يف استيعاب
البحث يف اإللكترونيات وتطوير املهندس �ي ��ن يف داخل منظماتهم؛ جعل
«بيرن � � ��ز» يش � � ��ك فيم � � ��ا إذا كانت املنش � � ��أة امليكانيكية تس � � ��تطيع أن تتغير
إلى منش � � ��أة انتظامية؛ ه � � ��ذا ألن األفراد يف املنظمة امليكانيكية ليس � � ��وا
أيضا يف مجموعة
ملتزمني نحو املنظمة ككل فحسب ،بل ألنهم أعضاء ً
أو قس � � ��م يتمت � � ��ع بهيكلية مهنية مس � � ��تقرة ،ولديه � � ��م اهتمامات محلية
بالنزاعات مع املجموعات األخرى .وهكذا فإن الصراعات يف القوة تنشأ
بني األقس � � ��ام الراسخة للسيطرة على الوظائف واملوارد اجلديدة؛ وهذا
يجعل املنظمة حتيد عن التكيف الهادف ،ويس � � ��مح للهياكل امليكانيكية
العتيقة بأن تدوم ،واألنظمة (الباثولوجية) أن تنمو.
واألنظم � � ��ة الباثولوجية هي مح � � ��اوالت من قبل املنظم � � ��ات امليكانيكية
للتكيف مع املش � � ��كالت اجلديدة للتغيير واإلبداع وع � � ��دم التأكد ،بينما
تتمس � � ��ك ه � � ��ذه األنظمة بنظامه � � ��ا البيروقراطي الرس � � ��مي .وقد وصف
«بيرن � � ��ز» بعض من هذه التفاع �ل ��ات النموذجية .يف التنظيم امليكانيكي
يكون اإلجراء الطبيعي للتعامل مع مسألة خارج نطاق مسئولية الفرد
هو إحالتها إلى االختصاصي املناسب ،أو إذا فشل يف ذلك إلى الرئيس.
ويف وضع سريع التغيير فإن احلاجة ملثل هذه االستشارات حتدث بشكل
متكرر ،ويف كثير من الشواهد يتعني على الرئيس إحالة املسالة إلى من
ه � � ��و أعلى من � � ��ه .ولذلك فإن مثل هذه القرارات ينت � � ��ج عنها حمل ثقيل
وسريعا ما يثبت بشكل جلي أن الكثير
يجد طريقه للرئيس التنفيذي،
ً
من القرارات ميكن أن تُصنع فقط بإحالتها إلى القمة <

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

،،
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عنوان هذا املقال هو تساؤل مازال ُيطرح على راسمي البرامج االقتصادية يف الدول اآلخذة يف النمو ،وخصوصا راسمي البرامج التي تهتم باحلجم على حساب
الكيف والنوعية؛ ذلك ألن العالقة الطردية بني أحجام االس � � ��تثمار واالنتاج والتصدير وبني معدل النمو االقتصادي ،جعلت بعض البرامج االقتصادية توجه
ُجل سياساتها الستهداف أحجام مرتفعة من هذه األنشطة-كوسيلة أساسية لزيادة معدل النمو االقتصادي السنوي احملقق-ودون أن تعبأ بتركز هذه األنشطة
يف القطاعات االستخراجية والعقارية واخلدمية منخفضة القيمة املضافة ،ومنخفضة األثر التنموي املستدام.
وعندما ُطرح هذا التس � � ��اؤل نفس � � ��ه على التجارب الدولية الرائدة؛ كانت إجابتها عليه مبثابة «درس تنموي» لكل سالكي دروب التنمية االقتصادية .فلقد أثبتت
هذه التجارب أن نوعية أنش � � ��طة االس � � ��تثمار واإلنتاج والتصدير-ال أحجامها-هي التي تضمن قدرة االقتصاد على زيادة النمو ،وعلى حتول هذا النمو ليصبح
من النوعية املس � � ��تدامة .ومصداق ًا ملا نقول ،فإن تركز االس � � ��تثمارات اجلديدة يف قطاعات الصناعة متوس � � ��طة وعالية التقنية؛ هي التي مكنت كل من االقتصاد
الكوري والتايواني واملاليزي (كأمثله دولية شهيرة) من حتقيق طفرة تصديرية كبيرة ،وللدرجة التي عاجلت معها االختالالت الهيكلية يف موازين مدفوعاتها،
وأس � � ��همت-مع مضي الس � � ��نوات-يف حتقيق معدل مس � � ��تدام من النمو االقتصادي .وعلى هذا األس � � ��اس ،وتأس � � ��ي ًا بالتجارب التنموية الناجحة ،دعنا-يف نقاط
أربعة محددة-نذكر «القواعد الذهبية» التي يتعني على راس � � ��م أي برنامج اقتصادي أن ُيراعيها ،وهو يرس � � ��م
سياسات االستثمار ،ليستهدف مقادير مرتفعة من التصدير التنموي ،وهذه القواعد هي:
أولها أن تتسع قاعدة الصناعات التصديرية الوطنية بفعل االستثمار احمللي واألجنبي لتشمل كل األنشطة
االقتصادية القادرة على املنافس � � ��ة الدولية ،ولتمنع حدوث التحيز والتركز االقتصادي يف أنشطة استخراج
وتصدير املواد اخلام ،أو األنشطة الصناعية األولية ،ولتساعد بذلك يف ترقية نصيب االقتصاد الوطني من
«سالسل اإلنتاج الصناعي» الدولية .ولن يحدث ذلك إال أن يكون الهدف األول لسياسات االستثمار يف قطاع
التصدير هو استقطاب االستثمارات احمللية واألجنبية متوسطة وعالية التقنية.
ثانيها أن تس � � ��هم أنشطة التصدير يف تشغيل العمالة الوطنية املاهرة ،ووفق هذه القاعدة/املعيار ميكن
املفاضل � � ��ة بني القرارات االس � � ��تثمارية وبعضه � � ��ا البعض ،وميك � � ��ن ترتيبها تنازليا حس � � ��ب قدراتها على
k
التش � � ��غيل ،كما ميكن يف ضوء ذلك بناء نظام حوافز دقيق االس � � ��تهداف لالس � � ��تثمارات عالية التشغيل
د .محمد صالح عفيفي
والتصدير يف آن واحد.
ثالثها أن تسهم هذه الصادرات يف بناء املعارف الوطنية وتراكمها ،وخصوصا يف قطاع الصادرات املولدة من
االستثمارات األجنبية املباشرة .ولكي يحدث ذلك فإن سياسات االستثمار ُمطالبة بتوفير تشابكات أمامية
وخلفية مع أنش � � ��طة االس � � ��تثمار األجنب � � ��ي املتركز يف قط � � ��اع التصدير .وميكن لقطاع املش � � ��روعات الصغيرة
أداء جيد ًا يف هذا اخلصوص .وبعب � � ��ارة أكثر وضوح ًا ،يتعني تطوير نظام حوافز صارم؛
واملتوس � � ��طة أن يؤدي ً
لربط مخرجات املش � � ��روعات الصغيرة واملتوسطة احمللية بأنشطة االستثمارات األجنبية املتجهة للتصدير.
نوعية
ومن الضروري أن يتضمن هذا النظام آليات منضبطة حلث الش � � ��ركات األجنبية على نقل املعرفة (ويف وقت
الحق التكنولوجيا) للمش � � ��روعات الصغيرة واملتوسطة الوطنية؛ حتى تتوافر املقومات املواتية خللق كيانات
أنشطة االستثمار
وطنية قادرة على املنافسة يف املستقبل القريب واملنظور.
واإلنتاج
رابعها أال تس � � ��تهدف أنش � � ��طة التصدير تغطية االحتياجات االس � � ��تيرادية؛ لتحقيق التوازن االقتصادي يف
والتصدير-ال
ميزان املدفوعات فحسب .بل على راسم السياسات االستثمارية يف قطاعات التصدير ،أن يضع نصب عينيه
هدف تدعيم «االحتياطيات الدولية»؛ كي يصبح االقتصاد قادر ًا بها على حتقيق االستدامة اخلارجية ،وأن
أحجامها -هي
يتجنب الوقوع أسير ًا لـ «صدمات االستيراد» الضارة.
التي تضمن قدرة
ويف ض � � ��وء القواعد األربعة الس � � ��ابقة؛ لعل الق � � ��ارئ اآلن ميكنه أن يجيب مبفرده عن التس � � ��اؤل الذي طرحه
عن � � ��وان هذا املق � � ��ال .فالتخصص يف تصنيع وتصدي � � ��ر «رقائق التكنولوجيا»-على س � � ��بيل املثال-يتفوق على
االقتصاد على
التخص � � ��ص يف تصنيع وتصدير «رقائ � � ��ق البطاطس»؛ كنتيجة لقدرة األولى عل � � ��ى تعميق وترقية الصناعة
زيادة النمو
الوطنية ،وعلى زيادة حصتها يف سالس � � ��ل التصنيع الدولية ،وعلى تش � � ��غيل العمالة الوطنية املاهرة ،وعلى
بن � � ��اء املعارف الوطنية وتراكمها باس � � ��تمرار ،وعلى تعظيم واس � � ��تقرار العوائد املالي � � ��ة املتأتية من الصادرات.
فالتخصص يف صناعة «رقائق التكنولوجيا» أرقى-دون ريب-من التخصص يف صناعة «رقائق البطاطس» <

تقرير
تختلف ح�سب م�ستوى املعي�شة وعدد �أفراد الأ�سرة ومقداره

يت�أثر بالتعلم التنظيمي ،وي�ؤثر يف الوالء ،ويحقق اجلودة ال�شاملة

إدارة الراتب الشهري ..أزمات وحلول
إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد
�إن �إدارة الراتب ال�شهري بطريقة �سليمة ،وبكفاءة ،يف �إطار امليزانية املو�ضوعة يجنب املتاعب والهموم ،ومينح
حياة مالية مريحة بعيداً عن ال�ضغوط املالية الناجتة عن �سوء �إدارة هذا الراتب ،ويهب القدرة على مواجهة
الأزمات املالية غري املتوقعة .و�أي ًا ما كان الأمر ف�إن �إدارة الراتب ال�شهري تختلف من فرد لآخر ،ومن �أ�سرة لأخرى
ح�سب م�ستوى املعي�شة ،وعدد �أفراد الأ�سرية ،و�إجمايل هذا الراتب .ولذلك يجب على املوظف �أن ي�شرك معه كل
�أفراد �أ�سرته يف �إدارة الراتب ،و�أن يقوم بتوعيتهم كي ي�ساعدوه على ذلك ب�شكل عقالين و�إ�سرتاتيجي ي�ضمن
مهم ًا بتخ�صي�ص
املحافظة على الراتب ،واختيار طريقة منا�سبة وفعالة لإدارته ،ورمبا حتقق (حتققوا) �إجنازاً ّ
جزء من الراتب لالدخار �أو اال�ستثمار .وهو ما نطرحه معكم يف هذا التحقيق ،و�إليكم التفا�صيل.
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التنمية اإلدارية

 5000ري ��ال لتغطية امل�ص��اري��ف األساسية
مثل األقساط الشهرية ،ومصاريف السكن،
وف ��وات �ي ��ر اخل� ��دم� ��ات ،وم �ص ��اري ��ف التنقل
وغ�ي��ره��ا .واخل �ط��وة الثانية ه��ي استقطاع
مبلغ  3000ريال لتغطية النفقات املتغيرة
مثل التسوق ،والسفر ،واألنشطة الترفيهية،
وغيرها .أما اخلطوة الثالثة فهي استقطاع
م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  2000ري � ��ال ل �ل�ادخ� ��ار ،أو
االستثمار ،أو السداد املبكر للديون.
قاعدة 10-20-70
ويف م�ع��رض ح��دي�ث��ه ع��ن األس ��ر السعودية
واإلن� �ف ��اق يف ص�ح�ي�ف��ة «ال ��ري ��اض» ،أوضح
د.ج� � ��اس� � ��م ب � ��ن م� �ح� �م ��د املطوع-اخلبير
االج�ت�م��اع��ي وال �ت��رب��وي-أن ه�ن��اك العديد
م��ن ال��دراس��ات أثبتت أن األس��ر السعودية
ت �ن �ف��ق ب �ن �س��ب ع��ال �ي��ة حت ��ت ب �ن��د الترفيه
وخدمات املطاعم؛ بسبب غياب التخطيط
وع��دم االهتمام به ،وي��رى أن نسبة اإلنفاق
ب��اجل��ان��ب ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ب�س�ي��ط ج� ��د ًا مقابل
نسبته يف اجلانب الترفيهي.
ك �م��ا أوض � ��ح م� �ب ��ادئ ال �ت �خ �ط �ي��ط ومعرفة
األول � � ��وي � � ��ات ال � �ت� ��ي ي� �ج ��ب م� ��راع� ��ات � �ه� ��ا يف
ال �ت �خ �ط �ي��ط ل �ل �م �ي��زان �ي��ة وه� � ��ي األص� � ��ول
ال �ت��ي مي�ل�ك�ه��ا ال �ش �خ��ص ،وح �ص��ر الدخل
وم �ع��رف �ت��ه م ��ن ج �م �ي��ع اجل � ��وان � ��ب ،كذلك
ضبط املصاريف وبنودها من خالل برامج
ميزانية األس��رة ،وكذلك البرنامج املعمول
للميزانية مب��وق��ع األس ��رة ال�س�ع�ي��دة الذي
ي�خ��ول للشخص معرفة م��ا مت ص��رف��ه عن
ط��ري��ق ج��دول «تخطيط ميزانية األسرة»
خ�لال ال�ش�ه��ر ،وك��ذل��ك معرفة االلتزامات
كالديون واملتطلبات األخرى.
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قاعدة 20-30-50
نستهل هذا املوضوع مبا تشير إليه «ساما»
(م��ؤس�س��ة ال�ن�ق��د ال�ع��رب��ي ال �س �ع��ودي) -عبر
موقعها على اإلنترنت-إلى أن قاعدة -50
 20-30مي�ك��ن أن ت�س��اع��د األف � ��راد يف إدارة
ميزانيتهم الشهرية؛ من خالل وضع إطار
فعلي لاللتزامات املالية والنفقات الشهرية
باإلضافة إل��ى تخصيص ج��زء م��ن الراتب
لتحقيق أهدافهم املستقبلية ،س��واء كانت
ادخ��اري��ة أو اس�ت�ث�م��اري��ة ،دون ح ��دوث عجز
ب�ه��ذه امل�ي��زان�ي��ة أو زي ��ادة ح�ج��م املصروفات
الشهرية عما ه��و محدد ل��ه .وتعتمد هذه
القاعدة على تقسيم الراتب ف��ور استالمه
إل��ى ثالثة أج��زاء ك��اآلت��ي :أول�ه��ا تخصيص
 %50من الراتب للنفقات األساسية الثابتة
والتي تلبي االحتياجات الشهرية؛ كفواتير
ال �ك �ه��رب��اء وامل � �ي� ��اه ،وم� �ص ��اري ��ف التعليم،
وم �ص��اري��ف ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ،ومصاريف
ال �ن �ق��ل ،وم �ص��اري��ف االت� �ص ��االت ،وغيرها.
واجل� � ��زء ال �ث��ان��ي ه ��و ت �خ �ص �ي��ص  %30من
ال��رات��ب للنفقات املتغيرة ،وال�ت��ي ق��د ُيعبر
ع �ن �ه��ا ب��ال �ك �م��ال �ي��ات ال� �ت ��ي ت �س �ه��م يف رفع
م �س �ت��وى رف��اه �ي��ة ال �ع �ي��ش؛ م �ث��ل التسوق،
واألنشطة الترفيهية ،والرحالت ،والهدايا،
وق��د يختلف ت��وزي��ع البنود اخل��اص��ة بجزء
ال�ن�ف�ق��ات امل�ت�غ�ي��رة م��ن ش�ه��ر آلخ ��ر؛ وذلك
بحسب األولوية والهدف املطلوب حتقيقه.
ث��م يهتم اجل��زء ال�ث��ال��ث بتخصيص م��ا ال
يقل ع��ن  %20م��ن ال��رات��ب للخطط املالية
املستقبلية مثل زي��ادة املدخرات ،أو تعجيل
سداد الديون ،أو اتباع خطة استثمارية ،أو
االدخار حلاالت الطوارئ.
وت �ض��رب «س��ام��ا» م �ث��ا ًال ع�ل��ى أرض الواقع؛
ح�ي��ث ت�ف�ت��رض أن ه �ن��اك ش�خ�ص� ًا يحصل
على راتب شهري قدره  10,000ريال ،ويرغب
يف إدارة ميزانيته الشهرية من خالل اتباع
قاعدة  20 – 30 – 50لتقسيم الراتب .فهنا
تتحدد اخلطوة األول��ى يف استقطاع مبلغ

>> «ساما» تنصحك بـ
 20-30-50و«كا كي بو»
تضمن لك ادخار  %35من
راتبك

كما بينً أهمية قاعدة إدارة امليزانية والتي
اس�م��اه��ا ب��ال�ق��اع��دة ال��ذه�ب�ي��ة ()10-20-70
وال ��ذي اع�ت�ب��ر أن ُ %70ت�خ�ص��ص ملصاريف
يومية كالدراسة والسفر والتعليم والترفية
وال�ه��داي��ا ،و %20متثل س��داد ال��دي��ون ،و%10
ت��وف�ي��ر ،كما أن الشخص ال��ذي ال يتحمل
دي ��ون� � ًا ت �ض��اف ه ��ذه ال�ن�س�ب��ة إل ��ى التوفير
فتصبح %30توفيراً.
وعلى صعيد متصل ،يذكر املطوع أن هناك
ث�ل�اث ع� ��ادات سلبية يف األس ��ر اخلليجية
وه��ي سهولة أخ��ذ ال��دي��ون ،وس��وء التعامل
مع السوق ،كذلك اإلس��راف والتبذير ،ولم
ميانع من أخذ الديون إال للحاجة امللحة
والضرورية احملتمة ألخذه .ويف هذا الصدد
يركز املطوع على أهمية تدريب األبناء على
امليزانية وإدارتها ووضعها والتخطيط لها
كعمل العديد من األف�ك��ار التي من شأنها
ت�ع��زي��ز اع�ت�م��اده��م ع�ل��ى أنفسهم وإدارتهم
ملصروفاتهم الشهرية ويأتي ذلك من خالل
االق�ت��داء بالوالدين ،كذلك تعليم األبناء
كيفية اتخاذ قرار شراء أي سلعه من خالل
دراستها من جميع اجل��وان��ب ،كما أن فتح
حساب لألبناء بالبنوك يعلمهم بطريقة
إدارة املصروفات بطريقة سليمة ،ويشعرهم
باملسؤولية.
ويبرز موقع «روات��ب السعودية» كيفية إدارة
الراتب الشهري مبثالية؛ من خالل اآلتي:
> أداء ح��ق اهلل يف امل ��ال :فاخلطوة األولى
رب األسرة مع دخله
التي ينبغي أن يقوم بها ُّ
يؤد َي ّ َ
حق اهلل الواجب يف ماله-متى
هي أن ِ ّ
ُاس �ت �ح��ق-وف��قً ��ا مل��وج �ب��ات��ه ال �ش��رع �ي��ة ،فما
شرعت حقوق اهلل يف املال إ ّ َ
ً
تزكية وتنمية
ال
ومن جعل يف ماله صدقة ،إال كان فيه
لهَ .
مناء وبركة وإخالف .فح ّ َبذا لو استقطعتَ
م ��ن رات� �ب � َ
أي ن �س �ب��ة ،جت�ع�ل�ه��ا ألقاربك
�ك ّ َ
احمل �ت��اج�ين ،أو أح ��د اجل�م�ع�ي��ات اخليرية،
أو امل �ش��ارك��ة يف أح ��د امل �ش��روع��ات الوقفية،
فستجد ذلك بركة وزيادة يف دخلك من حيث

تقرير
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ال حتتسب ،وسيكون للصدقة – مبشيئة اهلل
كثيرا م��ن البالء
تعالى – دور يف جتنيبك
ً
واملصائب ،واألموال التي حتتاجها لعالجها
أو مداواتها.
> أداء ح �ق��وق ال �ع �ب��اد وال� ��دي� ��ون :ب � ��اد ْر ما
أمكنك بسداد ما عليك من دي��ون وحقوق
للعباد ،وإي��اك أن متاطل يف س��داده��ا وأنت
ق��ادر ميسور ،وإي��اك أن تأخذ َدينًا ال تنوي
س � ��دا َده ،ف�ض� ً
لا ع��ن أن ت��أك��ل أم ��وال الناس
بالباطل.
�زءا ي�س�ي� ً�را م��ن الدخل:
> االدخ� ��ار ول��و ج � ً
ف�لا ت�ع�ت��د ع�ل��ى أن ُت�ن�ف��ق دخ �ل��ك الشهري
ب��ال�ك��ام��ل ،واج�ت�ه��د أن ت��دخ��ر نسبة–مهما
كانت ضئيلة–للطوارئ ،أو محاولة لتكوين
رأس� � �م � ��ال مي � ِ ّ�ك� �ن ��ك م� ��ن ال� �ق� �ي ��ام مبشروع
اقتصادي ،واستثمار ه��ذا الفائض أو املال
املدخَ ر ،سواء كنتَ شريكً ا متضامنًا ،تشارك
مبالك وج�ه��دك ،أم شريكً ا موص ًيا تشارك
مبالك دون اإلدارة ألعمال الشركة.
> ت �ن �ظ �ي��م امل �ش �ت��ري��ات وامل � �ص� ��روف� ��ات :وال
تتبع شهوة الشراء يف نفسك؛ ألن النفس
البشرية كالطفل؛ إن رغبت يف ش��يء تريد
نفسك
احل �ص��ول ع�ل�ي��ه آن� � ًّي ��ا ،ول �ك��ن ع � � ِ ّ�ود َ
على حساب املنافع واملضار عند كل عملية
ش� ��راء .ودائ � ً�م ��ا ض � ْ�ع ق��ائ �م� ً�ة باحتياجاتك
الشهرية ،والسنوية ،واملوسميةّ ِ ،
ورت��ب هذه
القائمة ترتي ًبا تنازل ًّيا من ال�ض��رورات ،إلى
الكماليات ،إل��ى التحسينات ،وض��ع جدو ًال
زمن ًّيا لتحقيق وتوفير كل احتياج يف حالة
سماح ميزانيتك اخلاصة ،مع مراعاة املواد
السابقة.
> جت َنّب االستدانة والتقسيط :ال تشتري
شيئًا إال ملكت السيولة الكاملة لشرائه،
اب �ت �ع��د ع ��ن م��زل��ق ال �ت �ق �س �ي��ط م ��ا أمكنك
شرعا.
ذل��ك ،وال يغ ّ َرك أن التقسيط مباح ً
فال تعني اإلباحة التو ُّر َط فيما ال ِق َبل لك
ب �س��داده ،ويف ح��ال��ة جل��وئ��ك ل�ق��رض حسن،
ِ ّرت��ب س��دادك ل��ه مسبقً ا ،وال تلجأ إليه إال

>> غياب ثقافة االدخار
وسوء التعامل مع السوق
والتبذير واالستدانة عادات
سلبية تستنزف الراتب
ل � �ض� ��رورة ،وأن � ��ت ت �ع��رف يف ال ��وق ��ت نفسه
مصادرك لسداده.
> ت�ن�ظ�ي��م امل� �ص ��روف ال �ش �خ �ص��ي للزوجة
واألبناء :فمن اجلميل أن ترصد لزوجتك
م� �ص � ً
�روف ��ا ش �خ �ص � ًّي��ا ،ب �ن �س �ب��ة م �ع �ي �ن��ة ِمن
دخ �ل��ك ،بحيث ال جت��ور عليها ،وال جتور
ع �ل��ى ب��اق��ي م� ��واد ن �ف �ق��ات��ك .وم ��ن املزالق
التي تقع فيها األسرة عدم مراعاة الزوجة
مل�ي��زان�ي��ة رب ال�ب�ي��ت ،وت�لاح�ق��ه بالطلبات،
وغ��ال� ًب��ا م��ا تكون يف مجال التحسينات ال
الضرورات؛ لذلك من املناسب حتديد هذا
املصروف الشخصي ،واالتفاق بني الزوجني
ع�ل��ى ع��دم جت ��اوزه ع�ل��ى اإلط�ل��اق؛ ل�ك��ي ال
أيضا
ُت�ث�ق��ل األس ��رة ب�ن�ف�ق��ات ال تطيقهاً .
م��ن األه �م �ي��ة مب �ك��ان اس �ت �خ��دام املصروف
الشخصي امل��رص��ود ل�لأب�ن��اء يف تعويدهم
طلباتهم
وت��دري �ب �ه��م ع �ل��ى ك �ي �ف �ي��ة إدارة
ِ
واحتياجاتهم الشخصية ،وتعويدهم على
االدخار من هذا املصروف.
احملافظة على الراتب
وب �ص �ف��ة ع ��ام ��ة ،ي �ل �ف��ت م ��وق ��ع «موضوع»
إل � ��ى  6ط � ��رق ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى الراتب
ال �ش �ه��ري-وال �ت��ي رمب ��ا ت�ع�ي�ن��ك ع �ل��ى إدارة
رات � �ب� ��ك ال � �ش � �ه� ��ري-وه� ��ي :أواله� � � ��ا توفير
العمالت املعدن ّية ،هي من ُّ
الطرق القدمية
والتقليد ّية التي يتّبعها الكثير من األفراد
يف املحُ افظة على رواتبهم؛ من خالل جمع
النقود املعدن ّية التي تزيد بعد املصروفات
حصالة
ال�ي��وم� ّي��ة م��ن ال � ّرات��ب يف علبة ،أو ّ
ن�ق��ود وه�ك��ذا ت�ت� ّ�م تنمية ه��ذه األم ��وال مع
مالي
مرور الوقت .وثانيها تخصيص مبلغ ّ

شهري لالدخار ،وهي الطريقة التي يتّبعها
ّ
ُمعظم األشخاص شهر ّي ًا ،عن طريق ا ّدخار
الشهري
مبلغ م��ن امل��ال م��ن قيمة ال � ّرات��ب
ّ
ٍ
اإلج �م��ال � ّي��ة ،وال �ت��ي ي �ت� ُّ�م االح �ت �ف��اظ فيها
يف املنزل حلني احلاجة إل��ى استخدامها.
والطريقة الثالثة هي استخدام حسابات
ال � ّت��وف �ي��ر ك �ن��وع م��ن أن � ��واع املحُ ��اف �ظ��ة على
�ري ،وال�ت��ي تُعتبر أف�ض��ل من
ال � ّرات��ب ال�ش�ه� ّ
ال� ُّ�ط��رق ال�ت�ق�ل�ي��د ّي��ة؛ ألنّ ح �س��اب التّوفير
امل�ص��ر ّ
يتم إي��داع األم��وال فيه وال ميكن
يف ُّ
ال�ت�ص� ّرف فيها ُم�ب��اش��رةً ،و ُي�س��اع� ُ�د ذل��ك يف
فترة زمن ّي ٍة
املحُ افظة على ال ّراتب ألط��ول ٍ
ممُ �ك�ن��ة .وال��راب �ع��ة ت�ت�ح��دد يف ال�ت��وقّ ��ف عن
أهم ُّ
الطرق
شراء النّثريات ،والتي تعد من ّ
ال �ت��ي ُت �س��اع��د يف املحُ ��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال ّراتب
الشهري؛ إذ بعد استالم ال ّراتب يقوم العديد
ّ
من األشخاص بشراء أشيا َء لم تكن ضمن
للمشتريات ،و ُيطلق
ُخططهم أو أفكارهم ُ
سمى النّثريات ،والتي قد ال تكون
عليها ُم ّ
َ
تكاليف إضاف ّي ٍة ال
من األساس ّيات وتُشكّ ُل
ح��اج��ة ل�ه��ا .وخ��ام��س ه��ذه ال�ط��رق االدخار
بعد دفع التّكاليف الثّابتة ،وهذه التّكاليف
ال� ّث��اب�ت��ة تشتمل ع�ل��ى ال�ف��وات�ي��ر الشهر ّية،
وتكلفة إيجار املنزل ،وس��داد القروض (إن
ثم شراء احلاجات األساس ّية،
وجدت) ،ومن ّ
كمبلغ
واالح�ت�ف��اظ باملبلغ امل��ال� ّ�ي ا ُملتبقّ ي
ٍ
الشهري.
ُم�خ� ّ�ص��ص ل�ل�ا ّدخ��ار م��ن ال � ّرات��ب
ّ
وال�ط��ري�ق��ة ال �س��ادس��ة تتمثل يف احلصول
ع�ل��ى ال� ّن�ص��ائ��ح م��ن اآلخ ��ري ��ن؛ باعتبارها
م��ن ال� ُّ�ط��رق ال�ت��ي ق��د تُساعد يف املحُ افظة
�ري؛ إذ ُيساعد التع ّرف
على ال� ّرات��ب ال�ش�ه� ّ
على جت��ارب اآلخ��ري��ن يف كيف ّية توفيرهم
ل��روات�ب�ه��م ال�ش�ه��ر ّي��ة ،م��ن األف �ك��ار ال�ت��ي من
ا ُملمكن تطبيقها ،واالستعانة بها يف ا ّدخار
اخلاصة
إجمالي القيمة
مبلغ من املال من
ّ
ّ
ٍ
الشهري.
اتب
ر
ال
ّ
يف ّ
ومي �ك��ن ال�ت�ح��كّ ��م يف ال ��رات ��ب ال �ش �ه��ري من
خالل الطرق اآلتية:

التنمية اإلدارية

> م �ع��رف��ة م ��ا ي �ت��م ك �س �ب��ه خ �ل�ال الشهر:
يؤخَ ذ بعني االعتبار النظر إلى املصاريف
الشخصية وال�ي��وم�ي��ة ،وامل ��ال ال ��ذي يدفع
للضرائب وللضمان االجتماعي ،أو لرعاية
األط� �ف ��ال ،وم �ص��اري��ف امل ��واص�ل�ات؛ إذ من
خ�لال ط��رح ه��ذه امل�ص��اري��ف سيتم معرفة
صايف املال املتبقي.
> حتليل أين يتم إنفاق املال :يحتاج الفرد
إل��ى أن يصبح أكثر وع�ي� ًا يف كيفية صرف
األموال ،والعمل على وضع خطة خلفض
التكاليف.
> حتديد أه��داف مالية لتحقيقها :عمل
خطط تنظيمية للمستقبل ،مثل املبلغ
اجلامعي
ال� ��ذي س�ي�ت��رت��ب ع �ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م
ّ
مما
لألطفال ،واملبلغ املطلوب للتقاعد؛ ّ
سيساعد على معرفة الكمية التي ينبغي
توفيرها ك��لّ شهر لتحقيق ه��ذه األهداف
على املدى الطويل.
> استثمار املال :البدء يف استثمار األموال
يف وقت مبكر ،حيث يساعد االستثمار على
زي��ادة الربح يف األم��وال ،وحتقيق استثمار
جيد للمستقبل.

> إن �ش��اء ح �س��اب��ات ل�ل�ت��وف�ي��ر :ي �ع� ّ�د توفير
األم� ��وال ع�ل��ى امل ��دى ال�ط��وي��ل أم� ��ر ًا مهم ًا،
وب�ن�ف��س أه�م�ي��ة إدارة األم� ��وال ع�ل��ى املدى
القصير.
> اس �ت �غ�ل�ال ال � �ع� ��روض :ي�ن�ب�غ��ي استغالل
ال �ع��روض م��ن أج��ل احل �ف��اظ ع�ل��ى نفقات
ق �ل �ي �ل��ة ،دون احل ��اج ��ة إل ��ى ع �م��ل ميزانية
لتدبير األمور املالية.
سدي «موضوع»  3نصائح للمحافظة
ثم ُي ِ
على رات�ب��ك ال�ش�ه��ري ،وه��ي :إع��داد وكتابة
ورقة حتتوي على امليزان ّية الشهر ّية ،والتي
ٍ
تشتمل على املَصروفات الثّابتة ،واإلضاف ّية،
وال� ّ�ط��ارئ��ة ،وي�ج��ب أن تخضع ل��رق��اب��ة أحد
أف��راد األس��رة للتأكّد من تنفيذها ،كما أنه
من ا ُملمكن االستعانة بجهاز احلاسوب يف
ّ
للمحافظة على
إعداد هذه
اخلطة الشهر ّية ُ
ً
مجموعة م��ن البرامج
ال � ّرات��ب؛ أل ّن��ه ُي��وفّ ��ر
َ
بيانات تُساعد يف
جداول
التي حتتوي على
ٍ
ّ
بطريقة صحيحة .والنصيحة
اخلطة
بناء
ٍ
الثانية هي تدوين جميع املصروفات خالل
ّ
الشهر مهما كانت قيمتها أو طبيعتها؛ وهو
ما ُيسهم يف َمعرفة كيف متّ توزيع ال ّراتب
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خ�لال أ ّي��ام ّ
الشهر ،وأيض ًا ُيساعد يف وضع
مقارنة بني ّ
مما ُيؤ ّدي إلى
ٍ
الشهور ا ُملختلفةّ ،
ّ
اخلطة يف املحُ افظة على
معرفة مدى جناح
الشهري .أما النصيحة الثالثة فهي
ال ّراتب
ّ
ّ
اخلطة على جميع
العمل على تطبيق هذه
أف ��راد األس ��رة؛ للمساعدة يف سهولة إدارة
ومتابعة
�اص يف امل�ن��زلُ ،
ال��وض��ع امل��ال� ّ�ي اخل� ّ
الشهري منذ حلظة استالمه وحتّى
ال ّراتب
ّ
ن�ه��اي��ة ال� ّ�ش �ه��ر ،ك�م��ا ُي�س�ه��م يف ت��وف�ي��ر مبلغ
مالي منه.
ّ
«كا كي بو» اليابانية
وهناك أسلوب متبع يف اليابان يسمى «كا
ك��ي ب��و» ،وه��و طريقة وع��ادة يابانية قدمية
ت �ع ��ود إل� ��ى ع� ��ام 1904م .وه � ��ذه الطريقة
م �ش �ه��ورة ع �ل��ى م �س �ت��وى ال� �ع ��ال ��م ،وهناك
«ه��اش �ت��اج» خ ��اص ب �ه��ا ،ودائ� �م ��ا م��ا يوصي
باتباعها العديد من اخلبراء واملختصني،
إض��اف��ة إل��ى أن ع��دد ًا غير قليل م��ن وسائل
اإلع �ل�ام وال�ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة يشيرون
إلى أن هذه الطريقة توفر  %35كنتيجة من
إدارة راتبك الشهري ومصروفاتك على نحو
سليم ،لصالح االدخار.
وبحسب صحيفة «االق�ت�ص��ادي��ة» ،فالفكرة
ببساطة ه��ي أن وج��ود ميزانيتك مكتوبة
ع �ل��ى ال� � ��ورق ،س ��وف ي�ج�ع�ل��ك أك �ث��ر عرضة
ُملساءلة نفسك حول اإلنفاق اخلاص بك،
ومتى سيكون عليك أن تخفض الوضع أو
ترفعه .ويشجع الكتاب املستخدمني على
اجل �ل��وس يف ب��داي��ة ك��ل ش�ه��ر والتخطيط
خلطة التمويل لألسابيع األربعة التالية.
وه ��ذا ي�ع�ن��ي ك�ت��اب��ة م��ا ه��و ال �ق��در م��ن املال
الذي تنوي ادخاره ،كذلك النفقات الالزمة
اخلاصة ب��ك ،وذل��ك وف��ق أرب��ع فئات تشكل
اح�ت�ي��اج��ات ال�ع�ي��ش األس��اس �ي��ة ،وتتضمن:
الغذاء ،والنقل ،والسكن ،وجميع األغراض
الطبية ،ومن ثم أي إضافات أخرى من باب
رفاهية احلياة ،كالوجبات اجلاهزة والتسوق

تقرير

واألمور الثقافية كالكتب واملوسيقى واألفالم
والهدايا واملالبس .وللمساعدة على تشكيل
امل�ي��زان�ي��ة الصحيحة مطلوب منك كتابة
ما ستفعله كل شهر؛ للوصول إلى أهداف
التوفير اخلاصة ب��ك .وهناك أيضا أربعة
أسئلة ،يطلب الكتاب منك اإلجابة عنها،
يف ب��داي��ة ك��ل ف�ت��رة م��ن األس��اب�ي��ع األربعة.
وه��ذه األسئلة هي :كم من امل��ال معك؟ كم
تريد أن توفر؟ كم تصرف أو تنفق فعليا؟
كيف ميكن التحسني يف الوضع؟
االدخار
وط� �ب� �ق� � ًا جل ��ري ��دة «ال� � ��ري� � ��اض»؛ ف � ��إن سوء
التعامل م��ع إدارة امل��ال ل�لأس��رة ي��ؤدي إلى
االس �ت �ه�ل�اك ال �ع �ش��وائ��ي ،وب��ال �ت��ال��ي يؤثر
سلب ًا على اقتصادياتها ،حيث فرض غياب
ثقافة االدخار هيمنته على األفراد؛ لنجد
أنّ الغالبية منهم يلجأ إل��ى تيسير أموره
وإيفاء متطلباته عن طريق االستدانة أو
االقتراض ،رغم أنّ الكثير من أولياء األمور
لديه أمناط استهالكية سلبية ،تالحظ من
خالل اجتاهه الستهالك حاجيات ثانوية
ل�ي�س��ت ض ��روري ��ة؛ مم��ا ي� ��ؤدي إل ��ى الوقوع
بأزمات مالية نهاية كل شهر.
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>> التطبيقات الذكية
إلدارة الراتب جتسيد
للتقدم التكنولوجي
وعصر الهواتف
ك�م��ا أنّ س�ل��وك�ي��ات األف� ��راد يف االستهالك
ال ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى أط ��ر اق �ت �ص��ادي��ة سليمة،
إذ تسيطر عليها ن��زع��ة ال�ف��وض��ى والهدر
العشوائي يف املال نتيجة غياب التخطيط
املالي واالعتماد الكلي على مصادر أخرى
يف التوفير للمتطلبات ،وال ّ
شك أنّ غياب
ث �ق��اف��ة االدخ� � ��ار ل ��دى ال �ع��دي��د م��ن األسر
يعود إلى ضعف ثقافة الوعي لدى أربابها،
ال س�ي�م��ا وأنّ ال�ب�ع��ض ي�ع�ي��ش يف مستوى
مالي متضخم ج��داً؛ مما جعله يفرط يف
استنزاف الكثير من األم��وال دون حاجة،
يف املقابل فإن ذوي الدخل احملدود جندهم
مقلدين يف االستهالك رغم عدم احلاجة،
وجعل الكثير منهم يعاني من عدم القدرة
على إيجاد مردود مادي مدخر يعينه وقت
الظروف الطارئة.

ويؤكد موقع «سوق املال.كوم» على أن جلنا
نواجه مشكلة فيما يتعلق بادخار جزء ولو
بسيط ج��د ًا م��ن ال��رات��ب ،ففي ح�ين يعتقد
ال �ب �ع��ض أن االدخ � ��ار ق��د ال ي�ت�س�ن��ى لذوي
ال��روات��ب املتدنية بعض ال�ش��يء إال أن هذه
املشكلة تواجه ذوي الرواتب املتدنية وذوي
الرواتب العالية على حد سواء؛ فغالب ًا كلما
كان الراتب عالي ًا كان أسلوب احلياة مختلف ًا
بشكل ي��وازي هذه الزيادة يف الراتب بحيث
ت��زي��د امل�ص��اري��ف يف سبيل تلبية متطلبات
هذا النمط املعيشي ،وبالتالي يترتب على
ذل��ك صعوبة كبيرة يف تخصيص ج��زء من
الراتب لالدخار.
وت � � � ��زداد ص �ع��وب��ة ت �خ �ص �ي��ص م �ب �ل��غ معني
لالدخار عندما يكون الشخص غير مدرك
بشكل واض��ح ودقيق لكل املصروفات ،فأول
خ�ط��وة ه��ي م��راق�ب��ة امل�ب��ال��غ امل�ص��روف��ة ،ففي
ن �ه��اي��ة ال �ش �ه��ر ع �ن��دم��ا ي �ك��ون ق��د مت صرف
ال ��رات ��ب ب��ال �ك��ام��ل ،أو رمب� ��ا دع� ��ت احلاجة
إل��ى اق�ت��راض مبلغ إض��ايف أي�ض� ًا ،ق��د يجد
الشخص أن املبلغ الذي كان يفترض ادخاره
قد مت صرفه يف أمور ثانوية جد ًا كان ميكن
بكل بساطة االستغناء عنها.
تطبيقات ذكية
وخ �ت ��ام � ًا ،ف��إن��ه م ��ع ال �ت �ق��دم التكنولوجي
الذي نعيشه ،وعصر الهواتف والتطبيقات
ال��ذك �ي��ة؛ ظ �ه��رت ال �ع��دي��د م��ن التطبيقات
التي رمبا تساعدنا يف تنظيم أمور حياتنا،
وخ��اص��ة األم ��ور امل��ال�ي��ة ،وم�ي��زان�ي��ة األسرة.
وه ��ذه التطبيقات املتعلقة ب� ��إدارة الراتب
ال �ش �ه��ري م �ت��اح��ة ع �ل��ى ك ��ل م ��نGoogle :
 ،play، App Storeوال � �ت� ��ي م �ن �ه��ا على
سبيل امل�ث��ال تطبيقات :م�ص��ارف سعودي،
وم �ص��اري��ف ،وم �ص ��روف ��ات ،و،Learn Vest
وأمبير امل�ص��روف��ات ،و ،+Wallyومصاريفي،
واحسبها صح ،و ،EXpensifyومصاريفك،
ومحفظتي ،و< Level money

إضاءات إدارية

العقوبات التأديبية
هناك معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف
�أن يلم بها؛ حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه
وواجباته ،والتزامات العمل احلكومي.
على املحقق �أن ي��درك �أن حق اجلهة الإداري���ة يف
توقيع العقوبة الت�أديبية ين�ش�أ منذ اللحظة التي
يرتكب فيها املوظف املخالفة الت�أديبية؛ ولأجل
هذا يتعني عليه معرفة ماهية العقوبة ،و�أنواعها،
وال�ضوابط التي حتكمها؛ لأجل �إ�ضفاء امل�شروعية
على قرار العقوبة.

عضو هيئة التدريب سابق ًا
قطاع القانون مبعهد اإلدارة العامة.

عن ذات الفعل ،وال يجوز معاقبة املوظف مرتني بجزاءين
أصليني لم ينص النظام صراحة على اجلمع بينهما.
> تناسب العقوبة مع املخالفة التأديبية :املتفق عليه أن
اجل�ه��ة اإلداري� ��ة تتمتع بسلطة تقديرية يف إي�ق��اع اجلزاء
التأديبي على املوظف املخالف دون أن تقيد نفسها بالتدرج
يف توقيع العقوبة؛ إال أنها يجب عليها أن تراعي ضوابط
توقيع اجلزاء التأديبي الواردة يف املادة ( )34من نظام تأديب
املوظفني ،عندما نصت على أنه «يراعى يف توقيع العقوبة
ال�ت��أدي�ب�ي��ة أن ي �ك��ون اخ �ت �ي��ار ال�ع�ق��وب��ة م�ت�ن��اس�ب� ًا م��ع درجة
املخالفة م��ع اعتبار السوابق وال�ظ��روف املخففة واملشددة
املالبسة للمخالفة وذلك يف حدود العقوبات املقررة
يف هذا النظام».
> تسبيب القرار التأديبي ،وتكمن أهميته
يف أنه:
> ضمانة للموظف املخاطب بالقرار؛
ح� �ت ��ى ي �ت �س �ن��ى ل � ��ه ال � ��وق � ��وف على
األسباب التي بني عليها يف إصداره
وم ��ن ث��م ي �ك��ون ع�ل��ى ب�ي�ن��ة واضحة
من أمره يف حال الطعن عليه أمام
القضاء اإلداري.
> متكني اجلهة القضائية من ممارسة
رقابتها على صحة ال�ق��رار ،واألسباب
التي تضمنها للتأكد من قيام القرار على
وقائع صحيحة وثابتة تبرر اجلزاء التأديبي
املوقع على املوظف <

 kمن كتاب :التحقيق اإلداري :أصوله وقواعده على ضوء نظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب املوظفني.
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أن��واع العقوبات التأديبية :تنقسم العقوبات املنصوص
عليها يف نظام تأديب املوظفني إلى ثالثة أنواع:
> العقوبات األدبية :وهي اإلنذار واللوم.
> ال �ع �ق��وب��ات امل��ال �ي��ة :وت�ت�م�ث��ل يف احل �س��م م ��ن املرتب،
واحلرمان من العالوة الدورية.
> العقوبات التي ت��ؤدي إل��ى اإلب�ع��اد ع��ن الوظيفة،
وهي الفصل من اخلدمة.
ض � � ��واب � � ��ط ت� ��وق � �ي� ��ع ال � �ع � �ق� ��وب� ��ات
التأديبية:
> شرعية العقوبة :مبعنى
أن اجلهة اإلدارية مقيدة
ب��ال�ع�ق��وب��ات ال � ��واردة يف
امل � ��ادة ( )32م��ن نظام
ت � � ��أدي � � ��ب امل � ��وظ� � �ف �ي��ن،
وه� � � ��ي م � � �ح� � ��ددة على
س � �ب � �ي� ��ل احل � � �ص � ��ر وال
مي �ك��ن اخل � � ��روج عليها
ب�ت�ط�ب�ي��ق ع �ق��وب��ة أخرى
غ �ي��ر م �ن �ص��وص ع �ل �ي �ه��ا يف
النظام.
> عدم جواز تعدد العقوبة التأديبية

أ .أحمد بن عبد الرحمن الزكري

أوراق علمية
د .بدر احلربي و�أ.هدى �أبوحيمد يبحثان �أثره على املنظمة واملوظف

التقاعد المبكر في األجهزة الحكومية

منذ �سنوات قليلة م�ضت ،كان بريق الوظيفة احلكومية يخطف �أب�صار الباحثني عن التوظيف يف املجتمع ال�سعودي؛ لأنها متنحهم
ً
نوعا من �أنواع ال�ضمان االجتماعي ،بالإ�ضافة للعديد من املزايا وال�ضمانات الأخرى التي رمبا �أ�صبحت غري ذات مطمع ،خا�صة مع
هيمنة القطاع اخلا�ص يف الوقت الراهن على �سوق العمل وارتفاع ما يتقا�ضاه موظفو هذا القطاع ،بالإ�ضافة �إىل عدد من املتغريات
الأخرى .ولذلك لوحظ جلوء بع�ض موظفي الأجهزة احلكومية م�ؤخراً للتقاعد املبكر ،وهو القرار امل�صريي الذي يتخذه املوظف
احلكومي ويت�ضمن انتهاء عالقته بالوظيفة العامة مبح�ض �إرادت��ه .ولهذا القرار ت�أثريه املبا�شر �سواء على املوظف� ،أو منظمته
احلكومية .وقد لفتت هذه الظاهرة انتباه كل من :د.بدر بن جزاء احلربي ،و�أ.هدى بنت �صالح �أبوحيمد؛ فتناوالها يف درا�ستهما
امليدانية ال�صادرة عن معهد الإدارة العامة بعنوان« :التقاعد املبكر يف الأجهزة احلكومية و�أثره على املنظمة احلكومية واملوظف
املتقاعد يف مدينة الريا�ض».

إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد

العدد  - 158ربيع األول 1440 -هـ

38

قرار مصيري
تتكون هذه الدراس � � ��ة م � � ��ن  6فصول متنوعة،
باإلضافة للمراجع واملالح � � ��ق ،وتقع يف 210
صفح � � ��ات .يس � � ��تهلها الباحث � � ��ان يف الفصل
األول مبدخل الدراس � � ��ة الذي يقرران فيه أن
العالقة الوظيفية يتم تنظيمها منذ بدايتها
وحتى انقضائها من خالل تشريعات وأحكام،
غير أن انتهاء العالقة الوظيفية يختلف عن
انتهاء أي عالقة حقوقية أخرى؛ ألن العالقة
الوظيفي � � ��ة محاطة مبجموع � � ��ة من األحكام
املختلف � � ��ة بس � � ��بب طبيعة الوظيفة نفس � � ��ها.
واألصل أن املوظف يلتحق بالوظيفة العامة
بإرادت � � ��ه ،وبناء على طلبه ،كما أنه يس � � ��تطيع
أن يتركها أيض ًا بإرادته؛ من خالل ما يسمى
االس � � ��تقالة أو التقاعد املبكر .وهذا التقاعد
عبارة ع � � ��ن قرار مصيري وله تأثيره املباش � � ��ر
عل � � ��ى حي � � ��اة املتقاعد مبك � � ��راً ،كما أن � � ��ه يؤثر
على توازن القوى العاملة يف املنظمة؛ لذلك
يجب عليها التخطيط السليم ملواجهة مثل
هذا القرار.
وي � � ��رى الباحثان أن أس � � ��باب التقاع � � ��د املبكر
تف � � ��رض نفس � � ��ها عل � � ��ى الواق � � ��ع اإلداري يف
اململكة؛ إذ إنها تنقس � � ��م بش � � ��كل أساس � � ��ي إلى
فئت �ي ��ن م � � ��ن األس � � ��باب؛ األولى أس � � ��باب على
مس � � ��توى املنظم � � ��ة ،والثاني � � ��ة على مس � � ��توى
املوظف املتقاعد نفسه؛ حيث تكمن معظمها

يف العوام � � ��ل االس � � ��تثمارية أو الوظيفي � � ��ة أو
اخلاص � � ��ة به وبحياته العائلي � � ��ة ،والرغبة يف
االهتمام باألسرة بش � � ��كل خاص والواجبات
االجتماعية بشكل عام ،من مشكالت األبناء
واألهل ،والسكن ،واالنتقال وغيرها .وتشير
اإلحصائيات الصادرة عن املؤسس � � ��ة العامة
للتقاعد إلى تزايد أعداد املتقاعدين مبكر ًا
يف األجهزة احلكومية؛ ففي عام 1981م كانت
نس � � ��بتهم  %19,11وارتفعت بش � � ��كل تدريجي
خالل األع � � ��وام التالية لتصل يف عام 2014م
إلى  %42,3من إجمالي املتقاعدين ،ثم ارتفع
عددهم ليصل إلى  95ألف متقاعد؛ وهو ما
ميثل ما نسبته  %47من إجمالي متقاعدي
الضم � � ��ان؛ مما يش � � ��كل حتدي ًا كبي � � ��ر ًا يجب
على ه � � ��ذه األجهزة مواجهت � � ��ه والعمل على
معاجلته بشكل فعال .فهذه النسبة املذكورة
عالية ج � � ��داً ،وتؤدي إلى اس � � ��تنزاف حقيقي
يف فاتورة التقاعد؛ إذ يس � � ��تحوذ املتقاعدون

املتقاعدون مبكر ًا بلغت
نسبتهم  %47ويستحوذون
على  %58من الفاتورة
الشهرية للرواتب التقاعدية

مبك � � ��ر ًا عل � � ��ى  %58م � � ��ن الفات � � ��ورة الش � � ��هرية
للروات � � ��ب التقاعدية مجتمع � � ��ة؛ إضافة إلى
اآلثار السلبية لهذه الظاهرة.
ِّ
«بكير على تقاعدك»
ويؤك � � ��د الباحثان على أنه رغ � � ��م أن توجهات
الدولة بش � � ��كل عام نح � � ��و االهتم � � ��ام الدائم
بتش � � ��جيع القوى العاملة من رجال ونس � � ��اء
عل � � ��ى االس � � ��تمرار يف العم � � ��ل ،واالش � � ��تراك
بالضم � � ��ان لفت � � ��رات أطول مب � � ��ا ميكنهم من
احلصول على راتب تقاع � � ��دي جيد ،وللحد
م � � ��ن ظاه � � ��رة التقاع � � ��د املبك � � ��ر التي يش � � ��ير
الواق � � ��ع إلى تزايد األع � � ��داد التي تقدم على
طل � � ��ب التقاع � � ��د املبكر؛ لدرجة أن املؤسس � � ��ة
العامة للضمان االجتماعي أطلقت مؤخر ًا
حمالتها اإلعالمي � � ��ة والتوعوية ،مثل حملة
«بكير على تقاعدك».
وعل � � ��ى صعي � � ��د متصل ،تب � � ��دو أهمي � � ��ة هذه
الدراس � � ��ة من بعدي � � ��ن هما :البع � � ��د املعريف؛
حيث هناك ندرة تكاد تكون شبه منعدمة يف
الدراس � � ��ات العربية واألدبيات بشأن التقاعد
املبكر ل � � ��دى موظف � � ��ي األجه � � ��زة احلكومية
خصوص � � � ًا يف اململك � � ��ة العربية الس � � ��عودية،
وقلة الدراسات امليدانية يف مجال التقاعد،
وخاص � � ��ة التقاع � � ��د املبك � � ��ر .والبع � � ��د الثاني
أهميتها العملية؛ فهي متثل مرجع ًا مناسب ًا
لكافة املختصني بتقاعد املوظف احلكومي؛
م � � ��ن حيث حل املعوقات التي حتد من كفاءة
وفعالية استثماره ،وأنها قد تساعد صانعي

التنمية اإلدارية
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القرار يف األجهزة احلكومية على االسترشاد
بالتوصيات واملقترح � � ��ات املقدمة حلل كافة
اإلناث وأصحاب الوظائف
التحديات التي قد تواجهها نتيجة التقاعد
التنفيذية واملطلقون ومن
املبكر ملنسوبيها.
تتراوح أعمارهم بني
الشروط واألنظمة
دراسة
يف
للدراسة
وقد متثل الهدف الرئيسي
 59-56سنة
اآلثار املترتبة للتقاعد املبكر يف تلك األجهزة
على املنظمة واملوظف املتقاعد ،إضافة إلى
أربع � � ��ة أه � � ��داف فرعية ،وه � � ��ي :التعرف على
معدل التقاعد املبكر يف األجهزة احلكومية ،والتخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية،
وأسبابه ،واآلثار املترتبة عليه بالنسبة لهذا وتأثي � � ��ر التقاع � � ��د املبك � � ��ر عل � � ��ى التخطيط
املوظف ،وبالنس � � ��بة ملنظمته التي كان يعمل اإلستراتيجي للموارد البشرية.
بها .وقد ُأجريت الدراسة على عينة مالئمة ويف ضوء ما س � � ��بق ،يسلط الباحثان الضوء
بل � � ��غ حجمه � � ��ا  354مبحوث ًا م � � ��ن املوظفني عل � � ��ى التقاع � � ��د يف اململكة الت � � ��ي عرفت أول
املتقاعدي � � ��ن مبكراً ،وأيض � � � ًا  69مبحوث ًا من نظ � � ��ام للتقاعد يف ع � � ��ام 1364هـ ،ث � � ��م نظام
مدي � � ��ري التخطيط اإلس � � ��تراتيجي واملوارد التقاعد يف عام 1378ه � � �ـ ،ثم نظام التقاعد
البشرية يف األجهزة احلكومية يف الرياض .يف ع � � ��ام 1381ه � � �ـ ،وأخي � � ��ر ًا نظ � � ��ام التقاع � � ��د
ويستعرض د.بدر احلربي ،وأ.هدى أبوحيمد الصادر يف عام 1393هـ ،والذي ما زال س � � ��اري
يف الفصل الثاني «اإلطار النظري للدراسة» ،املفع � � ��ول حتى تاريخ � � ��ه .وقد اش � � ��ترط هذا
حي � � ��ث يرك � � ��زان عل � � ��ى جزئيت �ي ��ن مهمت �ي ��ن؛ النظام لإلحالة إل � � ��ى التقاعد عند بلوغ 20
أوالهما هي التقاعد والتقاعد املبكر ويبرزان سنة يف اخلدمة الش � � ��روط التالية :أن يكون
بناء على رغبة
من خاللها التقاعد بصفة عامة ،والتقاعد طلب اإلحالة للتقاعد املبكر ً
املبكر يف اململكة العربية السعودية ،والتقاعد املوظف نفس � � ��ه ،وأن تبلغ مدة خدماته عند
املبك � � ��ر والصن � � ��دوق التقاع � � ��دي للتأمينات تق � � ��دمي الطلب  20س � � ��نة بعد اس � � ��تبعاد أيام
االجتماعي � � ��ة ،والتقاع � � ��د املبك � � ��ر للم � � ��رأة .الغياب وم � � ��دد اإلجازة االس � � ��تثنائية دون أن
وتتحدد اجلزئي � � ��ة الثانية يف تأثير التقاعد تبلغ خدمته  25س � � ��نة؛ إذ عن � � ��د بلوغه املدة
املبكر على التخطيط اإلستراتيجي للموارد األخيرة يس � � ��تحق معاش � � � ًا تقاعدي ًا مبوجب
البش � � ��رية وتتضم � � ��ن إدارة املوارد البش � � ��رية ،النظ � � ��ام بغ � � ��ض النظ � � ��ر ع � � ��ن س � � ��بب إنه � � ��اء
خدماته ،وأن توافق جهة العمل.
وجت � � ��در اإلش � � ��ارة إل � � ��ى أن مقدار
املع � � ��اش التقاع � � ��دي يك � � ��ون وفق
املعادلة التالية:
املع � � ��اش التقاع � � ��دي = (الرات � � ��ب
األساس � � ��ي ÷  × )40ع � � ��دد س � � ��نوات
اخلدمة
نتائج وتوصيات
وق � � ��د توصل � � ��ت الدراس � � ��ة لنتائج
عدي � � ��دة تتركز يف اآلت � � ��ي :غالبية
املتقاعدي � � ��ن مبك � � ��ر ًا وبنس � � ��بة
 %83م � � ��ن أف � � ��راد العين � � ��ة املختارة

ل � � ��م يعملوا بعد س � � ��ن التقاع � � ��د .وأن معدل
التقاع � � ��د املبكر يف األجهزة احلكومية تزايد
بش � � ��كل ملحوظ م � � ��ع بداي � � ��ة الع � � ��ام 2010م
ووص � � ��ل ألعل � � ��ى قيم � � ��ة يف الع � � ��ام 2014م ثم
انخف � � ��ض قلي �ل � ً�ا يف الع � � ��ام 2015م .وتنوعت
أس � � ��باب ه � � ��ذا التقاع � � ��د املبكر ب �ي ��ن احلاجة
إل � � ��ى الراحة ،وحاجة أس � � ��رة املتقاعد ملتابعة
ش � � ��ؤونها والتف � � ��رغ له � � ��ا ،وعدم الق � � ��درة على
مزاولة أي جتارة أو مش � � ��روع جتاري يف أثناء
العم � � ��ل احلكوم � � ��ي .كما اختلف � � ��ت آثار ذلك
التقاعد على املتقاعد نفسه فكانت كاآلتي:
أن ق � � ��رار التقاع � � ��د كان موفق ًا؛ حيث جنحت
املش � � ��اريع التجاري � � ��ة للمتقاع � � ��د ،وأصبحت
عالقته مع أس � � ��رته أفضل بكثير ،بينما رأى
متقاعدون آخرون أن مش � � ��كالتهم األس � � ��رية
زادت بع � � ��د التقاع � � ��د املبك � � ��ر .وج � � ��اءت آثاره
بالنس � � ��بة للمنظمة كاآلت � � ��ي :التقاعد املبكر
يعط � � ��ي فرص � � ��ة لضخ دم � � ��اء جدي � � ��دة جلهة
العم � � ��ل ،ويزيد م � � ��ن الوظائف املق � � ��ررة لها،
وأنه يؤدي إل � � ��ى فقدانها لعدد من الكفاءات
اإلداري � � ��ة .وقد حتددت الفئ � � ��ات األكثر رغبة
يف التقاعد املبكر م � � ��ن نظرائهم يف كل من:
اإلن � � ��اث ،وأصح � � ��اب الوظائ � � ��ف التنفيذي � � ��ة،
واملطلق �ي ��ن ،وأصحاب الفئ � � ��ة العمرية (من
 59-56سنة) ،وذوي املؤهل الدراسي أقل من
الثانوية العامة.
ويف ضوء هذه النتائج؛ يبدي د.بدر احلربي،
وأ.ه � � ��دى أبوحيم � � ��د التوصي � � ��ات التالي � � ��ة:
ضرورة مساعدة الوزارات املعنية للمختصني
يف مجال التقاعد املبك � � ��ر؛ للحد من تفاقم
الظاه � � ��رة ،وضرورة االهتمام بإس � � ��تراتيجية
تنمية وتطوير األداء املؤسس � � ��ي يف األجهزة
احلكومية ،وكذلك ضرورة االهتمام بأوضاع
املوظفني االجتماعية والنفسية والوظيفية
واملادية ودراس � � ��ة الطرق التي ترفع من درجة
الرضا الوظيفي ،والعمل على إنش � � ��اء مركز
اجتماعي خ � � ��اص باملتقاعدين يضم جميع
الوظائ � � ��ف احلكومية ،وض � � ��رورة العمل على
دراسة السن األنسب للتقاعد املبكر مرتبط ًا
مبوافقة جهة العمل <

تحقيق

�آالم الظهر والرقبة والتهاب العني والأرق �أهم �أعرا�ضها

أمراض المهنة خطر يهدد اإلنتاجية
ويسبب التسرب الوظيفي

اختلفت بيئات العمل يف ال�سنوات الأخرية ،حيث قل االعتماد على التعامالت الورقية وزاد االعتماد
على احلا�سبات الآلية يف �أداء خمتلف الأعمال؛ وقد كان لهذا التطور الكبري الذي حدث يف املهن
املختلفة �آثاره ال�سلبية على �صحة املوظفني نتيجة اجللو�س فرتات طويلة على الكرا�سي-التي رمبا
�أغلبها غري مريح ج�سدي ًا-و�أمام هذه احلا�سبات .يف هذا التحقيق ا�ستطلعنا �آراء بع�ض املوظفني عما
يعانونه من �أعرا�ض مر�ضية و�أهم احللول التي ي�ستعر�ضها اخلرباء للوقاية من هذه الأمرا�ض.
إعداد :
سامح الشريف

العدد  - 158ربيع األول 1440 -هـ

40

التنمية اإلدارية

مرض مهني
امل ��رض امل�ه�ن��ي ه��و م��رض يصيب الفرد؛
ً
نتيجة لطبيعة عمله أو نشاطه املهني،
حيث يتم تعريفه عند انتشاره يف بيئة
عمل محددة ُمقارنة باحمليط السكاني
ال � �ع� ��ام أو ب �ب �ي �ئ��ة ع �م ��ل أخ� ��رى .ووف � �ق � � ًا
ل��وي�ك�ي�ب�ي��دي��ا؛ مي�ك��ن ل�لإص��اب��ة أن تكون
ن ��اجت ��ة ع� ��ن ال� �ت� �ع ��رض ل� �ع ��وام ��ل ض� ��ارة
مختلفة ،قد تكون كيميائية ،أو فيزيائية،
أو ب �ي��ول��وج �ي��ة ،أو م�س��رط�ن��ة أو مشعة.
ً
وخالفا إلصابة العمل التي تكون ناجتة
بالعادة عن وق��وع ح��ادث ملرة واح��دة؛ فإن
امل ��رض امل�ه�ن��ي ع ��ادة م��ا ي�ك��ون ن��اجت � ًا عن
التعرض ال��دائ��م وامل�ت�ك��رر ملسبب الضرر
على امتداد فترة زمنية معينة.

ضرورة توفير مكاتب مريحة
وعيادة أولية وفحص دوري
مسببات الضغوط
وإزالة
ّ
النفسية
جامعة «بيتسبرغ» األمريكية .وأضاف:
حتى التفكير يف خ��وض نقاش ح��اد مع
رئيسك أو اخل��وف م��ن أع�ب��اء العمل كل
ي��وم ،يعتبر م��ن ع�لام��ات ال�ت��وت��ر املزمن.

أعمال مكتبية
ون� �ل� �ف ��ت إل � ��ى أن ك� ��ل وظ� �ي� �ف ��ة تختلف
طبيعتها وفق ًا ملتطلباتها ومهامها ،وقد
ت �ت �س �ب��ب ب �ع��ض ال ��وظ ��ائ ��ف يف اإلصابة
مبشكالت صحية؛ ولذلك يجب االنتباه
أثناء العمل بهذه الوظائف .وكثير من
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عضوية ونفسية
وم � ��ن اجل� ��دي� ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن ك� �ث� �ي ��ر ًا من
امل��وظ�ف�ين ي�ع��ان��ون م��ن األع �ب��اء النفسية
املتعلقة بالعمل والضغوط الشديدة من
أم��راض ع��دة .فطبق ًا للمركز األمريكي
ملكافحة األمراض والوقاية منها-بحسب
امل��وق��ع األمل��ان��ي ال�ش�ه�ي��ر -DWف � ��إن بيئة
العمل املرهقة ترتبط بزيادة التغيب عن
العمل ورغ�ب��ة امل��وظ�ف�ين يف التخلي عن
ع�م�ل�ه��م ،ب��اإلض��اف��ة ل�لإص��اب��ة مبشكالت
صحية ،مثل أمراض ضغط الدم والقلب
وغ� �ي ��ره ��ا .وق � ��د رص � ��د خ � �ب� ��راء الصحة
النفسية أم��راض��ا ن��اجت��ة ع��ن الوظائف
الصعبة وتأثيراتها.
«إن ك�ن��ت تعمل بوظيفة ال حت�ب�ه��ا ،فإن
ك��ل ي��وم تذهب فيه للعمل ،ستعاني من
ض �غ��وط ع ��دم ال �ش �ع��ور ب��ال �س �ع��ادة» ،هذا
م��ا أك��ده الباحث «ب ��روس إس راب�ي�ن» من

>> ياسر اّ
الشلحي:

ويتسبب هذا النوع من التوتر يف تنشيط
هرموني «الكورتيزول» و»النورادرينالني»؛
مما يسبب أض��رار ًا على الصحة البدنية
والعقلية .ويقول «جيمس كامبل كويك»
م��ن ج��ام �ع��ة «ت �ك �س��اس»« :ع �ن��دم��ا تترك
ال� �ع� �م ��ل ،ي �ج��ب أن ت� �ت ��رك ك ��ل مشاكله
ه �ن��اك» .فالبعض ال يفصل ب�ين العمل
واحل�ي��اة الشخصية ،األم��ر ال��ذي يدفعه
للتفكير امل�س�ت�م��ر ح�ت��ى أث �ن��اء القيادة،
مم��ا ق��د يتسبب يف ف�ق��دان التركيز على
الطريق ووقوع حوادث خطيرة.

تحقيق

التي حتدث نتيجة اجللوس املطول على
كرسي أمام احلاسوب ،وتزداد مخاطرها
مب� ��رور ال ��وق ��ت ،ح�ي��ث ت��ؤث��ر ع�ل��ى صحة
العمود الفقري وميكن أن تؤدي لإلصابة

>> عبداهلل الزهراني

أعاني من ألم يف الكتفني وصداع
وتوتر أثناء العمل
األع�م��ال تتطلب اجل�ل��وس على املكتب
طوال الوقت ،ويظل هذا الوضع قائم ًا
لسنوات طويلة ول�ي��س م�ج��رد أي��ام ،بل
ومي �ك��ن أن مت �ت��د ل �ف �ت��رات م �س��ائ �ي��ة يف
امل �ن��زل .وغ��ال�ب� ًا م��ا ت�ك��ون ه��ذه األعمال
على جهاز احل� ��اس� ��ب اآلل� � � ��ي .لذلك
ن �ع��رض ل �ك��م ف�ي�م��ا ي �ل��ي أه ��م األض� ��رار
الصحية الناجتة عن األعمال املكتبية
التي يوجزها املوقع الطبي املتخصص
«ويب طب» وهي:
آالم الظهر :من أكثر املشاكل الصحية
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باالنزالق الغضرويف.
آالم الرقبة :كذلك يتسبب اجللوس أمام
احل��اس��ب االل��ي إل��ى إص��اب��ات يف الرقبة؛
التي ينتج عنها آالم شديدة والتهابات
يف الفقرات العنقية.
ال�ت�ه��اب وت��ر اإلبهام :وهو م��ن املشكالت
الصحية التي حتدث بسبب كثرة الكتابة
ع�ل��ى ج �ه��از احل��اس��ب اآلل ��ي ك��واح��د من
أبرز األسباب.
ضعف النظر :نتيجة التركيز الدائم يف
جهاز احلاسوب ،يبدأ النظر يف الضعف
بشكل تدريجي.
الصداع الشديد :حيث تزداد فرص الشعور
ب ��آالم ال � ��رأس؛ نتيجة اجل �ل��وس املستمر
والنظر يف الشاشة لفترات طويلة.
تصلب املفاصل :أيض ًا يعتبر اجللوس
لفترات طويلة دون حتريك املفاصل من
أسباب تصلبها ،وميكن مالحظة هذا عند

>> سلطان الدباس:

أعمل على احلاسب اآللي يومي ًا
والنتيجة آالم جسدية
محاولة القيام بشكل مفاجئ والشعور
بآالم وصعوبة يف حتريكها ،ومع الوقت
ميكن أن يتحول إلى التهاب شديد يف
املفاصل.
م �ش��اك��ل القلب :أثبتت ال �ع��دي��د من
ال ��دراس ��ات أن اجل �ل��وس ل��وق��ت طويل
ي ��زي ��د اح �ت �م��ال �ي��ة اإلص ��اب ��ة بأمراض
ال�ق�ل��ب؛ ألن��ه ي ��ؤدي إل��ى ت�ل��ف األوعية
الدموية وتكلس شرايني القلب.
السمنة :كما أن ك�ث��رة اجل�ل��وس يؤدي
إل��ى السمنة ،وخ��اص� ً�ة يف حالة اإلكثار

التنمية اإلدارية

>> فهد املطيري:
آالم الظهر والتهاب
العني واألرق أهم
األعراض
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م��ن ت�ن��اول ال�ط�ع��ام ،وه��ي ب��داي��ة للعديد
من املشكالت الصحية اخلطيرة.
تراجع اإلنتاجية
ت�ف��رض طبيعة العمل على الكثير من
املوظفني اجللوس وراء املكاتب ساعات
طويلة ،ويقول اخلبراء إن هذا اجللوس
فترات طويلة يسبب-إلى جانب املشاكل
الصحية العديدة للموظفني-تناقص ًا يف
اإلنتاجية ،مع شعور املوظفني بالتعب
واض�ط��راره��م إل��ى أخ��ذ إج ��ازات مرضية
من وقت آلخ��ر ،وذل��ك بحسب ما أوردته
مجلة «الرجل».
وت � �ق� ��ول اخل� �ب� �ي ��رة يف ص� �ح ��ة العظام
«مت��ار غ��ازي» إن وضعيات اجل�ل��وس غير
ال�ص�ح�ي�ح��ة أث �ن��اء ال�ع�م��ل وراء املكاتب
ت �س �ب��ب ال� �ع ��دي ��د م� ��ن األم� � � � ��راض ،مثل
ال �ب ��دان ��ة ،وزي� � ��ادة ال �ض �غ��ط ع �ل��ى عظام
العمود الفقري والعظام ،باإلضافة إلى
ضعف وضمور يف العضالت؛ مما يسبب
آالم� ًا مبرحة للمريض .وأش��ارت إلى أن
تثقيف امل��وظ�ف�ين وتوعيتهم بالرعاية

ال��وق��ائ �ي��ة واس� �ت� �ح ��داث ب ��رام ��ج خاصة
مبمارسة الرياضة يف الشركات؛ سيكون
م�ف�ي��د ًا يف احل��د م��ن ه��ذه املشكلة ،ومن
ال �ض��روري أن يتم التعامل م��ع املشكلة
من جذورها من خالل حتسني وضعيات
اجللوس وزي��ادة احلركة يف املكتب ،بد ًال
م��ن االع �ت �م��اد ع�ل��ى األدوي � ��ة واملسكنات
لتخفيف األلم.
إرشادات طبية
وألن استخدام احلاسبات اآللية – بكل
أشكالها – يعد جزء ًا أساسي ًا من وظائف
اليوم؛ ال بد من اتباع العادات السليمة
أث �ن��اء ال �ت �ع��ام��ل م��ع احل ��اس ��ب؛ لتجنب
النتائج السلبية التي ميكن أن تؤثر على
صحة اجل�س��د .وت��وج��د بعض النصائح
التي يوصي بها اخل�ب��راء عند التعامل
م ��ع األن� � � ��واع امل �خ �ت �ل �ف��ة م ��ن احلواسب
بحسب موقع «تواصل» وهي:
 ي�ج��ب االل �ت��زام ب��ال��وض�ع�ي��ة الصحيحةللجلوس ،فال بد من اختيار مقعد مريح،
وجت �ن��ب اجل �ل��وس يف وض �ع �ي��ة ت� ��ؤدي إلى

ان �ح��راف ال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري ،ح�ي��ث يفضل
احل�ف��اظ على زاوي ��ة ك��وع ال�ي��د ب��درج��ة 90
درجة يف اليد املتحكمة بفأرة احلاسب.
 االب�ت�ع��اد ع��ن ش��اش��ة احل��اس��ب مب��ا يزيدعلى  60س��م ،والتأكد من نظافتها بشكل
مستمر.
 االب �ت �ع��اد – ق ��در اإلم �ك��ان – ع��ن وضعاحلاسب احملمول «الب توب» مباشرة على
اجللد؛ إذ يظن الكثير أنه يؤمن لهم الراحة
واالس� �ت ��رخ ��اء ب��وض �ع��ه ب �ش �ك��ل دائ � ��م على
األرج��ل ،ولكن ال��دراس��ات أثبتت أن وضعه
على األرج ��ل يتسبب يف اإلص��اب��ة بحروق
يف طبقات اجللد العليا؛ بسبب االحتكاك
املباشر للجلد مع احلرارة الصادرة منه.
 العمل على إراحة العينني مدة تتراوحبني  3إل��ى  5دق��ائ��ق ،بعد كل ساعة عمل
على احل��اس��ب ،بإبعاد النظر ع��ن شاشة
احلاسب؛ حتى تريح عضالت العينني.
 خفض ض��وء شاشة احلاسب؛ حتى الجتهد العينني ،ويفضل عدم استخدامه
يف حجرة معتمة على اإلطالق.
 ال �ف �ح��ص ال �ط �ب��ي ل�ل�ع�ي�ن�ين ،وللظهربشكل دوري؛ إذا كنت مم��ن يستخدمون
احلاسب بشكل يومي ولفترات طويلة.
 ي �ف �ض��ل أداء ال �ت �م��اري��ن اآلت� �ي ��ة أثناءاجل �ل��وس أم� ��ام ش��اش��ة احل ��اس ��ب :إغالق
العني اليمنى ،والضغط بلطف بطرف
�وان ،ث��م قم
اإلص�ب��ع على ال�ع�ين مل��دة  3ث � ٍ

تحقيق
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بإزالة اإلصبع مع إبقاء العني مغمضة
ملدة  3ثوان أيض ًا ،ثم افتح عينيك وكرر
العملية بالعني اليسرى ،إغ�لاق العني
ثوان ،ثم فتحها بكل متسع
بقوة ملدة ٍ 5
ممكن ،امل��واظ�ب��ة على رم��ش العيون 20
مرة يف الدقيقة.
صداع والتهاب وآالم
ولالقتراب أكثر من األع��راض املرضية
ال �ت��ي ي�ع��ان��ي م�ن�ه��ا امل��وظ �ف��ون؛ التقينا
ب �ع��ض م��وظ �ف��ي األج � �ه� ��زة احلكومية
وس� ��أل � �ن� ��اه� ��م ع � �م� ��ا ي � �ش � �ع� ��رون ب � ��ه من
أعراض .فقال لنا عبداهلل سعيد خضر
الزهراني-املساعد اإلداري-ب��أن��ه يعمل
يف وظ �ي �ف��ة م�ك�ت�ب�ي��ة ي�س�ت�ع�ين يف أدائه
باحلاسب اآللي بشكل دائم؛ ولذلك فهو
يعاني م��ن ع��دد م��ن األع ��راض املرضية
ك��األل��م يف الكتفني وص��داع وأرق وتوتر
وضغوط نفسية أثناء العمل؛ تضطره
يف بعض األحيان للحصول على إجازة
لالسترخاء.
من جانبه ،يشير فهد املطيري-مدقق

احلسابات-والذي يعمل أيض ًا بوظيفة
مكتبية ويستخدم احلاسب اآللي بشكل
مستمر ،إلى أنه يعاني من ألم يف الظهر
والتهاب العني والصداع واألرق.
ع �ل��ى ج ��ان ��ب آخ � ��ر؛ ي ��ؤك ��د ل �ن��ا سلطان
عبدالرحمن الدباس-باحث تخطيط -
أنه يعتمد يف أداء أعماله على احلاسب
اآللي يومي ًا؛ ونتيجة لذلك فهو يعاني
م ��ن أل � ��م يف ال �ظ �ه��ر ن �ت �ي �ج��ة اجللوس
باستمرار أمام احلاسب اآللي.
مبادرات وحلول
ويقدم لنا اخلبير يف الرعاية الصحية
ياسر الشلاّ حي العديد من املقترحات
ال� �ت ��ي م ��ن ش��أن �ه��ا م ��واج �ه ��ة األم � ��راض
الوظيفية ،فيشير إلى أهمية الدور الذي
مي�ك��ن أن تلعبه اإلدارة يف ت�ل�ايف خطر
ّ
املوظفني باألمراض الوظيفية؛
إصابة
من خ�لال تبنيها مل�ب��ادرات نوعية للحد
من هذه الظاهرة.
ويضيف الشلاّ حي« :ميكن تقسيم هذه
املبادرات لنوعني ،يرتبط أولهما بتقليل

م �خ��اط��ر األم � ��راض اجل �س��دي��ة؛ بتوفير
بيئة عمل آمنة ووسائل مكتبية مريحة،
واحل��رص التام على توافق مهام العمل
حتمل اجلسد الطبيعية ،من
مع مقدرة ّ
خ�ل�ال إي �ج��اد ف �ت��رات راح ��ة ك��اف�ي��ة أثناء
س ��اع ��ات ال �ع �م��ل ،وت �ب �ن��ي م �ف �ه��وم تبادل
األدوار وال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي ،م��ع إمكانية
وج��ود عيادة أولية للتعامل السريع مع
إصابات العمل والفحص الطبي الدوري
كإجراء وقائي ،خصوص ًا لتلك املنظمات
التي تعتمد على اجلهد اجلسدي وتزداد
فيها فرص إصابات العمل.
فيما يرتبط النوع الثاني من املبادرات-
واحلديث ال يزال لياسر الشلاّ حي-بتلك
اجل� �ه ��ود ال �ت��ي ت �ه��دف إلزال� � ��ة مسب ّبات
ال�ض�غ��وط النفسية وم��ا ق��د ينتج عنها
م��ن أرق وت��وت��ر وإح� �ب ��اط ،ومي �ك��ن إدراج
التحفيز والتمكني وال �ع��دل واالحتواء
وال �ش �ف��اف �ي��ة ،ك �م �ب��ادرات ف� ّ�ع��ال��ة يتوجب
أن تؤخذ بعني االعتبار للحد م��ن تلك
الضغوط واحليلولة دون اإلصابة بها <

مقال

التنمية اإلدارية

مكتباتنا اليوم وقوانني «راجنانا ثان»

 kرئيسة مكتبة الفرع النسائي  -معهد اإلدارة العامة  -الرياض

،،

k

أمل بنت عبد العزيز احلسني

أسس
ًّ
«راجناناثان»
احلركة املكتبية
يف الهند وصمم
نظام «كولون»
املتقن يف
التصنيف وبرع
يف اخلدمة
املرجعية

،،
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«راجناناث � � ��ان» (  ) Shiyali Ramamrita Ranganathanمن أش � � ��هر علماء املكتبات ،وقد
تويف بعمر الثمانني عام ًا ،وكانت بدايته مدرس رياضيات ،ولكن ش � � ��اء القدر أن ينخرط
أس � � ��س احلرك � � ��ة املكتبية يف الهند
يف عل � � ��م املكتبات وأصبح من أس � � ��اتذة املكتبات ،حيث َّ
وصمم نظام «كولون» املتقن يف التصنيف وبرع يف موضوع اخلدمة املرجعية ،باإلضافة
إلى وضع قوانني املكتبات اخلمسة التي تتلخص يف اآلتي:
-1لكل قارئ كتابه.
-2لكل كتاب قارئه.
-3الكتب ينبغي أن تستخدم.
-4احملافظة على وقت القارئ.
نام.
-5املكتبات كائن ٍ
وعن � � ��د مقارنة هذه لقوانني م � � ��ع ما هو معمول به يف مكتباتنا اليوم؛ وجدنا أن املكتبات
ق � � ��د تطورت كثي � � ��راً ،وبالكاد جنزم أنه � � ��ا أصبحت حتقق الرضا الت � � ��ام ألغلب الباحثني
والباحثات يف ظل العناية اخلاصة التي تالقيها املكتبات من اجلهات املسئولة عنها ،ويف
ظل العناية العامة التي توليها حكومتنا الرشيدة للعلم والعلماء ومراكز املعلومات.
فاملكتب � � ��ات اآلن س � � ��واء وطنية ،أو عام � � ��ة ،أو جامعية ،أو متخصص � � ��ة؛ أصبحت تقدم ما
يطلب � � ��ه الباحث يف ظل التخصصات احلديثة بأس � � ��رع وأقل جه � � ��د ،وهذا ما أراده عاملنا
يف القان � � ��ون األول .وأيضا تهتم مكتباتنا بتوفير أحدث اإلصدارات لكل أش � � ��كال املعرفة
التقليدي � � ��ة واإللكترونية والتعريف بها وتس � � ��هيل تقدميها جلمي � � ��ع الباحثني ،وهذا ما
يدعو إليه القانون الثاني .كما أن خطة التزويد للمكتبات اليوم اختلفت اختالف ًا تام ًا،
حيث إن ش � � ��غلها الشاغل أصبح توفير ما يحتاجه املستفيدون من املكتبة واالبتعاد عن
االختيار العش � � ��وائي الذي م � � ��ن املمكن أن يجعل الكتاب عنص � � ��ر ًا جامد ًا وغير فعال يف
املكتبة وال يستعار وهذا ما يصبو إليه «راجناناثان» يف القانون الثالث.
ولق � � ��د اعتمدت جميع املكتبات اليوم أنظم � � ��ة آليه حديثة ومتطورة يف تنظيم املكتبات،
بداية من االختيار والتزويد والتسجيل والفهرسة والتصنيف واإلعارة واإلحاطة والبث
وانتهاء بالتسويق اإللكتروني
االنتقائي واخلدمة املرجعية والبحث يف الفهرس اآللي،
ً
العالم يف
ال � � ��ذي يجعل املكتب � � ��ات معروفة ومتواج � � ��دة دائم ًا ،وه � � ��ذا ما نادى إليه ه � � ��ذا ِ
القان � � ��ون الراب � � ��ع .وتتجاوز مكتباتنا هذا الش � � ��يء لتنحى منح � � ��ى االهتمام باجلودة يف
العمل وتوفير التقنيات مبزيد من اإلبداع ممثلة باإلعارة الذاتية واملستودعات الرقمية
وانتهاء بإجنازاتها يف توحيد الفهرس � � ��ة والتصنيف بالفهرس العربي املوحد والوصول
ً
إلى مص � � ��ادر املعلومات العاملية باملكتبة الرقمية وقواع � � ��د املعلومات وهذا كله جتاوز ما
أراد حتقيق � � ��ه «راجناناثان» من خالل القانون اخلامس .والزالت مكتباتنا تتنافس على
التقدم؛ فنم قرير العني يا «راجناناثان» <

األرقام واإلدارة

لألرقام في عالم اإلدارة وعلومها المتنوعة أهميتها
الخاص���ة؛ فمن خاللها يمكن إص���دار األحكام على
األداء وتقييم���ه ،والتخطي���ط للمس���تقبل ،ووضع
اإلستراتيجيات المختلفة .

112٫785

هو ع��دد املنش��آت الصناعية
يف اململك��ة للع��ام 2017م وبل��غ إجمال��ي
ً
مش��تغال ،منها
عدد املش��تغلني فيه��ا 1,211,982
 640منش��أة كبي��رة احلج��م بل��غ ع��دد املش��تغلني فيه��ا
ً
مش��تغال ،و 5,869منش��أة متوس��طة احلجم بلغ عدد
409,380
ً
مشتغال ،و 18,037منشأة صغيرة احلجم بلغ
املشتغلني فيها 399,370
ً
مشتغال ،و 88,239متناهية الصغر بلغ عدد
عدد املشتغلني فيها 235,575
ً
مش��تغال( .تقرير الهيئة العامة لإلحصاء عن «مسح
املش��تغلني فيها 167,657
النشاط الصناعي للعام 2017م»).

20%
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م��ن الش��ركات الياباني��ة تق��وم بتوظي��ف املبتعث�ين
الس��عوديني فيها بدافع احلاجة إليهم يف أعمالها يف السعودية،
بينم��ا  %13منها تق��وم بتوظيفهم لدعم السياس��ات العاملية يف
الش��ركة ،و %13الس��تيفاء ش��روط الس��عودة ،و %7الس��تقطاب
الكفاءات املتميزة ،و %7لنق��ص أعداد الكفاءات الوطنية داخل
الياب��ان ،و %7بن��اء عل��ى طلب الش��ريك التجاري من الش��ركات
الس��عودية( .د.عصام أمان اهلل بخ��اري يف بحثه بعنوان« :واقع
جتربة توظي��ف املبتعثني الس��عوديني يف الش��ركات اليابانية»
املنشور يف مجلة «اإلدارة العامة»).

39%

من الهجمات

اإللكترونية يف اململكة
اس��تهدفت

القط��اع

احلكوم��ي( .جري��دة
«االقتصادية»).

70%

هي قيمة معدل التوظيف
اإلل���ك���ت���رون���ي م��ق��ارن��ة ب��وس��ائ��ل
التوظيف التقليدية وي��زي��د من
سرعة دورة التوظيف يف كل مرحلة.
(مصطفاوي الطيب ،وبونيف محمد
األمني يف دراستهما بعنوان« :خدمات
التوظيف اإللكتروني»).

62%

م��ن املديري��ن

والتنفيذيني يقولون إنهم
يتخ��ذون الق��رار الصع��ب
يف العم��ل مباش��رة ،بينم��ا
 %58منه��م يتعرف��ون على
ً
أوال قب��ل
آراء اآلخري��ن
اتخاذ مث��ل هذه القرارات.
(تش��اك مارت�ين يف كتابه
بعن��وان« :اإلدارة احلازمة:
الط��رق الس��بع جلع��ل
الق��رارات الصعب��ة أس��هل
وحتقيق األرق��ام املطلوبة
ومن��و العم��ل يف أوق��ات
الرخاء والشدة»).

300

ملي��ار دوالر

س��نوي ًا تنفقه��ا الص�ين
حالي�� ًا عل��ى البح��ث
العلم��ي ،مقارن��ة بـ 450
ملي��ار دوالر تنفقه��ا
أمري��كا ،وم��ن املتوقع أن
يتجاوز إنف��اق الصني يف
هذا املجال إنفاق أمريكا
بحل��ول ع��ام 2022م.
(جريدة «عكاظ»).

مقال

التنمية اإلدارية

البيانات الضخمة..واستخداماتها

 kمدربة يف قطاع اإلدارة املكتبية ،مديرة مركز األعمال يف الفرع النسائي بالرياض -معهد اإلدارة العامة
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إذا كانت البيانات هي أرقام وكلمات خام ألي عملية سواء كانت صغيرة أم كبيرة ،فإن املعلومات هي معاجلة هذه
البيان � � ��ات إلخراج مادة واضحة ومفهومة م � � ��ن خالل األرقام أو الكلمات .ويف ضوء ذل � � ��ك؛ تبدو أهمية البيانات،
k
نوف بنت إبراهيم بن سعيدان
وخاص � � ��ة البيان � � ��ات الضخمة التي لها تعريفات متعددة .فه � � ��ذه النوعية من البيانات إذا أردنا االس � � ��تفادة منها،
وتوظيفه � � ��ا يف اتخاذ القرارات ،فس � � ��نحتاج إل � � ��ى برمجيات وأدوات معق � � ��دة وغير معتادة لتحليله � � ��ا؛ نظر ًا لكبر
حجمه � � ��ا وتضاعفها يف الثانية الواحدة ،باإلضافة ال � � ��ى حاجتنا الى املختصني لتحليل هذه البيانات الضخمة
بوسائل حتليل حديثة للتعامل معها ،كما أنها تتطلب مهارات عالية يف البرمجيات احلديثة .وكل هذا ألن املعلومة يف الوقت احلالي أصبحت ثمينة جد ًا جداً.
وألن هناك قرارات مهمة ستستخدم نتائج التحليل والدراسات؛ فاخلطأ يف التحليل سيؤدى إلى نتائج سلبية يف القرار املتخذ وستزيد التكاليف على املنظمات
وقد يؤدي ذلك إلى كوارث على مستوى املنظمات ثم على مستوى الدول .فكيف نستفيد من تلك البيانات؟ وماهي استخداماتها يف احلياة العصرية؟
مع ثورة املعلومات يف الوقت احلالي واس � � ��تخداماتنا املتنوعة حلواس � � ��بنا الشخصية ،وهواتفنا املتنقلة ،ومواقع الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) والكثير من املواقع
التي تتيح لنا مجموعة كبيرة من املعلومات والتي يتحتم علينا تسجيل بياناتنا الشخصية ومعلوماتنا داخل تلك املواقع ،خاصة مواقع التواصل االجتماعي؛ لكي
نحصل على أقصى اس � � ��تفادة منها .فكل ذلك يتيح تكوين بيانات ضخمة بإمكان ا ُملخ َولني االس � � ��تفادة منها واس � � ��تخدامها حسب توجهاتهم .وكلما كانت البيانات
واع .لذا فإن بعض املواقع حتتم علينا التوقيع على صحة البيانات قبل التسجيل.
صحيحة؛ كانت ضخامتها ذات استدالل ٍ
ويف عام 2012م حددت احلكومة البريطانية البيانات الضخمة بأنها أحد ثماني تقنيات مس � � ��تقبلية عظيمة؛ وذلك وفق ًا للكم الهائل واملتنامي الذي تضيفه لنا
هذه النوعية من البيانات يف الثانية الواحدة على مستوى العالم .وطبقً ا لشركة « »IBMفنحن ننتج يوم ًيا أكثر من « 2,5كونتيليون» بايت من البيانات ،وهذا الرقم
يدل على أن  %90من حجم البيانات حول العالم قد مت إنتاجها يف العامني األخيرين فقط؛ بس � � ��بب زيادة األجهزة الرقمية والتقنيات التي تنتج تلك البيانات.
وبالرغم من ذلك ،فإن  %90منها هي بيانات غير منظمة ،بينما جند  %10منها فقط التي تتصف بأنها منظمة .وأش � � ��ارت ش � � ��ركة  Intelإلى أن حجم البيانات التي
أنتجها البش � � ��ر منذ أن بدأ يعرف الكتابة حتى عام 2003م تقدر بنحو  5اكس � � ��ابايت (أي  5ماليني تيرابايت) ،وجتدر اإلش � � ��ارة هنا إلى أن االكسابايت الواحد ميكنه
تس � � ��جيل  36000س � � ��نة من الفيديو عالي اجلودة .لكن هذا الرقم تضاعف  500مرة حتى عام 2012م ليصل إلى  2,7زيتابايت (زيتابايت يس � � ��اوي  1000اكسابايت).
ومن ذلك نالحظ الكم الهائل الذي تولده البيانات ،خاصة ما توفره لنا مواقع التواصل االجتماعي يومي ًا من بيانات ومواد وصور وأفالم ونصوص ،وهذا الرقم
يف تزايد كل ثانية لكثرة أعداد املتعاملني واملس � � ��تخدمني لتلك املواقع يف العالم .ونلفت هنا إلى أن حتليل البيانات الضخمة يس � � ��اعد احملللني والباحثني وحتى
التجار على اتخاذ قرارات أفضل وأسرع باستخدام تلك البيانات التي كان يتعذر الوصول إليها مسبقً ا أو غير قابلة لالستخدام .فباستخدام تقنيات التحليالت
املتقدم � � ��ة مث � � ��ل :حتليالت النصوص ،والتعلم اآللي ،والتحليالت التنبؤي � � ��ة ،وتعدين البيانات ،واإلحصاءات ،ومعاجلة اللغات الطبيعية؛ ميكن للش � � ��ركات حتليل
مصادر البيانات غير املستغلة مسبقً ا بشكل مستقل أو مع بيانات املؤسسة احلالية للحصول على رؤى جديدة تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وأسرع.
جزءا من ملف تعريف البيانات الذي يساعد الشركات على
البيانات الضخمة صديق أم عدو؟ تعتبر معامالت  ATMوعمليات ش � � ��راء بطاقات االئتمان والس � � ��حب ً
التنبؤ بعاداتك يف اإلنفاق .فبإمكان التعرف على بيانات كثيرة عنك مثل :العمر ،واجلنس ،والتوجه ،واحلالة االجتماعية ،ومستوى الدخل ،والذوق ،والهوايات،
وغيرها من البيانات التي قد نعتبرها عادية ،ولكنها تس � � ��اعد الكثير من املنظمات يف احلصول على الكثير من املعارف والتخطيط ملس � � ��تقبلها من حيث الوصول
الحتياجاتن � � ��ا م � � ��ن خالل ه � � ��ذه البيانات ،وبإمكانه � � ��م جمع ما ال تنوي التصريح ب � � ��ه بدون علمك .لذا حرصت احلكومات على دراس � � ��ة ط � � ��رق حديثه للتحكم يف
احلصول على تلك البيانات وحتليلها .ويف املقابل باإلمكان االستفادة منها حلماية حقوقنا وحقوق احلكومات نفسها ومكافحة االحتيال وحتى اإلرهاب ،كذلك
االستفادة منها يف عمليات البحوث العلمية والتنبؤات املستقبلية.
مصادر البيانات الضخمة :ذكرت اللجنة االقتصادية ألوروبا يف تقرير لها بعنوان «ماذا تعنيه البيانات الضخمة لإلحصاءات الرس � � ��مية» تصنيفا ملصادر البيانات
الضخمة على النحو التالي:
> املصادر الناش � � ��ئة عن إدارة أحد البرامج ،س � � ��واء كان برنامج ًا حكومي ًا أو غير حكومي ،كالس � � ��جالت الطبية اإللكترونية وزيارات املستش � � ��فيات وس � � ��جالت التأمني
والسجالت املصرفية وبنوك الطعام.
> املصادر التجارية أو ذات الصلة باملعامالت ،الناشئة عن معامالت بني كيانني ،على سبيل املثال معامالت البطاقات االئتمانية واملعامالت التي جترى عن طريق
اإلنترنت بوسائل منها األجهزة احملمولة.
> مصادر شبكات أجهزة االستشعار ،على سبيل املثال ،والتصوير باألقمار الصناعية ،وأجهزة استشعار الطرق ،وأجهزة استشعار املناخ.
> مصادر أجهزة التتبع ،على سبيل املثال تتبع البيانات املستمدة من الهواتف احملمولة والنظام العاملي لتحديد املواقع.
> مصادر البيانات السلوكية-على سبيل املثال-مرات البحث على اإلنترنت عن منتج أو خدمة ما أو أي نوع آخر من املعلومات ،ومرات مشاهدة إحدى الصفحات على اإلنترنت.
> مصادر البيانات املتعلقة باآلراء-على سبيل املثال-التعليقات على وسائط التواصل االجتماعي.
أمثلة من الواقع على البيانات الضخمة:
> لدى واتس آب أكثر من مليار مستخدم ،و يتم تداول أكثر من  42مليار رسالة و حوالي  1,6مليار صورة بشكل يومي.
> فيسبوك تتعامل مع أكثر من  50مليار صورة من مستخدميها.
> جوجل تتعامل مع حوالي  100مليار عملية بحث يف الشهر <

قرأت لك
«دوتا» ي�ستخدمها نحو فهم النظرية والتطبيق يف جمال حتليل البيانات

األساليب اإلحصائية في المحاسبة القضائية

االحتيال أو التحريف يف البيانات املالية املعقدة يف املنظمات واألجهزة املختلفة من املوضوعات
املهمة؛ ألن عدم مواجهته رمبا يهدد وجود هذه املنظمات واستمراريتها ،ويلتهم املردود
االقتصادي؛ وتصبح عواقبه وخيمه سواء بالنسبة لألفراد أو املجتمعات .وقد وضع علم
اإلحصاء مناهج متطورة لكشف االحتيال املالي وحتديده وإثبات أنه متعمد؛ ومن هنا
تأتي أهمية موضوع الكتاب الذي نطالعه يف هذا العدد من «التنمية اإلدارية» ،بعنوان:
«استخدام األساليب اإلحصائية يف احملاسبة القضائية» ،وهو من تأليف «سوراف ك.
دوتا» ،وقام بترجمته للغة العربية كل من :د.ماجد محمد السيد جزر ،وأ.مروة بنت
عبداإلله محمد احلبوبي ،وصادر عن معهد اإلدارة العامة..فتعالوا نتعرف مع ًا على
أهم ما ورد فيه.
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اجلرمية اإللكترونية واحلوكمة
يتكون الكتاب م��ن  12فص ًال متنوع ًا ،وتبلغ
ع��دد صفحاته  370صفحة .يستهله املؤلف
بالفصل األول ،وهو مقدمة تبرز «التحديات
التي تواجه احملاسبة القضائية» وأهمها أنه
ب��ال��رغ��م م��ن ال�ت�ق��دم ال ��ذي أص�ب�ح�ن��ا نعيشه
وال�ك�ش��ف ع��ن ال�ع��دي��د م��ن ط��رق ومخططات
االح �ت �ي��ال ،إال أن ه �ن��اك م�خ�ط�ط��ات أخرى
متطورة لم يتم الكشف عنها؛ ألن احملتالني
يسبقوننا دائما بخطوة إلى األمام يف ابتكار
طرق جديدة .كذلك فإن اجلرمية اإللكترونية
متثل تهديد ًا متزايداً؛ بسبب التقدم التقني
ال� ��راه� ��ن وص �ع ��وب ��ة م ��راق �ب ��ة األن �ش �ط ��ة غير
املشروعة واملشبوهة على اإلنترنت.
ث ��م ي��رك��ز ال �ك �ت��اب يف ال �ف �ص��ل ال �ث��ان��ي على
«ال �ت �ش��ري �ع��ات وال �ل��وائ��ح واإلرش � � ��ادات املؤثرة
على احملاسبة القضائية» ،فيقدم نظرة عامة
وموجزة عن مدى تأثير هذه التشريعات على
عملية إعداد التقارير بالشركات ،وهي نقطة
مهمة خ��اص��ة إذا علمنا أن اخل�س��ائ��ر املالية
الناجتة عن احتيال الشركات تصل إلى باليني
ال ��دوالرات ،إضافة إل��ى كثرة أع��داد الضحايا
امل �ت �ض��رري��ن م �ن��ه ،ف �ض� ً
لا ع��ن ال �ق �ص��ور الذي
رمبا يعتري الرقابة الداخلية يف العديد من
الشركات؛ ولذلك فقد استجابت احلكومات
واجل �ه��ات امل�س��ؤول��ة ع��ن التنظيم إل��ى شعور

ال��رأي العام من خ�لال سن التشريعات التي
تعمل على حتسني حوكمة الشركات.
املشاركة اجلماعية
أما الفصل الثالث فهو يتحدث عن «إجراءات
وق��ائ �ي��ة :ح��وك �م��ة ال �ش��رك��ات ،ون �ظ��م الرقابة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة» ،ف �ي �ب��رز ال �ع��دي��د م ��ن املفاهيم
امل��رت �ب �ط��ة ب��ال �ت �ش �غ �ي��ل اجل� �ي ��د للمنظمات
احلديثة يف العالم وأهمها «نظرية الوكالة»
ال �ت��ي ت�ع��د ن�ظ��ري��ة اق �ت �ص��ادي��ة م�ق�ب��ول��ة على
نطاق واسع وتوفر طريقة متسلسلة منطقي ًا
لتحليل تضارب املصالح بني مختلف أطراف
املنظمة احل��دي�ث��ة ،وق��د ق��ام امل��ؤل��ف بدراسة
نوعني من التداعيات لتلك النظرية وهما:
اخلطر األخالقي ،واالختيار املعاكس .ويقرر
«دوت � ��ا» أن ��ه م��ع ت��زاي��د ال �ع��ومل��ة؛ ف ��إن حتقيق
التوازن بني املرونة التنظيمية والرقابة أصبح
حتدي ًا .وقد أصبح من األهمية مبكان وجود
ن�ظ��ام يتم تصميمه بشكل صحيح للرقابة
الداخلية؛ لضمان التنفيذ الفعال ألهداف
امل�ن�ظ�م��ة ،ويف ه��ذا ال �ص��دد ي�ح��دد امل��ؤل��ف أن
إط��ار  COSOمبثابة م��ؤش��ر واق�ع��ي ألغراض
تصميم الرقابة الداخلية.

وينتقل الكتاب يف فصله الرابع إلى تسليط
الضوء على «الكشف عن االحتيال :املسؤولية
امل�ش�ت��رك��ة» ،ح�ي��ث ي�ن��اق��ش أدوار ومسؤوليات
م�خ�ت�ل��ف األط � ��راف امل �ش��ارك��ة يف دورة إعداد
التقارير املالية يف منع واكتشاف االحتيال.
وي ��ؤك ��د امل ��ؤل ��ف ع �ل��ى أن ه �ن��اك ح��اج��ة إلى
م�س��ؤول�ي��ة م�ش�ت��رك��ة ب�ين األط� ��راف املختلفة
يف اكتشاف االح�ت�ي��ال؛ فاملشاركة اجلماعية
أفضل بكثير من غيرها يف كشف املزيد من
ط��رق وأساليب وجرائم االحتيال ،ولتسريع
وتيرة هذه املشاركة؛ البد من أن تكون هناك
خ� �ط ��وط رس �م �ي��ة ل�ل�ات� �ص ��ال م �ت��اح��ة لهذه
األط � ��راف .ويف ه��ذا ال �ش��أن ،تتحمل اإلدارة
عادة مسؤولية التشجيع على ثقافة االتصال
املفتوح التي يشعر املوظفون فيها بإمكانية
االتصال بشكل مباشر عبر جميع مستويات
املنظمة.
التنقيب واألدلة
ويعالج «دوت��ا» يف الفصل اخلامس «التنقيب
يف ال �ب �ي��ان��ات» ،وال� ��ذي ي�ع��د عملية اكتشاف
>> املشاركة جماعية واملسؤولية
لالجتاهات ،واألمناط ،والعالقات التي لم تكن
مشتركة بني األطراف املختلفة يف معروفة سابق ًا والقابلة للتنفيذ يف مجموعة
اكتشاف االحتيال
البيانات .وجت��در اإلش��ارة هنا إل��ى أن��ه يجب

التنمية اإلدارية

م��ن أمثلتها :ت��وزي��ع ذي احل��دي��ن ،والتوزيع
االح �ت �م��ال��ي ب ��واس ��ون ،وال �ت ��وزي ��ع الهندسي
ال��زائ��دي .واحمل��اس��ب القضائي ُم�ط��ال��ب هنا
ب ��أن ي��دق��ق ومي �ح��ص م�ج�م��وع��ات ك�ب�ي��رة من
البيانات املالية ،وإنشاء استدالالت احتمالية.
ويستكمل «دوت ��ا» يف الفصل السابع حديثه
ع��ن «ال�ت��وزي�ع��ات االحتمالية املتصلة» ،التي
تكون مناسبة يف مجال احملاسبة واملراجعة
عندما تكون املتغيرات موضع الدراسة أرصدة
حسابات .ويبرز هذا الفصل عدد ًا من النقاط
املهمة يف ه��ذا الصدد ،مثل :اإلط��ار النظري
ل�لاح�ت�م��االت ،وال�ت��وزي��ع االح�ت�م��ال��ي املنظم،
وال �ت��وزي��ع االح�ت�م��ال��ي ال�ط�ب�ي�ع��ي ،ومتباينة
ش �ي �ب �ي �ت �ش��ف ،وال� �ت ��وزي ��ع األس � � ��ي ،والتوزيع
امل �ش �ت��رك ل�ل�م�ت�غ�ي��رات ال�ع�ش��وائ�ي��ة املتصلة.
ويعد التوزيع االحتمالي الطبيعي هو أكثر
هذه التوزيعات املتصلة شيوع ًا وفائدة؛ نظر ًا
خلواصه املتميزة.
ثم يتناول الفصل التاسع «نظرية وأساليب
املعاينة» التي تستخدم يف حالة صعوبة عمل
ح�ص��ر ك��ام��ل ل�ل�ب�ي��ان��ات ،وت�خ�ت�ل��ف تطبيقات
امل�ع��اي�ن��ة يف احمل��اس �ب��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة واملراجعة
عن تطبيقاتها يف مجاالت األعمال األخرى.
وجت ��در م�لاح�ظ��ة أن أح��د ال �ق ��رارات األولية
امل �ه �م��ة ال �ت��ي ي�ن�ب�غ��ي أن ي �ت �خ��ذه��ا احملاسب
القضائي أو امل��راج��ع هي م��دى تعميم نتائج
العينة على كامل املجتمع أم ال؛ ألنه إن كان
ال�ت�ع�م�ي��م م��رغ��وب � ًا ف�ي�ج��ب أن ي �ك��ون أسلوب
املعاينة احتمالي ًا وتتم عملية اختيار العينة
بطريقة عشوائية .واحمل��دد الرئيسي هنا هو
ال�ه��دف األس��اس��ي م��ن االخ�ت�ب��ار أو املراجعة،
ف�ق��د ي�ك��ون ال �ه��دف رص��د االح�ت�ي��ال والعثور
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األخذ يف االعتبار أن مهمة احملاسب القضائي
تتمثل يف البحث عن االستثناءات ،واحلاالت
ال �ش��اذة ،واألمن� ��اط وامل �ع��ام�لات امل�ش�ب��وه��ة يف
مجموعة البيانات .وتساعد أساليب التنقيب
يف ال�ب�ي��ان��ات ع�ل��ى تسهيل م�ه�م��ة احملاسبني
ال�ق�ض��ائ�ي�ين ع��ن ط��ري��ق ال�ت�خ�ف�ي��ض املنظم
ملجموعة املالحظات أو املعامالت التي يجب
أن يتناولها احملاسب القضائي .وبصفة عامة
فإن أدوات التنقيب األكثر أهمية للمحاسبني
هي تلك التي تعمل على االكتشاف ،وإعداد
ال�ن�م��اذج التنبؤية ،وحتليل االن �ح��راف .وقد
ت�ن��اول ه��ذا الفصل جزئية يف غاية األهمية
وهي استخدام التنقيب يف البيانات للكشف
عن غسيل األم��وال ،ووف�ق� ًا ملا متت مناقشته
فإنه بالرغم من أن أدوات التنقيب يف البيانات
مفيدة ،إال إنها ليست مثالية.
ثم يقرر املؤلف يف الفصل السادس «االنتقال
إل� ��ى األدل� � � ��ة» ،ف �ي �ق��دم امل �ف��اه �ي��م األساسية
لالحتماالت ،والتعريفات ،والرموز الرياضية،
وم� ��ن ه� ��ذا امل �ن �ظ��ور ف� ��إن م �ف �ه��وم االحتمال
ال� �ش ��رط ��ي ي� �ع ��د وث � �ي ��ق ال� �ص� �ل ��ة باملراجعة
واحمل��اس �ب��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ،ك�م��ا ت�س��اع��د أشكال
«ف �ي�ن  »Vennيف ت��وض �ي��ح ال �ع�ل�اق��ات املهمة
بني األدل��ة وامل��زاع��م .ففهم هذه املصطلحات
هو أم��ر مهم بالنسبة للمحاسب القضائي؛
حتى ي�ك��ون ق ��ادر ًا على ال�ت��واص��ل م��ع خبراء
اإلحصاء واخلبراء القانونيني ،وغيرهم من
اخل �ب��راء خ��ارج م�ج��ال احمل��اس�ب��ة ،ك��ذل��ك فإن
املفاهيم تقدم هيك ًال ضروري ًا وتشكل األساس
لتقييم األدل ��ة .وق��د اس�ت�ع��رض ه��ذا الفصل
أيض ًا قاعدة «بايز  »Bayesاملطبقة على نطاق
واس ��ع ،وت�ع�ك��س امل�ن�ط��ق االح�ت�م��ال��ي اخلاص
بتحديد احتماالت النتائج التي مت الوصول
إليها.
التوزيعات االحتمالية واملعاينة
وي �ت �ط��رق ال �ف �ص��ل ال �س��اب��ع إل ��ى «التوزيعات
االحتمالية» ،حيث التركيز على إنشاء الروابط
بني اإلحصاء الوصفي وهذه التوزيعات ،والتي

>> احملتالون يسبقون دائما
بخطوة ومن املهم استخدام
التنقيب يف البيانات للكشف عن
غسيل األموال

على دليل قاطع ،وق��د يكون ه��دف املراجعة
تقدمي ضمانات بعدم وجود أخطاء ملموسة
يف أرص��دة احل�س��اب��ات ،وهنا تتضاءل أهمية
إيجاد هذا الدليل ،ويصبح الهدف األساسي
هو القدرة على تعميم نتائج العينة.
االستدالل واحلجم
وي �ب �ح��ث ال �ف �ص��ل ال �ع��اش��ر يف «االس � �ت� ��دالل
اإلحصائي من معلومات العينة» ،وهو اجلانب
املتعلق بتعميم نتائج العينة؛ ألن املراجع يف
مجال املراجعة واحملاسبة القضائية يعتمد
يف ح��ال��ة ال �ب �ي��ان��ات ال�ك�ب�ي��رة ع�ل��ى العينات،
وال �ت��ي ينتج ع��ن االع�ت�م��اد عليها احلصول
على األدل��ة املطلوبة لالستدالل على وقوع
حت��اي��ل م��ن ع��دم��ه .ف��االس�ت��دالل اإلحصائي
هو املنهجية التي تزودنا باألساس النظري
ألخ��ذ ال�ق��رارات أو عمل التقديرات املعقولة
من املعلومات غير املكتملة .ويناقش الفصل
احل ��ادي ع�ش��ر «حت��دي��د ح�ج��م ال�ع�ي�ن��ة» ،وهو
اإلج ��راء احملاسبي واإلح�ص��ائ��ي امل�ه��م؛ لكنه
يتم وفق عدد من املعايير ،والتي منها حاالت
معينة؛ مثل م��ا إذا ك��ان االن �ح��راف املعياري
للمجتمع معلوم ًا ،أو غير معلوم ،أو يف حالة
ال �ت �ن��اس��ب .وي �ب�ين «دوت � ��ا» أن ه �ن��اك عاملني
م�ه�م�ين ي ��ؤث ��ران ع�ل��ى ح�ج��م ال�ع�ي�ن��ة وهما:
مستوى الثقة ،ودرجة الدقة.
ويختتم امل��ؤل��ف ك�ت��اب��ه مبناقشة «االنحدار
واالرت� �ب ��اط» يف ال�ف�ص��ل ال�ث��ان��ي ع�ش��ر ،حيث
نتعرف على أساليب تقدير املعالم اخلاصة
باملتغيرات اع�ت�م��اد ًا على معلومات العينة،
ويناقش الفصل أيض ًا بعض احل��االت التي
تكون فيها قيمة املتغير معتمدة على قيمة
م�ت�غ�ي��ر آخ ��ر ،وذل ��ك يف ح��ال��ة أن املتغيرين
م� �ت� �ص� �ل�ي�ن .وه � �ن� ��ا ت� �ص� �ب ��ح ع �م �ل �ي ��ة حصر
االحتماالت الشرطية شاقة ،ويتم عوض ًا عن
ذلك توظيف األساليب اإلحصائية لالنحدار
واالرتباط .كذلك ناقش الفصل االفتراضات
وال �ق �ي��ود امل �ف��روض��ة ع�ل��ى حت�ل�ي��ل االنحدار
بالتفصيل <

مصطلحات إدارية
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التنمية اإلدارية

المعايرة

وضع معايير األعمال واألنشطة واإلجراءات التنفيذية
والنتائج املطلوب حتقيقها.

المعيار

منوذج أو مقياس مادي أو معنوي ملا ينبغي أن يكون عليه
الشيء .ويدل املصطلح يف الدراسات اإلنسانية على
القياس اإلحصائي.

المعيار
المرجعي

قياس نوعية سياسات املؤسسة ومنتجاتها وبرامجها

المعيار
النقدي

القيمة أو املادة املعتمدة اصطالح ًا كأساس للنظام
النقدي لبلد ما أو بلدان ومبوجبها حتدد األنواع
األخرى من العمالت.

المعياري

االنحراف
المعياري
k

وإستراتيجياتها ومقارنتها مع القياسات القياسية أو
قياسات مماثلة من نظرائها.

وصف ملا ليس تقريري ًا أو وقعي ًا ،بل ما ينبغي أن يكون
بالنسبة ملقياس محدد ومنه العلوم املعيارية.

إحدى الطرق املستخدمة يف التحليل اإلحصائي ويشير
إلى اجلذر التربيعي ملربع انحرافات القيم عن وسطها
احلسابي (التباين).

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

التنمية اإلدارية

 5نصائح لتوازن المرأة بين عملها
وحياتها الخاصة

المقهى اإلداري
حسن
زيادة الراتب ُت ِّ
الصحة

مراحل تطور فريق العمل

مير تطور فريق العمل بالعديد من املراحل األساسية نستعرضها فيما يلي:
املرحلة األولى :التكوين ،عندما تتشكل مجموعة ما ألول مرة يكون األعضاء متحمسني
ومتفائلني بنجاحهم يف املهمة املطلوبة منهم .إال أن مستوى ك�ف��اءة املجموعة قد
يكون منخفض ًا ،بسبب ع��دم وض��وح األدوار واملهمة املطلوب إجنازها وأسلوب القيادة
ومصدرها.
املرحلة الثانية :العصف ،هذه املرحلة أصعب املراحل على الفريق ،ويتم فيها حتديد
املهمة املطلوب إجنازها أو الهدف املطلوب حتقيقه.
املرحلة الثالثة :وضع القواعد ،تبدأ مرحلة قبول األعضاء لبعضهم البعض ولألدوار
التي سيلعبونها وللفريق ككل ،وتتميز هذه املرحلة بانخفاض النزاع ويصبح الهدف هو
الرباط الذي يوحد الفريق متهيد ًا ألداء دوره الفعلي.
املرحلة الرابعة :األداء ،يف ه��ذه املرحلة يبدأ األعضاء يف القيام ب��أدواره��م وميارسون
تخصصاتهم املهنية كل يف مجاله ،وك��ل دور يرتبط ب ��األدوار األخ��رى ويعتمد عليها،
ويتعرف كل عضو على أبعاد دوره.
املرحلة اخلامسة :اإلنهاء أو إعادة التشكيل ،حتدث مرحلة اإلنهاء يف حالة الفريق الذي
يتكون ألداء مهمة معينة ينتهي وجوده بانتهائها ،أما إعادة التشكيل فيمكن أن حتدث
يف الفرق ذات املهام الثابتة ،حيث يتغير أعضاء الفريق <
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إن م�ن��ح امل��وظ��ف رات �ب � ًا ع��ال�ي� ًا ل��ه تأثير
إيجابي على صحته النفسية والعقلية،
ب�ت��أث�ي��ر ي�ش�ب��ه ت��أث �ي��ر األدوي� � ��ة املضادة
لالكتئاب أو يفوقها .وي�ع��د ذل��ك دعوة
جيدة إلى أصحاب األعمال لرفع رواتب
املوظفني للحفاظ على صحتهم.
ال��دراس��ة ال�ت��ي نشرتها صحيفة «ديلي
ميل» البريطانية ،واستعرض نتائجها
موقع « »SPUTNICوالتي أجراها باحثون
م ��ن ج��ام �ع��ة أوك� �س� �ف ��ورد البريطانية
ع �ل��ى أك �ث��ر م� ��ن  15أل� ��ف م��وظ��ف وربة
م�ن��زل خالل  20ع��ام� ًا (م��ن عام 1991م
وح� � �ت � ��ى 2009م) ،وك �ش �ف��ت ع ��ن أن رفع
األج��ور يحد من االكتئاب والقلق لدى
املوظفني؛ ألنهم ال يتعرضون لضغوط
ح�ي��ات�ي��ة ت��رت�ب��ط ب��ان�خ�ف��اض ال��دخ��ل أو
الضائقة املالية التي قد تلم بهم.
ول��ذل��ك دع��ا ال�ب��اح�ث��ون إل��ى رف��ع أجور
امل � ��وظ� � �ف �ي��ن ،خ� ��اص� ��ة أول� � �ئ � ��ك ال ��ذي ��ن
ي �ح �ص �ل��ون ع �ل��ى روات� � ��ب م �ت��دن �ي��ة؛ ألن
ذلك يحسن من صحتهم ،ويقيهم من
االكتئاب والقلق واستخدام األدوية التي
تكلف ماليني ال��دوالرات .فيما لم يجد
ال�ب��اح�ث��ون دالئ ��ل علمية ت��دع��م صحة
االدعاء القائل إن رفع الراتب يزيد من
معدل اإلقبال على التدخني <

التوازن األمثل بني العمل واحلياة الشخصية يشكل هدف ًا أساسي ًا للرجال والنساء على حد سواء ،ومن أهم
التحديات التي تواجه امل��رأة العاملة حتقيق التوازن املثالي بني العمل واحلياة الشخصية ومسؤوليتها عن
رفاهية عائلتها ورعاية أطفالها وحاجتها لتكون أم ًا
«مثالية» وموظفة «مثالية» يف آن واحد .وفيما يتعلق
ب�ه��ذا امل��وض��وع ال ��ذي ن�ش��رت��ه مجلة «س �ي��دت��ي» ،يقدم
مدرب التنمية البشرية رفيق عزت أهم خمس نصائح
لتحقيق التوافق بني العمل واحلياة الشخصية:
أو ًال إدارة ال��وق��ت ب�ش�ك��ل ف �ع��ال يف ك��اف��ة الظروف:
ال�ت��زم��ي ب �ج��دول ال�ع�م��ل ،وض�ع��ي أف�ض��ل ج �ه��ودك يف
عملك «خالل ساعات العمل»؛ كي تتمكني من إنهاء
عملك خ�لال ال��وق��ت احمل��دد .ثاني ًا قولي «ك�لا» عند
احلاجة :وال تسمحي للشعور بالذنب أو للمسؤولية
الوهمية بأن يؤثرا عليك.
ً
ثالث ًا حددي اخليارات املتاحة لك :فقد بات العمل عن بعد شائعا يف الشركات ،وأصبح العمل من املنزل
خيار ًا متاح ًا يف بعض املؤسسات ولبعض الوظائف.
رابع ًا :حافظي على التواصل مع مديرك يف العمل :فهو الشخص ال��ذي بإمكانه تسهيل األم��ور عليك،
واسعي إلى أن تكوني متقنة ملسؤوليات عملك كافة.
خامس ًا حافظي على لياقتك البدنية :فعليك أن تأكلي وأن تنامي جيد ًا <

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

الرقابة على أعمال اإلدارة

تأليف :د.سامي جمال الدين.
الناشر :منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مصر.
سنة النشر2018 :م.
ي �ع��رض ه ��ذا ال �ك �ت��اب مل �ب��دأ امل �ش��روع �ي��ة ودول � ��ة القانون
كأساس للرقابة على أعمال اإلدارة ،والتعريف بالعمل
اإلداري ،ومشروعيته ،وطرق الرقابة على أعمال اإلدارة
وأساليب تنظيمها.

االقتصاد المعرفي وأثره على التنمية
االقتصادية للدول العربية

تأليف :د.محمد عبداهلل شاهني.
الناشر :دار حميثرا للنشر ،القاهرة ،مصر.
سنة النشر2018 :م.
متثل املعرفة أحد املكتسبات املهمة لالقتصاد واملجتمع؛
فقد أض�ح��ت يف االق�ت�ص��اد ال�ص��اع��د احمل��رك األساسي
للمنافسة االقتصادية بإضافتها قيم ًا هائلة للمنتجات
االقتصادية ،م��ن خ�لال زي��ادة اإلنتاجية والطلب على
التقنيات واألفكار اجلديدة.
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الكفايات المهنية الالزمة للتدريب لدى
المدربين

تأليف :د.سناء بنت عبدالعزيز الطوق.
الناشر :معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،السعودية.
سنة النشر2018 :م.
استهدفت هذه الدراسة التعرف على الكفايات املهنية
ال�لازم��ة ل�ل�م��درب يف معهد اإلدارة ال�ع��ام��ة يف اململكة
العربية السعودية ،واستكشاف آراء أفراد الدراسة نحو
هذه الكفايات من حيث املعرفة ،واألهمية ،واملمارسة
لتلك الكفايات.

التنمية اإلدارية

تنمية القيادات اإلداري��ة العربية في
مجتمع متغير

تأليف :د.عبدالباري درة.
الناشر :دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
سنة النشر2018 :م.
يتناول ه��ذا الكتاب ال�ق�ي��ادات التي تقوم ب ��أدوار ومهام
ق�ي��ادي��ة ،وأدوار وم�ه��ام إداري� ��ة؛ فيمتزج هنا دور القائد
ودور املدير ،ويشخص الكتاب أوض��اع القيادات اإلدارية
العربية ،ويضع تصور ًا ملداخل وأساليب تنميتها.

إدارة المشروعات الصغيرة

تأليف :د.حازم شحادة وآخرون.
الناشر :دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
سنة النشر2018 :م.
ي�ع��رض ه��ذا ال�ك�ت��اب إلدارة امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة ،حيث
يبرز مفهوم املشروع الصغير ،ودور املشاريع الصغيرة يف
االقتصاد.

تأليف :د .عصام محمد عبدالقادر ،ود.مها عبدالقادر.
الناشر :دار التعليم اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر.
سنة النشر2018 :م.
يركز الكتاب على ماهية إدارة احملاضرة ،ومكوناتها،
ودور األس� �ت ��اذ يف إدارة احمل ��اض ��رة وق ��واع ��د حفظ
النظام داخل احملاضرة ،وبعض مشكالتها ،وإرشادات
وتوجيهات اإلدارة الناجحة للمحاضرة.
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األخيرة

املسئولية االجتماعية للمنظمات  ..سلوك اخالقي

،،

أ .سلطان البازعي

k

تعد املسؤولية
االجتماعية

للمنظمات سلوك ًا
أخالقي ًا ،وإسهام ًا

يف حتقيق التنمية
االقتصادية،
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والعمل على
حتسني الظروف

،،

املعيشية للقوى

العاملة واملجتمع

k

تعد املسؤولية االجتماعية للمنظمات سلوك ًا أخالقي ًا ،وإسهام ًا يف حتقيق التنمية االقتصادية ،والعمل على
حتسني الظروف املعيشية للقوى العاملة واملجتمع ،وهي تتعدى توقعات الرأي العام األخالقية والقانونية
والتجارية بشكل عام.
عرف «مجلس األعمال العاملي للتنمية املستدامة» املسؤولية االجتماعية بأنها« :االلتزام املستمر من قبل
و ُي ٍ
شركات األعمال بالتصرف أخالقي ًا واملساهمة يف حتقيق التنمية االقتصادية ،والعمل على حتسني نوعية
الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالتهم ،واملجتمع احمللي واملجتمع ككل» .ويف تعريف آخر فإن املسؤولية
االجتماعية للشركات هي« :القيام باألعمال بطريقة تطابق أو تتعدى توقعات الرأي العام األخالقية
والقانونية والتجارية جتاه الشركة ،وهي مجموعة شاملة من السياسات واملمارسات والبرامج املدمجة يف
صلب عمليات الشركة ومنهج اتخاذ القرار بها» .وبالتالي ستخرج كثير من الشركات ومؤسسات األعمال
من هذين التعريفني حتى ولو خصصت ميزانيات للتبرعات للجمعيات اخليرية ورعاية املناسبات العامة
وبناء املساجد ودعم حلقات حتفيظ القرآن؛ إذا كانت ممارساتها التجارية ال تلبي توقعات املجتمع وال تلتزم
مبنظومة القيم ،ومن املؤكد أن املجتمع ال يقبل منك أن تبني حديقة يف احلي وأنت تلوث البيئة مبخلفات
مصنعك ،ولن يقبل منك أن تطلق برامج ملساعدة العاطلني عن العمل ،بينما شركتك ال تلتزم بتوظيف
املواطنني أو تدريبهم للعمل ،ويف الوقت نفسه تقدم املنتجات بأسعار غير عادلة وبخدمات رديئة ملا بعد البيع.
وبالتأكيد فإنه ليس من املسؤولية االجتماعية أن تقدم لألسواق منتج ًا على حساب ظروف عمل غير عادلة
للعاملني يف املصنع .لقد أنضجت التجارب العاملية مفهوم املسؤولية االجتماعية واالستدامة؛ بعد نتائج
كارثية تسببت فيها ممارسات غير أخالقية أحيان ًا ،أو قصور يف اتباع منهج العمل غير األخالقي ،فشركة
سخاء
«إينرون»-على سبيل املثال-التي أشهرت إفالسها وأغلقت أبوابها عام 2001م كانت من أكثر الشركات
ً
يف تقدمي التبرعات للمشاريع االجتماعية ،لكن هذا السخاء لم يحمها من االنهيار؛ بسبب التصرفات غير
األخالقية يف ممارسة العمل ،وشركة «بريتش بتروليوم» أنفقت أكثر من  200مليون دوالر على حملة عالقات
عامة لتغيير صورتها من شركة نفط إلى شركة طاقة نظيفة حريصة على البيئة ،واستثمرت يف شراء شركات
للطاقة البديلة ،لكن سمعتها تلطخت مباشرة بعد هذه احلملة؛ بسبب تسرب نفطي هائل يف خليج املكسيك
هو نتيجة مباشرة دون شك خللل يف ممارسة املسؤولية االجتماعية التي كان ال بد وأن تعني احلرص على
سالمة املعدات وصيانتها أو احلرص على سالمة ظروف العاملني يف تشغيل املوقع حتى يتقلص احتمال
حدوث اخلطأ البشري.
إن املسؤولية االجتماعية تتضمن سبعة موضوعات رئيسة-حسب املنظمة الدولية للمواصفات -ISOوهي:
احلوكمة ،وحقوق اإلنسان ،وأنظمة العمال ،والبيئة ،وأخالقيات التشغيل ،وقضايا املستهلك ،واإلسهام
املجتمعي .وبالتالي فإن تشجيع القطاع اخلاص يف الوطن العربي على وضع خطط ملمارسة صحيحة
وواعية ملشاريع املسؤولية االجتماعية تسهم يف تنمية مجتمعاتها ،وتتضمن تشجيع قيام جمعيات وطنية
للمسؤولية االجتماعية يف إطار املنظمات اإلقليمية والدولية لرفع مستوى ممارسة املسؤولية االجتماعية
وتبادل اخلبرات والتجارب .واملسؤولية االجتماعية ليست تبرع ًا تقدمه الشركة أو املنظمة لتحسني صورتها
وصورة مسؤوليها ،ولكنها عنصر أساسي يف استدامة األعمال واستدامة البيئة واستدامة االقتصاد الوطني؛
ولذا فإن األسواق العاملية الناضجة ال تقبل دخول منتجات شركة ال تلتزم مببادئ االستدامة ،ولهذا فإن شركة
عمالقة مثل «سابك» تنشر سنوي ًا تقرير ًا عن التزامها مببادئ املسؤولية االجتماعية واالستدامة هي شهادة
عبور منتجاتها إلى األسواق .ويخطر يف ذهني دائم ًا أن االلتزام باملسؤولية االجتماعية يتطابق متام ًا مع
وصف املواطنة الصاحلة لألفراد ،فالفرد الذي ينتج للمجتمع أبناء غير صاحلني وغير منتجني سنتردد يف
تسميته مواطن ًا صاحل ًا حتى لو كان رج ًال كرمي ًا يتصدق على الفقراء ودائم احلضور مع جماعة املسجد.
ونحن اآلن يف صدد توجه مهم نحو «تطهير» املجتمع وقطاع األعمال من الفساد بكافة أشكاله وأنواعه،
كما أننا أيض ًا يف صدد رؤية طموحة إلعادة هيكلة االقتصاد السعودي ،والتي من ضمن عناصرها زيادة
عدد الشركات السعودية ذات احلضور العاملي؛ ولذا فإن فرض قوانني لتطبيق مبادئ املسؤولية االجتماعية
واالستدامة ستكون شديدة اإلحلاح <

إعالمي ورئيس اجلمعية العربية للمسؤولية االجتماعية

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

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

القيم:

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

 .2التميز:

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

 .3االحترافية:

>
>
>
>

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

 .4االلتزام:
>
>
>
>

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

 .5العمل الجماعي:

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

 .6الشفافية:

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

