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االفتتاحية
وتتواصل عطاءات وإجن � � ��ازات معهد اإلدارة العامة كرائد
وش � � ��ريك متميز يف التنمية اإلدارية؛ فقد افتتح صاحب
الس � � ��مو امللك � � ��ي األمي � � ��ر خال � � ��د الفيصل مستش � � ��ار خادم
احلرم �ي ��ن الش � � ��ريفني وأمير منطقة مك � � ��ة املكرمة املبنى
اجلدي � � ��د لفرع املعه � � ��د مبنطقة مك � � ��ة املكرمة ،مبحافظة
ج � � ��دة .وبهذه املناس � � ��بة أع � � ��رب معالي مدير ع � � ��ام معهد
اإلدارة العامة د.مشبب بن عايض القحطاني عن سعادته
وترحيبه بتش � � ��ريف صاحب الس � � ��مو امللكي األمير خالد
الفيص � � ��ل ،الفتتاح املبنى اجلديد لف � � ��رع املعهد مبنطقة
مك � � ��ة املكرمة ،مؤكد ًا على أن هذا يأت � � ��ي امتداد ًا الهتمام
ورعاي � � ��ة خادم احلرمني الش � � ��ريفني ،وس � � ��مو ول � � ��ي عهده
األمني – يحفظهما اهلل – بكل ما من شأنه رفعة وازدهار
الوطن ،وحتقيق تنميته الش � � ��املة يف مختلف املجاالت.
وعل � � ��ى صعيد متص � � ��ل؛ فإن ه � � ��ذه التنمية الش � � ��املة لن
تتحقق إال بترس � � ��يخ مبادئ أساسية ضد عمليات الفساد
وه � � ��در املال الع � � ��ام ،والتي تتجس � � ��د يف احلوكمة وحماية
النزاه � � ��ة يف املالية العامة ،وهو موضوع قضية هذا العدد
م � � ��ن «التنمي � � ��ة اإلداري � � ��ة» .وذلك يف ظل ح � � ��رص قيادتنا
الرش � � ��يدة-يحفظها اهلل-واململك � � ��ة على تعزي � � ��ز اجلهود
املبذولة للمساهمة يف حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
واس � � ��تضفنا يف «لقاء العدد» د.ناهد باش � � ��طح الصحفية
والكاتبة الس � � ��عودية احلاصلة على الدكتوراه يف اإلعالم
من جامعة «سالفورد» يف اململكة املتحدة ،وتقلدت العديد
من املناصب وف � � ��ازت بالعديد من اجلوائز .جتاذبنا معها
أطراف احلديث حول الكثير من قضايا اإلعالم الرقمي
ودوره يف األجهزة احلكومية السعودية.
ونسلط معكم الضوء يف تقرير مهم على مسح املؤشرات
االقتصادية للربع الثاني من عام 2018م باململكة ،والذي
أجرته الهيئة العامة لإلحص � � ��اء ،حيث نقدم قراءة لهذه
املؤشرات ،وكيف أنها تدعم مستهدفات رؤية اململكة .2030
كذل � � ��ك نتناول يف تقرير آخر موضوع «التواصل الداخلي
يف املنظم � � ��ات» ملا له من أهمي � � ��ة يف بناء وتنمية العالقات
ب �ي ��ن املوظفني وتلبية حاجاتهم املختلفة وحتقيق الوالء
واالنتماء للمنظمة.
ونق � � ��دم لك � � ��م اس � � ��تطالع ًا آلراء ع � � ��دد م � � ��ن اخلب � � ��راء
واملتخصص �ي ��ن موضوع � � ��ه «إدارة املواهب» الت � � ��ي تعد من
االجتاهات احلديثة يف التطوير البشري .وتتابعون معنا
باب ًا جديد ًا اس � � ��تحدثته املجلة عنوانه «األرقام واإلدارة»،
حيث نبرز من خالله بعض األرقام املهمة يف عالم اإلدارة
وعلومه � � ��ا املختلف � � ��ة .باإلضاف � � ��ة إل � � ��ى عدد م � � ��ن األبواب
واملوضوعات املتمي � � ��زة ،وباقة منتقاة من املقاالت خلبراء
وإعالميني ومتخصصني معنيني بالشأن اإلداري <

التنمية اإلدارية

رئيس التحرير:

أ  .عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
هاتف  - 8297117 :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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د .مشبب القحطاني :املبنى اجلديد سيسهم يف إحداث تنمية إدارية مشهودة يف املنطقة
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تصوير وليد النغيثر

افتت � � ��ح صاحب الس � � ��مو امللك � � ��ي األمير
خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني
الش � � ��ريفني وأمير منطقة مكة املكرمة
املبن � � ��ى اجلدي � � ��د لف � � ��رع معه � � ��د اإلدارة
العامة مبنطق � � ��ة مكة املكرم � � ��ة ،وذلك
مبحافظة جدة.
وبه � � ��ذه املناس � � ��بة أع � � ��رب معال � � ��ي مدير
ع � � ��ام معه � � ��د اإلدارة العام � � ��ة د.مش � � ��بب

بن عاي � � ��ض القحطاني عن س � � ��عادته
وترحيب � � ��ه بتش � � ��ريف صاحب الس � � ��مو
امللكي األمير خالد الفيصل ،الفتتاح
املبنى اجلديد لف � � ��رع املعهد مبنطقة
مكة املكرمة ،مؤكد ًا على أن هذا يأتي
امتداد ًا الهتمام ورعاية خادم احلرمني
الش � � ��ريفني وسمو ولي عهده األمني –
يحفظهم � � ��ا اهلل – ب � � ��كل ما من ش � � ��أنه

رفعة وازدهار الوطن ،وحتقيق تنميته
الشاملة يف مختلف املجاالت.
وأض � � ��اف :إن انتق � � ��ال ف � � ��رع املعه � � ��د
مبنطق � � ��ة مك � � ��ة املكرمة إل � � ��ى املبنى
اجلديد س � � ��يحقق للمعه � � ��د قفزات
نوعي � � ��ة مهم � � ��ة لألم � � ��ام ،مب � � ��ا يدعم
توجهات � � ��ه وبرامج � � ��ه ونش � � ��اطاته
وأهدافه يف حتقيق التنمية اإلدارية

التنمية اإلدارية

أ .علي الغامدي:
نشاطات فرع املعهد
مبكة املكرمة ستتوسع
وخدماته ستمتد
جغرافي ًا بشكل أكبر

بتواجد سموه بينهم ،وافتتاحه املبنى
اجلديد الذي يتطلعون إلى أن يكون
راف � � ��د ًا م � � ��ن رواف � � ��د التنمي � � ��ة اإلدارية
املهم � � ��ة يف اململك � � ��ة ،وأن يس � � ��هموا من
خالله بعطائهم يف مجاالت التدريب
والبح � � ��وث واالستش � � ��ارات اإلدارية يف
أحد جوان � � ��ب النهضة التي تعيش � � ��ها
بالدن � � ��ا يف ظل قيادة خ � � ��ادم احلرمني
الشريفني ،وسمو ولي عهده األمني –

يحفظهما اهلل .-
وأوضح مدير عام ف � � ��رع معهد اإلدارة
العام � � ��ة مبنطقة املكرم � � ��ة أن الطاقة
االس � � ��تيعابية للمبن � � ��ى اجلديد أكبر
من الس � � ��ابق؛ مما سيس � � ��اعد يف تلبية
االحتياج � � ��ات التدريبي � � ��ة لألجه � � ��زة
احلكومية ومنس � � ��وبيها بش � � ��كل أكبر،
كما س � � ��وف متتد خدمات � � ��ه لنطاقات
جغرافية واس � � ��عة م � � ��ن وطننا العزيز.
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املنش � � ��ودة ،ورف � � ��ع كف � � ��اءة األجه � � ��زة
احلكومية ومواردها البشرية؛ وصو ًال
للتمي � � ��ز يف األداء احلكوم � � ��ي كأح � � ��د
أه � � ��داف برنام � � ��ج التح � � ��ول الوطن � � ��ي
 ،2020ومب � � ��ا يس � � ��هم يف حتقي � � ��ق رؤية
اململكة  .2030بإذن اهلل.
كما أش � � ��ار معاليه إلى أنه سيصاحب
حف � � ��ل افتتاح املبنى اجلديد تدش �ي ��ن
سموه الكرمي لبرنامج اإلدارة احمللية
ال � � ��ذي أع � � ��ده املعهد لتنمي � � ��ة وتطوير
محافظي املناطق ورؤس � � ��اء املراكز يف
كافة محافظ � � ��ات اململك � � ��ة ،يف مجال
القي � � ��ادة واإلش � � ��راف والتخطي � � ��ط،
واألنظم � � ��ة وتطوي � � ��ر أس � � ��اليب وبيئة
العمل.
من جانبه عبر س � � ��عادة مدير عام فرع
املعه � � ��د مبنطق � � ��ة املكرم � � ��ة أ.علي بن
يحيى الغامدي عن سعادته بتشريف
صاحب الس � � ��مو امللك � � ��ي األمير خالد
الفيص � � ��ل وافتتاح � � ��ه املبن � � ��ى اجلديد
للفرع ،مشير ًا إلى أن حضور سموه هو
تشريف جلميع منسوبي املعهد ،الذين
يش � � ��عرون بكثير من الفخر واالعتزاز

متابعات
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وسيكون للفرع إسهامه املشهود يف حركة التنمية اإلدارية
املتس � � ��ارعة يف اململك � � ��ة ،ومش � � ��اركته يف إح � � ��داث التط � � ��ور
والتميز اإلداري الذي تستهدفه رؤية اململكة  .2030وذكر
أ.علي الغام � � ��دي أن املبنى اجلديد لفرع املعهد مبنطقة
مكة املكرمة يقع على أحد الطرق الرئيس � � ��ية مبحافظة
جدة ،وهو -طريق املدينة املنورة – مبساحة  89,590متر ًا

مربع ًا .وهو مكون من ثالثة طوابق ،تشتمل على قاعات
تدري � � ��ب ،ومعام � � ��ل لغة إجنليزي � � ��ة ،ومعامل حاس � � ��ب آلي
ومكاتب أعضاء هيئة التدريب ،كذلك برج مكون من ستة
طواب � � ��ق .يحتوي على دورين للمكتبة وش � � ��ئون املتدربني
واملكاتب اإلداري � � ��ة األخرى ،باإلضافة الى قاعة مؤمترات
وناد رياضي <
رئيسية ،ومسجد ،ومواقف سياراتٍ ،

التنمية اإلدارية
د.مشبب القحطاني :املعهد يتمتع ببيئة عمل محفزة وجاذبة والشهادة الدولية فخر جلميع منسوبيه

المعهد يحصل على شهادة االعتماد كبيئة عمل محفزة من شركة «أفضل بيئة عمل»
حصل معهد اإلدارة العامة على شهادة االعتماد
كبيئة عمل محفزة ل�ع��ام 2019م حسب تقييم
ش��رك��ة «أف �ض��ل ب�ي�ئ��ة ع �م��ل» (Great Place to
 ،)Workوتسلم معالي مدير عام املعهد د.مشبب
ب��ن ع��اي��ض ال�ق�ح�ط��ان��ي ش �ه��ادة االع �ت �م��اد من
الرئيس التنفيذي للشركة يف اخلليج العربي
ودول شمال افريقيا السيد «مايكل بورشيل».
وق��د ح�ض��ر م��راس��م التسليم م��ن ش��رك��ة أفضل
بيئة عمل أ.م�ح�م��د ال�ص�ق�ه��ان ،وأ.زي ��اد غصن.
ك �م��ا ح �ض��ر م��ن امل �ع �ه��د م��دي��ر ع ��ام التخطيط
واجل��ودة د.ه��اش��م املكرمي ،ومدير إدارة اجلودة
أ.ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ص��ال��ح ،وأ.ف �ه��د ب��ن عبدالكرمي
ال �ف �ه ��اد ،وأ.م �ح �م ��د ب ��ن ن ��اص ��ر ال �س �ب �ي �ع��ي من
إدارة اجل ��ودة باملعهد .وأع ��رب معالي د.مشبب
القحطاني عن فخر املعهد باحلصول على هذه
ال�ش�ه��ادة ،م�ش�ي��ر ًا إل��ى أن�ه��ا ج��اءت لتؤكد واقع ًا

يعيشه املعهد ،وأكد على أن ما مييز هذه الشهادة
أنها من جهة دولية محايدة ومعتمدة .وقال إن
حصول املعهد على شهادة االعتماد كبيئة عمل
محفزة ل�ع��ام 2019م يحسب جلميع منسوبي
امل�ع�ه��د ،وب��ال��ذات م��ن ي�ت�ب��وؤون م��واق��ع إشرافيه
ال��ذي��ن استطاعوا ترجمة قيم املعهد وثقافته
وحتويلها إلى واقع مُمارس؛ مما خلق بيئة عمل
م�ح�ف��زة وج��اذب��ة ي�س��وده��ا االح �ت��رام والتعامل
املهني ،وكذلك تعزيز ثقافة ف��رق العمل ،وهي
من العوامل األساسية يف التقييم .وأكد معاليه
على أن املعهد يعمل على الدوام على التحسني
املستمر لبيئة العمل لديه وجعلها أكثر حتفيز ًا
وج��اذب �ي��ة ،ويتطلع يف ال �ع��ام ال �ق��ادم للحصول
على درج��ة أعلى يف التقييم ،ول��ن يتوقف عند
ما حققه حالي ًا من مستوى متقدم.
اجلدير بالذكر أن شركة Great Places to Work

تعد رائدة على املستوى العاملي ،حيث تغطي 56
دولة على مستوى العالم ،وتشارك فيها منظمات
عاملية كبرى .وقد بنيت نتيجة التقييم من خالل
استجابة منسوبي املعهد الستبانة تقييم بيئة
العمل والتي مت إعدادها وإرسالها مباشرة من
بناء على
قبل الشركة املقيمة مسبق ًا ،وكذلك ً
تقييم الشركة للمعهد وبيئة عمله <

معالي املدير العام  :هذه البرامج تنسجم مع متطلبات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية اململكة 2030

المعهد يستحدث  4برامج للدبلوم بعد الجامعي وبرنامجًا لما بعد الثانوية
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استحدث معهد اإلدارة العامة  4برامج إعدادية جديدة للدبلوم
بعد اجل��ام�ع��ي موجهة خلريجي اجل��ام�ع��ات ،وب��رن��ام�ج� ًا واحد ًا
موجه ًا ملا بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها ،وسيبدأ املعهد يف
تنفيذها مطلع العام التدريبي القادم .أعلن ذلك معـــالي مدير
ع��ام املعهـــــــــــــد د.مشبب ب��ن عايض القحطاني؛ مشير ًا إل��ى أن
ه��ذه ال�ب��رام��ج ت�ه��دف إل��ى تلبية احتياجات األج�ه��زة احلكومية
من الكفاءات واملوارد البشرية الوطنية ،وتأهيلها علمي ًا وعملي ًا
واالرتقاء بكفاءاتها وقدراتها ومهاراتها ،واملساهمة يف إعداد اجليل
اجل��دي��د لوظائف املستقبل ،مب��ا يتوافق م��ع متطلبات برنامج
التحول الوطني ومستهدفات رؤية اململكة  ،2030وذلك انطالق ًا
من دور املعهد كرائد وشريك متميز يف التنمية اإلدارية.
وأض ��ح معاليه أن ال�ب��رام��ج اإلع��دادي��ة ال�ت��ي استحدثها املعهد
واملوجهة خلريجي اجلامعات هي :اإلدارة احمللية ،ودبلوم احملاماة
التطبيقي ،وال�ع�لاق��ات العامة واالت �ص��ال امل��ؤس�س��ي ،واإلحصاء
التطبيقي وإدارة البيانات ،باإلضافة إلى برنامج إعدادي خامس
هو خدمة العمالء املوجه إل��ى احلاصلني على الثانوية العامة
أو مايعادلها؛ وم�ش�ي��ر ًا إل��ى أن ه��ذه ال�ب��رام��ج تهدف إل��ى إكساب
ال��دارس�ين اجل ��دارات ال�لازم��ة حسب نوعية وطبيعة ك��ل برنامج

والفئة املستهدفة منه .من جانبه ق��ال نائب مدير ع��ام معهد
اإلدارة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون ال�ت��دري��ب د.ب ��در ب��ن ش�ج��اع احل��رب��ي :إن
برامج املعهد اإلعدادية تتسم بالتفاعل مع متطلبات التنمية،
حيث يتم تصميمها وتطويرها وفق ًا الحتياجات سوق العمل يف
القطاعني العام واخلاص ،ومبا يحقق أهداف التنمية الوطنية.
وأك��د على أن ال�ب��رام��ج اإلع��دادي��ة اجل��دي��دة تهدف إل��ى تطوير
املوارد البشرية الوطنية ،إلعداد جيل واعد ملستقبل الوطن ،مبا
يتوافق مع رؤية اململكة .2030
وذك��ر أن ال��دارس�ين سيحصلون عقب اجتيازهم تلك البرامج
على شهادة الدبلوم ،مشير ًا إلى أن هناك شرطني عامني لقبول
ال��دارس�ين ب�ه��ذه ال�ب��رام��ج وه�م��ا :إم�ض��اء سنتني على األق��ل يف
اخلدمة احلكومية ،واحلصول على الشهادة العلمية احملددة
لكل برنامج ،باإلضافة إل��ى ش��روط أخ��رى مختلفة حسب كل
ب��رن��ام��ج .موضح ًا أن��ه سيتم تنفيذ ال�ب��رام��ج بنظام الفصلني
ال��دراس�ي�ين .وأك��د د.احل��رب��ي أن املعهد س��وف يعلن يف القريب
العاجل عن مواعيد التقدمي لاللتحاق بتلك البرامج والتي
م��ن امل�ق��رر أن ي�ب��دأ تنفيذها -مبشيئة اهلل-اع �ت �ب��ار ًا م��ن العام
التدريبي القادم 1441/1440هـ <

متابعات

مجلس الوزراء يقرر تعيين ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة
واالختصاص في مجلس إدارة المعهد
صدر ق��رار مجلس ال��وزراء يف جلسته
املنعقدة يوم الثالثاء املوافق  9جمادى
األولى 1440هـ بتعيني األستاذة  /هدى
ب�ن��ت م�ح�م��د ب��ن غ �ص��ن ،واألستاذة/
ب ��ات ��ري� �ش ��ا ه � �ي� ��وز ،وال � �ب ��روف � �ي � �س ��ور /
�اء يف مجلس
مصطفى بينسو ،أع�ض� ً
إدارة معهد اإلدارة ال�ع��ام��ة م��ن ذوي
اخل� �ب ��رة واالخ� �ت� �ص ��اص .وذل � ��ك بعد

االط �ل��اع ع �ل��ى م ��ا رف �ع��ه م �ع��ال��ي وزير
اخل��دم��ة امل��دن �ي��ة ،وب�ع��د االط�ل�اع على
ال�ت��وص�ي��ة امل �ع��دة يف م�ج�ل��س الشؤون
االقتصادية والتنمية.
اجلدير بالذكر أن مجلس إدارة املعهد
ب��رئ��اس��ة م�ع��ال��ي وزي ��ر اخل��دم��ة املدنية
يتكون يف عضويته من كل من معالي
م��دي��ر ع ��ام امل �ع �ه��د ،ومم �ث��ل م��ن وزارة

امل ��ال� �ي ��ة ،ومم� �ث ��ل م ��ن وزارة اخلدمة
امل��دن �ي��ة ،ومم �ث��ل م ��ن وزارة التعليم،
ومم �ث��ل م ��ن وزارة ال �ع �م��ل والتنمية
االجتماعية.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ال� ِّ�س �ي��ر ال��ذات �ي��ة ألعضاء
م�ج�ل��س إدارة م�ع�ه��د اإلدارة العامة
اجلدد:

أ .هدى الغصن
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السيدة هدى الغصن هي املدير التنفيذي
السابق للموارد البشرية يف شركة أرامكو،
وتعتبر أول ام ��رأة ي�ت��م تعيينها كمدير
تنفيذي دائم يف تاريخ الشركة .وبتوليها
م �ن �ص ��ب امل � ��دي � ��ر ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي للموارد
البشرية ،أصبحت الغصن مسؤولة عن
برنامجي إدارة امل��وارد البشرية وتطوير
امل��وارد البشرية يف الشركة ،مب��ا يف ذلك
تخطيط ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ،والتوظيف،
والقيادة ،والتطوير املهني ،والتعويض،
وامل ��زاي ��ا ،واالس� �ت� �ش ��ارات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة يف
ش��رك��ة أرام� �ك ��و ،وإدارة األداء ،وخدمات
امل�ت�ق��اع��دي��ن ،وال �ع�لاق��ات العمالية التي
يستفيد منها أكثر من  66أل��ف موظف
من  80دولة.
ح �ص �ل��ت األس� � �ت � ��اذة ه � ��دى ع �ل��ى شهادة
املاجستير يف إدارة األعمال من اجلامعة
األم� ��ري � �ك � �ي� ��ة يف واش � �ن � �ط� ��ن العاصمة
ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة ،وشهادة

ال�ب�ك��ال��وري��وس يف األدب اإلجن�ل�ي��زي من
جامعة امللك سعود يف الرياض.
وجاءت الغصن على قائمة فوربس ألقوى
ال�ن�س��اء ال �ع��رب �ي��ات ،ك�م��ا تسلمت جائزة
امل ��رأة ال�ع��رب�ي��ة ل�س�ي��دات األع �م��ال للعام
2014م يف امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة السعودية.
كذلك مت اختيارها كسيدة أعمال العام
يف ح�ف��ل ج��وائ��ز اإلجن ��از ال�ت�ج��اري لعام
2015م .إضافة إلى تكرميها بجائزة املرأة
يف ال�ق�ي��ادة م��ن غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة الثنائية
األمريكية العربية يف 2016م .ويف العام
2017م ح �ص �ل��ت ع �ل��ى ج� ��ائ ��زة التميز
الذهبية من قبل مجلس امل��رأة العربية
للمسؤولية االج�ت�م��اع�ي��ة ،وع�ل��ى جائزة
التميز للقيادات النسائية  17يف الشرق
األوسط.
كانت هدى الغصن تشغل عضوية مجلس
إدارة شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير
(ي� ��اس� ��رف) ،وش ��رك ��ة أرام� �ك ��و السعودية

للتطوير (سادكو) ،ومركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي ،وشركة أرامكو السعودية
إلدارة االستثمار ،وشركة أرامكو آسيا.
وه � ��ي ح ��ال� �ي� � ًا ع �ض��و يف م �ج �ل��س إدارة
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
وبنك كريديت سويس العربية السعودية،
وع�ض��و يف جل�ن��ة ال�ت��رش�ي�ح��ات واملكافآت
لشركة االت�ص��االت السعودية ،واملجلس
االستشاري ملركز قيادة الشركة السعودية
للكهرباء ،ومجلس امل��رأة االستشاري يف
ت��ات��ا ،ك�م��ا ت�ش�غ��ل ال�غ�ص��ن أي �ض � ًا منصب
رئ�ي��س مجلس أم�ن��اء اجلمعية العربية
إلدارة املوارد البشرية <

التنمية اإلدارية

أ.د.مصطفى بينسو

ه� ��ي م ��واط� �ن ��ة أسترالية
عملت يف اململكة العربية
ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة مل� � � ��دة ثمان
س� �ن ��وات يف ج��ام �ع��ة امللك
ع�ب��داهلل للعلوم والتقنية،
تعمل حالي ًا بصفة مؤقته
ك�م��دي��رة تنفيذية للموارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة يف ن� � �ي � ��وم .ويف
سبتمبر 2010م مت تعيني
ب ��ات ��ري �ش �ي ��ا ن ��ائ� �ب ��ة رئيس
امل ��وارد البشرية يف جامعة
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية .وقد كان هذا املنصب مباشرة بعد
دورها التنفيذي يف جامعة أدياليد وجامعة ( RMITاملعهد امللكي
للتكنولوجيا يف ملبورن) .ركزت باتريشيا منذ البدء يف جامعة
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية على وض��ع إدارة امل��وارد البشرية
لتقدمي خ��دم��ات استثنائية عبر احل��رم اجلامعي لقوى عاملة
متنوعة تتضمن أكثر من  115جنسية .خالل فترة عملها يف هذه
اجلامعة كانت تركز بشكل ق��وي على تطوير الشباب السعودي
وال�ع�م��ل معهم ليصبحوا ق��ادة أق��وي��اء للمستقبل يف اجلامعة
وأيض ًا لبلدهم .كما لعبت دور ًا أساسي ًا يف تطوير وتنفيذ  3برامج
رئيسة للمواهب السعودية الشابة يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم
والتقنية وه��ي :برنامج التنمية السعودية ملستقبل احملترفني،
وبرنامج تطوير املعلم الذي مت تنفيذه يف مدرسة جامعة امللك
عبداهلل للعلوم والتقنية ،وبرنامج تدريب موظفي األمن.
كما قامت باتريشيا بتوجيه وبرعاية عدد من الشابات والشبان
ال �س �ع��ودي�ين يف ع ��ام 2016م ،وك ��ان ��ت رئ �ي �س��ة ل��وف��د ص�غ�ي��ر من
املتخصصات يف مجال املوارد البشرية حلضور مؤمتر إدارة املوارد
البشرية يف واش�ن�ط��ن ،كما ش��ارك��ت بنشاط م��ع امل��رأة السعودية
الشابة يف برنامج تطوير املعلم.
وك �ج��زء م��ن ال �ت��زام �ه��ا وش�غ�ف�ه��ا مب�ه�ن��ة امل � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة؛ كانت
باتريشيا أيض ًا محاضرة غير متفرغة يف مجال املوارد البشرية
بجامعة سوينبورن ،حيث حصلت سابق ًا على دبلوم الدراسات
العليا يف أدارة األعمال (املوارد البشرية) .وخالل فترة عملها يف
جامعة أدياليد؛ كانت أول من وصل للنهائيات من قطاع التعليم
العالي يف أستراليا للحصول على أعلى جائزة للموارد البشرية،
وه��ي «قائدة امل��وارد البشرية املرموقة للعام» املقدمة من املعهد
األسترالي للموارد البشرية <

11
العدد  - 159ربيع اآلخر 1440 -هـ

ب��ن م .بنسو ه��و أس �ت��اذ يف
إدارة ال�ت�ق�ن�ي��ة وأس� �ت ��اذ يف
األعمال اآلسيوية واإلدارة
املقارنة يف املعهد الفرنسي
ل�ل��دراس��ات العليا يف إدارة
األعمال (إنسياد) بجامعة
ف��ون�ت�ي�ن�ب�ل��و ب�ف��رن�س��ا .وقد
عمل أس�ت��اذ ًا مشارك ًا زائر ًا
يف ك �ل �ي��ة إدارة األع� �م ��ال
ب �ج��ام �ع��ة ه� ��ارف� ��ارد عامي
ويحمل
1999-1998م،
درجة زميل من كلية وارتون لإلدارة عامي 2008-2007م ،وأصبح
باحث ًا زائر ًا يف كلية هاس إلدارة األعمال يف جامعة كاليفورنيا
بيركلي من عام 2013م وحتى عام 2015م.
حاصل على درجة الدكتوراه يف اإلدارة من كلية سلون لإلدارة
مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يف كامبريدج بالواليات
امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة .وح��اص��ل على درج��ة املاجستير يف علوم
اإلدارة من جامعة هيتوتسوباشي يف طوكيو باليابان .وحاصل
على دبلوم الهندسة املدنية ،ودبلوم الدراسات العليا يف الهندسة
امليكانيكية-على التوالي-من الكلية الوطنية لألعمال العامة
للدولة يف ليون واملعهد الوطني للتقنية يف غرينوبل ،واثنني
من كليات الدراسات العليا يف فرنسا.
تركز أبحاثه وأنشطته التعليمية على ما يلي )1( :كيفية خلق
قدرات وكفاءات مبدعة كوسيلة لبناء منظمة وثقافة مبتكرة.
( )2إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة احمل �ي��ط األزرق وت�ن�ف�ي��ذ اب �ت �ك��ار ذي قيمة،
والبدء يف القيام بالعمليات يف كامل املنظمة )3( .كيفية بناء
رأس املال االجتماعي داخل الشركات )4( .أمناط جديدة من
املنظمات ،السيما الشركات املرتبطة بالشبكات والتحالفات
اإلستراتيجية ،وامل�ش��اري��ع امل�ش�ت��رك��ة ،وال �ش��راك��ات ذات القيمة
املضافة )5( .أثر تقنية املعلومات على االبتكار.
ف� ��ازت أب �ح��اث ال �ب��روف �ي �س��ور ب�ن�س��و يف ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن املوردين
واملشترين يف ش��رك��ات صناعة ال�س�ي��ارات يف ال��والي��ات املتحدة
واليابان بجائزة أفضل أطروحة دكتوراه يف مجال نظم املعلومات،
وحصل على الترشيح النهائي جلائزة الصحافة احلرة ألبحاث
أطروحته املتميزة يف مجال سياسة وإستراتيجية األعمال.
وتشمل منشوراته أوراق عمل يف مجلة أكادميية اإلدارة ،وعلوم
اإلدارة ،وأبحاث يف نظم املعلومات ،والعلوم التنظيمية ،ومجلة
اإلدارة اإلستراتيجية ،ومجلة دراسات األعمال الدولية ،ونشرة
األعمال يف هارفارد ،ونشرة اإلدارة يف سلون ،وفصول يف الكتب،
وجلسات املؤمترات <

أ .باتريشيا هيوز

إدارية
وثيقة
متابعات

ميزانية الصحة العامة

يف اخلامس عشر من شعبان 1344هـ أرسل امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود خطاب ًا إلى كل من
رئيس مالية جدة ومدير الصحة العامة يف احلجاز بشأن ميزانية الصحة العامة.
الرقم 154
التاريخ 1344/ 8/ 15
من عبد العزيز عبدالرحمن الفيصل السعود إلى جناب األجلّ املكرم رئيس مالية جدة يف  15شعبان 1344
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد ،مرسل إليكم صورة من ميزانية الصحة العامة التي أثبتناها وأمرنا بالسير
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عليها ،فعليه ينبغي اعتبار هذه امليزانية وصرف ما حتتاجه إدارة الصحة العامة من املبالغ املقررة يف هذه امليزانية
كل يف حينه حتى يتسنى لها املباشرة يف مشترى ما حتتاج إليه من األدوية واآلالت وأدوات املستشفيات وغير ذلك
وقد ساعدنا املديرية املذكورة بنقل بعض املواد املبينة يف هذه امليزانية من فصل إلى فصل أو حسب ما تقتضيه
احلاجة فليكن معلوم.
من عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل السعود إلى جناب األجلّ املكرم مدير الصحة العامة يف احلجاز الدكتور
محمود حمد حفظه اهلل يف  15شعبان 1344
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد قد أثبتنا ميزانية الصحة العامة يف احلجاز املقررة من قبل اللجنة
التأسيسية يف  30رجب  1344والقرار املتخذ أيض ًا يف  14شعبان  1344وأرسلنا إليكم صورة من امليزانية املذكورة
والقرارين األخيرين مع صورة األمر املرسل إلى مديرية املالية بهذا اخلصوص للعمل مبوجبها بأسرع ما ميكن .هذا
ما وجب بيانه واهلل يحفظكم.

من مقتنيات مركز الوثائق والمحفوظات بمعهد اإلدارة العامة

مداد التنمية

التنمية اإلدارية

الكاتب املتخصص وكتاب املقاوالت
تفتقر صحافتنا احمللية للكاتب املتخصص ،فمن النادر جد ًا أن جتد الكاتب املتخصص يف االقتصاد ،أو اإلدارة ،أو البترول ،أو الطاقة ،أو
شؤون العمل ،أو التربية ،أو الصحة العامة ،أو األمن ،أو الفضاء ،أو علم النفس ،أو القانون ،إلى أخر القائمة من العلوم .وإذا ُو ِجد هذا
الكاتب فهو نادر جداً .وال يأخذ حقه من االحتفاء واالهتمام.
وكون صحافتنا تتكئ على إرث تاريخي يف تأسيسها قائم على األدباء واملثقفني منذ عهد صحافة األفراد .فإن النسق الكتابي استمر
إلى اليوم على ما كان عليه منذ تلك احلقبة ،وهي أن الكاتب يستطيع أن يتناول كل القضايا واملوضوعات بنفس القدرة الكتابية .وهذا
خطأ كبير وقعت فيه الصحافة احمللية والزالت متارسه لألسف .فما كان ينفع قبل ربع قرن ال ميكن قبوله يف زمن األلفية الثالثة وثورة
االتصاالت وتفجر املعلومات حالي ًا .فقد طوى الزمن ذلك الكاتب اجلهبذ الذي يتناول اليوم موضوع ًا سياسي ًا ،ويف الغد يكتب عن غزو
الفضاء ،وبعده يطرح بتوسع قضية فصل التوائم وتفاصيلها الدقيقة ،ثم يتناول يف يوم آخر قضية االحتراف الكروي وأسباب تعثرها!!!
فهذا الكاتب اجلهبذ الشامل أصبح من املاضي .ولكنه لألسف الزال هو الصوت األبرز يف صحافتنا ويصول ويجول فيها ويف دهاليزها
ويبسط سطوته على صفحاتها.
والكاتب العالم نادر جد ًا يف الصحافة احلديثة؛ ولكن لدينا هناك الكاتب (العلماء) .أي الكاتب
ال��ذي يعادل مجموعة علماء (عند نفسه طبع ًا) !! حيث يستطيع كاتب نقد اخل��دم��ات العامة
أن يتحول بسرعة خاطفة إل��ى محلل سياسي من ال�ط��راز الرفيع حسب مفهومة .وهناك كتاب
لديهم جرأة عجيبة يف التصدي لكل موضوع ،واحلديث عن أي قضية وكأنهم متخصصون ،بينما
هم ال يفقهون (أل��ف ،باء) هذا التخصص .وه��ؤالء نشاهدهم يومي ًا يف صحافتنا ،وعلى شاشات
التلفزيون .ولو وسائل اإلعالم هذه أجرت دارسات مسحية سريعة عن هؤالء الكتاب ،ومدى تأثيرهم
لدى املتلقني ،أو حتى حجم مقروؤية أعمدتهم وزواياهم لعرفت احلقيقة التي ال تود معرفتها ،وال
حتى الكتاب أنفسهم.
k
يف الدول املتقدمة تعطي دور النشر الصحفي كاتب العمود الصحفي لديها مبالغ طائلة ،وأحيان ًا
أ .عبدالعزيز الهدلق
يفوق ما يقبضه الكاتب من الصحيفة دخل الوزير أو رئيس مجلس الوزراء أو حتى رئيس الدولة؛
تقدير ًا من الصحيفة لهذا الكاتب ولقيمة ما يكتبه وتأثيره لدى شريحة القراء .يقابل ذلك كتاب
باملجان يف صحافتنا احمللية ممن يقاتلون على ظهور أسمائهم فقط .ويكفيهم ذلك كمقابل ملا
يكتبونه .وكثير من الصحف ترحب بهم؛ ألنهم ال يكلفون خزائنها-حتى ولو لم يكن تأثير-ومتتلئ
للصحافة
صحافتنا بالكتاب الذين ال أثر وال تأثير لهم ،ولكنهم ُو ِجدوا مللء الفراغ واكتمال صورة الصحيفة
بفنونها املختلفة.
دور تثقيفي
ومعلوم أن للصحافة دور ًا تثقيفي ًا وتنويري ًا ،وتلعب دور ًا رئيس ًا يف صناعة اخلبر ،وبحث ما وراء
وتنويري وتلعب
احلدث بالتعليق والتحليل ،والتقرير .وهذا ما يقع على عاتق الكاتب املتخصص ،سواء كان سياسي ًا
دور ًا رئيسي ًا يف
أم اقتصادي ًا أم طبي ًا ،أو باحث ًا يف علوم الطاقة ،أو البحار ،اجلرمية ،أو اإلرهاب ،أو القانون .وهذا ما
يحدث يف الصحافة العاملية واحلديثة .ولكن لدينا الكاتب نفسه ميكن أن يتناول بالتفصيل كل تلك
صناعة اخلبر
املوضوعات وحده .إنه أشبه مبقاول (معوله) قلمه.
وحتليله وهذا
وغير ال�ك��ات��ب ،هناك الصحفي وامل��راس��ل املتخصص .وه��ي وظ��ائ��ف صحفية دقيقة ومهمة ،ومن
ما يقع على
صلب التوصيف املهني الصحفي ،ولكنها لألسف غائبة .فمنتدى «داف��وس» االقتصادي ميكن أن
عاتق الكاتب
توفد الصحيفة (مدرس) لتغطيته بعد أن يأخذ إجازة من عمله الرسمي؛ ألنه يعمل يف الصحيفة
متعاون ًا!! وموظف عالقات عامة يف جهاز ما ميكن أن يتحول فجأة إلى مراسل حربي؛ ألن الصحيفة
املتخصص
ترغب يف تغطية ما يدور يف الصفوف األمامية على أرض امليدان ملدة أسبوع!! وعندما يكون اخللل
املهني بهذا احلجم؛ ال تسأل مل��اذا صحفنا اليوم أصبحت تكافح من أجل البقاء وب��ات مستقبلها
مجهو ًال وبقائها مهدد ًا <
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�أظهرت تفوق املر�أة ال�سعودية يف ن�شاط التعليم واقتحامها جميع الن�شاطات

المؤشرات االقتصادية للربع الثاني من العام
 2018تدعم األهداف التنموية لرؤية 2030
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تبدو األهمية الكبيرة ملس��ح املؤشرات االقتصادية لعملية التنمية الش��املة التي تشهدها اململكة ،وللتنمية
اإلدارية بصفة خاصة ،يف التخطيط ووضع اإلستراتيجيات التنموية ،والتنبؤ بالدور الذي ميكن أن تسهم به
املؤسس��ات املختلفة يف مسيرة التنمية الشاملة لوطننا احلبيب ،وقياس أداء القطاعات االقتصادية ،وتلبية
احتياج��ات متخ��ذي القرارات ،والباحثني ،ورجال األعمال ،وكافة املس��تفيدين .ولذل��ك نقدم يف هذا العدد
قراءة لنش��رة مس��ح املؤش��رات االقتصادية للربع الثاني من عام 2018م الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء،
والتي ُتبرز عدد املنش��آت حس��ب األنشطة االقتصادية ،وأعداد املش��تغلني فيها ،والتعويضات املدفوعة لهم،
والنفقات واإليرادات التش��غيلية ،وفائض التش��غيل ،ومعدل اإلنتاجية الش��هري .وهو ما نسلط عليه الضوء
بالتفصيل يف هذا التقرير.
ال�ت�ص�ن�ي��ف ال �ص �ن��اع��ي امل �ع �ي��اري لكافة م��ن خ�لال��ه ن�ش��اط ال�ص�ن��اع��ة التحويلية
إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد
األن� �ش� �ط ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة -ISIC4ف� � �ف � ��ي الترتيب ال�ث��ان��ي بنسبة  %11تقريب ًا من
ض� ��وء ه� ��ذه ال �ب �ي��ان��ات ال� � � ��واردة يف هذا إجمالي هذا العدد ،وج��ودة احلياة الذي
هذه املؤشرات االقتصادية هي مجموعة الشكل وتوزيع أع��داد هذه املنشآت على ي�ع��د ن �ش��اط اإلق��ام��ة وال �ط �ع��ام أح��د أهم
م��ن اإلح �ص��اءات وال�ب�ي��ان��ات االقتصادية النشاطات االقتصادية املتنوعة باململكة مستهدفاته حيث جاء يف الترتيب الثالث
التي يتم استخدامها على املدى القصير نبدي ملحوظة جديرة باالهتمام وهي بنسبة  %10تقريب ًا من هذا العدد ،واملجال
يف قياس أداء قطاعات االقتصاد املختلفة أن رؤية اململكة  2030تؤتي ثمارها وتسير ال� ��زراع� ��ي ال � ��ذي اح �ت��ل م ��ن خ�ل�ال��ه عدد
لتقييم الوضع االقتصادي ومعرفة قوة بخطى راس�خ��ة وتنموية نحو أهدافها منشآت نشاط الزراعة واحلراجة وصيد
االقتصاد أو ضعفه .ومسح هذه املؤشرات امل �ن �ش��ودة؛ ح�ي��ث ن�ت�ب�ين م��ن ت��وزي��ع عدد األس �م��اك يف امل��رت�ب��ة ال��راب �ع��ة بنسبة %9
ه��و ع �ب��ارة ع��ن دراس� ��ة دوري� ��ة رب ��ع سنوية هذه املنشآت حسب النشاط االقتصادي تقريب ًا من ع��دد املنشآت ،ثم ج��اء نشاط
تركز على خصائص ومكونات املؤسسات أنها تتركز يف  4مجاالت اقتصادية مهمة اخل��دم��ات األخ� ��رى يف امل��رت �ب��ة اخلامسة
العاملة التي تزاول نشاط ًا أو عدة أنشطة تدعمها هذه الرؤية املباركة بكل قوة وهي :بنسبة  %8ت�ق��ري�ب� ًا .ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذلك
اقتصادية يف القطاعني ال�ع��ام واخلاص املجال التجاري الذي استأثرت منشآت فهناك  5نشاطات اقتصادية تعد األكثر
إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح يف ن �ش��اط جت � ��ارة اجل �م �ل��ة وال �ت �ج��زئ��ة من انخفاض ًا يف ع��دد امل�ن�ش��آت وه��ي :نشاط
خالله بنحو  %47من إجمالي عدد تلك ال�ت�ع��دي��ن واس �ت �غ�لال احمل��اج��ر ،وتوصيل
جميع مناطق اململكة.
املنشآت ،واملجال الصناعي ال��ذي احتل ال �ك �ه��رب��اء وال � �غ� ��از ،وال �ف �ن��ون والترفيه،
األنشطة وعدد املنشآت
وام� � � � � � ��دادات امل� � � ��اء وال� � �ص � ��رف الصحي،
اشتمل مسح املؤشرات االقتصادية على
جميع ال�ن�ش��اط��ات االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي مت >> املرأة السعودية حتقق
واملعلومات واالتصاالت.
املشتغلون فيها
ت�ص�ن�ي�ف�ه��ا وف ��ق  18ن �ش��اط � ًا اقتصادي ًا،
توازن ًا يف عدد املشتغلني
وإذا نظرنا إل��ى ال�ب�ي��ان��ات املتعلقة بعدد
وق��د بلغ ع��دد املنشآت التي مت��ارس هذه
يف املنشآت والنشاطات
امل �ش �ت �غ �ل�ين ال � � ��واردة ب �ه��ذا امل �س��ح (س� ��واء
ال �ن �ش��اط��ات ح��وال��ي  1,007,296منشأة،
االقتصادية
ك��ان��وا سعوديني أو غيرهم)؛ يتضح لنا-
وه��و م��ا يوضحه الشكل رق��م (-)1حسب

التنمية اإلدارية

الشكل رقم ()1

وف�ق� ًا ل�ل�ج��دول رق��م (-)1أن ع��دده��م بلغ
 6,557,060مشتغ ًال ،وكان عدد املشتغلني
(الذكور) بينهم  6,254,726مشتغ ًال وذلك
بنسبة  ،%95,4بينما بلغ عدد املشتغالت
(اإلن� � � ��اث) ب �ت �ل��ك ال �ن �ش��اط��ات 302,334
مشتغلة بنسبة .%4,6
وف�ي�م��ا يتعلق ب��أع��داد املشتغلني حسب
جنسيتهم ،وجنسهم؛ فيبدو من الشكل رقم
( )2أن عدد املشتغلني السعوديني بصفة
ع��ام��ة (ال��ذك��ور واإلن� ��اث) بلغ 1,789,017
م �ش �ت �غ�ل ً�ا ،م �ن �ه��م 1,628,273م � �ش � �ت � �غ�ل� ً�ا
س�ع��ودي� ًا م��ن ال��ذك��ور بنسبة  ،%26مقابل
 4,768,043مشتغ ًال غير سعودي (الذكور
الن�شاط االقت�صادي

اجلملة

عدد امل�شتغلني
ذكور

�إناث

جملة

310,221
97,583
982,089
75,032
44,554
1,109,511
1,723,792
247,761
514,090
112,139
110,897
128,684
107,420
263,633
89,192
123,333
27,544
187,251

1,093
721
18,438
499
472
4,380
16,907
9,698
19,878
2,112
8,368
875
4,565
6,232
104,473
70,502
2,454
30,667

311,314
98,304
1,000,527
75,531
45,026
1,113,891
1,740,699
257,459
533,968
114,251
119,265
129,559
111,985
269,865
193,665
193,835
29,998
217,918

6,254,726

302,334

6,557,060

اجلدول رقم ()1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

الزراعة واحلراجة و�صيد الأ�سماك
التعدين وا�ستغالل املحاجر
ال�صناعة التحويلية
تو�صيل الكهرباء والغاز
امدادات املاء وال�صرف ال�صحي
الت�شييد
جتارة اجلملة والتجزئة
النقل والتخزين
الإقامة والطعام
املعلومات واالت�صاالت
�أن�شطة املال والت�أمني
الأن�شطة العقارية
الأن�شطة املهنية
اخلدمات الإدارية والدعم
التعليم
ال�صحة والعمل االجتماعي
الفنون والرتفيه
اخلدمات الأخرى

واإلن��اث) ،منهم  4,626,453مشتغ ًال غير
س�ع��ودي م��ن ال��ذك��ور بنسبة  %74يعملون
يف تلك امل�ن�ش��آت .وي�ب��رز الشكل رق��م ()3
أن ع��دد املشتغالت (اإلن ��اث) السعوديات
يف املنشآت نفسها قد بلغ  160,744بنسبة
 %53مشتغلة س�ع��ودي��ة م�ق��اب��ل 141,590
مشتغلة غير سعودية وذلك بنسبة .%47
ملحوظات مهمة
وتكشف لنا هذه اإلحصاءات التي أسفر
ع �ن �ه��ا ه� ��ذا امل �س��ح ع ��ن ع� ��دة ملحوظات
وهي :أنه بالرغم من زيادة عدد املشتغلني
(ال��ذك��ور) غير السعوديني ع��ن نظرائهم
السعوديني يف كافة النشاطات االقتصادية

ب��امل�م�ل�ك��ة خ�ل�ال ال ��رب ��ع ال �ث��ان��ي م ��ن عام
2018م ب� �ف ��ارق ع � ��ددي ب �ل��غ 2,998,180
مشتغ ًال وبفارق نسبي بلغت قيمته %48
ل�ص��ال��ح املشتغلني غ�ي��ر ال�س�ع��ودي�ين؛ إال
أن ع��دد املشتغالت السعوديات (اإلناث)
ك��ان أكبر م��ن نظرائهن غير السعوديات
بفارق عددي بلغ  19,154مشتغلة وبفارق
نسبي بلغت قيمته  %6لصالح املشتغالت
ال� �س� �ع ��ودي ��ات .وامل �ل �ح��وظ��ة ال �ث��ان �ي��ة هي
أن امل ��ؤش ��ر اخل � ��اص ب �ج �ن��س املشتغلني
وجنسيتهم يؤكد على أن نشاطات الدولة
تسير على خطى رؤية اململكة  2030فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�م�ك�ين امل � ��رأة ال �س �ع��ودي��ة التي
اقتحمت جميع النشاطات االقتصادية
يف اململكة ،مبا فيها عدد من النشاطات
التي قد يتصور البعض أنها رمب��ا كانت
مقتصرة على ال��ذك��ور ،والتي من بينها-
ع� �ل ��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال-ن � �ش� ��اط التعدين
واس �ت �غ�لال احمل��اج��ر ،وت��وص�ي��ل الكهرباء
والغاز ،وام��دادات املاء والصرف الصحي.
أم ��ا امل�ل�ح��وظ��ة ال�ث��ال�ث��ة ف�ت�ت�ح��دد يف أنه
بالرغم من تفوق عدد الذكور وهيمنتهم
على أغلب النشاطات االقتصادية بصفة
ع ��ام ��ة ،إال أن امل � ��رأة ال �س �ع��ودي��ة تفوقت
على الرجل يف نشاط واح��د وه��و نشاط
التعليم ،وذلك بفارق عددي بلغ 15,281
مشتغلة وبفارق نسبي بلغ  %8لصاحلها.
وتتمثل امللحوظة الرابعة يف أن املشتغلني
ب �ص �ف��ة ع ��ام ��ة ي� �ت ��رك ��زون يف  5نشاطات
اقتصادية ج��اذب��ة لهم ،منها  3نشاطات
اق�ت�ص��ادي��ة يستوعب ك��ل واح ��د منها ما
ي��زي��د على مليون مشتغل وه��ي :نشاط
جت��ارة اجلملة والتجزئة ال��ذي استحوذ
على  1,740,699مشتغ ًال بنسبة ،%26,5
ي �ل �ي��ه ن �ش��اط ال�ت�ش�ي�ي��د ال � ��ذي ب �ل��غ عدد

تقرير

>>  44,574قيمة
معدل إنتاجية املشتغل
الشهرية بالنشاطات
االقتصادية املتنوعة
باململكة
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املشتغلني فيه  1,113,891مشتغ ًال بنسبة
 ،%17ثم نشاط الصناعة التحويلية الذي
استوعب  1,000,527مشتغ ًال بنسبة .%15
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ن �ش��اط�ين آخ ��ري ��ن هما:
ن�ش��اط اإلق��ام��ة وال�ط�ع��ام ال��ذي بلغ عدد
املشتغلني فيه  533,968مشتغ ًال بنسبة
 ،%8يليه نشاط الزراعة واحلراجة وصيد
األسماك الذي استوعب  311,314مشتغ ًال
ب �ن �س �ب��ة  %5ت �ق��ري �ب � ًا .وت �ش �ي��ر امللحوظة
اخلامسة إلى أنه يف مقابل ذلك هناك 5
نشاطات اقتصادية تنخفض فيها أعداد
املشتغلني بشكل م�ل�ح��وظ وه ��ي :نشاط
الفنون والترفيه الذي بلغ عدد املشتغلني
فيه  29,998مشتغ ًال بنسبة  0,5تقريب ًا،
ونشاط ام ��دادات امل��اء وال�ص��رف الصحي
الذي استوعب  45,026بنسبة  %0,7تقريب ًا،
ونشاط توصيل الكهرباء والغاز الذي بلغ
عدد املشتغلني فيه  75,531مشتغ ًال بنسبة
 %1,2تقريب ًا ،ونشاط التعدين واستغالل
احملاجر الذي استوعب  98,304مشتغلني
بنسبة  %1,5تقريب ًا ،ثم األنشطة املهنية
ال�ت��ي اس�ت�ح��وذت على  111,985مشتغ ًال
بنسبة  %1,7تقريب ًا.
ون �ل �ف��ت يف امل �ل �ح��وظ��ة ال �س��ادس��ة إل ��ى أن
امل �ش �ت �غ �ل�ين ال �س �ع��ودي�ي�ن اخ �ت �ل �ف��وا فيما
ب�ي�ن�ه��م ب �ش��أن ال �ن �ش��اط��ات االقتصادية
اجل��اذب��ة لهم بحسب م��ا إذا ك��ان��وا ذكور ًا
أو إن��اث� ًا ،فبالنسبة للسعوديني (الذكور)
كانت أكثر  3نشاطات جاذبة لهم وتركزوا

فيها هي :نشاط جتارة اجلملة والتجزئة
( 411,594م�ش�ت�غ� ً
لا س �ع ��ودي � ًا) ،ونشاط
الصناعة التحويلية ( 236,526مشتغ ًال
س �ع��ودي � ًا) ،ون �ش��اط ال�ت�ش�ي�ي��د (146,560
م�ش�ت�غ� ً
لا س �ع��ودي � ًا) .بينما ك��ان��ت أك �ث��ر 3
ن�ش��اط��ات اقتصادية ج��اذب��ة للمشتغالت
السعوديات هي :نشاط التعليم (68,497
م �ش �ت �غ �ل��ة س� �ع ��ودي ��ة) ،ون� �ش ��اط الصحة
والعمل االجتماعي ( 19,603مشتغالت
سعوديات) ،واخلدمات األخ��رى (14,411
مشتغلة سعودية) .وننتقل إلى امللحوظة
السابعة بشأن النشاطات االقتصادية التي
تنخفض أعدادهم فيها ،حيث اتضح أن
املشتغلني السعوديني سواء كانوا ذكور ًا أو
إناث ًا يشتركون يف أن نشاط امدادات املاء
والصرف الصحي هو من أقل النشاطات
االقتصادية التي أقبل السعوديون على
العمل فيها ،إذ جذبت  10,381مشتغ ًال
سعودي ًا (من الذكور) مقابل  299مشتغلة
س �ع��ودي��ة (م ��ن اإلن � � ��اث) .ب�ي�ن�م��ا اختلف
ال�س�ع��ودي��ون-ب�ح�س��ب ج�ن��س املشتغلني-
فيما يتعلق بنشاطني آخ��ري��ن ينخفض
فيهما عدد املشتغلني؛ فبينما يعد نشاط
الفنون والترفيه ال��ذي استوعب 5,934
مشتغ ًال سعودي ًا واألنشطة املهنية التي لم
جتذب سوى  31,406مشتغلني سعوديني
ن� �ش ��اط�ي�ن غ� �ي ��ر ج � ��اذب �ي��ن للسعوديني

(الذكور) للعمل فيها مقارنة بالنشاطات
االقتصادية األخرى ،وخاصة النشاطات
ال�ت��ي ي�ت��رك��زون يف العمل فيها ،جن��د أن
املشتغالت (اإلناث) السعوديات انخفض
عددهن يف العمل بنشاطني هما :نشاط
توصيل الكهرباء وال�غ��از ال��ذي بلغ عدد
املشتغالت السعوديات (اإلن��اث) فيه 288
م�ش�ت�غ�ل��ة س �ع��ودي��ة ،إض��اف��ة إل ��ى نشاط
ال�ت�ع��دي��ن واس �ت �غ�لال احمل��اج��ر ال ��ذي لم
يجذب سوى  457مشتغلة سعودية.
متوسط التعويضات
وع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،ف ��إن امل �س��ح اشتمل
ع �ل��ى ال �ب �ي ��ان ��ات اإلح �ص ��ائ �ي ��ة اخلاصة
مب�س��ح ال�ت�ع��وي�ض��ات ال�ش�ه��ري��ة املدفوعة
للمشتغلني خالل الربع الثاني من عام
2018م .ف �ه��ذه ال�ت�ع��وي�ض��ات ه��ي جميع
املستحقات ال�ت��ي ُت��دف��ع ل�ه��م م��ن رواتب
وأج��ور إضافة إلى املزايا والبدالت .ومن
خالل استعراضنا هذه البيانات املوضحة
ب��ال �ش �ك��ل رق � ��م ()4؛ جن ��د أن متوسط
التعويضات جلملة أولئك املشتغلني يف
النشاطات االقتصادية املختلفة قد بلغ
 ،3,794وقد كانت أكبر  5متوسطات لهذه
التعويضات تتركز يف النشاطات التالية:
ن� �ش ��اط ال �ت �ع��دي��ن واس� �ت� �غ�ل�ال احملاجر
مب�ت��وس��ط ت�ع��وي�ض��ات ب�ل��غ  ،29,198يليه
م�ت��وس��ط أن�ش�ط��ة امل ��ال وال �ت��أم�ين الذي

املشتغلون اإلناث حسب اجلنسية خالل الربع الثاني 2018

املشتغلون الذكور حسب اجلنسية خالل الربع الثاني 2018

الشكل رقم ()2

الشكل رقم ()3
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>> 455,179,654,511ريا ًال
فائض التشغيل للنشاطات
االقتصادية املختلفة
التي استوعبت 1,789,017
مشتغ ًال سعودي ًا
الشكل رقم ()4

النفقات التشغيلية

اإليرادات التشغيلية

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

9,460,745,631

24,961,502,437

النشاط االقتصادي
2

التعدين واستغالل المحاجر

36,520,013,884

238,710,316,719

3

الصناعة التحويلية

85,837,013,001

177,746,996,917

4

توصيل الكهرباء والغاز

8,924,759,870

19,802,742,948

5

امدادات الماء والصرف الصحي

1,100,974,019

2,680,704,131

1

6

التشييد

24,639,842,654

58,079,547,095

7

تجارة الجملة والتجزئة

93,460,951,708

152,604,626,869

8

النقل والتخزين

16,768,934,793

35,262,503,457

9

اإلقامة والطعام

12,590,130,957

21,617,817,308

10

المعلومات واالتصاالت

20,931,958,021

43,666,647,528

11

أنشطة المال والتأمين

13,735,174,921

48,896,498,106

12

األنشطة العقارية

1,431,266,549

5,132,259,662

13

األنشطة المهنية

4,138,491,105

8,762,878,177

14

الخدمات اإلدارية والدعم

7,344,022,202

14,361,278,611

15

التعليم

2,713,808,611

5,180,962,143

16

الصحة والعمل االجتماعي

4,214,621,197

12,267,874,538

17

الفنون والترفيه

741,778,683

2,133,668,570

18

الخدمات األخرى

2,449,163,500

4,945,863,760

347,003,651,306

876,814,688,976

الجملة
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بلغ  ،16,398يليهما متوسط تعويضات
نشاط توصيل الكهرباء والغاز مبتوسط
 ،10,012ث��م م�ت��وس��ط ت�ع��وي�ض��ات نشاط
املعلومات واالتصاالت الذي بلغ .8,646
وق� � � ��د ات� � �ض � ��ح أن أق� � � ��ل  5متوسطات
للتعويضات شهدتها النشاطات التالية:
م �ت ��وس ��ط ت �ع ��وي �ض ��ات ن� �ش ��اط ال� ��زراع� ��ة
واحل ��راج ��ة وص �ي��د األس �م��اك ال ��ذي كان
أدن � ��ى ه� ��ذه امل �ت��وس �ط��ات إذ ب �ل��غ ،1,613
ي �ل �ي��ه م� �ت ��وس ��ط ت� �ع ��وي� �ض ��ات اخل ��دم ��ات
األخ��رى ال��ذي حت��ددت قيمته يف ،1,795
ث ��م م �ت��وس��ط ت �ع��وي �ض��ات ن �ش��اط جتارة
اجلملة والتجزئة الذي وصل إلى ،2,282
وم� �ت ��وس ��ط ت �ع��وي �ض��ات ن� �ش ��اط الفنون
والترفيه ال��ذي بلغ  ،2,334ث��م متوسط
التعويضات لألنشطة ال�ع�ق��اري��ة والذي
بلغ .2,573
النفقات واإليرادات التشغيلية
ون �ن �ت �ق��ل إل � ��ى م ��ؤش ��ر م� �س ��ح النفقات
واإلي� � � � � � ��رادات ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة للنشاطات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،وه � ��و م� ��ا ت � �ب� ��رزه بيانات
اجل��دول رق��م ( ،)2فتشير ه��ذه البيانات
إلى أن جملة النفقات التشغيلية بلغت
قيمتها  347,003,651,306ري ��االت ،وقد
ل��وح��ظ أن ه�ن��اك  5ن�ش��اط��ات اقتصادية
ت �ص��درت ق��ائ�م��ة ه ��ذه ال�ن�ف�ق��ات؛ ج ��اء يف
مقدمتها نفقات ن�ش��اط جت��ارة اجلملة

وال �ت �ج��زئ��ة ،يليها ح�ج��م ن�ف�ق��ات نشاط
الصناعة التحويلية ،ث��م نفقات نشاط
ال �ت �ع��دي��ن واس� �ت� �غ�ل�ال احمل ��اج ��ر ،يليهم
حجم نفقات نشاط التشييد ،ثم نفقات
ن�ش��اط امل�ع�ل��وم��ات واالت �ص ��االت .يف حني
كانت هناك  5أنشطة هي األقل يف حجم
تلك النفقات وهي :نفقات نشاط الفنون
والترفيه ال��ذي يعد أقلها ،تليها نفقات
نشاط ام ��دادات امل��اء وال�ص��رف الصحي،
ث��م ن �ف �ق��ات األن �ش �ط��ة ال �ع �ق��اري��ة ،تليهم
ن �ف �ق��ات اخل ��دم ��ات األخ � ��رى ،ث��م نفقات
نشاط التعليم.

وق��د بلغت جملة اإلي ��رادات التشغيلية
لهذه النشاطات  876,814,688,976ريا ًال،
ج��اء يف مقدمتها إي � ��رادات  5نشاطات
باعتبارها األكبر يف حجم هذه اإليرادات
وهي :إيرادات نشاط التعدين واستغالل
احملاجر ،وإي��رادات نشاط جتارة اجلملة
والتجزئة ،ثم إي��رادات نشاط التشييد،
تليها إيرادات أنشطة املال والتأمني ،ثم
إي ��رادات نشاط املعلومات واالتصاالت.
ويف املقابل كانت هناك  5نشاطات هي
األقل يف حجم اإليرادات التشغيلية وهي:
إي��رادات نشاط الفنون والترفيه ،تليها

تقرير

>> التعدين واستغالل
احملاجر واملال والتأمني
وتوصيل الكهرباء والغاز
تتصدر
متوسطات التعويضات
الشهرية
الشكل رقم ()5

الشكل رقم ()6
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إي � ��رادات ن�ش��اط ام � ��دادات امل ��اء والصرف
الصحي ،ثم إي��رادات اخلدمات األخرى،
تليهم إي � ��رادات األن �ش �ط��ة ال �ع �ق��اري��ة ،ثم
إيرادات نشاط التعليم.
فائض التشغيل
ومن ناحية أخرى ،وكما يتضح من الشكل
رقم ()5؛ فقد بلغت جملة فائض التشغيل
للنشاطات االقتصادية 455,179,654,511
ري ��ا ًال ،وق��د ج��اءت  5نشاطات يف مقدمة
ق�ي��م ف��ائ��ض ال�ت�ش�غ�ي��ل ال� ��ذي ح�ق�ق��ه كل
ن� �ش ��اط م� ��ن ال� �ن� �ش ��اط ��ات االقتصادية
ب��امل �م �ل �ك��ة-ال �ب��ال��غ ع� ��دده� ��ا  18نشاط ًا
اقتصادي ًا-وهي :فائض نشاط التعدين
واستغالل احمل��اج��ر ،يليه الفائض الذي
حققه ن�ش��اط الصناعة التحويلية ،ثم

فائض نشاط جت��ارة اجلملة والتجزئة،
يليهم الفائض الذي حققته أنشطة املال
وال �ت��أم�ين ،ث��م ف��ائ��ض ن �ش��اط التشييد.
كذلك اتضح أن هناك  5نشاطات كانت
األق��ل يف فوائض التشغيل وه��ي :فائض
نشاط الفنون والترفيه ،وفائض نشاط
ام��دادات امل��اء والصرف الصحي ،يليهما
فائض اخلدمات األخرى ،وفائض نشاط
اإلقامة والطعام ،ثم قيمة الفائض الذي
حققته األنشطة العقارية.
الشكل رقم ()5
معدل اإلنتاجية
وت �خ �ت �ت��م ن �ش��رة امل� ��ؤش� ��رات االقتصادية
للربع ال�ث��ان��ي ل�ع��ام 2018م ال �ص��ادرة عن
الهيئة العامة لإلحصاء ببيانات مؤشر

معدل إنتاجية املشتغل الشهرية ،وهو
م��ا ن�س�ت��دل ع�ل��ى قيمه م��ن ال�ش�ك��ل رقم
( ،)6وال��ذي وصلت قيمته بصفة عامة
لكل النشاطات االقتصادية إلى .44,574
وق � ��د ج � � ��اءت  5ن� �ش ��اط ��ات يف املقدمة
باعتبارها األعلى يف هذا املعدل مقارنة
بباقي النشاطات وه��ي كالتالي :معدل
اإلنتاجية بنشاط التعدين واستغالل
احمل��اج��ر بقيمة  ،809,429يليه معدل
أنشطة امل��ال وال�ت��أم�ين ال��ذي وص��ل إلى
 ،136,661ث��م م�ع��دل ن�ش��اط املعلومات
واالتصاالت الذي كانت قيمته ،127,400
يليهم م�ع��دل ن�ش��اط توصيل الكهرباء
وال� �غ ��از ال� ��ذي ب �ل��غ  ،87,393ث ��م معدل
إن �ت��اج �ي��ة امل �ش �ت �غ��ل ب �ن �ش��اط الصناعة
التحويلية ال��ذي كانت قيمته .59,218
وذل � � ��ك يف م� �ق ��اب ��ل  5ن� �ش ��اط ��ات كانت
األدن � � ��ى يف ق �ي��م ه� ��ذه امل � �ع� ��دالت وه ��ي:
م �ع ��دل إن �ت��اج �ي��ة امل �ش �ت �غ��ل باخلدمات
األخ��رى وال��ذي كانت قيمته األدن��ى بني
باقي املعدالت للنشاطات الـ  18فبلغت
 ،7.565وم �ع��دل ن�ش��اط التعليم الذي
وص��ل إل��ى  ،8,917ث��م م �ع��دل األنشطة
ال�ع�ق��اري��ة بقيمة  ،13,204ي�ل�ي��ه معدل
ن� �ش ��اط اإلق� ��ام� ��ة وال� �ط� �ع ��ام ال � ��ذي كان
 ،13,495وأخير ًا معدل نشاط التشييد
الذي بلغت قيمته < 17,380

مقال

التنمية اإلدارية

قطار الرياض ورؤية اململكة 2030
إميان ًا بأهمية النشاط الرياضي يف حتسني الصحة العامة وجودة احلياة ،استهدفت رؤية  2030رفع
نس � � ��بة ممارس � � ��ي الرياضة مرة على األقل أس � � ��بوعي ًا من  %13يف 2015م إلى  %40يف 2030م؛ فالنشاط
البدني اس � � ��تثمار صحي واقتصادي ،إذ أن ممارس � � ��ة الرياضة تس � � ��هم يف خفض اإلصابة باألمراض
املزمنة كالس � � ��كري والقلب والش � � ��رايني وارتف � � ��اع ضغط الدم وارتف � � ��اع الكوليس � � ��ترول ومضاعفاتها؛
وبالتالي خف � � ��ض التكاليف املرتبطة بعالج هذه األم � � ��راض والوقاية منها .وقدمي ًا
قيل إن العقل الس � � ��ليم يف اجلس � � ��م الس � � ��ليم .فهل يسهم مش � � ��روع قطار الرياض يف
حتقيق هدف الرؤية؟
ولإلجابة على هذا السؤال نشير إلى دراسة يابانية ُقدمت يف مؤمتر جمعية القلب
األمريكية يف عام 2015م؛ أظهرت نتائجها أن استخدام وسائل النقل العام كالقطارات
واحلافالت تخفض نسب ارتفاع ضغط الدم ومخاطر زيادة الوزن والسكري ،وبينت
نتائج الدراسة التي ُأجريت على ( )5908أفراد من البالغني أن أفراد الدراسة الذين
اس � � ��تخدموا وس � � ��ائل النقل العام للوصول إلى العمل كانوا أقل عرضة لزيادة الوزن
بنس � � ��بة ( )%44وأقل عرضة لإلصابة بالس � � ��كري بنس � � ��بة ( )%34وأقل عرضة الرتفاع
ضغط الدم بنسبة ( ،)%27مقارنة بأفراد الدراسة الذين يذهبون إلى أماكن عملهم
k
د .محمد إسماعيل
بالدراجات أو الس � � ��يارات .وفسرت الدراس � � ��ة ذلك بأن من يستخدمون وسائل النقل
العام يذهبون س � � ��ير ًا على األقدام من وإلى محطات الباصات أو القطارات ملسافات
أطول مقارنة بالذين يذهبون إلى عملهم بالس � � ��يارات أو الدراجات ،وهو ما يفس � � ��ر
انخفاض املخاطر الصحية لديهم نتيجة املش � � ��ي ملس � � ��افات ومدة أطول .لذا أوصت
الدراس � � ��ة باستخدام وس � � ��ائل النقل العام بد ًال من استخدام الس � � ��يارات والدراجات
من املهم رفع الوعي
يومي ًا؛ ألن ذلك يجعل ممارس � � ��ة رياضة املش � � ��ي جزء ًا ال يتجزأ من احلياة اليومية.
العام بأهمية ممارسة
ل � � ��ذا من املتوقع أن يس � � ��هم قطار الرياض يف زيادة النش � � ��اط البدن � � ��ي جلميع أفراد
الرياضة جلعلها
املجتمع؛ من خالل الوصول حملطات القطار أو احلافالت سير ًا على األقدام ،كما إن
اس � � ��تخدام القطار سيسهم يف تقليل استخدام السيارات؛ مما سينتج عنه انخفاض
أسلوب حياة صحية
يف مع � � ��دالت االنبعاثات امللوثة للهواء ،وانخف � � ��اض يف االختناقات املرورية وحوادث
ويساهم مشروع قطار
املرور ،واس � � ��تهالك الوقود ،والتخلص من التوت � � ��ر املصاحب للقيادة ،باإلضافة إلى
الرياض واملبادرات
ذلك سيس � � ��هم املش � � ��روع يف انخفاض معدالت البطالة؛ نظر ًا إلى أن املشروع سيوفر
واملشاريع والبرامج
العديد من الوظائف للش � � ��باب الس � � ��عودي ،كما سيسهم املش � � ��روع يف حتقيق الرؤية
التي تنفذها الهيئة
التي تس � � ��تهدف أن تُصنف ثالث مدن سعودية من بني أفضل مائة مدينة يف العالم،
عل � � ��ى اعتبار النقل العام أحد أهم متطلبات رفع تصني � � ��ف مدينة الرياض .إن رفع
العامة للرياضة يف
الوعي بأهمية ممارس � � ��ة الرياضة جلعلها أس � � ��لوب حياة هدف كبير يساهم مشروع
حتقيقه
قطار الرياض واملبادرات واملش � � ��اريع والبرامج الت � � ��ي تنفذها الهيئة العامة للرياضة
يف حتقيقه <

،،
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اللقاء

اخلبرية الإعالمية د.ناهد با�شطح لـ «التنمية الإدارية»:

اإلعالم السعودي أضعف من اإلنجازات الحكومية
المنصات الرسمية
والحل في ّ
يف هذا الوطن الكثير من النساء الالتي اقتحمن العديد من املجاالت
الصعبة وحققن جناح ًا كبير ًا ومثّ لن اململكة يف اخل��ارج ،من هذه
النماذج املشرفة د.ناهد باشطح ،وهي صحفية وكاتبة سعودية،
وه��ي امل��ؤس��س والرئيس التنفيذي ملؤسسة «أب��ع��اد لصناعة
احملتوى الرقمي» ،كما أنها مؤسس مركز «امل���رأة السعودية
اإلعالمية» عام 2003م ،وكاتبة عمود يف صحيفة اجلزيرة
منذ عام 2009م ومستشار إعالمي جلامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن خالل عام 2014م ،وعملت كاتبة يف جريدة
الرياض بني عامي 2002م و2009م .وق��د ف��ازت بجائزة
امل��رأة العربية املتميزة يف حقل الصحافة واالع�لام من
قبل مركز دراسات مشاركة املرأة العربية يف فرنسا
يف دورته الرابعة عام 2007م .وهي حاصلة على
الدكتوراه يف اإلعالم عام  2016من جامعة
سالفورد يف اململكة املتحدة .سألناها عن
الكثير من قضايا اإلعالم الرقمي ودوره
يف األجهزة احلكومية السعودية.
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أجرى الحوار :سامح الشريف

�أ�سلوب جديد
> ت�سن��د الكث�ير م��ن امل�ؤ�س�س��ات
احلكومي��ة �إدارة ح�ساباته��ا عل��ى
ال�سو�شي��ال ميدي��ا لفريق الدعم
الفن��ي دون وج��ود متخ�ص���ص
يجيد �أبجديات العمل الإعالمي
الرقم��ي ،كيف تقيم�ين ح�سابات
الأجهزة احلكومية ال�سعودية؟

< تهتم الوزارات والشركات واملؤسسات
الكب � � ��رى بحس � � ��اباتها عب � � ��ر مواق � � ��ع
التواص � � ��ل االجتماع � � ��ي ،لكن البعض
يجه � � ��ل أنّ إدارة مثل هذه احلس � � ��ابات
مهم � � ��ة ال يس � � ��تطيع القي � � ��ام به � � ��ا
الصحفي التقليدي وحده ،أو التقني
ال � � ��ذي لم مي � � ��ارس الصحاف � � ��ة وحده؛
ألنها ليس � � ��ت فق � � ��ط أخب � � ��ار ًا اختلفت
وس � � ��يلة نشرها ،بل أس � � ��لوب ًا جديد ًا ال
ميكن التعامل معه دون أن يتم تطوير

الفه � � ��م واإلدراك ملا يعني � � ��ه التواصل
االجتماعي كمنصات إعالمية .لذلك
ف � � ��إنّ محت � � ��وى تغري � � ��دات احلس � � ��ابات
الرسمية للوزارات واملؤسسات األهلية
ليست أمر ًا سه ً
تعبر عن رؤية
ال؛ ألنها ِ ّ
املنشأة ونهجها وذلك مرتبط بالصورة
الذهنية لها.
وبعض احلس � � ��ابات الرسمية لدينا يف
«تويتر»-مث ً
ال-تفع � � ��ل ما أش � � ��رت إليه،
ويتضح ذل � � ��ك من خ� �ل ��ال التغريدات

التنمية اإلدارية

< نع � � ��م ،يفت � � ��رض أن تك � � ��ون هن � � ��اك
وظيف � � ��ة ألخصائي احملتوى ،على أني
أعتق � � ��د أن � � ��ه يوجد ضم � � ��ن تصنيفات
وظائ � � ��ف اخلدم � � ��ة املدني � � ��ة وظيف � � ��ة
صحف � � ��ي ليس م � � ��ن وقت بعي � � ��د ،ويف
تخصص � � ��ات االبتع � � ��اث ال يوج � � ��د
االبتع � � ��اث يف تخص � � ��ص اإلعالم رغم
دراسة أعداد كبيرة من املبتعثني لهذا
التخص � � ��ص ،وال أعلم كيف يتم ذلك،
لكني أستطيع القول إننا كصحفيني
مهملني يف اكتس � � ��اب احترام املجتمع
لهذه املهنة.
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الت � � ��ي تس � � ��بب اإلح � � ��راج للوزي � � ��ر أو
وزارته ،أو لشركات أهلية كبرى ،وقد
شهدنا أمثلة عدة ،لكني ال أستطيع
التقييم بدقة لعدم وجود دراس � � ��ات
لتحليل مضمون هذه احلسابات .إن
تغريدات احلسابات الرسمية ليست
مجرد  280حرف ًا ،بل مهارة توظيف
الرس � � ��الة اإلعالمي � � ��ة الت � � ��ي تبثه � � ��ا
الوزارة أو املؤسس � � ��ة إل � � ��ى اجلمهور،
وم � � ��ن خاللها يت � � ��م التفاع � � ��ل الذي
تنش � � ��ده .هذه التغريدات هي صورة
الوزارة الذهنية ،ب � � ��ل وصورة الوزير
شخصي ًا يف ذهنية املجتمع.
> �صناع��ة املحت��وى الرقم��ي
�أ�صبح��ت مهنة م�ستقل��ة بذاتها
تهت��م به��ا خمتل��ف امل�ؤ�س�س��ات
وتت�ساب��ق لتوظي��ف �أخ�صائ��ي
املحتوى املبدع ،هل ترين �ضرورة
لوج��ود وظيفة به��ذا اال�سم يف
الئحة اخلدمة املدنية؟

>> التواجد اإلعالمي
للقيادات اإلدارية ال بد أن
يكون مدروس ًا واجلمهور ال
يتقبل «املرتبك»

البيانات املفتوحة
> زادت �أهمي��ة الإع�لام الرقمي
يف الآون��ة الأخ�يرة للم�ؤ�س�س��ات
احلكومية ،لي�س فق��ط لدوره يف
ت�سويق خدم��ات هذه امل�ؤ�س�سات،
ولك��ن �أي�ض�� ًا باعتب��اره م�ص��دراً
للبيان��ات ال�ضخم��ة الت��ي ميك��ن
توظيفه��ا بالتحليل وا�ستخال�ص
امل�ؤ�شرات ،ه��ل تلتم�سني اهتمام ًا
من جانب الأجه��زة احلكومية يف
اململكة بهذا اجلانب؟
تفعل
< على املؤسسات احلكومية أن ّ
خدم � � ��ة البيان � � ��ات املفتوح � � ��ة تطبيق ًا
ملب � � ��ادئ التح � � ��ول الرقم � � ��ي ومب � � ��دأ
الش � � ��فافية يف رؤي � � ��ة  ،2030وقد بدأت
بالفعل معظم املواقع اإللكترونية يف
ذلك ،لكن املؤسف أن معظم البيانات
ال تتف � � ��ق م � � ��ع معايير مب � � ��ادرة األمم
املتحدة للبيانات احلكومية .ولو قمنا
بزيارة مواقع بعض الوزارات س � � ��نجد

اللقاء
اللقاء
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أن البيان � � ��ات يف بعض ه � � ��ذه املواقع ال
ميكن االس � � ��تفادة منها؛ ألنها ليس � � ��ت
بيانات «خ � � ��ام» ،وبالتالي البد للوزارات
من تطبيق سياس � � ��ة البيانات املفتوحة
بشكلها الصحيح ،وليس مجرد واجهة
كقسم يف موقعها اإللكتروني.
> تواف��رت برجمي��ات جدي��دة
ت�ستخ��دم يف حتلي��ل البيان��ات
ال�ضخمة ومنها بيانات ال�سو�شيال
ميديا مث��ل  TableauوPowerbi
و Nodexlوغريه��ا م��ن الربام��ج،
ه��ل �س�نرى يف امل�ستقب��ل �إعالنات
وظائف تطلب متخ�ص�صني للعمل
على برجميات حمددة؟
< هن � � ��اك حاج � � ��ة لتحلي � � ��ل البيان � � ��ات
الضخمة التي يعرفها االحتاد الدولي

لالتص � � ��االت ( )ITUبأنها« :مجموعات
البيان � � ��ات الت � � ��ي تتمي � � ��ز بأنه � � ��ا فائقة
حجم ًا وس � � ��رعة وتنوع ًا ،بالقياس إلى
أن � � ��واع مجموع � � ��ات البيان � � ��ات املعهودة
االستخدام مثل البيانات التي تنتجها
وس � � ��ائل اإلعالم مثل «تويتر» ،و«فيس
بوك» ،و«واتس آب» .لكن هذا التحليل
ال ميك � � ��ن أن يت � � ��م إال عبر اس � � ��تخدام
برامج معينة يف احلاسب اآللي يتقنها

>> حتليل البيانات
الضخمة يعزز قدرة
املسؤول علىاتخاذ
القرار

املختص � � ��ون يف هذا املجال .وبس � � ��بب
الوق � � ��ت واجله � � ��د والتكلف � � ��ة الكبيرة
الت � � ��ي حتتاجها البيان � � ��ات الضخمة
اجلدي � � ��د لتحليله � � ��ا ومعاجلته � � ��ا؛
مت االعتم � � ��اد على بع � � ��ض تطبيقات
الذكاء االصطناعي ،وهي تطبيقات
ال يهتم بها كثير من اإلعالميني.
يف رأي � � ��ي تب � � ��رز أهمي � � ��ة التحلي � � ��ل
للبيانات الضخمة من خالل إعطاء
صاحب الق � � ��رار القدرة عل � � ��ى اتخاذ
بناء عل � � ��ى معلومات دقيقة
الق � � ��رار؛ ً
ومحللة بش � � ��كل علمي ،كم � � ��ا أن لها
دور ًا يف معرفة الرأي العام وتشكيله.
وشخصي ًا ،استخدم من هذه البرامج
Tableau؛ ألن � � ��ه يفي � � ��د يف تطبي � � ��ق
صحافة البيانات ،وهو برنامج سهل
االستخدام .لكن البرمجة اليوم هي
لغة العص � � ��ر وهي ال تفيد الصحفي
إال إذا اهت � � ��م بتحلي � � ��ل البيان � � ��ات
الضخمة واملفتوح � � ��ة ،بينما برنامج
 Tableauيكف � � ��ي الصح � � ��ايف دون
البرمجي � � ��ات املعق � � ��دة واملتخصصة
يف علم البرمج � � ��ة لتطبيق صحافة
البيانات فقط.
ذكاء ا�صطناعي
> ه��ل ميك��ن �أن ميت��د ال��ذكاء
اال�صطناعي �إىل العمل احلكومي
م�ستقب� ً
لا ،وبر�أي��ك م��ا �أه��م
املجاالت التي ميكنه اقتحامها؟
< تكمن أهمي � � ��ة الذكاء االصطناعي
يف تس � � ��ريعه خط � � ��وات التح � � ��ول
الرقم � � ��ي .فق � � ��د خلص � � ��ت جمعي � � ��ة
«إيساكا» الدولية -املسؤولة عن بناء

التنمية اإلدارية

وتشغيل «املقياس العاملي للتحول
أن هناك
الرقمي» باملؤسسات -إلى ّ َ
خمس تقني � � ��ات تقود هذه العملية
عاملي � � ��ا وه � � ��ي :البيان � � ��ات الكبيرة،
ً
والذكاء االصطناعي ،وتعلم اآللة،
وخدم � � ��ات احلوس � � ��بة الس � � ��حابية،
وإنترنت األشياء ،وسالسل الكتل.
إن اس � � ��تخدام الذكاء االصطناعي
َّ
س � � ��وف يس � � ��اعد الصحفي� �ي ��ن
والقائمني على النش � � ��ر يف حتليل

23
العدد  - 159ربيع اآلخر 1440 -هـ

>>أغلب حسابات
الوزارات على «تويتر»
يديرها فريق غير
متخصص

وتوليد النصوص ،مب � � ��ا ِ ّ
يوفر عليهم
جهدا كبي � � � ً�را ،ومينحه � � ��م ،يف الوقت
ً
ذات � � ��ه ،نطاق� � � � ًا عريض� � � � ًا م � � ��ن األفكار
واملعلوم � � ��ات الت � � ��ي تع � � � ِ ّ�زز م � � ��ن جودة
إنتاجهم املهني وانتشاره.
وبالطب � � ��ع فإن ال � � ��ذكاء االصطناعي
ثورة علمية ال يستهان بها ،ويف بالدنا
ونتيجة اهتم � � ��ام الدولة؛ بدأ يدخل
يف مج � � ��ال التعليم والطب ،ويف وزارة
االتصاالت والتقني � � ��ة هناك اهتمام
خاص به .وأنا على املس � � ��توى املهني
مهتمة بعالقة ال � � ��ذكاء االصطناعي
باحملت � � ��وى اإلعالمي ،وقريب ًا س � � ��وف
تظهر للن � � ��ور صحيفتي االلكترونية
التي تستخدم الذكاء االصطناعي.
> كي��ف تقيمني جه��ود الإعالم
ال�سع��ودي لتغطي��ة �شئ��ون
الأجهزة احلكومية ومعاجلتها؟

< التغطي � � ��ات يف مس � � ��تواها املهن � � ��ي
أضع � � ��ف م � � ��ن إجن � � ��ازات األجه � � ��زة
احلكومي � � ��ة التي طاله � � ��ا التحديث،
وإن كن � � ��ت أرى أن عل � � ��ى األجه � � ��زة
احلكومي � � ��ة أن تط � � ��ور منصاته � � ��ا
اإلعالمي � � ��ة بد ً
ال من انتظار وس � � ��ائل
اإلعالم التقليدي.
ح�ضور مرتبك
> م��ا رو�شت��ة النج��اح للتواج��د
الإعالم��ي الفع��ال للقي��ادات
الإداري��ة احلكومي��ة يف و�سائ��ل
الإعالم؟
< أن يك � � ��ون التواج � � ��د اإلعالم � � ��ي
مدروس ًا ومرتبط ًا بالصورة الذهنية
الصحيحة لهذه القيادات؛ فلم يعد
اجلمه � � ��ور يتقبل احلضور اإلعالمي
املرتب � � ��ك أو الضعي � � ��ف ،وق � � ��د تطور
اجلمهور بتطور تقنيات اإلعالم <

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 .نورة بنت عبدالرحمن بن يوسف.

د.نورة بنت عبدالرحمن بن يوسف خبيرة
الطاقة واالقتصاد العالمي
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ح�ص�ل��ت د.ن� ��ورة ب�ن��ت ع�ب��دال��رح�م��ن بن
«برمالينات» أوروب��ا والعالم العربي ،املنبثق
ي��وس��ف على ال��دك�ت��وراه يف اقتصاديات
م��ن ق�م��ة امل ��رأة ال�ع��رب�ي��ة ،ش�ع�ب��ان 1424ه � �ـ يف
الطاقة واالقتصاد القياسي من جامعة
عمان-األردن.
ّ
« »Surrey universityيف بريطانيا عام
عضويتها
1998م .وحصلت قبلها على ماجستير
وم ��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن �ه��ا ك��ان��ت ع �ض��وة يف
االقتصاد وماجستير إدارة اعمال .وهي
وفد وزارة التعليم العالي لعدد من جامعات
عضو مجلس الشورى اعتبار ًا من /3/3
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف يناير 2004م ،وقدمت
1438هــ .عملت أستاذ ًا مشارك ًا يف قسم
محاضرة العالقات البترولية بني الواليات
االقتصاد بكلية إدارة األعمال بجامعة
امل �ت �ح��دة وامل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة يف
د .نورة بنت عبد الرحمن ين يوسف
امل �ل ��ك س� �ع ��ود ،ووك �ي �ل��ة ك �ل �ي��ة احلقوق
واشنطن .وش��ارك��ت يف ن��دوة ع��ن االستثمار يف دول
والعلوم السياسة يف جامعة امللك سعود من  1432حتى 1436هـ،
مجلس التعاون اخلليجي يف  20-17مارس 2005م.
ووكيلة قسم االقتصاد يف جامعة امللك سعود من  1431حتى
ونلفت إل��ى أن د.ن ��وره ال�ي��وس��ف ه��ي عضو م��ؤس��س يف جمعية
1432ه �ـ ،ومستشار ًا غير متفرغ يف مجلس الشورى من 1426
حقوق اإلنسان الوطنية ،وعضو مجلس إدارة جمعية االقتصاد
حتى 1429ه�ـ ،ومستشار ًا غير متفرغ يف وزارة البترول والثروة
السعودية ،ونائبة الرئيس .وعضو مشارك يف مؤسسة الفكر
املعدنية م��ن  1419حتى 1426ه � �ـ ،وم�س�ت�ش��ار ًا غير متفرغ يف
العربية وعضو الهيئة العامة .وزميل وعضو منتدى البحوث
األمانة العامة لدول مجلس التعاون.
االق�ت�ص��ادي ل�ل��دول العربية وإي ��ران وت��رك�ي��ا .وع�ض��و اجلمعية
متثيل ومشاركات
الدولية القتصاديات الطاقة .وعضو مؤسس ملنتدى الطاقة
وق��ام��ت د.ن� ��وره بتمثيل امل�م�ل�ك��ة يف ل�ق��اء «داف � ��وس» للمنتدى
العربي.
االقتصادي العاملي السنوي يف يناير عام 2002م .كما شاركت يف
مؤلفاتها
املنتدى االقتصادي العاملي بعنوان« :الوضع التنافسي للعالم
وق��د ق��دم��ت ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤل �ف��ات وال �ب �ح��وث ال�ع�ل�م�ي��ة ،منها:
العربي» يف  9-8سبتمبر 2002م .ويف اللقاء فوق العادي ملنتدى
«متكني امل��رأة السعودية» ،و«تقدير من��وذج الطلب على النفط
«داف� ��وس» ب�ع�ن��وان« :رؤى ملستقبل م�ش�ت��رك» يف  23-21أبريل
يف الصني» ،و«اإلن�ت��اج من ال��دول املصدرة للنفط خ��ارج أوبك:
2003م.
الواقع والتوقعات» ،و«مستقبليات وخيارات الطاقة» ،و«تعادل
وقد شاركت يف أعمال ندوة عن «حاضر املرأة السعودية» باملركز
أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة ب�ين ال ��دول ال�ص�ن��اع�ي��ة ال�ك�ب��رى ودول مجلس
اإلس�ل�ام��ي للجمعية ال�ع��رب�ي��ة اإلي�ط��ال�ي��ة يف أك�ت��وب��ر 2002م.
التعاون اخلليجي» ،و«مشاركة امل��رأة السعودية يف ق��وة العمل:
وشاركت يف مهرجان «أصيلة»  13-12أغسطس 2003م مبحاضرة
ال��واق��ع وال �ت �ح��دي��ات» ،و«ال �ن �ف��ط :مستقبل األس � ��واق العاملية
ع��ن ال�ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة ب�ين دول مجلس ال�ت�ع��اون واالحتاد
ودور السعودية فيها» ،و«السياسة البترولية للمملكة العربية
األوروب ��ي وامل�غ��رب العربي .كما شاركت يف احل��وار الثقايف بني
السعودية» <

لوائح
أنظمة وو لوائح
أنظمة

التنمية اإلدارية

احلياة اخلاصة للموظف العام بني احلماية واملسؤولية
ح ��ق اإلن� �س ��ان يف احل� �ي ��اة اخل ��اص ��ة ه ��و ح ��ق قدمي
ول�ص�ي��ق وع ��ام ،ف�ه��و ح��ق ق��دمي ق��دم اإلن �س��ان ذاته،
ولصيق ًا بوجوده فال ينفك عنه ،وهو حق عام يسري
على عموم البشر دون استثناء أو متييز؛ ويترتب
على االع �ت��راف بهذا احل��ق نتائج أهمها :استئثار
وسيطرة كل شخص على حياته اخلاصة فهو وحده
م��ن يسوسها ويحفظها وي��داف��ع عنها ،كما ميتنع
على اآلخرين-أفراد ًا وجماعات-االقتراب من هذه
احلياة أو هتك سترها أو تعكير صفوها ،كما يتمتع
كل إنسان بحماية شرعية وقانونية يف مواجهة من
يتعدى على حياته اخلاصة.

د.أمين رميس
قطاع القانون
معهد اإلدارة العامة

ومب��وج��ب ه��ذه احل�م��اي��ة املكفولة للحياة اخلاصة

ويذبح اعتبار املوظف العام والثقة فيه لدى الناس،

ب��اآلي��ات ال�ق��رآن�ي��ة واألح��ادي��ث النبوية والنصوص

ولذلك متتد املسؤولية التأديبية فتشمل ما يصدر

ال �ن �ظ��ام �ي��ة؛ ُي� �ث ��ار ال �ت �س ��اؤل ع ��ن م� ��دى املسؤولية

عن املوظف من أفعال ،أو أقوال يف حياته اخلاصة

ال�ت��أدي�ب�ي��ة للموظف ال �ع��ام ع��ن أف�ع��ال��ه وتصرفاته

متى انعكست آثارها على كرامة الوظيفة العامة أو
َّ
حطت من هيبتها لدى الناس.

على هذا التساؤل اجتاهان :أولهما يرى أن الدولة
تعطي املوظف أجر ًا مقابل قيامه بأعباء الوظيفة،

وقد انتصر ديوان املظالم لالجتاه الثاني؛ فالصفة
الوظيفية ال تنخلع ع��ن امل��وظ��ف ال�ع��ام مل�ج��رد أنه

وه��و إزاء ذل��ك مدين للدولة ب��أداء عمل الوظيفة

خارج نطاق الوظيفة ،فرداء الوظيفة العامة ُيظلل

فقط ،أم��ا حياته اخلاصة فهي ملك ل��ه ،فاملوظف

امل��وظ��ف ال �ع��ام أي�ن�م��ا ك� ��ان ،وامل �س��ؤول �ي��ة التأديبية

خارج نطاق عمله حر يف تصرفاته وسلوكه ،ال يسأل

للموظف العام ال تقتصر فقط على ما يقع منه
من أخطاء داخل نطاق الوظيفة ،وإمنا متتد أيض ًا

ال�ت��ي يأتيها يف ح�ي��ات��ه اخل��اص��ة؟ ي�ت�ن��ازع اإلجابة

وحياته اخلاصة.

الى سلوكه يف حياته اخلاصة ،إذا كان من شأن ذلك
اخلروج على مقتضيات الوظيفة العامة .فاألفعال
املكونة للذنب اإلداري ليست محددة حصر ًا وفقا

واالجت ��اه ال�ث��ان��ي :وإن ك��ان يسلم بحق امل��وظ��ف يف
حياته اخل��اص��ة ،إال أن��ه ال ي��ذه��ب إل��ى إق��ام��ة سد ًا

ل�ن�ظ��ام ت��أدي��ب امل��وظ �ف�ين؛ وب��ال�ت��ال��ي ف ��إن للسلطة

م�ن�ي�ع� ًا ب�ي�ن احل �ي��اة ال��وظ�ي�ف�ي��ة واحل �ي��اة اخلاصة؛

التأديبية يف ه��ذا ال�ش��أن سلطة تقديرية واسعة.

وس �ب��ب ذل ��ك أن ح �ي��اة امل ��وظ ��ف اخل ��اص ��ة تنعكس

(راج��ع :القضية /5/758ق لعام 1427ه �ـ ،مجموعة

على حياته الوظيفية وتؤثر فيها ،وسلوك املوظف

األح� �ك ��ام وامل� �ب ��ادئ اإلداري� � ��ة ل �ع��ام 1431ه � � �ـ ،املجلد

الشائن يف حياته اخلاصة يجرح كرامة الوظيفة،

الثاني ،ص < )638
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مبادئ أساسية ضد عمليات الفساد وهدر املال العام

«الحوكمة» وحماية النزاهة في
المالية العامة..معايير وتطبيقات
إعداد :شقران الرشيدي
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ً
حر�صا من اململكة على تعزيز اجلهود املبذولة للم�ساهمة يف حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد مبا يتوافق مع ر�ؤية اململكة
 2030الت��ي عك�س��ت الإرادة اجل��ادة والطموحة لبن��اء م�ستقبل م�شرق له��ذا الوطن؛ تتوا�صل جه��ود الدولة يف خمتلف
القطاع��ات املعنية للق�ض��اء على الف�ساد وحفظ املال العام ،وحما�سبة املق�صرين من خالل رفع الوعي ب�أهمية احلوكمة،
وال�شفافية ،وامل�ساءلة ،وتطبيق االجتاهات احلديثة يف هذا املجال.

التنمية اإلدارية

رفع مستوى الثقة باألفراد واملنظمات
لتحقيق األهداف املشتركة التي يسعى
اجلميع لها ،وأنه من الضروري أن تبدأ
املنظمات يف تطبيق معايير احلوكمة
باعتباره عم ًال أس��اس�ي�اَ ومهم ًا للغاية
< د.ثريا عبيد
عضو مجلس الشورى سابقا
ضد الفساد وهدر املال العام.
ومساعد األمني العام لألمم املتحدة
نزاهة حوكمية
سابقا ًَ
ع��ن م �ب��ادئ احل��وك�م��ة احل��دي�ث��ة؛ يقول
األك � ��ادمي � ��ي وامل� �س� �ت� �ش ��ار االقتصادي
< أ .د.عبدالله البريدي
أستاذ اإلدارة والسلوك التنظيمي
وال �ق��ان��ون��ي د.أس��ام��ة ال�ق�ح�ط��ان��ي« :إن
بجامعة القصيم
م �ب��دأ ال �ن��زاه��ة؛ ي�ع��د أح��د أه��م املبادئ
ال �ت��ي ت��ؤك��د احل��وك �م��ة احل��دي �ث��ة على
< د.عامر الحسيني
يف
والكاتب
املستشار يف الحوكمة،
ض� ��رورة حت�ق�ي�ق�ه��ا ،وم��راق�ب�ت�ه��ا باحلد
صحيفة «االقتصادية»
األع�ل��ى املمكن ،وك��ل إن�س��ان أو منظمة
< د.أسامة القحطاني
أو ج �ه��از مي �ك��ن ل��ه أن ي��دع��ي النزاهة
أكاديمي ومستشار اقتصادي
واألم ��ان ��ة ،وي �ف �ت��رض أن �ه��ا متحققة».
وقانوني
م �ت �س��ائ� ً
لا :ل �ك��ن م��ا امل �ع��اي �ي��ر ال �ت��ي من
خ�لال �ه��ا ت �ض �م��ن احل��وك �م��ة ن ��زاه ��ة كل
وي � ��رى خ� �ب ��راء اإلدارة واالق� �ت� �ص ��اد أن منتسبي األجهزة املالية وقطاعات املال
الشفافية يف املنظمات تعد واح��دة من العام احلكومية؟ ويجيب د.القحطاني:
أه��م م�ك��ون��ات احل��وك �م��ة؛ مل��ا ت��وف��ره من إن أس� � ��اس احل ��وك� �م ��ة أال أح � ��د منزه
ع��دال��ة وم�س��اواة للجميع ،وعليه ،فقد
ع��رف �ت �ه��ا م�ن�ظ�م��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة الدولية
بأنها امل�ب��دأ ال��ذي يسلط ال�ض��وء على
األن� �ظ� �م ��ة ،واخل � �ط� ��ط ،واإلج � � � � ��راءات،
والعمليات ملعرفة مل ��اذا ،وك�ي��ف ،وماذا،
وب ��أي م �ق��دار .ك�م��ا أن �ه��ا – ال�ش�ف��اف�ي��ة-
تتيح معرفة أن املسؤولني يف مختلف
املنظمات ميارسون أنشطتهم بطريقة
واضحة ومفهومة مبا يضمن العدالة
واملساواة ،واملساءلة واحملاسبة من خالل
األنظمة الرقابية الرسمية .ولذا ينظر
إل��ى الشفافية على أنها أضمن طريق
للحماية ضد الفساد ،واملساعدة على

المشاركون في القضية:

>> د.ثريا عبيد:
لكي تتمكن املنظمات احمللية
والدولية من مواكبة تطورات
العصر البد من تبني
ضوابط احلوكمة
وف ��وق ال��رق��اب��ة أو غ�ي��ر ق��اب��ل للرقابة،
وال�ت��أك��د م��ن تطبيق ش ��روط احلوكمة
والتزاماتها ،كما أن احلوكمة تفترض
م��ن تلقاء نفسها الثغرات التي ميكن
أن ت� ��ؤدي إل ��ى ال �ف �س��اد ،وت��راق �ب �ه��ا من
خالل إغالقها ووضع تشريعات حتميها
بشكل دوري؛ وبالتالي فإن هذا يجب أن
يسري على األجهزة املالية احلكومية
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>> أ .د.عبداهلل البريدي:
تطبيق معايير احلوكمة
يضمن تعزيز النزاهة
والشفافية ومكافحة الفساد
وحفظ املال العام
جميع ًا وبشكل دوري وبصرامة.
وي� ��ؤك� ��د د.ال� �ق� �ح� �ط ��ان ��ي أن النزاهة
�اء أو
احل ��وك� �م� �ي ��ة ه � ��ي ل� �ي� �س ��ت ادع� � � � � � ً
اف �ت��راض � ًا ب��ال �ن��زاه��ة ،إمن ��ا م��ن خالل
حت �ق �ي��ق االش� �ت ��راط ��ات وااللتزامات
املستمرة ال�ت��ي يجب أن يحققها كل
منتسبي األج �ه��زة احل�ك��وم�ي��ة يف كل
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إج � ��راء ب�ح�س�ب��ه ،م ��ن خ�ل�ال لوائح
حوكمية متطورة وتحُ ًدث باستمرار،
والهدف من ذل��ك؛ هو تأكد اجلهاز
احلكومي من حتقيق احلد األعلى
من النزاهة ،من خالل وقائع ثابتة
ع�ل��ى ال� ��ورق وال ��واق ��ع ،ول �ي��س فقط
بافتراض عدم وجود الفساد.
انهيارات وحتوالت
ويف السياق ذاته ،تؤكد عضو مجلس
ال� �ش ��ورى س��اب �ق � ًا وم �س��اع��د األمني
العام لألمم املتحدة سابق ًا د .ثريا
بنت أح�م��د عبيد أن م��ن التزامات
م� �ب ��دأ ال� �ن ��زاه ��ة وج� � ��ود الشفافية
واإلف�ص��اح ب��إق��رار ذم��ة املسئولني يف
ال �ق �ط��اع احل �ك��وم��ي واخل� ��اص على
حدث ويراقب بشكل دوري ،مع
أن ُي َّ
منح أغلب األج�ه��زة احلديثة التي
تعنى ب��ال��رق��اب��ة وامل�ت��اب�ع��ة لتحقيق
االلتزام مببادئ احلوكمة.
وت� �ق ��ول« :إن االن� �ه� �ي ��ارات الكبيرة

>> د.أسامة القحطاني:
النزاهة احلوكمية ليست
ادعاء أو افتراض ًا إمنا
ً
بتحقيق االشتراطات
وااللتزامات املستمرة
واألزم ��ات املالية التي طالت الكثير
من املنظمات ،واملؤسسات والشركات
ال ��دول� �ي ��ة ك� ��ان س �ب �ب �ه��ا ال ��رئ �ي ��س هو
نقص اخلبرات ،والكفاءة ،وعدم توفر
إدارات كفؤة ذات خبرة ومهارة ورقابة؛
أي ع ��دم األخ ��ذ مب �ب ��اديء احلوكمة
«احلكم الرشيد» ،وه��و ما جعل هذه
املنظمات تنهار».
وتضيف د.ثريا عبيد :بالتالي أولت
 ح��ال �ي � ًا  -ال �ك �ث �ي��ر م ��ن املنظمات،واملؤسسات الدولية اهتمام ًا متزايد ًا
مب � ��وض � ��وع احل� ��وك � �م� ��ة ،ورك � � � ��زت جل
اهتمامها على هذا ،وذلك بعد الدور
امل�ت�ن��ام��ي وال �ت��وس��ع ال �ه��ائ��ل للقطاع
اخلاص يف احلياة االقتصادية بشكل
ع � ��ام ،م ��ع ال �ع �ل��م أن ال �ع��ال��م أصبح
ي �ع �ي��ش ع �ص��ر ال� �ت� �ح ��والت الكبيرة
التجارية أو االقتصادية والواسعة يف
مختلف مناحي احلياة .ولكي تتمكن
املنظمات احمللية والدولية احلكومية
واخلاصة من مواكبة تطورات العصر؛
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>> د.عامر احلسيني:
تفعيل اإلدارة الرشيدة يضمن
حتقيق مكاسب اقتصادية
ويضمن جناح خطة التحول
الوطني

ع �م �ل �ي��ات ال �ف �س��اد؛ ق ��ائ�ل ً�ا« :تطبيق
م �ع��اي �ي��ر احل ��وك� �م ��ة ي �ض �م��ن تعزيز
ال �ن��زاه��ة وم�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد وحفظ
امل� � ��ال ال �ع ��ام-ف �ع �ل ��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال-
ب �ع��ض امل �ن �ظ �م��ات وش ��رك ��ات القطاع
اخل � ��اص مم ��ن ي �ط �ب �ق��ون احلوكمة
تعاني بعض األقسام فيها ،وخاصة
امل �ش �ت��ري��ات وامل��رت �ب �ط��ة ب��ال�ع�ق��ود من
عمليات هدر مالي وفساد تتوارى عن
أن �ظ��ار اجل �ه��ات ال��رق��اب�ي��ة وت�ظ�ه��ر يف
التعامالت مع األطراف اخلارجية».
وي �ت ��اب ��ع« :ب �ع��ض إدارات املنظمات
وال �ش��رك��ات ال ت�ك�ت��رث ب� ��ردود أفعال
املوردين أو املتنافسني على العقود؛
حني ظهور مالمح الفساد املؤثر يف
عدالة املنافسة .ومع اعتقاد الكثير
أن ال� �ف� �س ��اد ي ��رت� �ب ��ط بالقطاعات

احل�ك��وم�ي��ة ،إال أن احلقيقة توضح
أن الفساد ينخر بقوة يف مؤسسات
ال�ق�ط��اع اخل ��اص ،وب�ع��ض الشركات
التي يفترض أنها من أكثر الشركات
تطبيق ًا للحوكمة وتفعي ً
ال للبرامج
ال��رق��اب �ي��ة ،وم ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن يكون
ل �ه �ي �ئ��ات ال� ��رق� ��اب� ��ة دور يف تفعيل
متطلبات احل��وك�م��ة ،غ�ي��ر أن دورها
يف مكافحة الفساد داخ��ل الشركات
محدود جدا».
ويؤكد د.عبداهلل البريدي أن مؤسسة
ال �ن �ق��د ال �ع��رب��ي ال �س �ع��ودي ل �ه��ا دور
فاعل يف الرقابة على البنوك واحلد
ً
حماية للقطاع املصريف
من الفساد؛
بفضل األدوات الرقابية املتاحة لها،
ومن الطبيعي أن يكون للشفافية دور
مهم يف تعزيز النزاهة ،إال أن الرقابة
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الب� ��د م ��ن ت �ب �ن��ي ض ��واب ��ط احلوكمة
وم �ب��ادئ �ه��ا ك �ب �ن��اء وت �ق��وي��ة املساءلة،
وامل �ص��داق �ي��ة ،وال �ش �ف��اف �ي��ة ،وسالمة
البيانات واملعلومات ،وتطوير ثقافة
ق �ي��م ال �س �ل ��وك امل �ه �ن��ي واألخ �ل�اق� ��ي،
وحتقيق النزاهة ،وتوضيح القواعد
وال� �ل ��وائ ��ح اخل ��اص ��ة ب��ات �خ��اذ القرار
داخ ��ل امل �ن �ظ �م��ات ،وحت�ق�ي��ق الرقابة
على كفاءة األداء ،واحملاسبة .الخ.
وت��رى د.ث��ري��ا عبيد أن احلوكمة هي
خ ��ط ال� ��دف� ��اع األول ض ��د عمليات
الفساد وه��در امل��ال العام ،مع ضرورة
ربطها ببرامج رقابية صارمة داخلي ًا
وخ� ��ارج � �ي � � ًا؛ ح� �ت ��ى ي �ت �ح �ق��ق تعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد.
فساد منظم
وي� �ت� �ف ��ق أس � �ت� ��اذ اإلدارة والسلوك
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ب� �ج ��ام� �ع ��ة القصيم
د.ع� �ب ��داهلل ال �ب��ري��دي م��ع م��ا ذكرته
د.ثريا عبيد يف أن تطبيق احلوكمة
يف القطاع اخلاص هو احلامي من

قضية العدد
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ال �ف ��اع �ل ��ة وامل� � �ش � ��ددة ه� ��ي الضامن
األول ملكافحة الفساد ،كما أن آللية
التقاضي والتبليغ وحماية املبلغني
دور مهم يف تفعيل ثقافة مكافحة
ال �ف �س��اد ب�ي�ن ال �ع��ام �ل�ين يف القطاع
احلكومي واخلاص.
حتقيق اإلستراتيجيات
أم��ا املستشار يف احل��وك�م��ة ،والكاتب
يف ص�ح�ي�ف��ة «االق �ت �ص��ادي��ة» د.عامر
احلسيني ،فيرى أن الدول تقاس من
خالل مستوى الشفافية والتشاركية
ومحاربة الفساد على مؤشر التنمية
امل �س �ت��دام��ة؛ ول��ذل��ك ج� ��اءت أهداف
التنمية املستدامة لتؤسس ملرحلة
ج ��دي ��دة ب ��اس� �ت �خ ��دام خ� �ي ��ار اإلدارة
الرشيدة «احلوكمة» التي تساعد على
حتقيق م �ب��ادئ ال�ع��دال��ة والشفافية
والنزاهة واملساءلة.
ويستطرد قائ ً
ال« :لو كانت املنظمات

وامل��ؤس �س��ات ضعيفة ،ف�ق��د تضعف
اح �ت �م��االت جن��اح أه ��داف التنمية
امل� �س� �ت ��دام ��ة ،ول� ��ذل� ��ك ت ��دع ��و هذه
األه� � � ��داف إل � ��ى م ��ؤس� �س ��ات فعالة
وشفافة وخاضعة للمساءلة على
جميع املستويات ،وينطبق هذا على
اجلميع؛ القطاعني العام واخلاص
محليا وعامليا ،وعلى كل من املانحني
وامل�ت�ل�ق�ين ل�ل�م�س��اع��دات الرسمية؛
ل�ل�ت��أك��د م��ن أن ت �ق��دمي املساعدات
يتم بكفاءة وشفافية؛ كي تصل إلى
م��ن ي�ح�ت��اج��ون إل�ي�ه��ا ب��ال�ف�ع��ل ،من
دون أن ُتهدر أو تتحول وجهتها أو
تتسم ب��االزدواج �ي��ة ،وينطبق ذلك
على الشركات اخلاصة واملؤسسات
امل �م �ل��وك��ة ل �ل��دول��ة؛ ل�ل�ت��أك��د م��ن أن
اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا ت �ت��م ب�ش�ف��اف�ي��ة على
أس ��اس م��ن امل�ن��اف�س��ة احل� ��رة ،حتى
تعود بالنفع على املواطنني».

ويتابع موضح ًا أن للحوكمة بعد ًا
إستراتيجي ًا يف سبيل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة والتنمية احمللية
ال �ت��ي ج� ��اءت ض �م��ن «رؤي � ��ة »2030؛
كونها إح��دى األس ��واق الرئيسة يف
امل �ن �ط �ق��ة ،ول�ل�م�س��اه�م��ة يف حتقيق
املستقبل املراد الوصول إليه لضمان
ان �ت �ع��اش ال �س ��وق احمل �ل �ي��ة ،وتنمية
االستثمار ال��دول��ي .ويتحقق ذلك
من خ�لال تفعيل احلوكمة «اإلدارة
الرشيدة»؛ لضمان حتقيق املكاسب
البعيدة القتصاد اململكة ،ولضمان
جن ��اح خ �ط��ة ال �ت �ح��ول ال��وط �ن��ي يف
جميع مراحله .ومن املهم أن نأخذ
موضوع احلوكمة بأهمية قصوى يف
حتقيق اإلستراتيجيات التي تهدف
إل�ي�ه��ا امل�م�ل�ك��ة؛ ك��ون�ه��ا أداة تساعد
على حتقيق جميع أهداف التنمية
املستدامة الدولية واحمللية <

مقال
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املسؤولية االجتماعية
تعرف «املسؤولية االجتماعية» بأنها استراتيجية أو سياسة تتبناها احلكومات واملؤسسات واألفراد لضبط سلوكهم وأنشطتهم
لتحقيق التوازن بني مصاحلهم اخلاصة واملصلحة العامة .وظلت برامج املسؤولية االجتماعية لعقود مجرد أنشطة طوعية
لألفراد والشركات حتى انتبهت املنظمات الدولية ألهميتها مؤخر ًا وأدركت دورها ،وأخذت بدورها حتث احلكومات والشركات
واجلامعات على حتسني سجلها يف العمل اخليري والتنمية املجتمعية واحملافظة على البيئة واستدامة املوارد الناضبة.
ومن مفردات املس � � ��ؤولية االجتماعية للش � � ��ركات رعاية األنش � � ��طة اخليرية وإنتاج منتجات أخالقية وتنظيم حمالت تسويقية
خيرية مبوجبها تتبرع الش � � ��ركة بنس � � ��بة من اإليرادات لغ � � ��رض اجتماعي معني .وعربي ًا
واسالمي ًا ،تشمل املسؤولية االجتماعية إنتاج منتجات وتقدمي خدمات إلشباع حاجات
اجتماعية مثل إطعام احملتاجني وسقيا املياه ومحو األمية والتوعية واإلرشاد والتدريب
وحتفي � � ��ظ القرآن وتطوير البرامج واملنتديات اإللكتروني � � ��ة االجتماعية ،وهو ما يطلق
عليه اصطالحا الس � � ��لع االجتماعية .وتستضيف ميادين املسؤولية االجتماعية حروب ًا
أخالقية ضد الس � � ��لع الضارة مثل االرهاب والفس � � ��اد والتلوث والتدخني وش � � ��رب اخلمر
ولعب امليسر وكلها أشياء محرمة إسالمي ًا ومنبوذة سعودي ًا.
وتعتبر املس � � ��ؤولية االجتماعية أحد مكونات الثقافة التنظيمية للش � � ��ركات الس � � ��عودية
ومنبع فخرها ومصدر عزها .فمث ًال ،اس � � ��تثمرت شركة سابك السعودية أكثر من  3مليار
k
ريال س � � ��عودي يف برامج املس � � ��ؤولية االجتماعية منذ عام  ،2003وذلك من خالل مبادرة
د .عبد الناصر عبدالعال
«نرتقى» التي تركز على العلوم والتقنية والصحة والزراعات املس � � ��تدامة واملياه وحماية
البيئة .كما متول ش � � ��ركة أرامكو مجموعة كبيرة من برامج املسؤولية االجتماعية داخل
اململكة وخارجها .وعلى نفس املنوال ،دش � � ��نت مجموع � � ��ة صافوال عدة برامج اجتماعية
للتدريب ورعاية ذوى االحتياجات اخلاصة ودعم رواد األعمال .ويعتبر الش � � ��يخ سليمان
الراجح � � ��ي أيقونة العمل اخليري واملس � � ��ؤولية االجتماعية يف العالم اإلس �ل ��امي ويقدر
ظلت برامج
البع � � ��ض وقفه اخليري بــ  45مليار ريال س � � ��عودي .وأش � � ��ارت التقاري � � ��ر أن حجم حصيلة
املسؤولية
الزكاة التي دفعتها الش � � ��ركات السعودية بلغت  15مليار ريال العام املاضي ،وتقوم الدولة
االجتماعية
نفس � � ��ها بجمعها وتوزيعها على احملتاجني .فض ًال عن ذلك ،فإن السعودية حتتضن أكثر
لعقود مجرد
من مائة منظمة خيرية تدعم العمل اخليري وترعى فعالياته ومتول مشروعاته حسب
إحصائيات الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية.
أنشطة طوعية
ويعتبر موقع «حراج دوت كوم» الس � � ��عودي منوذج أعمال إلكتروني فريد من نوعه لتدوير
حتى انتبهت
املنتجات واحلد من آثارها البيئية الضارة وتعزيز استدامة املوارد .ونختم باإلشارة الى
الشركات
أن  2030ترنو الى نش � � ��ر ثقافة املس � � ��ؤولية االجتماعية وتعزيز االس � � ��تدامة وزيادة حصة
واألفراد
القطاع غير الربحي فى املنظومة االقتصادية وتنمية رأس املال االجتماعي السعودي.
وبع � � ��د هذه اجلولة االجتماعية املختصرة تعتبر الس � � ��عودية من أكبر الواحات يف العالم
ألهميتها ودورها
للعطاء والتكافل واملس � � ��ؤولية االجتماعية واإلحسان والبر بشكل عام .كما نخلص إلى
الفاعل
أن املسؤولية االجتماعية متجذرة يف الشعب السعودي ومتأصلة فيه <

،،
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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 «وارين بينيس»
أحد هؤالء العلماء والرواد.
k

«وارين بينيس»
Waren Bennis
1925م
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ولد «واري � � ��ن بينيس» عام 1925م وحصل على البكالوريوس يف اآلداب
من كلية «انتيوك» يف عام 1951م ،ثم حصل على الدكتوراه من معهد
«ماساتشوسيتس» للتقنية  MITيف عام 1955م .ويعد «بينيس» مثقف ًا
وكاتب ًا ومستشار ًا معروف ًا على مستوى دولي .وقد عمل مبهنية عالية
يف معهد «ماستيوشيس» للتقنية حيث خلف «دوجالس مكجريجور»
يف رئاس � � ��ة قس � � ��م دراس � � ��ة املنظم � � ��ات ،وعم � � ��ل يف عدة جامع � � ��ات منها
«هارفارد» و»بوس � � ��طن» و«سينس � � ��ناتي» ومركز الصناع � � ��ات بـ «جنيف»،
واملعهد الهندي ل �ل ��إدارة بـ «كالكتا» ،ويف جامعات بارزة عديدة أخرى،
وعمل نائ ًبا للرئيس التنفيذي جلامعة «نيويورك» ورئيس � � � ًا جلامعة
«سينس � � ��ناتي» يف والية أوهاي � � ��و .ويعمل اآلن أس � � ��تا ًذا متميزً ا يف كلية
إدارة األعم � � ��ال بجامع � � ��ة «جن � � ��وب كاليفورني � � ��ا  »USCوه � � ��و الرئيس
املؤس � � ��س ملعهد القيادة اإلداري � � ��ة فيها .وكان عض � � � ً�وا يف فريق العمل
« »Task Forceاخلاص بالسياسة العلمية يف البيت األبيض التابعة
للرئي � � ��س خالل الفترة من 1970-1969م ،وعمل ضمن فريق املهام يف
وزارة املواص �ل ��ات ع � � ��ام 1975م ،ويف عدة جلان يف التعليم والسياس � � ��ة
العامة .وش � � ��غل يف الفترة م � � ��ن 1977-1974م منصب مدير اجلمعية
األمريكية لإلدارة ،وزمي ًال جلمعية علم النفس األمريكية ،واجلمعية
األمريكية للتطوير العلمي وجمعية علم االجتماع األمريكية.
مساهماته
كت � � ��ب «وارين بينيس» أكثر من  18كتا ًب � � ��ا يف اإلدارة والقيادة اإلدارية،
ونشر يف عام 1966م كتابه «تغيير املنظمات» الذي نُشر الحقً ا بغالف
مق � � ��وى بعنوان «م � � ��ا وراء البيروقراطية» ،حيث ق � � ��ال متنبئ ًا يف نظرة
متفائلة :إن املنظمات باس � � ��تعارتها من علم النفس ستتطور (تغيير
غي � � ��ر مخطط له) وتنتق � � ��ل يف اجتاه األس � � ��لوب األخالقي من خالل

التدخل (تغيير مخطط له).
وقد ناقش «بينيس» دور خبراء التغيير يف املنظمات املتغيرة .إذ إن
هؤالء اخلبراء متخصص � � ��ون؛ فقد تدربوا ونالوا درجات الدكتوراه
يف العل � � ��وم الس � � ��لوكية .وهم أناس ناضلوا من أجل حتس �ي ��ن كفاءة
املنظم � � ��ة من خ �ل ��ال تغيير عالق � � ��ات ومواقف وفه � � ��م وإدراك وقيم
املوظفني املوجودين .ويف بعض األمثلة يتصرفون كجزء من نظام
العميل ،ويف أمثل � � ��ة أخرى يعملون كمؤثري � � ��ن خارجيني .واجلدل
الدائر هو أن الش � � ��خص املطل � � ��ع األول ميتلك املعرف � � ��ة اجلوهرية
الضرورية ،وبالنس � � ��بة لألخير هو الش � � ��خص اخلارجي ،وميكن أن
يوفر النظرة والتجرد والطاقة الضرورية إلحداث تغيير حقيقي.
وقد استمر استعمال كال األسلوبني.
كم � � ��ا تعاون «بيني � � ��س» يف عام 1968م مع مؤلف «الس � � ��عي للوحدة»،
واش � � ��ترك م � � ��ع «فيليب س �ل ��اتر» يف تأليف «املجتم � � ��ع املؤقت» الذي
يالحظ فيه بعض من األفكار الرئيس � � ��ة نفس � � ��ها التي عبر عنها يف
كتاب «منظمات متغيرة» .ويف كل من الكتابني فصل يحمل عنوان
«الدميوقراطي � � ��ة أم � � ��ر ال مفر من � � ��ه» ،حيث تعب � � ��ر فرضيتها عن أن
الدميوقراطية حتل محل الدكتاتوري � � ��ة؛ بوصفها النظام الوحيد
املرن بدرجة كافية ألن يتماش � � ��ى فيها مع املعرفة واخلبرات اآليلة
إلى الزوال بشكل س � � ��ريع .ويتميز املجتمع املؤقت بالزوال املتزايد
بش � � ��كل سريع ومالءمة البنى اإلنسانية والعالقات .ويسبق الكتاب
بعدة س � � ��نوات مفهوم تس � � ��ريع معدل التغيي � � ��ر االجتماعي والذي
تطور الحقً ا بشكل أكثر توسع ًا يف صدمة املستقبل.
لقد جاءت مساهمات «وارين بينيس» يف مجالني مهمني هما« :تطور
املنظم � � ��ة» ،و«القيادة» ويف حاالت كثي � � ��رة يرتبط كل منهما باآلخر.
نحن نعي � � ��ش يف مجتمع تهيم � � ��ن عليه املؤسس � � ��ات البيروقراطية،
التي ترزح حتت الكبت ،وتتطور بش � � ��كل بطيء لتصبح ش � � ��يئًا أكثر
إنس � � ��انية .ويرجع التطوران للتطور الطبيعي وللتدخل اإلنساني.
والتغيي � � ��رات الت � � ��ي حدثت جعلت م � � ��ن الضروري إقص � � ��اء األفكار
القدمية عن احلكم ،وحتديد منوذج جديد للقيادة <

( )aاملصدر :علماء اإلدارة وروادها يف العالم ،سيرة ذاتية وإسهامات علمية وعملية ،إبراهيم بن علي امللحم.
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احملاسبة القضائية دعم ًا للشفافية وجذب ًا لالستثمار
احملاسبة هي العمود الفقري جلميع الوحدات؛ ألنها تتأثر وتؤثر يف البيئة التي تقوم بخدمتها حيث تُستخدم مخرجاتها من قبل متخذي
القرارات داخل الوحدة وخارجها؛ لذلك يجب أن تتصف هذه املعلومات بالشفافية وصدق التعبير لتصبح القرارات التي ُبنيت عليها رشيدة.
لذلك حاول املهتمون باحملاس � � ��بة منذ نش � � ��أتها وضع القوانني والتش � � ��ريعات التي تنظم مهنة احملاس � � ��بة ،والعالقات التي تربطها بغيرها من
العلوم كاملجتمع ،والبيئة ،والقضاء .وقد ظهرت عدة محاوالت يف املجال احملاس � � ��بي نادت بربط احملاس � � ��بة بالقانون مس � � ��تندة إلى احتياجات
القضاء للمعلومات احملاسبية عن الفصل يف بعض النزاعات يف مجال القضاء منذ عام 1982م.
وتهت � � ��م احملاس � � ��بة القضائية باس � � ��تخدام احلقائ � � ��ق املالية يف مجاالت الدع � � ��اوى القضائية والتي تس � � ��اعد املدعي يف احلص � � ��ول على حقوقه
ومتطلبات � � ��ه .وتُعرف احملاس � � ��بة القضائية بأنه � � ��ا تطبيق املعرفة املتخصصة يف مجال فحص حاالت الغش املال � � ��ي ،وهي مهارة محددة للعثور
على أدلة من املعامالت االقتصادية .وعلى صعيد آخر ،فاحملاسبة القضائية تتضمن خمسة مجاالت هي :التقاضي يف مجال األعمال املالية
واملصرفي � � ��ة ،ووضع الضوابط املناس � � ��بة لعمليات االحتيال والغش املال � � ��ي ،وحتديد الثغرات
التي من شأنها أن حتدث عمليات االحتيال والفساد املالي ،والتأكد من صحة الوضع املالي
للمنش � � ��آت املراد إعادة تقييمها أو تصفيتها ،وفحص وحتليل أس � � ��باب اخلسائر احملققة مما
يساعد على تعزيز املساءلة للمتعدي على حقوق الغير .وتتطلب احملاسبة القضائية املعرفة
بالقانون واحملاس � � ��بة مع ًا ،إضافة إلى مهارات ومعارف أساسية البد من توافرها يف احملاسب
القضائي مثل :التعليم والتدريب املستمر ،واحلصول على شهادات مهنية يف مجال القضاء،
ومهارات العرض واالتصال نس � � ��بة لشهاداتهم القانونية املستمرة ،ومهارة القيادة التي مُتكنه
م � � ��ن التفاع � � ��ل مع فريق العم � � ��ل ،واملقدرة على التميي � � ��ز بني الواقع واخلي � � ��ال ،واإلملام بكافة
أساليب الغش واملسؤولني عنه ،والتعامل مع التكنولوجيا.
k
وجت � � ��در اإلش � � ��ارة إلى أن أهمية احملاس � � ��بة القضائي � � ��ة تتركز يف أنها تلب � � ��ي احتياجات كل من
د.عمر السر احلسن محمد
القض � � ��اء واألجهزة الرقابية واملس � � ��تثمرين واملقرضني وغيره � � ��م ،وإلى احلد الذي ميكن معه
تخفي � � ��ض معدل اجلرائ � � ��م املالية وتأييد الدع � � ��اوى القضائية واحلد م � � ��ن الغش واالحتيال
املالي؛ مما ُيعزز جانب املس � � ��اءلة املالية املؤيدة باألدلة القانونية ،كما تزداد أهمية احملاس � � ��بة
القضائية لألس � � ��باب التالية :ع � � ��دم كفاية اإلجراءات الواردة من معايير التدقيق الكتش � � ��اف
ومنع الغ � � ��ش والتالعب اجلوهري يف األمور املالية ،وزيادة احلاجة للمحاس � � ��بني القضائيني
احملاسبة القضائية
لتدقيق العمليات ذات املخاطر املرتفعة للمس � � ��اعدة يف تفس � � ��ير نتائج االختبارات القضائية
ودع � � ��م الرقاب � � ��ة املانعة ،كما تضمن احملاس � � ��بة القضائي � � ��ة التأكد من مدى الت � � ��زام الوحدات
تساعد على تضييق
بالتشريعات والقوانني إلى جانب املراجعة املالية لكافة العمليات ،وما إذا كانت هناك حاالت
فجوة التوقعات
غش أم ال ،باإلضافة إلى حتديد مس � � ��ؤولية هذا الغش ونتائجه .ويف ضوء ذلك؛ فإن تطبيق
احملاس � � ��بة القضائية يف اململكة العربية الس � � ��عودية أصبح ض � � ��رورة ملحة؛ خاصة وأن اململكة
وتقليل سوء الفهم
العربية الس � � ��عودية اتخذت خطوات كبيرة يف احلد من الفس � � ��اد املالي ،فقد مت إنشاء الهيئة
مما ُيضفى الثقة
الوطنية ملكافحة الفس � � ��اد(نزاهة) بهدف حماية النزاهة ومكافحة الفس � � ��اد على املس � � ��تويني
يف املعلومات املالية؛
احملل � � ��ي والدولي مبا يتوافق مع رؤية اململكة  ،2030ومت اس � � ��تحداث وحدات مراجعة داخلية
يف الوحدات احلكومية-مع ضرورة تبعيتها ألعلى مس � � ��ؤول يف اجلهة احلكومية-مما يضفي
وبذلك تصبح
عليها اس � � ��تقاللية يف العمل بحيث تتم الرقابة على األداء بكفاءة عالية ويس � � ��اعد ذلك على
اململكة بيئة جاذبة
حتقيق الشفافية املالية فيما يخص كفاءة اإلنفاق ،والشفافية اإلدارية يف وضوح اإلجراءات،
والش � � ��فافية اإللكتروني � � ��ة يف تفعيل احلكوم � � ��ة اإللكترونية وأمتمته العمليات على مس � � ��توى
لالستثمار اخلارجي
الوحدات احلكومية .أما على مس � � ��توى القطاع اخلاص فإن احملاسبة القضائية تساعد على
تضييق فجوة التوقعات (توقعات مس � � ��تخدمي املعلومات احملاسبية) ،وتقليل سوء الفهم بني
اإلدارة واملستثمرين؛ مما ُيضفى الثقة يف املعلومات املالية؛ وبذلك تصبح اململكة بيئة جاذبة
لالستثمار اخلارجي <

،،
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�أغلب الأجهزة احلكومية توليها �أهمية كبرية

التواصل الداخلي في المنظمات سر التميز
المؤسسي والرضا الوظيفي
مل يع��د التوا�صل الداخل��ي وظيفة مهملة �أو فرعية داخل املنظمة ،بل �أ�صب��ح ميار�س �أدواراً مهمة يف خمتلف
منظم��ات القطاع�ين احلكوم��ي واخلا���ص؛ ملا له م��ن �أهمية يف بن��اء وتنمي��ة العالقات بني املوظف�ين وتلبية
حاجاته��م املختلفة وحتقيق الوالء واالنتماء للمنظمة .يف هذا التقرير نتعرف على �أدوار التوا�صل الداخلي
املهمة ،ومكانته يف الأجهزة احلكومية يف اململكة.
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التواصل الداخلي مبعهد اإلدارة العامة

حتد حقيقي
ٍ
ت�ع��ددت ال��دراس��ات يف مجال االتصال
امل��ؤس�س��ي ،وك�ث��رت األب �ح��اث يف كيفية
حت�س�ين ال �ت��واص��ل ال��داخ �ل��ي ،إضافة
إل��ى ط��رق استخدام أدوات التواصل،
وك �ي �ف �ي��ة اخ� �ت� �ي ��ار ق � �ن� ��وات االت� �ص ��ال
املناسبة .وعلى الرغم من هذا الزخم
ك� �ل ��ه؛ ال ي � ��زال ه� �ن ��اك حت� � ٍ�د حقيقي
يواجه املؤسسات ،ويتمثل يف التواصل
الداخلي بني وحدات العمل بأشكالها
املختلفة ،ومدى فعالية هذا التواصل.
ووفق ًا ملجلة «هارفارد بيزنس ريفيو»؛
هناك العديد من التعريفات اخلاصة
بالتواصل الداخلي ،وجميعها تشترك
يف فكرة أن الغاية األسمى للتواصل
ال��داخ�ل��ي ه��و م�س��اع��دة امل��ؤس�س��ة على

حت �ق �ي��ق أه ��داف �ه ��ا ب �ك �ف��اءة وفعالية،
وذل� � ��ك م ��ن خ �ل��ال زي � � ��ادة ال �ث �ق��ة بني
املوظفني وإعدادهم لتقبل التغييرات
اجل��دي��دة .وم��ن امل�ف�ت��رض أن يتحقق
ذل��ك بعدة ط��رق ،كالتواصل الشفهي
وامل �ك �ت��وب ،وال �ت��واص��ل ال��رس�م��ي وغير
ال��رس �م��ي ،وال� �ت ��واص ��ل امل �ب��اش��ر وغير
املباشر ،باإلضافة إلى تقسيمات أخرى
ك��ال �ت��واص��ل ال �ش �خ �ص��ي أو اجلماعي
أو املؤسسي أو حتى ال�ت��واص��ل حسب
احملتوى.
وه� � �ن � ��اك  4إس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات تتعلق
بالتواصل الداخلي-وفق ًا للمجلة-إذ
تقوم املؤسسات باتباعها لبناء املعرفة
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ،وه� ��ذه اإلستراتيجيات

>> منصور العتيبي:
التواصل الداخلي يف
املنظمات مهم لتحقيق
الرضا الوظيفي وزيادة
الوالء واالنتماء
ه��ي :إستراتيجية التواصل الداخلي
امل � ��دع� � �م � ��ة ب � ��ال � ��وث � ��ائ � ��ق ال� ��رس � �م � �ي� ��ة،
وإس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال� �ت ��واص ��ل الداخلي
املعتمدة على الشبكات التكنولوجية،
وإس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال� �ت ��واص ��ل الداخلي
امل �ع �ت �م��دة ع �ل��ى االش � ��راك املجتمعي،

منصة  Yammerشبكة داخلية للتواصل االجتماعي يف املنظمات
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وأخير ًا إستراتيجية التواصل الداخلي
املنتجة للمعرفة ،حيث تختار املؤسسة
اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة األن� �س ��ب للتطبيق
حسب حجمها وطبيعة نشاطها ،ويف
بعض احلاالت تقوم باجلمع بني أكثر
من إستراتيجية يف ٍآن واحد.
وق��د تنبهت املؤسسات-بحسب مجلة
«ه��ارف��ارد بيزنس ري�ف�ي��و»-إل��ى أهمية
التواصل الداخلي؛ فمعظم املؤسسات
الكبيرة تقوم بتطوير سياسة لالتصال،
وبعضها يخصص إستراتيجية لذلك،
كما ب��ادرت بعض احلكومات إلى نشر
أدلة موحدة للتواصل املؤسسي ،وعهدت
إل� ��ى اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة تطبيقها
وال �ع �م��ل مب�ق�ت�ض��اه��ا .ب��اإلض��اف��ة إلى
ظ�ه��ور ال�ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز اخلاصة
بالتواصل الداخلي يف عدد من الدول
ح � ��ول ال� �ع ��ال ��م ،ك ��اجل ��ائ ��زة الوطنية
الصادرة عن معهد االتصال الداخلي
يف اململكة املتحدة ،وج��ائ��زة اجلمعية
األوروب�ي��ة للتواصل الداخلي ،كما أن
بعضها على مستوى املنطقة العربية
كجائزة الشارقة لالتصال احلكومي.
إل��ى ج��ان��ب ذل ��ك ،أف ��ردت ال�ع��دي��د من
جوائز التميز املؤسسي جوائز فرعية
ت �خ��ص األداء امل �ت �م �ي��ز يف التواصل
الداخلي.
منصة Yammer
وإذا ك ��ان ��ت ال �ش �ب �ك��ات االجتماعية
العامة مثل «فيسبوك» و«تويتر» تسمح
بالتواصل بني املوظفني خ��ارج نطاق
ال �ع �م��ل ب �س �ه��ول��ة وف �ع��ال �ي��ة لتحقيق
ال�ت��واص��ل الفعال بينهم؛ فقد نشأت

شبكات اجتماعية
داخ �ل �ي��ة لتحقيق
التواصل الداخلي
ل�ل�م�ن�ظ�م��ات ،ومن
أهم هذه الشبكات
منصة ،Yammer
وال �ت��ي ن �ش��أت عام
2008م .ف � �ه� ��ذه
املنصة تساعد على
حت �س�ي�ن املشاركة
م � � ��ع ك � � ��ل ف � � � ��رد يف
املؤسسة من خالل
ش �ب �ك��ات التواصل
االج� � � �ت� � � �م � � ��اع � � ��ي.
ومي� � � �ك � � ��ن ت � �ع� ��زي� ��ز
ال�ت��واص��ل لتكوين
ث � � �ق � � ��اف � � ��ة تتسم
ب ��ال� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة مع
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى إب� �ق ��اء اجل �م �ي��ع على
�داء م ��ن ال � �ق� ��ادة وحتى
اط� �ل ��اع ،اب� � �ت � � ً
امل��وظ �ف�ي�ن وامل� �ض ��ي ق ��دم� � ًا ج �ن �ب � ًا إلى
جنب .كما ميكن بناء مجتمعات ذات
اهتمامات مشتركة جلمع األفراد مع ًا
حول مواضيع أو اهتمامات أو أنشطة
م�ش�ت��رك��ة .وت�س�م��ح امل�ن�ص��ة بإمكانية
جمع األف �ك��ار والتعليقات م��ن شبكة
الزمالء بالكامل لالستفادة من أعمال

>> منصة  Yammerشبكة
داخلية للتواصل االجتماعي
تربط املوظفني والقادة
وتسهل التواصل بينهم

اآلخرين وحتقيق نتائج أفضل.
وكجزء من ،365 Officeجتعل منصة
 Yammerمن السهل مشاركة وإنشاء
احملتوى وحتريره مباشرة يف التطبيق.
وحتصل كل مجموعة على مجموعة
مشتركة م��ن امل ��وارد إلدارة املستندات
وع��رض احملتوى ومشاركة املالحظات
وت �ن �ظ �ي��م امل� �س ��ؤول� �ي ��ات .ح �ي��ث تعمل
خاصية الذكاء منMicrosoft Graph
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ب�ح��ث عن
األش � �خ� ��اص وامل� �ل� �ف ��ات واملجموعات
واحمل� � � ��ادث� � � ��ات .ومي � �ك� ��ن دم� � ��ج منصة
 Yammerبسهولة عبر املواقع وعمليات
بث الفيديو للمحافظة على استمرار
احمل��ادث��ات أث�ن��اء التنقل خ�لال عرض

التنمية اإلدارية

>> وزارة اخلدمة املدنية
تصدر الدليل اإلرشادي
للتواصل الداخلي لتيسير
التفاعل بني املوظفني
التجارب .وقد منحت املنصة ميزات
األم � ��ان ع �ل��ى م �س �ت��وى املؤسسة من
خ�ل�ال تكنولوجيا األم ��ان املتقدمة
حلماية البيانات اخلاصة بالشبكة،
ك �م��ا ت �ت��وف��ر يف امل �ن �ص��ة التحليالت
التي جتعل من السهل فهم األنشطة
املوجودة على الشبكة.
اهتمام ملحوظ
وي��وج��د اه �ت �م��ام م �ل �ح��وظ بوظيفة
ال� �ت ��واص ��ل ال ��داخ� �ل ��ي يف املؤسسات
احل�ك��وم�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة-ف�ع�ل��ى سبيل
املثال-أنشأت وزارة الصحة السعودية
إدارة ل�ل�ت��واص��ل ال��داخ �ل��ي لتحقيق

وت�ف�ع�ي��ل ال �ت��واص��ل ب�ي�ن منسوبيها،
وأص� � � � ��درت ه� � ��ذه اإلدارة صحيفة
إلكترونية تفاعلية تطرح مشاركات
وأخ�ب��ار األع�ض��اء ،كما أص��درت وزارة
اخلدمة املدنية الدليل اإلرشادي يف
التواصل الداخلي ،والذي نص على
أن ال �ت��واص��ل ال��داخ �ل��ي ي�ع��د إحدى
ال ��وظ ��ائ ��ف امل �ع �م��ول ب �ه��ا يف جميع
امل��ؤس �س��ات احل�ك��وم�ي��ة؛ إذ ُي�س�ه��م يف
تيسير عملية التحاور بني املوظفني،
ويضمن املشاركة الفعالة للمعلومات
داخ � ��ل امل ��ؤس� �س ��ة .وت �ش �ي��ر البحوث
إل��ى أن ال�ت��واص��ل ال��داخ�ل��ي الناجح
يسهم يف زيادة معدل رضا املوظفني
وي��رف��ع م��ن م �س �ت��وى م�ش��ارك�ت�ه��م يف
حتقيق األه ��داف العامة للمؤسسة
وي�ض�م��ن والئ �ه��م ل �ه��ا .وم ��ن ث��م فإن
التواصل الداخلي هو أحد العوامل
األساسية الالزمة لتوفير بيئة عمل

>>  4إستراتيجيات
للتواصل الداخلي يف
املنظمات واجلمع بينها يعزز
كفاءتها
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تتسم بالفعالية واإلنتاجية والقدرة
ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة .ول �ل �ت��واص��ل الداخلي
أه� �م� �ي ��ة ك� �ب� �ي ��رة خ � ��اص � � ً�ة بالنسبة
للمؤسسات التي تشهد حالي ًا فترة
من التطور والتغيير الذي تسارعت
وتيرته كاملؤسسات املوجودة باململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،إذ ت �ب��رز قيمة
عملية ال �ت��واص��ل ال��داخ �ل��ي يف مثل
ه��ذه ال�ف�ت��رات ،مم��ا يضمن مشاركة
املعلومات األساسية ،كتلك املتعلقة
ب ��أح ��دث ال� �ت� �ط ��ورات ال �ت��ي تشهدها
امل� ��ؤس � �س� ��ة ،وب ��رس ��ال� �ت� �ه ��ا ،ورؤيتها
وأهدافها اإلستراتيجية بني جميع
امل � ��وظ� � �ف �ي��ن املعنيني
كافية.
وبصورة
ٍ
ٍ
وي � ��وض � ��ح ال� ��دل � �ي� ��ل أن
ال� � �ت � ��وزي � ��ع وامل � �ش� ��ارك� ��ة
ال �ف �ع��ال��ة للمعلومات
ب �ي��ن امل� ��وظ � �ف�ي��ن ُيعد
مسألة أساسية ،ومهمة
أي � � ��ة م� ��ؤس � �س� ��ة؛ حيث
يتيح ذل��ك للموظفني
م � �ع� ��رف� ��ة ال� �ك� �ث� �ي ��ر من
األم � � � ��ور ال � �ت� ��ي تتعلق
ب� � ��أح� � ��دث ال � �ت � �ط � ��ورات
التي تشهدها املؤسسة،
وكذلك معرفة أهدافها

تقرير
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اإلس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ،وذل � � ��ك م� ��ن خالل
التواصل الداخلي .ومن خالل تطبيق
امل��ؤس�س��ة آل�ي��ة ف�ع��ال��ة ل�ه��ذا ال �ن��وع من
التواصل يكون مبقدورها رفع مستوى
رض��ا املوظفني وضمان مشاركتهم يف
أنشطتها .لقد مت إع��داد ه��ذا الدليل
اإلرش � ��ادي ب �ه��دف م�س��اع��دة أخصائي
امل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة ب��ال�ق�ط��اع ال �ع��ام على
ال �ت �ع��رف ع �ل��ى ال �ع �ن��اص��ر والعمليات
واألدوات وال�ن�م��اذج الشائعة الالزمة
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة ال �ت��واص��ل الداخلي
بنجاح .وب��ال��رغ��م م��ن أن ه��ذا الدليل
اإلرش ��ادي يركز على املنهجيات التي
ت �ت�لاءم م��ع اح�ت�ي��اج��ات أرب� ��اب العمل
يف القطاع العام ،إال أن��ه يضم أفضل
األفكار املوجودة يف جميع القطاعات؛
ح �ي��ث ي �ت �ط �ل��ب ال� �ت ��واص ��ل الداخلي
الناجح أن يكون هناك فهم ت��ام لدور
امل��وظ��ف وإم �ك��ان��ات��ه ف �ض� ً
لا ع��ن تفهم
وظ �ي �ف��ة امل��ؤس �س��ة احل �ك��وم �ي��ة داخل
ال � ��دول � ��ة .ومت ت �ط��وي��ر ه � ��ذا الدليل
اإلرشادي ليكون مبثابة دليل تفصيلي
ي �س �ت �ع��رض ك�ي�ف�ي��ة إج� � ��راء التواصل
الداخلي خطوة بخطوة ،وهو ُمصمم
خ�ص�ي�ص� ًا مل��ؤس�س��ات امل�م�ل�ك��ة العربية
السعودية .ومع ذلك ،فإن هذا الدليل
محتوى ذا مدخالت محددة ،بل
يقدم
ً
يهتم ب��اس�ت�ع��راض امل��راح��ل املختلفة
لتطور امل��ؤس�س��ات ،ب��داي��ة م��ن املرحلة
امل �ب �ك��رة ث��م امل��رح �ل��ة امل �ت��وس �ط��ة حتى
م��رح�ل��ة ال �ن �ض��ج؛ ول��ذل��ك ف��إن��ه يقدم
طرق ًا مبسطة ومبتكرة تتعلق بكيفية
إج��راء ال�ت��واص��ل ال��داخ�ل��ي الفعال يف
ظل غياب بعض املدخالت املطلوبة.

معهد اإلدارة العامة
كما أن معهد اإلدارة العامة-باعتباره
رائ� ��د ًا وش��ري �ك � ًا م�ت�م�ي��ز ًا يف التنمية
اإلداري � � ��ة-أن � � �ش � � ��أ إدارة للتواصل
الداخلي ،يقع على عاتقها حتقيق
االتصال الفعال بني منسوبيه .ومن
جانبه يرى أ.منصور العتيبي-مدير
إدارة التواصل الداخلي باملعهد-أن
أهمية التواصل الداخلي يف املنظمات
تكمن يف تزويد املوظفني بحاجاتهم
االجتماعية واالقتصادية ،واملتمثلة
يف احل ��اج ��ة إل� ��ى االن �ت �م��اء وقبوله
واح� �ت ��رام ��ه يف امل �ج �ت �م��ع الوظيفي
الذي يعمل فيه؛ مما يشعره باألمان
ويدفعه لإلجناز واالبتكار يف عمله.
وي� �ض� �ي ��ف ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي« :ك � �م� ��ا تكمن
الفعال
أه�م�ي��ة ال �ت��واص��ل ال��داخ �ل��ي
ّ
يف املنظمات يف حتقيق الرضا لدى

املوظفني وحتسني العالقات بينهم
وزي� ��ادة ال ��والء واالن �ت �م��اء للمنظمة
وض�م��ان مشاركتهم يف صنع القرار
ووض� � ��ع األه � � � ��داف واخل � �ط� ��ط .كما
ي�س��اع��د ال�ت��واص��ل ال��داخ�ل��ي يف فتح
ق� �ن ��وات ف� � ّ َع ��ال ��ة ب�ي�ن ك ��ل املستويات
اإلدارية وفق الهياكل التنظيمية؛ مبا
يضمن سالسة م��رور املعلومات بني
مختلف املستويات اإلداري� ��ة» .وهذا
من شأنه-وفق ًا للعتيبي-أن يساعد
يف ن �ش��ر امل �ع �ل��وم��ات وت �ك��ام��ل صورة
األفكار بني جميع املوظفني .كذلك
فإن التواصل الداخلي الفعال يسهم
بشكل كبير يف تصحيح أي معلومة
خ ��اط �ئ ��ة أو غ� �م ��وض يف ال � �ق� ��رارات
واإلج � � ��راءات ال �ت��ي ت�ت�خ��ذه��ا اإلدارة
ال �ع �ل �ي��ا؛ مم ��ا ي �ق �ل��ل م ��ن الشائعات
داخل املنظمة <

مقال

التنمية اإلدارية

مهارات التعامل مع مقاومة التغيير

 kعضو هيئة التدريب  -قطاع اإلدارة العامة  -فرع عسير  -معهد اإلدارة العامة

k

د .محمد األمني احمد املاحي

،،

ُجبل اإلنسان
على مقاومة
التغيير
بسبب
اخلوف من
املجهول أو
عدم الرغبة
يف الدخول
لعوالم
جديدة

،،
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طبيعة الظروف التي حتيط باملؤسس � � ��ات حتتم عليها إحداث
تغي � � ��رات للتوائ � � ��م م � � ��ع البيئ � � ��ة احمليط � � ��ة مبتغيراته � � ��ا التقنية
واالقتصادية واالجتماعية والسياس � � ��ية والقانونية  ،ولكن ُجبل
اإلنس � � ��ان عل � � ��ى مقاومة التغيير وقد يك � � ��ون مرد ذلك اخلوف
م � � ��ن املجهول أو عدم الرغبة يف الدخول لعوالم جديدة بس � � ��ب
التنش � � ��ئة أو فقدان األم � � ��ان الوظيفي ،وتعج املؤسس � � ��ات مبثل
هؤالء األفراد وينعكس تأثيرهم بشكل واضح على مسار عملية
التغيي � � ��ر وقدرتهم على إبطاء وإعاق � � ��ة عجلة التغيير؛ لذا فإن
دور القي � � ��ادة الرش � � ��يدة للتغيير يكــــم � � ��ن يف جعل هؤالء األفراد
دعامة للتغيير من خالل بعض املمارسات :
> ادعم حجتك نحو التغيير :باحلقائق واألدلة الواضحة لتبني
للجميع أهمية التغيير مع تنويع مصادر عرض احلقائق وإبداء
م � � ��ن الكليات إلى اجلزيئات وحت � � ��رى الدقة يف عرضك للحقائق
إذ أن األخط � � ��اء هنا ُمكلفة للغاية كما أن ش � � ��عور املقاومني بعدم
صدق ونزاهة قيادة التغيير قد ينسف عملية التغيير.
> معرف � � ��ة االجتاه � � ��ات املضادة  :يجب أن تتع � � ��رف على اجتاهات
وتوجس � � ��ات وآراء مقاومي التغيي � � ��ر وأن تتمتع بالقدر الكايف من
الش � � ��جاعة لإلقرار بهذه املخاوف والط � � ��رح املوضوعي إلزالة هذه
املخاوف.
> الرؤي � � ��ة الكلية للتغيير  :يعتبر التغيي � � ��ر غير مريح خاصة يف
املدى القصير إذ أن إدراك نتائج التغيير يف املدى القصير يعتبر
امر ًا صعباَ لذا فلتكن نظراتك مصوبة دائما نحو اآلثار والنتائج
يف املدى الطويل واش � � ��رح ملقاوميك العوامل التي جتعل التغيير
أمر ًا مقبو ًال يف املدى الطويل.
> االس � � ��تمرار والضغط  :تشبث برسالتك التي تريد إيصالها
ملناوئي التغيير وحافظ عليها وكرر حججك القوية والداعمة
م � � ��ع اس � � ��تخدام الضغوط الضروري � � ��ة لتغيي � � ��ر مواقف هؤالء
األفراد <

إضاءات إدارية

السلطة التأديبية
توجد معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف
�أن يلم بها حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه
وواجباته ،والتزامات العمل احلكومي.
ال�سلطة الت�أديبية:هي ال�سلطة التي عينها نظام
ت ��أدي��ب املوظفني لتوقيع العقوبات الت�أديبية
ً
نظاما.
املن�صو�ص عليها
ويرتتب على ذلك ما يلي:
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 -1أنه ال ميلك احلق يف توقيع العقوبة على
امل ��وظ ��ف امل �خ��ال��ف إال ال �س �ل �ط��ة ال �ت��ي عينها
النظام.
 -2ي �ج��وز ل�ل�س�ل�ط��ة ال �ت��أدي �ب �ي��ة ال �ت �ف��وي��ض يف
صالحية توقيع العقوبة بقرار مكتوب استناد ًا
للمادة ( )46من نظام تأديب املوظفني.
السلطات املختصة بتأديب املوظف:
 -1اجل� �ه ��ة اإلداري � � � ��ة امل �م �ث �ل��ة يف
الوزير املختص وفق ًا للمادة
( )35م��ن ن �ظ��ام تأديب
املوظفني التي نصت
ع� �ل ��ى أن � � ��ه «يجوز
ل �ل��وزي��ر املختص
أن يوقع العقوبات
امل�ن�ص��وص عليها
يف املادة ( )32عدا
الفصل».
 -2اجلهة القضائية
املمثلة بديوان املظالم
وفق ًا للمادة (/13ه�ـ) من

أ .أحمد بن عبد الرحمن الزكري
عضو هيئة التدريب سابق ًا
قطاع القانون مبعهد اإلدارة العامة.

نظام ديوان املظالم الصادر باملرسوم امللكي رقم
م 78 /وتاريخ 1428 /9 /19هـ.
 -3مقام امللك ،أو بأمر سام ،أو بقرار من مجلس
ال� � ��وزراء إذا ن��ص يف ق ��رار ال�ف�ص��ل أن ��ه ألسباب
ت��أدي �ب �ي��ة؛ ح �ي��ث ن �ص��ت امل � ��ادة ( )14م ��ن الئحة
انتهاء اخلدمة على (يجوز بأمر ملكي ،أو بأمر
سام ،أو بقرار من مجلس ال��وزراء فصل املوظف
إذا قضت املصلحة العامة بذلك .وال
يعتبر الفصل ألسباب تأديبية
إال إذا ن ��ص ع �ل��ى ذل� ��ك يف
األمر أو القرار ،وال يجوز
ع��ودة امل��وظ��ف للخدمة
إال مب ��واف � �ق ��ة اجلهة
ال� �ت ��ي أص � � ��درت األم ��ر
بفصله).
 -4جلان التأديب التي
تشكل بقرار من صاحب
الصالحية وف��ق اللوائح
والتعليمات املنظمة لها <

 kمن كتاب :التحقيق اإلداري :أصوله وقواعده على ضوء نظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب املوظفني.
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اإلحصاء والتنقيب عن املعانى يف حياتنا اليومية

يلعب الفكر اإلحصائي دور ًا هام ًا ملن يرغب يف تقييم األمور واتخاذ القرار بشكل دقيق ،سواء كان هذا الدور واضح ًا أو مختفي ًا
يف اخللفي � � ��ة .فل � � ��و افترضنا أن أوالدك يدرس � � ��ون يف اجلامعة ،وجاء وق � � ��ت النتائج ،وكانت درجة االب � � ��ن األول  92من  ،100ودرجة
االب � � ��ن الثان � � ��ي  84من  ،100فهل تعطي األول مكافأة ألنه حصل على امتياز ،وتعاقب الثاني أو متنع منه املكافأه ألنه حصل على
تقدير أقل وهو جيد جد ًا فقط! هل تقييمك لتحصيلهما الدراس � � ��ي أن االبن األول أفضل من الثاني؟ بالفعل هذا هو التقييم
الطبيعي ملن ليس لديه فكر إحصائي .وإذا أردنا تقييم األمور بشكل أفضل التخاذ قرار مبكافأة أو عقاب األبناء؛ فالبد أن نعلم
أن اإلحصاء ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالبيانات واملعلومات املتوفرة كمصدر التخاذ القرار.
وملعرف � � ��ة املوق � � ��ع الدقي � � ��ق لدرجة كل ابن بالنس � � ��بة لزمالئه ،البد من جتميع بيان � � ��ات عن بعض الزمالء ،أي س � � ��حب عينة ،أو كل
الزمالء وه � � ��و ما يطلق عليه املجتمع اإلحصائي ،وبالطبع فإن األس � � ��لوب العلمي هو
أسلوب العينة بش � � ��رط مراعاة املعايير اإلحصائية كأن تكون العينة ممثلة للمجتمع.
ويف حالتنا هذه إذا س � � ��ألنا زمالء االبن األول عن درجاتهم واستطعنا أن جنمع بيانات
ع � � ��ن  4زمالء ،وكانت درجاته � � ��م  ،96 ،94 ،93 ،97جند أن درجاتهم أعلى من درجة االبن،
ومبعن � � ��ى آخر أن درجة االبن أقلهم! وبتجميع بيان � � ��ات عن درجات زمالء االبن الثاني،
فلم نس � � ��تطع احلصول إال على بيانات  3زمالء فقط ،وكانت  ،83 ،77 ،80وهنا جند أن
درجة االبن الثاني أعلى من درجات زمالئه .ومقارنة درجة األبناء بدرجات زمالئهم هو
نوع من أنواع حتليل البيانات ،ولكن يف حالتنا هذه كانت البيانات قليلة جد ًا ألغراض
الفه � � ��م فقط ،وإمنا يف الواقع العملي دائما ما تواجهنا بيانات ضخمة ،وال يس � � ��تطيع
k
أ .محمد عبالعزيز غريب
العقل البشري حتليل البيانات دون االعتماد على برامج حاسب آلي إحصائية (ميكن
ألي شخص استخدامها مثل  )SPSSومنهجية علمية (قاصرة على احمللل اإلحصائي
فقط) تعطي مؤشر ًا أو رقم ًا سهل الفهم التخاذ القرار بطريقة ذكية.
وبطبيعة احلال ال ميكن عملي ًا وصف كل رقم يف العينة ،ونحتاج مقياس � � � ًا عددي ًا يدل
على كل البيانات دون الرجوع لها تفصي ًال ،يتم حسابه ليلخص ويصف بيانات العينة
يف رقم واحد فقط .يعبر عنها كقيمة متوسطة تتمركز عندها املفردات وهو ما يطلق
علم اإلحصاء
عليه مقياس نزعة مركزية ،ثم نقارن درجة االبن بهذا املقياس ،فإذا كانت درجة االبن
جعلنا نرى
أعل � � ��ى من مرك � � ��ز البيانات يتم مكافأت � � ��ه لتفوقه ،وإن كانت درجته أق � � ��ل من املركز يتم
أشياء كانت غير
ً
معاقبته .وبالطبع يف كلتا احلالتني يجب حتليل األس � � ��باب لالس � � ��تفادة مستقب ًال من
نتائج حتليل البيانات .وبحس � � ��اب الوسط احلسابي لزمالء االبن األول واالبن الثاني
مرئية من قبل؛
جندهم � � ��ا  80 ،95درجة على التوالي ،واآلن نس � � ��تطيع اتخاذ قرار -ولو بصورة جزئية-
ألنه تكنولوچيا
عن الوضع الصحيح ألبنائنا بالنس � � ��بة ملتوس � � ��ط زمالئهم ،فدرجة االبن األول مقارنة
استخراج املعنى
مبتوس � � ��ط درجات زمالئه يف صورة مس � � ��افة إحصائية  3- = 95-92أي أقل من متوسط
من البيانات وصنع
درجات زمالئه ألن الناجت س � � ��الب ،ودرجة االبن الثاني مقارنة مبتوسط درجات زمالئه
يف صورة مسافة إحصائية  4+ = 80-84أي أعلى من متوسط درجات زمالئه ألن الناجت
استنتاجات حول
موجب .وبعمل تصوير بسيط أو رسم للبيانات ميكن اتخاذ القرار.
املجهول والتنبؤ
�ياء كانت غير مرئية من قبل؛ ألنه
م � � ��ع التأكيد على أن علم اإلحصاء جعلنا نرى أش � � � ً
باملستقبل
تكنولوچيا اس � � ��تخراج املعنى من البيانات وصنع اس � � ��تنتاجات ح � � ��ول املجهول والتنبؤ
باملس � � ��تقبل ،وأنن � � ��ا بحاجة دائمة إل � � ��ى اإلحصائي حتى لو متكنا من اس � � ��تخدام بعض
أدواته <

،،

العدد  - 159ربيع اآلخر 1440 -هـ

 kإدارة املعلومات والتوثيق اإلداري معهد اإلدارة العامة  -الرياض

،،

41

أوراق علمية

ر�ؤية اململكة وبرنامج التحول الوطني يدعمان مكانتها وم�شاركتها التنموية

تقييم تجربة المرأة السعودية في المناصب القيادية
باألجهزة الحكومية

ً
ً
للمر�أة ال�سعودية مكانتها املهمة؛ فهي تعد مورداً
تنمويا ،و�أحد �أهم مكونات برامج التنمية يف املجتمع .وقد اهتمت ر�ؤية
ب�شريا
اململكة  2030باملر�أة وا�ستهدفت رفع ن�سبة م�شاركتها يف �سوق العمل من � %22إىل %30؛ ويف �ضوء ذلك ات�سعت فر�ص م�شاركتها يف
�شتى ميادين العملُ ،
وفتحت لها قنوات احلراك املهني ال�صاعد لت�صل �إىل منا�صب قيادية كنائب وزير ،ووكيلة وزارة ،ومديرة
ً
ً
مهما يف تاريخ املر�أة ال�سعودية .ولذلك فمن الأهمية مبكان ت�سليط ال�ضوء على هذه التجارب
حتوال
جامعة ،وغريها؛ وهو ما يعد
ً
دليال مر�شداً للقيادات الن�سائية امل�ستقبلية ،وهو ما تتناوله د.البندري بنت �إبراهيم الربيعة ،و�أ.هدى بنت
وتقييمها؛ لتكون
عبداهلل احلديثي يف درا�ستهما امليدانية بعنوان« :تقييم جتربة املر�أة ال�سعودية يف املنا�صب القيادية بالأجهزة احلكومية»
ال�صادرة عن معهد الإدارة العامة ،و�إليكم التفا�صيل.

إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد
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تساؤالت
تتكون الدراسة من مقدمة ،و 5فصول ،وتبلغ
ع � � ��دد صفحاته � � ��ا  282صفحة .وتس � � ��تهلها
الباحثتان بالتركيز على أهمية مكانة املرأة
يف املجتم � � ��ع الس � � ��عودي بصف � � ��ة عام � � ��ة ،ويف
س � � ��وق العمل باململكة بصفة خاصة ،ونسب
مشاركتها ،ودعم رؤية اململكة لهذه املشاركة
باعتباره � � ��ا من ب �ي ��ن أهدافها .وق � � ��د تباينت
وجه � � ��ات النظ � � ��ر بش � � ��أن أحقية تقل � � ��د املرأة
للمناصب القيادية ،فهناك من يدعم حقها
يف تب � � ��وء هذه املناصب وينظ � � ��ر إليها بتكافؤ
مع الرجل ،وهناك م � � ��ن يرى بعدم جدارتها
يف العم � � ��ل القي � � ��ادي .وتق � � ��رر الباحثتان أنه
بالرغم م � � ��ن التط � � ��ورات والتغيي � � ��رات التي
طرأت على املجتمع والسياس � � ��ات العامة يف
الدول � � ��ة ،والتي أدت إلى حتوالت إيجابية يف
اجتاهات أفراد املجتمع نحو املرأة ومكانتها،
إال أنه مازال هناك فجوة بني إمكانيات املرأة
وقدراتها وما تطمح إليه وبني ما هو موجود
يف الواق � � ��ع العملي .ولذلك مت طرح العديد
م � � ��ن التس � � ��اؤالت املتعلق � � ��ة بأهمي � � ��ة تقييم
جترب � � ��ة املرأة يف املناصب القيادية باألجهزة
احلكومية بشكل شمولي.

مداخل ومراحل وأبعاد
ويناق � � ��ش البحث يف إط � � ��اره النظري ثالثة
موضوع � � ��ات مهمة وهي :القي � � ��ادة اإلدارية،
واملرأة والقيادة اإلدارية ،والقيادة النسائية
يف اململكة العربية الس � � ��عودية .فيتناول يف
املوض � � ��وع األول مفهوم القيادة بش � � ��كل عام
م � � ��ن الناحيت �ي ��ن اللغوي � � ��ة واالصطالحية،
وعناصر القيادة اإلدارية املتمثلة يف القائد
واألتباع واملنظمة واملوقف ،ويوضح البحث
أهمية القيادة اإلدارية ،وأسسها ،وعالقتها
باإلدارة .وكذلك نظريات ومداخل القيادة
والت � � ��ي يجمله � � ��ا البحث يف أربع � � ��ة مداخل
أساس � � ��ية هي :املدخل املرتك � � ��ز على القائد
وتتمثل يف مدخل الس � � ��مات ومدخل سلوك
القائد ومدخل الش � � ��بكة اإلدارية ،واملداخل
املرتكزة على املوقف وتشتمل على النظرية

العوامل التنظيمية
والثقافية والشخصية
من أهم العوامل املؤثرة يف
ممارسة املرأة دورها القيادي

املوقفية لفيدلر والنظرية املوقفية لهرسي
وبالنش � � ��ارد ونظرية قيادة املس � � ��ار-الهدف،
واملداخ � � ��ل املرتكزة على امل � � ��رؤوس وتتضمن
مدخلي بدائ � � ��ل القيادة والقي � � ��ادة الذاتية،
واملداخل احلديث � � ��ة التي تتحدد يف القيادة
االستش � � ��رافية والقي � � ��ادة اإلس � � ��تراتيجية
والقي � � ��ادة التحويلية والقي � � ��ادة األخالقية
والقي � � ��ادة اخلدمية والقي � � ��ادة الريادية .ثم
يتط � � ��رق البح � � ��ث إلى إب � � ��راز مه � � ��ام القائد
اإلداري وه � � ��ي :التخطيط اإلس � � ��تراتيجي،
والتطوير ،واالتص � � ��ال ،والتحفيز ،وإحداث
التغيي � � ��ر .كما يتط � � ��رق أيضا إل � � ��ى مهارات
القائد اإلداري ،واملراحل الس � � ��ت الكتشاف
العناص � � ��ر القيادي � � ��ة وه � � ��ي :التنقي � � ��ب،
والتجريب ،والتقييم ،والتأهيل ،والتكليف،
والتمكني .ويذكر البحث خصائص القيادة
اإلداري � � ��ة الناجح � � ��ة وه � � ��ي :التركي � � ��ز على
اله � � ��دف ،وال � � ��ذكاء العاطفي ،وبن � � ��اء الثقة
ومتك �ي ��ن اآلخري � � ��ن ،والتفكي � � ��ر اإلبداع � � ��ي،
والتفكير الكلي .كما يوضح األبعاد الثالثة
لل � � ��دور القي � � ��ادي والت � � ��ي تتعلق ب � � ��كل من:
املنظمة ،واملهمة ،والعاملني.
نظريات ومقومات وعوامل
وفيم � � ��ا يتعل � � ��ق مبوض � � ��وع امل � � ��رأة والقيادة،
تش � � ��ير د.الربيعة ،وأ.احلديث � � ��ي إلى أنه من
املوضوعات التي جت � � ��ذب اهتمام الباحثني
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والتي من أبرزها م � � ��ا يلي :تتمتع القيادات
النس � � ��ائية بخصائص ش � � ��خصية ومؤهالت
علمية وخبرات مهنية مكنتها من ممارسة
مهامها وأدواره � � ��ا القيادية ،ومتتلك تصور ًا
واضح � � � ًا ملفه � � ��وم القيادة اإلداري � � ��ة ولديهن
وعى تام مبا يتضمنه هذا املفهوم من تأثير
ورؤية وإله � � ��ام ،وال توجد معايير واضحة أو
مكتوبة عن � � ��د اختيار القيادات النس � � ��ائية.
وقد غابت التهيئة للوظيفة القيادية متام ًا
يف جترب � � ��ة القيادات النس � � ��ائية ،وأس � � ��همت
هذه القيادات يف حتقيق أهداف املنظمات،
وه � � ��و ما جتلى واضح ًا يف األدوار التي تقوم
بها تل � � ��ك القيادات على مس � � ��توى املنظمة
ومس � � ��توى العم � � ��ل ومس � � ��توى العامل �ي ��ن،
كم � � ��ا واجه � � ��ت القيادات نفس � � ��ها ع � � ��دد ًا من
التحدي � � ��ات كان من أهمها إثب � � ��ات الوجود،
وقد برز يف جتاربهن ثالث هويات أساس � � ��ية
وهي :هوية ممنوحة ،وهوية منزوعة ،وهوية
مفروضة.
وبصف � � ��ة عامة جاءت العوام � � ��ل التنظيمية
يف صدارة العوامل املؤثرة يف ممارس � � ��ة املرأة
دوره � � ��ا القيادي تليه � � ��ا العوام � � ��ل الثقافية
ث � � ��م العوامل الش � � ��خصية ،وكان � � ��ت الثقافة
التقليدي � � ��ة الت � � ��ي تؤط � � ��ر دور املرأة بش � � ��كل
تقليدي من قبل املجتمع من أهم العوامل
الثقافية املؤثرة يف ممارسة هذا الدور ،وأن
الطبيعة العاطفية لها وقدرتها على املوازنة
ب �ي ��ن وظيفتها القيادية ومهامها األس � � ��رية
وعدم إملام البعض من القيادات النس � � ��ائية
باللوائ � � ��ح التنظيمي � � ��ة من أكث � � ��ر العوامل
الش � � ��خصية التي تع � � ��وق ممارس � � ��تهن هذه
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واملمارس �ي ��ن يف مجال اإلدارة ،وتستعرضان
مفهوم القيادة النس � � ��ائية ،وتشيران إلى أن
مصطلح القيادات النس � � ��ائية ُذكر ألول مرة
يف منت � � ��دى املكس � � ��يك ال � � ��ذي عقدته األمم
املتحدة ع � � ��ام 1975م .وترك � � ��زان على مناذج
ونظري � � ��ات حول القي � � ��ادة النس � � ��ائية وهي:
منوذج اجلدارة ،ومن � � ��وذج التمييز ،ومنوذج
مكان املرأة ،والنظرية البيولوجية ،والنظرية
األنثوية ،ونظرية الدور االجتماعي ،ونظرية
التطور املهني ،ونظرية سوق العمل املجزأ،
ونظري � � ��ة التحيز ضد القيادات النس � � ��ائية،
ونظري � � ��ة املنظور الذك � � ��وري للقيادة .كذلك
تناقش � � ��ان خصائ � � ��ص القي � � ��ادة النس � � ��ائية،
ومقومات جناحه � � ��ن ،ومتكينهن .يلي ذلك
حتدي � � ��د العوامل املؤثرة يف ممارس � � ��ة املرأة
لدورها القيادي يف األجهزة احلكومية .ثم
تتناول الباحثتان واقع القيادة النسائية يف
اململك � � ��ة ،فتؤكدان عل � � ��ى أن هناك متغيرات
عديدة أدت إلى حتوالت ملموس � � ��ة يف بعض
جوان � � ��ب البني � � ��ة الثقافي � � ��ة واالجتماعي � � ��ة
ش � � ��ملت اإلرادة القوية للس � � ��لطة السياسية
والت � � ��ي كان � � ��ت احمل � � ��رك القائ � � ��د لعملي � � ��ات
التنمية؛ واملنادي بتحس �ي ��ن البيئة احملفزة
لدور املرأة االجتماعي واإلداري والتطورات
والتغي � � ��رات االقتصادي � � ��ة .وأن اململك � � ��ة لم
تدخر جه � � ��د ًا جتاه القرارات والتش � � ��ريعات
التي تعزز املشاركة الفاعلة للمرأة السعودية
يف النهض � � ��ة التنموية للب �ل ��اد ،واخلطوات
الوثابة التي خطته � � ��ا يف التعليم والعمل.
وتب � � ��رز الباحثتان الدعم القوي الذي أولته
رؤية اململكة  2030للتأكيد على مكانة املرأة
واحلص � � ��ول على الف � � ��رص املناس � � ��بة لبناء
مستقبلها واملس � � ��اهمة يف التنمية اإلدارية
واالقتصادي � � ��ة .ثم ج � � ��اء برنام � � ��ج التحول
الوطن � � ��ي  2020مببادرات � � ��ه الت � � ��ي تضمنت
رفع نس � � ��بة عملها إلى نحو  %42ورفع نسبة
النساء يف الوظائف العليا من  %1إلى .%5
حتديات واختالفات
وجتم � � ��ل د.البن � � ��دري الربيع � � ��ة ،وأ.ه � � ��دى
احلديثي نتائج البحث التي توصلتا إليها،

ضرورة حتديث
األنظمة واللوائح
لتلبية متطلبات متكني
القيادات النسائية

األدوار .وأظهرت النتائج أن هناك اختالف ًا
يف درجة مساهمة املرأة يف املناصب القيادية
باألجه � � ��زة احلكومي � � ��ة يف حتقي � � ��ق أهداف
املنظم � � ��ة على مس � � ��توى املنظمة ومس � � ��توى
العم � � ��ل ومس � � ��توى العامل �ي ��ن باخت �ل ��اف
خصائصه � � ��ن الش � � ��خصية والتنظيمي � � ��ة،
وكذل � � ��ك يوج � � ��د اخت �ل ��اف يف درج � � ��ة تأثير
ه � � ��ذه املناص � � ��ب عل � � ��ى امل � � ��رأة القيادية على
املس � � ��توى الش � � ��خصي واالجتماعي واملهني،
كم � � ��ا تتض � � ��ح االختالف � � ��ات يف العوام � � ��ل
التنظيمية والش � � ��خصية والثقافية املؤثرة
يف ممارس � � ��ة امل � � ��رأة دورها القي � � ��ادي يف هذه
األجهزة باختالف اخلصائص الش � � ��خصية
والتنظيمية.
ويف ضوء ه � � ��ذه النتائج؛ أب � � ��دت الباحثتان
ع � � ��دد ًا م � � ��ن التوصي � � ��ات التي ج � � ��اءت على
مستويني :أولهما توصيات عامة كأن يكون
هن � � ��اك معايي � � ��ر واضحة ومكتوب � � ��ة ومعلنة
الختيار القيادات النسائية ،وتطبيق سياسة
اإلعارة بني الفروع النسائية لنقل اخلبرات
واملهارات وخاصة لألقسام والفروع النسائية
احلديثة ،وأن تعمل املنظمات على تسخير
السياس � � ��ات واإلس � � ��تراتيجيات الت � � ��ي تؤثر
بش � � ��كل مباش � � ��ر على املرأة عند ممارس � � ��تها
دورها القيادي ،وحتديث األنظمة واللوائح
لتتالءم مع املستجدات احلديثة ومتطلبات
التمكني للقيادات النسائية  ،ووضع وتفعيل
اخلطط التنفيذية التي تس � � ��هم يف تطبيق
القرارات الوزارية املتعلقة بتفعيل دور املرأة
ومتكينها .واملس � � ��توى الثاني من التوصيات
خاصة بالقيادات النسائية والتي من بينها
أن تؤمن هذه القيادات بقدراتها الشخصية
وإمكاناته � � ��ا ،وأن تتع � � ��رف من � � ��ذ اس � � ��تالمها
الوظيفة القيادية على حقوقها وواجباتها
وصالحياته � � ��ا ،واحملافظ � � ��ة عل � � ��ى الهوي � � ��ة
القيادية للم � � ��رأة ،وإيجاد ش � � ��بكات وقنوات
للتواص � � ��ل ب �ي ��ن القي � � ��ادات النس � � ��ائية على
املستوى احمللي واخلليجي والعربي لتبادل
التجارب واخلبرات والتعرف على التجارب
النسائية الناجحة يف عالم القيادة <

استطالع

 10تو�صيات لتطبيقها بكفاءة يف الأجهزة احلكومية

إدارة المواهب..منظومة شاملة للتوظيف
والتدريب وتحقيق األداء األفضل للموظفين
تعد �إدارة املواهب من االجتاهات احلديثة يف التطوير الب�شري؛ حيث �إنها تختلف عن �إدارة املوارد الب�شرية
وتتكامل معها للو�صول بالعن�صر الب�شري لأف�ضل �أداء وظيفي يف خمتلف امل�ؤ�س�سات يف القطاعني العام واخلا�ص.
يف هذا اال�ستطالع نناق�ش �أهمية �إدارة املواهب ،ودورها يف الأجهزة احلكومية يف اململكة.
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إعداد  :سامح الشريف

إستراتيجية شاملة
يف البداية ،يقول أ.د.ح�م��دان بن إبراهيم
احملمد مدير املركز الوطني ألبحاث املوهبة
واإلبداع بجامعة امللك فيصل يف األحساء:
إعدادأن:املوهبة أصبحت مهمة
«مما ال شك فيه
الشريف م��ؤس �س��ة؛ وذلك
سامحت �م �ي��ز ألي
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �
يجعل من اختيار املواهب وإدارت�ه��ا بشكل

ف� ّ�ع��ال أح��د ال �ع��وام��ل احل��اس�م��ة يف جناح
امل��ؤس �س��ات وزي� � ��ادة ق��درت �ه��ا التنافسية.
وتتضمن إدارة املواهب حسب العديد من
املختصني تنفيذ إستراتيجيات متكاملة
أو أن �ظ �م��ة م�ص�م�م��ة ل�ت�ح�س�ين عمليات
توظيف وتطوير األشخاص واالحتفاظ
ب � ��ذوي امل � �ه� ��ارات امل �ط �ل��وب��ة واالستعداد
لتلبية االحتياجات التنظيمية احلالية
واملستقبلية .وت�ع��رف أيضا بأنها عملية

تطوير وتوحيد وتكامل بني التركيز على
قدرات ومواهب املوظفني لتحقيق املنافسة،
وتطوير العاملني اجل��دد ،واحملافظة على
ال �ع��ام �ل�ي�ن احل ��ال� �ي�ي�ن ،وج � ��ذب العاملني
املوهوبني من ذوي اخلبرات العالية للعمل
يف الشركات واملؤسسات .وبرأيي ف��إن إدارة
املواهب يف القطاعات واألج�ه��زة احلكومة
هي :إستراتيجية واس �ع��ة منظمة شاملة
للتوظيف وال�ت��دري��ب واالح�ت�ف��اظ باألداء

التنمية اإلدارية

>> د.حمدان احملمد:

رؤية اململكة  2030حتتاج
إلى قيادات إدارية موهوبة
ومؤسسات قادرة على إدارة
هذه املواهب
لكيان هذه املؤسسات ،وصو ًال إلى التنمية
ال�ش��ام�ل��ة ،ودف ��ع عجلة ال�ت�ق��دم واملنافسة
اإلقليمية والدولية».
«املوضات» اإلدارية!
وي ��رى د.ب �ن��در ب��ن محمد ال��رب�ی�ع��ي أستاذ
امل � � � ��وارد ال �ب �ش ��ري ��ة امل� �س ��اع ��د ب �ج��ام �ع��ة أم
ال�ق��رى ،واملستشار وامل��درب يف إدارة املوارد
البشرية اإلستراتيجية أن إدارة املواهب
تتمحور ح��ول ت��وق��ع اح�ت�ي��اج��ات املنظمة
من رأس املال البشري ،ومن ثم التخطيط
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األفضل للموظفني».
ويضيف د.ح�م��دان احملمد« :وق��د توصلت
ال�ع��دي��د م��ن ال��دراس��ات العلمية احلديثة
إل��ى وج��ود نتائج إيجابية يف سلوك وأداء
امل��وظ�ف�ين وال �ق �ي��ادات ال��ذي��ن مت التعامل
معهم يف منظمتهم وفق ًا إلستراتيجيات
إدارة املواهب ،فهي تتضمن تغيير التركيز
من مناسبة املوظف للدور ال��ذي يقوم به
يف املؤسسة إلى مناسبته للمؤسسة كلها،
وك ��ذل ��ك ل �ل ��أدوار امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل ��ه يف هذه
امل��ؤس�س��ة .ولتحقيق جن��اح إدارة املواهب؛
الب��د من وج��ود وح��دات متخصصة بإدارة
امل� ��واه� ��ب ض �م��ن إدارة ال� �ق ��وى البشرية،
ُي �ن��اط ب�ه��ا ال �ت �ف��اف ال �ق ��ادة ن�ح��و املواهب
والتركيز عليها داخل املؤسسة ،إلى جانب
متكني حتديد وتقييم ال�ق��درات واملهارات
احلالية واملطلوبة لكل موهبة من املواهب
واملوظفني يف املؤسسة».
ويستكمل د.احمل�م��د« :كما يجب أن تعمل
وحدات إدارة املواهب على التوافق مع رؤية
امل��ؤس�س��ة ورس��ال�ت�ه��ا ،وأن تعمل م��ن خالل
ن �ظ��ام إلدارة امل ��واه ��ب م�ت�خ�ص��ص وقابل
للتطبيق ضمن األنظمة التي تسير عليها
ت�ل��ك امل��ؤس �س��ات يف إط ��ار ش�م��ول��ي يتوافق
م � � ��ع خ� � �ط � ��ط ال� � ��دول� � ��ة
وت�ط�ل�ع��ات�ه��ا .وق ��د ركزت
النماذج العاملية يف مجال
إدارة امل � ��واه � ��ب وتبنى
معظمها إستراتيجيات:
ال � � � � � �ت � � � � � �خ � � � � � �ط � � � � � �ي� � � � � ��ط،
واالس�ت�ق�ط��اب ،واختيار
امل��وه�ب��ة ،وت�ق��ومي األداء،
وال� �ت ��دري ��ب والتطوير،
واالح� �ت� �ف ��اظ باملوهبة،

وخسارة املوهبة ،وحتليل الفجوة ،وتعويض
املوهبة».
وي � � ��رى م ��دي ��ر امل� ��رك� ��ز ال ��وط� �ن ��ي ألبحاث
امل ��وه� �ب ��ة واإلب � � � ��داع أن امل ��ؤس� �س ��ات ت ��درك
ب��اس �ت �م��رار دور ال�ت�ق�ن�ي��ات اإلستراتيجية
وامل� �ب� �ت� �ك ��رة يف م �س��اع��دت �ه��ا ع �ل��ى تطوير
ق��وى العمل والتنمية االقتصادية بشكل
أف�ض��ل ،حيث هناك العديد م��ن األنظمة
احل��اس��وب�ي��ة إلدارة امل��واه��ب يف املؤسسات
ع �ل��ى اخ �ت�ل�اف ح�ج�م�ه��ا ،ون �ش��اط �ه��ا .كما
ي��درك القاصي وال��دان��ي أن تبني املنظمة
لسياسة االح �ت �ف��اظ ب��امل��واه��ب ي ��ؤدي إلى
ش�ع��ور امل��وظ�ف�ين ب��االن�ت�م��اء وال�ف�خ��ر جتاه
منظمتهم.
وي �ت��اب��ع األس� �ت ��اذ ب�ج��ام�ع��ة امل �ل��ك فيصل:
«ون � �ح� ��ن ب��امل �م �ل �ك��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة السعودية
بحاجة ماسة لتطوير نظم إدارة املواهب
مب��ؤس�س��ات�ن��ا احل�ك��وم�ي��ة وص� ��و ًال لتحقيق
ال �ت �ن �م �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ط �ل��ع إل �ي �ه ��ا قيادتنا
ال��رش�ي��دة م��ن خ�لال حتقيق رؤي��ة اململكة
 ،2030وما يرتبط بها من مشاريع تنموية
عمالقة حتتاج إلى قيادات موهوبة ،وإلى
ومؤسسات ق��ادرة على إدارة ه��ذه املواهب،
مستخدمني األساليب العلمية الداعمة

استطالع

>> د.بندر الربيعي:

إدارة املواهب إستراتيجية
شاملة على مستوى املنظمة
لتوظيف وتدريب واستبقاء
أفضل املوظفني
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ملقابلة ه��ذه االح�ت�ي��اج��ات .وه��ذا يعني أن
ه��ذا امل�ف�ه��وم ي�ش�ي��ر إل��ى ن��وع م��ن التحول
يف ال�ت�ف�ك�ي��ر ال�ت�ق�ل�ي��دي ح �ي��ال التوظيف
والتدريب واالحتفاظ بأفضل املوظفني.
ويضيف د.الربيعي« :وبشكل أدق؛ سيتغير
التركيز م��ن ت�س��اؤل «ه��ل امل��وظ��ف مناسب
لهذه الوظيفة أو هذا ال��دور؟» إلى تساؤل
آخ ��ر أه ��م وه ��و «ه ��ل ه ��ذا امل ��وظ ��ف يعتبر
مناسب ًا ليس فقط لهذه الوظيفة فحسب
وإمن � ��ا أي� �ض� � ًا ل�ل�م�ن�ظ�م��ة ك� �ك ��ل ،ول� �ل ��أدوار
املستقبلية املتوقعة؟» وه��ذا يشير بجالء
إلى أن إدارة املواهب هي إستراتيجية شاملة
ع�ل��ى م�س�ت��وى املنظمة لتوظيف وتدريب
أداء .لكن من
واستبقاء املوظفني األفضل ً
هذا التعريف-واحلديث اليزال للربيعي-
قد يظن البعض أن ه��ذا يشير أيض ًا إلى
إدارة امل��وارد البشرية .ليس هذا متام ًا ،بل
قد تنظر إلى إدارة املواهب على أنها األخت
الصغرى للموارد البشرية ،فبينهما قواسم
مشتركة وث�م��ة اخ�ت�لاف��ات أي �ض � ًا .إن إدارة

امل��واه��ب البشرية ه��ي ك��ل تفكير وممارسة
م�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل��وظ �ف�ين ك� �م ��وارد للمنظمة،
ف�ك�لاه�م��ا يف ال�ن�ه��اي��ة ق��د ي�ق��وم��ان باألمر
نفسه؛ لكن رمب��ا مبنهجيتني مختلفتني،
وهنا مزيد من التفصيل:
الهيكلة :عمليات مثل التوظيف والتدريب
وال�ت�ع��وي�ض��ات واس�ت�ب�ق��اء امل��وظ �ف�ين .فهي
ع�م�ل�ي��ات م��رك��زي��ة يف ق�س��م  /إدارة املوارد
البشرية .يف مفهوم إدارة امل��واه��ب؛ معظم
ه ��ذه امل �م��ارس��ات ت �ك��ون م��ن م �س��ؤول �ي��ة كل
أق �س��ام وإدارات امل�ن�ظ�م��ة ،وب �ه��ذه الكيفية
ت� �ك ��ون امل �ن �ظ �م��ة ك �ك��ل م �س ��ؤول ��ة ع ��ن هذه
النشاطات ولها مصلحة يف حتقيقها.
امل �س��ؤول �ي��ات :إدارة امل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة تركز
ب�ش�ك��ل أك �ب��ر ع�ل��ى ع�م�ل�ي��ات إداري � ��ة ،فمث ًال
تتعامل مع دفع األجور وتنظيم اإلجازات
وتعويضات املوظفني وشكاواهم .يف املقابل؛
ف��إن إدارة امل��واه��ب-يف ال�غ��ال��ب-ت��رك��ز على
م�س��اع��دة وت�ط��وي��ر وتنمية أف�ض��ل املواهب
باملنظمة .عندما تفكر يف التطوير املهني
ومتابعة االلتزام باحلضور فكالهما مهم

للمنظمة ،لكن م��ن ال��واض��ح أن أحدهما
أكثر روتين ًا وتكراراً.
التطبيق :إدارة املواهب ينظر لها عادة على
أنها إستراتيجية ،ويف الغالب تبدو كخطة
طويلة امل��دى وش��ام�ل��ة للمنظمة وترتبط
ارت �ب��اط � ًا وث �ي �ق � ًا ب��أه��داف ال�ع�م��ل العامة،
بينما امل ��وارد البشرية ت�ك��ون أك�ث��ر تكتيك ًا
لتتعامل مع اإلدارة اليومية الحتياجات
متطلبات املوظفني.
ويشير د.الربيعي إل��ى أن ال�س��ؤال ع��ن أي
م�ن�ه�م��ا أف �ض��ل ل�ل�م�ن�ظ�م��ات امل �ع��اص��رة قد
ال ي�ك��ون مستقيم ًا ،فليس األم��ر أن إدارة
امل��وارد البشرية أفضل ،أو أن إدارة املواهب
أك� �ث ��ر م �ل��اءم � ��ة .ك �ل��ا ،ف ��اإلج ��اب ��ة تعتمد
ب��اخ�ت�ص��ار ع�ل��ى م ��اذا ت��ري��د حت�ق�ي�ق��ه ،وما
ينقص منظمتك يف الوضع الراهن؟ وماذا
حت�ت��اج على امل��دى البعيد؟ وم��ع ه��ذا؛ قد
ت��رى أن ك� ً
لا منهما مكم ًال ل�لآخ��ر ،ل��ذا قد
تكون منظمتك بحاجة لتبني كال األمرين
م �ع � ًا ،وه ��ذا س��ائ��غ وم �ط �ل��وب خ �ص��وص � ًا يف
ف �ت��رات ال�ت�ح��ول اإلس�ت��رات�ي�ج��ي للمنظمة

التنمية اإلدارية

ويف فترات عدم التأكد يف البيئة احمليطة
باملنظمة.
ويرى أستاذ املوارد البشریة املساعد بجامعة
أم القرى أنه من الضروري اإلشارة إلى عدم
االنسياق وراء ما ميكن تسميته بـ»املوضات
اإلداري� � � ��ة» ،واجل � ��زم ب�ص�لاح�ي��ة ممارسات
معينة مطبقة يف أم��اك��ن أخ ��رى واجلزم
بنجاحها يف منظمتك ،بل من احملتم على
صانعي القرار باملنظمة التروي يف دراسة
أي نهج وتكييفه بشكل يكون متسق ًا مع
اإلستراتيجية اخلاصة مبنظمتهم.
طريقة  360درجة
ويقول املستشار اإلداري والتربوي مبركز
ال�ت�م�ي��ز ب��امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة ف�ه��د ب��ن عبداهلل
الزهراني« :يف ظل املتغيرات التي تفرضها
املرحلة الراهنة لتحقيق التميز يف األداء
احلكومي ومواكبة األب�ع��اد اإلستراتيجية
ل�ب��رن��ام��ج ال�ت�ح��ول ال��وط�ن��ي ورؤي ��ة الوطن
املستقبلية؛ أج��زم ب��أن األهمية القصوى
ستكون للتميز الفردي ،املتجسد يف أفراد
فاقوا أقرانهم باستعدادات وقدرات فطرية
غ �ي��ر ع ��ادي ��ة ،ج�ع�ل�ت�ه��م ي �ك �ت �ن��زون معرفة

ض�م�ن�ي��ة يف م �ج ��االت ع �م �ل �ه��م ،ومكنتهم
من إجن��ازات متميزة ونوعية ،وأداء يفوق
بقية املوظفني العاديني ،وهذه الفئة رغم
أهميتها وعظيم تأثيرها؛ إال أن إدارتها
ت�ت�ط�ل��ب م ��زي ��د ًا م��ن ال�ع�ن��اي��ة واالهتمام؛
ن�ظ��ر ًا لطبيعتها السيكولوجية وندرتها،
ل��ذا أصبحت إدارة امل��واه��ب تشكي ًال إداري ًا
ملح ًا يف اإلدارات احلكومية اليوم ،لتمارس
إس�ت��رات�ي �ج �ي��ات ج ��ذب واك �ت �ش��اف املواهب
وتصنيفها ب�ين قيادية وجوهرية وداعمة
وم��ن ث��م ت�ط��وي��ره��ا وت�ع��اق�ب�ه��ا يف اإلحالل
ال��وظ �ي �ف��ي وف� ��ق اخل �ط ��ة اإلستراتيجية
ل�ل��إدارة احل�ك��وم�ي��ة امل�ت��وائ�م��ة م��ع برنامج
التحول الوطني ورؤية السعودية .»2030
ويضيف الزهراني« :وينبغي على اإلدارات
احلكومية ما يلي:
> حتديد تعريف للموهبة ومفهوم إدارة
املواهب وفق طبيعة العمل واملهام املناطة
بها.
> عدم اخللط بني مهام إدارة املوارد البشرية
اإلستراتيجية ومهام إدارة املواهب.
> تأهيل القيادات احلالية إلدارة هذه الفئة

>> فهد الزهراني:

األجهزة احلكومية حتتاج
إلدارة املواهب لتتوائم مع
برنامج التحول
الوطني 2020
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بحكمة ووع��ي للمحافظة عليها وضمان
استمرارية متيزها.
> متكني القيادات الشابة الواعدة وتأهيلها
م��ن خ�ل�ال ال �ع�ل�اق��ات ال �ت �ط��وي��ري��ة ومهام
التحدي.
> تطبيق طريقة  360درجة يف تقييم أداء
املوظفني األكثر دقة ومصداقية.
> نشر ثقافة التميز م��ن خ�لال التدريب
والتطوير والتمكني وتوطني مؤشراته.
> ت�ن�ظ�ي��م ج ��وائ ��ز ل�ل�ت�م�ي��ز داخ� ��ل اإلدارة
احل �ك ��وم �ي ��ة ت ��ؤه ��ل امل ��وظ� �ف�ي�ن ملنافسات
وجوائز متيز محلية وإقليمية وعاملية.
> إك � �س� ��اب امل ��وظ� �ف�ي�ن م � �ع� ��ارف وم � �ه� ��ارات
تؤهلهم للتميز واجلودة يف تقدمي خدمات
املستفيدين الداخليني واخلارجيني.
> التنظيم أو املشاركة يف ملتقيات دورية
الس �ت �ع��راض مم ��ارس ��ات م�ت�م�ي��زة يف إدارة
املواهب محلي ًا وعاملي ًا.
> ربط العالوات واحلوافز املادية مبؤشرات
متفق عليها لألداء واالجناز <

األرقام واإلدارة

لألرقام يف عالم اإلدارة وعلومها املتنوعة أهميتها اخلاصة؛ فمن خاللها ميكن إصدار األحكام على
األداء وتقييمه ،والتخطيط للمستقبل ،ووضع اإلستراتيجيات املختلفة .

33.1%

هي نسبة ارتفاع اإليرادات الفعلية للمملكة لتبلغ نحو  691,5مليار
ريال ،مقارنة بنحو  519,4مليار ريال يف عام 2016م .وارتفاع
املصروفات الفعلية بنسبة  %12لتبلغ نحو  930مليار ريال
مقارنة بنحو  830,5مليار ريال يف عام 2016م.
(مؤسسة النقد العربي السعودي) ،التقرير السنوي الرابع واخلمسون

7.41
1214

مليار دوالر هي القيمة التي ستصل إليها سوق إنترنت األشياء يف
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بحلول 2019م ،و %30من هذا
النمو ستحققه سوق إنترنت األشياء يف اململكة بقيمة 2,19
مليار دوالر بحلول 2019م.
(دراسة منشورة مبجلة الفيصل2018 ،م)

مليار ري��ال هي اجمالي حجم التبادل التجاري للمملكة خالل
2016م ،بلغت قيمة الصادرات منها  688مليار ريال (منها 510
مليار ريال ص��ادرات نفطية ،و 178مليار ريال ص��ادرات غير
نفطية) ،وقيمة الواردات  626مليار ريال.
(تقرير وزارة التجارة واالستثمار1439-1438 ،هـ 2017م)
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66%
1350هـ

من سكان العالم سوف يعيشون يف مدن بحلول عام 2050م،
وستكون الزيادة األكبر يف حدود املدن يف قارتي آسيا وأفريقيا
منها يف قارتي أوربا وأمريكا.
(بحث مترجم منشور بدورية اإلدارة العامة2017 ،م).

هو تاريخ أول ميزانية للمملكة ،حيث تبدأ السنة املالية يف شهر شعبان
وتنتهي يف شهر رجب ،ومتر دورة هذه امليزانية بــ  4مراحل هي:
اإلعداد ،واإلقرار (االعتماد) ،والتنفيذ ،والرقابة.
( بحث ميداني بعنوان :مدى كفاءة وفاعلية أنظمة امليزانية العامة،
معهد اإلدارة العامة1439 ،هـ2018-م).

مقال

التنمية اإلدارية

إستراتيجية جودة النظام
من � � ��ذ عقود قليلة تع � � ��د على أصابع اليد الواحدة راجت يف معظ � � ��م دول العالم ،وخاصة الدول النامية،
اس � � ��تخدام إستراتيجية ،وجودة ،والنظام مبختلف اللغات يف كافة مناحي احلياة ،سواء كانت مناقشات
عام � � ��ة بني األفراد ،أو محاضرات علمي � � ��ة يف مختلف اجلامعات .فال يخلو حديث من وجود إحدى هذه
الكلم � � ��ات الث �ل ��اث ،وال ميكن حلوار أن ينتهي بدون ذك � � ��ر واحدة ،أو اثنتني ،وأحيان � � � ًا الثالث .ومع كثرة
اس � � ��تخدام هذه الكلمات الرنانة؛ إال أن عدد ًا غير قليل من املرددين لها ال يعلمون ماهيتها ومفهومها
بدقة ،وماذا تعني؟ ولكن يتم استخدامها للتجميل والتفخيم متام ًا مثل احللي واملجوهرات فال ميكن
ألي ف � � ��رد ميتلكه � � ��ا وال يريد إبهار اآلخري � � ��ن بها ،وحتى تكتمل إس � � ��تراتيجية
جودة النظام يجب علينا أن نعرض مفهوم ًا مبس � � ��ط ًا له � � ��ذه الكلمات الرنانة
واملبهرة.
كلمة إستراتيجية يرجع أصلها إلى كلمة (ستراتيجوس) يف العصر اليوناني
القدمي وتعني فن احملارب ،ومت اس � � ��تخدامها حديث ًا يف اإلدارة اإلستراتيجية،
وخاص � � ��ة التخطي � � ��ط اإلس � � ��تراتيجي (تخطيط طوي � � ��ل امل � � ��دي)؛ أي أن كلمة
إس � � ��تراتيجية يتم اس � � ��تخدامها لتحديد االجتاه والرؤية للمس � � ��تقبل البعيد
وليس القريب.
k
وكلم � � ��ة جودة بدأ العالم احلديث يف القرن العش � � ��رين يف اس � � ��تخدامها كثيراً،
د .مدحت احمد خليفة
وخاص � � ��ة بعد انتش � � ��ار الهبوط باملظالت (باراش � � ��وت) من الطائ � � ��رات احلربية
يف املجال العس � � ��كري ،واملطالبة بأن تكون نس � � ��بة اخلطأ صفر عند صنع هذه
املظالت؛ حيث إن وجود عيب يف صناعة مظلة واحدة يعني وفاة جندي .فهي
بكل بس � � ��اطة تعني االتقان ،الذي طالبنا به رس � � ��ولنا الكرمي منذ أكثر من 14
منذ عقود قليلة
قرن ًا من الزمان؛ عندما طالب املس � � ��لمني بإتقان العمل (إن اهلل يحب إذا عمل
أحدكم عملاً أن يتقنه).
راجت يف معظم
وأخي � � ��را كلمة نظام وتعني عدد ًا من العناصر املترابطة واملتكاملة التي تعمل
دول العالم
يف اجت � � ��اه واحد لتحقيق الهدف ،متام ًا مثل جس � � ��م اإلنس � � ��ان يتكون من عدة
وخاصة الدول
أجهزة ،أو أنظمة (اجلهاز الهضمي ،والتنفسي ،واحلركي ،والدوري ،وغيرها).
النامية استخدام
فاجله � � ��از الهضمي مث �ل ��ا كمنظومة يتكون م � � ��ن عدة عناصر ،وه � � ��ي( :الفم،
والبلع � � ��وم ،وامل � � ��ريء ،واملعدة ،واألمعاء) وكل هؤالء األعضاء يعملون س � � ��وي ًا يف
إستراتيجية
اجتاه واحد؛ لتحقيق هدف مش � � ��ترك وهو هض � � ��م الطعام ،وبذلك يعملون يف
وجودة ،والنظام
منظوم � � ��ة واح � � ��دة التي قد تكون منظوم � � ��ة اجلهاز الهضمي ،أو التنفس � � ��ي ،أو
مبختلف اللغات
الدوري ،أو غيرها؛ لتحقيق البقاء للنظام العام وهو اإلنسان.
يف كافة مناحي
إن حتقيق إستراتيجية جودة النظام؛ حتتم علينا أن ندرك جيد ًا قيمة ومعني
كل كلمة من هذه الكلمات <
احلياة

،،
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عضو هيئة التدريب  -القطاع الصحي  -فرع معهد اإلدارة العامة مبنطقة مكة املكرمة
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قرأت لك

ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 3/يف 1437/1/28هـ

شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي

استحدث املنظم السعودي شركة الشخص الواحد كتنظيم جديد على البيئة
التجارية السعودية؛ حتقيق ًا ملصالح املتمولني ورجال األعمال والشركات الراغبني
ً
بدال من االستعانة بالغير.
يف تأسيس أو امتالك شركة كي ينفردوا مبشروعاتهم
كما حتتاجها الشركات الكبيرة كالبنوك وغيرها لتمارس بذمة منفصلة
أغراضها االستثمارية يف األنشطة املمنوعة عليها أو التي قد متس سمعتها
وائتمانها؛ وهي بذلك تعتبر أهم تطبيق لقواعد الشركتني القابضة والتابعة.
لذلك اخترنا لكم كتاب ًا بعنوان« :شركة الشخص الواحد يف نظام الشركات
السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 3/يف 1437/1/28هـ» ملؤلفه د.محمد
حسني إسماعيل ،وهو من إصدارات معهد اإلدارة العامة؛ كي نقرأه مع ًا على
صفحات «التنمية اإلدارية».
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صورتان
ي�ت�ك��ون ال�ك�ت��اب م��ن م�ق��دم��ة ،و 3أبواب
تتضمن  9فصول ،وتبلغ عدد صفحاته
 306ص �ف �ح��ات .وت �ب��دو أه�م�ي�ت��ه يف أنه
ي �ل �ق��ي ال� �ض ��وء ع �ل��ى ن �ص��وص النظام
ب��ال��دراس��ة والتحليل فيزيل الغموض
وي �ك �م��ل ال �ق �ص��ور ،وي �س��اه��م يف خدمة
األجهزة احلكومية وعامليها القائمني
ك�ج�ه��ة رق��اب��ة ع �ل��ى ت��أس �ي��س الشركات
وعلى أدائها ألنشطتها.
ففي الباب األول للكتاب يتحدث املؤلف
ع��ن «اإلط��ار النظري لشركة الشخص
ال��واح��د»؛ حيث يرى أن نظام الشركات
ال� �س� �ع ��ودي ل �ع��ام 2015م أح � ��دث نقلة
نوعية بعيدة األث��ر يف مختلف أبواب
وأق� �س ��ام ال �ش��رك��ات ون �ص��وص �ه��ا؛ فجاء
إل ��ى ج��ان��ب ال �ش��رك��ات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة مثل
ش��رك��ات األش �خ ��اص وش��رك��ة املساهمة
والشركة ذات املسؤولية احملدودة بشركة
ج� ��دي� ��دة ل �ه��ا ص� ��ورت� ��ان وه � �م� ��ا :شركة
ال�ش�خ��ص ال��واح��د م �ح��دودة املسؤولية
وشركة الشخص الواحد املساهمة ،كما

استحدث باملقارنة مع نظام الشركات
السابق قواعد تخص الشركة القابضة.
ويف ض ��وء ذل ��ك ي �ت �ن��اول امل��ؤل��ف ثالثة
ج��وان��ب ك �م��وض��وع��ات م�ه�م��ة للفصول
ال �ث�لاث��ة ال �ت��ي ي�ت�ض�م�ن�ه��ا ه ��ذا الباب،
ي��دور أولها عن ماهية شركة الشخص
الواحد ،األمر الذي يحتاج إلى عرض
مدى إقبال القوانني املقارنة على تبني
هذه الشركة وإدراجها يف نصوصها ،من
حيث تأسيسها أو املوافقة على حتويل
الشركة متعددة املساهمني أو الشركاء
إل ��ى ش��رك��ة ش �خ��ص واح� ��د إذا تركزت
األس� �ه ��م أو احل �ص ��ص يف ي ��د شخص
واح ��د ،كما ي�ل��زم تعريف تلك الشركة
الستيضاح رؤي��ة املنظم السعودي لها،
ويف سبيل ذلك يبرز هذا الفصل املوقف
القانوني م��ن شركة الشخص الواحد
س ��واء يف ن�ظ��ام ال�ش��رك��ات ال�س�ع��ودي أو

>> مؤهلة ألن تكون شركة
قابضة إذا امتلكت  %51من
رأسمال شركة أخرى

ال�ق��ان��ون امل�ق��ارن والتعريف بها ورصد
مزاياها ،كما يبرز مالمح هذه الشركة
م��ن خ�لال طبيعتها واسمها وصفتها
التجارية وأغراضها.
خصائص وارتباط
ويوضح الفصل الثاني «خصائص شركة
ال�ش�خ��ص ال ��واح ��د» ال �ت��ي مت�ي��زه��ا عن
غيرها من الشركات حتى عن الشركة
م �ح��دودة امل�س��ؤول�ي��ة م�ت�ع��ددة الشركاء
وعن شركة املساهمة ،وهذه اخلصائص
ت�ت�ح��دد يف خ�ص�ي�ص�ت�ين ،أواله �م��ا هي
وحدانية الشريك فيها ،لذلك كثير ًا ما
يتم التعبير عنه بالشريك الوحيد ألن
الشركة قائمة عليه مب�ف��رده ،والثانية
ه� ��ي م� �ح ��دودي ��ة م �س��ؤول �ي��ة الشريك
ال��وح�ي��د ،ث��م ي�ق��رر امل��ؤل��ف ع��دم دراسة
خصيصة تنازل هذا الشريك (محدود
امل�س��ؤول�ي��ة) ع��ن حصته يف ه��ذا املقام؛
ح �ي��ث ال ي��وج��د ه �ن��ا ح ��ق لالسترداد
بسبب وحدانية الشريك .أم��ا الفصل
ال�ث��ال��ث فموضوعه ه��و «ارت �ب��اط شركة

التنمية اإلدارية

>> التحول واالندماج
واالنقضاء تغيرات مهمة تطرأ
على شركة الشخص الواحد

تأسيس هذه الشركة ،وذل��ك من خالل
دراس ��ة أرب �ع��ة م��وض��وع��ات ف��رع�ي��ة ،يبرز
أولها شروط تأسيسها التي إما أن تكون
م��وض��وع�ي��ة (ع��ام��ة وخ ��اص ��ة) متعلقة
ب��ال �ش �خ��ص ال �ط �ب �ي �ع��ي امل ��ؤس ��س لها،
والتعريف بالشخص املعنوي مؤسسها،
وشركات الدولة .ويبني ثانيها إجراءات
التأسيس اخل��اص��ة بكل م��ن صورتيها
م�ح��دودة املسؤولية واملساهمة .ويهتم
املوضوع الثالث بالتكوين غير املباشر
لشركة الشخص ال��واح��د ،بينما يلفت
راب �ع �ه��ا ل�ل�ش�خ�ص�ي��ة امل �ع �ن��وي��ة لشركة
الشخص الواحد.
وي�خ�ص��ص امل��ؤل��ف ال�ف�ص��ل ال�ث��ان��ي من
ه� ��ذا ال� �ب ��اب مل �ع��اجل��ة «رأس � �م� ��ال شركة
ال �ش �خ��ص ال� ��واح� ��د»؛ ن �ظ��ر ًا مل��ا يتمتع
ب��ه رأس �م��ال ال�ش��رك��ة م��ن أهمية بالغة،
وال�ن�ق��اش احمل�ت��دم حوله ال��ذي تتحدد
مب� �ق ��داره م �س��ؤول �ي��ة ال �ش��ري��ك الواحد
وي�ن�ح�ص��ر ف�ي��ه ض �م��ان دائ �ن��ي الشركة،
وه� ��و م ��ا ي��وض �ح��ه ال �ف �ص��ل م ��ن خالل
ت�ن��اول جزئيتني مهمتني ه�م��ا :ماهية
رأسمال شركة الشخص الواحد ،وثبات
رأس� �م ��ال� �ه ��ا .وي �س �ل��ط امل ��ؤل ��ف الضوء
يف ال�ف�ص��ل ال �ث��ال��ث ع�ل��ى «إدارة شركة
الشخص ال��واح��د» ،وال�ت��ي تتحدد إما
وفق قواعد إدارة الشركة ذات املسؤولية
احمل � ��دودة ،ع�ل��ى أن ي��ؤخ��ذ يف االعتبار
أننا إزاء شركة مملوكة لشخص واحد،
وه��ذه القواعد تتضمن ما يلي :تعيني
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الشخص الواحد والشركتني القابضة
والتابعة»؛ فشركة الشخص الواحد هي
إما أن تكون شركة محدودة املسؤولية
مم �ل��وك��ة ب �ك��ام��ل رأس �م��ال �ه��ا لشخص
طبيعي أو لشخص معنوي ،وميكن أن
تكون شركة مساهمة وتكون كذلك إذا
امتلكتها الدولة أو أي شخص اعتباري
عام أو خاص بشرط أال يقل رأسماله
عن  5ماليني ري��ال .وبالرغم من ذلك
ف ��إن ق��واع��د ش��رك��ة ال�ش�خ��ص الواحد
أض �ي��ق ن �ط��اق � ًا م��ن ق��واع��د الشركتني
ال �ق��اب �ض��ة وال �ت��اب �ع��ة ،وي� �ب ��دي املؤلف
ملحوظة يف ه��ذا الصدد وه��ي أن��ه إذا
ك��ان امتالك الشخص املعنوي لنسبة
 %51م��ن رأس �م��ال ش��رك��ة أخ��رى يجعل
منه شركة قابضة والثانية شركة تابعة
ف��إن شركة الشخص الواحد محدودة
املسؤولية (اململوكة لشخص طبيعي
أو م �ع �ن��وي) م��ؤه�ل��ة ألن ت �ك��ون شركة
قابضة إذا امتلكت  %51م��ن رأسمال
ش��رك��ة أخ� � ��رى .ووف� �ق� � ًا ل��ذل��ك يدرس
ه��ذا الفصل ث�لاث ن�ق��اط ه��ي :ماهية
ال �ش��رك��ة ال�ق��اب�ض��ة ،وش� ��روط وصفها،
وخالصة املقارنة بني شركة الشخص
الواحد والشركتني القابضة والتابعة.
تأسيسها ورأسمالها وإدارتها
وي��رك��ز د.إس �م��اع �ي��ل يف ال �ب��اب الثاني
م��ن ال�ك�ت��اب ع�ل��ى «ق��واع��د ب�ن��اء شركة
الشخص الواحد» ،والذي يشتمل على
ث�لاث��ة ف �ص��ول م�ت�ن��وع��ة ،ي �ح��دد أولها

>> إدارتها تتم وفق قواعد
إدارة ذات املسؤولية احملدودة أو
املساهمة مع مراعاة أنها مملوكة
لشخص واحد

م��دي��ره��ا وع��زل��ه ،وس�ل�ط��ات��ه والقيود
عليها ،ومسؤوليته ومسؤولية الشركة،
واخ� �ت� �ص ��اص ��ات ال� �ش ��ري ��ك الوحيد.
وإم��ا تتحدد وف��ق ق��واع��د إدارة شركة
الشخص ال��واح��د املساهمة كالتالي:
ت �ع �ي�ي�ن م �ج �ل��س إدارت � � �ه� � ��ا ،وش� � ��روط
عضوية هذا املجلس ،وعزل أو اعتزال
ه��ذا املجلس ،وصالحياته ،ومكافآت
أعضائه ،والقيود على عضويته.
تغيرات وحتوالت
وي�خ�ت�ت��م د.م�ح�م��د ح�س�ين إسماعيل
كتابه بالباب الثالث الذي يرصد من
خالله «التغيرات على شركة الشخص
الواحد»؛ وهي التغيرات التي قد تطرأ
عليها أثناء حياتها؛ كتعدد الشركاء
فيها ،واختفاء صفتها كشركة شخص
واحد ،أو حتولها إلى شركة أخرى كما
لو حتولت من شركة شخص معنوي
واح ��د م �ح��دودة امل�س��ؤول�ي��ة رأسمالها
أك �ث��ر م��ن  5م�لاي�ين ري ��ال إل ��ى شركة
شخص واحد مساهمة أو أي شكل آخر
م��ن األش �ك��ال ال�ت��ي يعترف بها نظام
ال�ش��رك��ات ال �س �ع��ودي .وم��ن التغيرات
أي � �ض � � ًا ان ��دم ��اج� �ه ��ا يف ش ��رك ��ة أخ ��رى
ب��ال �ض��م أو ات �ف��اق �ه��ا م��ع غ �ي��ره��ا على
االندماج باملزج يف شركة جديدة ،وأثر
هذا االندماج عليها كشركة دامجة أو
ش��رك��ة م�ن��دم�ج��ة ،وأخ �ي��ر ًا ل�ك��ل شركة
نهاية فتنتهي رض��اء أو بقوة القانون
أو ح�ك��م ال�ق�ض��اء ث��م ت�ت��م تصفيتها.
وجميعها م��وض��وع��ات مهمة يبحثها
املؤلف من خالل  3فصول ،يشير أولها
للتحول من شركة الشخص الواحد،
وي �ع��ال��ج ث��ان�ي�ه��ا ان��دم��اج �ه��ا ،ويحدد
ثالثها انقضائها وتصفيتها <

إصـدارات

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

صناعة األخبار التليفزيونية

تأليف :د.زهرة بوجفجوف.
الناشر :دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
سنة النشر2018 :م.
ي �ع��رض ه ��ذا ال �ك �ت��اب ل�ل�ب��ث ال �ت �ل �ي �ف��زي��ون��ي الفضائي،
والفضائيات اإلخبارية ،ومصادر ،ووظائف ،وخصائص
األخبار التليفزيونية ،وعملية صناعتها.

اختصاص القضاء الوطني في تنفيذ
األحكام األجنبية

تأليف :أ.هشام مخلوف.
الناشر :مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،مصر.
سنة النشر2018 :م.
يتناول هذا الكتاب ماهية األحكام القضائية األجنبية،
وسلطة القضاء يف تنفيذ األحكام األجنبية ،وكذلك
رق��اب��ة ال �ق �ض��اء ال��وط �ن��ي ل�لاخ �ت �ص��اص ع �ن��د تنفيذ
األح� �ك ��ام األج �ن �ب �ي��ة ،وم �ض �م��ون رق��اب��ة االختصاص
القضائي للمحكمة.

العالقة التبادلية بين القادة والعاملين

تأليف :أ.أحمد جابر حسنني.
الناشر :دار ال� �ي ��ازوري العلمية للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.
سنة النشر2018 :م.
ال ش��ك أن ه �ن��اك ع�لاق��ة ت�ب��ادل�ي��ة ب�ين ال �ق��ادة وبني
العاملني يف منظمات العمل املختلفة؛ يتشكل على
أساسها كم وكيف أداء امل��وارد البشرية يف منظمات
العمل ،وأداء القادة يف إداراتهم ،وكم وجودة اإلنتاجية؛
وهذا هو املوضوع الرئيسي لهذا الكتاب.

التنمية اإلدارية

عقد التأجير التمويلي

تأليف :د.وليد علي ماهر.
ال��ن��اش��ر :م ��رك ��ز ال � ��دراس � ��ات ال �ع��رب �ي��ة للنشر
والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
سنة النشر2018 :م.
يعالج ه��ذا الكتاب مفهوم التأجير التمويلي،
والتكييف القانوني لعقد اإلي�ج��ار التمويلي،
وال� �س� �م ��ات ال ��ذات� �ي ��ة امل� �ت� �ف ��ردة ل �ع �ق��د التأجير
التمويلي.

التعليم لريادة األعمال

تأليف :أ.د.فضة عباس بصلي.
الناشر :دار أس��ام��ة ل�ل�ن�ش��ر والتوزيع،
عمان ،األردن.
سنة النشر2018 :م.
ي �ب��رز ه��ذا ال�ك�ت��اب ري ��ادة األع �م��ال كأداة
للتنمية االقتصادية والتعليم الريادي
ب��اجل��ام �ع��ة ،وامل� �ق ��ارب ��ات البيداغوجية،
والريادة الداخلية كمدخل خللق وتطوير
أنشطة املؤسسة.

مسئولية اإلدارة عن أعمالها المشروعة
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تأليف :أ.بشير علي خلف العبيدي
الناشر :امل��رك��ز ال�ق��وم��ي ل�ل�إص ��دارات ال�ق��ان��ون�ي��ة ،القاهرة،
مصر.
سنة النشر2018 :م.
يقدم الكتاب ماهية املسئولية اإلداري ��ة ،ونشأتها وتطورها،
واألس � ��اس ال �ق��ان��ون��ي مل�س�ئ��ول�ي��ة اإلدارة ع��ن ال�ع�م��ل املشروع
يف ال�ق��ان��ون ،واإلط ��ار ال�ع��ام للمسئولية اإلداري ��ة ع��ن العمل
املشروع.
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األخيرة

وظيفة مهابة  ..والقليل من الضغوط

،،

د .إحسان بوحليقة

k

ما يوصل للنجاح
هو ما يجيده
وما يستطيع
الشاب االلتزام
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به وتنفيذه
وليس فقط

،،

الطموح احلالم
قد «األنفة
وع ّ
ُ
والعظمة»

k

مع بداية برنامج التحول االقتصادي ،بدأت شركات تتخفف من موظفيها،
وليس معروف ًا كم عدد من ُس ّرح من السعوديني ،ومن غادر من الوافدين ،إذ ال
تصدر إحصاءات رسمية تُبني تلك األرقام .ومع ذلكَ ،ظهر منا َمن هم قلقني
على استقدام العمالة أكثر من رغبتهم يف إحالل أبنائهم ،وهذا أمر عجيب.
علينا التمعن يف أن أحد األهداف األساسية للرؤية  2030خفض معدل البطالة
بني السعوديني إلى  %7من  ،%11.6لكن مع نهاية العام 2016م أخذ معدل
البطالة اجتاه ًا تصاعدي ًا إلى  .%12.1إن جلم البطالة ليس عسير ًا عند تعاضد
سياستي «االستقدام» و«اإلحالل» ،بحيث تصبح سياسة «االستقدام» تابعة
لسياسة «اإلحالل» .لكن ذلك ليس كافي ًا ،إذ علينا -نحن كمجتمع-أن نزرع
يف عقول أبنائنا مفاهيم واقعية عن العمل؛ فهو قيمة وليس فقط مجرد راتب
و«برستيج»!
قد جتد من شبابنا من ال يريد أن يعمل ،وهناك من يشترط العمل يف وظيفة
«ميري» تكسبه مهابة وسلطة والقليل من الضغوط ودوام ليس فيه إجهاد.
وباملقابل هناك من يريد أن يعمل يف أي وظيفة تد ّر راتب ًا ملساعدة أسرته ولتغطية
مصاريفه .وهناك ا ُملخاطر ،الذي ال ميانع يف أن يغامر بالعمل حلسابه ،متطلعا
إلنشاء عمله اخلاص عسى أن يجني منه دخ ًال يتعاظم كل يوم ليصبح جناح ًا
مالي ًا واجتماعي ًا مدوي ًا.
وعلى الرغم من إقرارنا أن العمل ليس أجر ًا فقط ،لكن يبدو أن هناك شريحة ال
بأس بها من املجتمع تقرن العمل باألجر وال تأبه بأي شيء آخر ،رغم أن ذلك ال
ميكن أن يكون صحيح ًا .أعود ألقول ،إنه ونتيجة لتأخرنا يف دفع أبنائنا للعمل
ولعرضنا املشوه جند أن عدد ًا منهم أصبح يعتقد  -مخطئ ًا-أن هناك
مبكر ًا
ِ
أعما ًال محترمة وأخرى ممتهنة ال تليق به ،وأنه لكي يحظى باحترام املجتمع
عليه أن يحصل على وظيفة «محترمة» .واخلطورة هنا أنه يتعلم ازدراء أناس لم
يرتكبوا أي جرم أو فرية سوى أنهم امتهنوا أعما ًال مشروعة يحتاجها املجتمع!
لذا ،ينشأ ُمفض ًال املكوث عاط ًال يأخذ مصروفه من والديه رغم بلوغه من العمر
عتي ًا بانتظار الوظيفة «احملترمة» ،فنكون بذلك نحن من زرعنا يف ذهن االبن
أن ليس اجلوهر هو ما َينفع؛ بل إن األهم هو «الهالة» و«برستيج» الوظيفة وما
تولده من انطباع «مهيب» يف أعني املجتمع ،ونكون بذلك -يف الوقت ذاته-قد
تناسينا أن ما سيوصله للنجاح هو ما يجيده وما يستطيع الشاب االلتزام به
قد «األنفة والعظمة» <
وع ّ
وتنفيذه وليس فقط الطموح احلالم ُ

متخصص يف املعلوماتية واإلنتاج ،رئيس مركز جواثا اﻻستشاري لتطوير اﻷعمال

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.

