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األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز يرعى احتفال
معهد اإلدارة العامة باخلريج والوظيفة الـثالث والعشرين

يقام مبركز امللك فهد الثقايف ويجمع اخلريجني واخلريجات ألول مرة

االستثمار يف رأس املال 
البشري.. األولويات والتحديات

الشباب السعودي هو القوة األكبر يف سوق العمل
واقتصاد البيانات ليس »النفط اجلديد«

اخلبير االقتصادي  »تيموثي كوندون«:



االفتتاحيةفي الداخــــــــل

وتتوال�������ى الفعاليات الت�������ي ينظمها معه�������د اإلدارة العامة؛ 
فبع�������د أن عقد املعهد مؤمتره الناج�������ح »التنمية اإلدارية يف 
ض�������وء رؤية اململكة 2030«، فها ه�������و ينظم فعاليات »اخلريج 
والوظيف�������ة ال� 23« وهي املناس�������بة الس�������نوية الت�������ي نترقبها 
جميع�������ًا ونحتفي بها؛ خاصة وأنها تش�������رف برعاية صاحب 
الس�������مو امللكي األمير فيصل بن بندر ب�������ن عبدالعزيز أمير 
منطق�������ة الرياض. وهو م�������ا يؤكد على ال�������دور املهم للمعهد 
ومكانت�������ه املتمي�������زة يف مس�������يرة التنمية باململك�������ة، باعتباره 
»رائدًا وش�������ريكًا متميزًا يف التنمية اإلدارية«. وبهذه املناسبة 
فإنن�������ا نس�������عد ب�������أن نلتقيك�������م يف ه�������ذا العدد اخل�������اص من 
مجلتك�������م »التنمي�������ة اإلدارية« الذي نقدم م�������ن خالله عددًا 
من املوضوعات واألحداث واملواد اخلاصة، والتي نس�������تهلها 
بقضية العدد التي تدور حول »انخراط« الشباب السعودي 
يف س�������وق العمل، ويف مختلف امله�������ن، والوظائف، وذلك بعد 
قرار وزارة العمل األخير بتوطني قطاع االتصاالت بالكامل؛ 
مما يفتح املجال واس�������عًا أمام شباب وشابات الوطن للعمل 
يف هذا القطاع اخلدمي املهم، خاصة مع ما يش�������هده س�������وق 
العمل احمللي حاليًا من توجه كثير من الشباب السعوديني 
نحو العمل يف وظائف ومهن مختلفة يف مؤسسات وشركات 
القطاع اخل�������اص، كانت س�������ابقًا تعد من امله�������ن »املرفوضة« 

مهنيًا، وغير مقبولة اجتماعيًا.
ونتح�������اور يف »لقاء العدد« مع اخلبير االقتصادي األجنبي 
»تيموث�������ي كوندون« الذي حت�������دث عن أه�������داف رؤية 2030 
وتوفير فرص العمل للش�������باب الس�������عودي وتوطني العديد 
م�������ن الصناع�������ات، واخلصخص�������ة ودورها يف دع�������م التنمية 
االقتصادية يف اململكة العربية الس�������عودية، وأهم املشاريع 
االقتصادي�������ة الت�������ي يج�������ب التركي�������ز عليه�������ا مس�������تقباًل، 
واإلج�������راءات الت�������ي اتخذته�������ا اململك�������ة لتنويع أنش�������طتها 
االقتصادي�������ة، ورأي�������ه فيم�������ا يت�������ردد حاليًا بش�������أن اقتصاد 
البيان�������ات، وهو م�������ا تتابعونه بالتفصي�������ل يف ثنايا اللقاء. 
ونط�������رح معكم يف حتقيق العدد »وظائف املس�������تقبل«، فقد 
أحدث�������ت التقنية تغييرات كبيرة يف بنية س�������وق العمل ويف 
ش�������كل ومحتوى الوظائف؛ وهو ما أدي إلى تراجع الطلب 

على وظائف بعينها وظهور وظائف جديدة.
ونقدم لكم تقريرين، نتعرف يف أولهما على »اإلبداع واالبتكار 
ودورهما يف توظيف الش�������باب الس�������عودي وجودة مؤسساتنا 
وفق معايير عصرية تواكب رؤية 2030«؛ باعتبارهما من أهم 
املهارات التي يتطلبها س�������وق العمل احلالي. ونستعرض يف 
الثان�������ي مالمح »تقرير صناعة التدريب للعام 2018م« الذي 
أصدرت�������ه مجلة “Training Magazine” األمريكية يف عامه 
ال�������� 37. باإلضافة إلى عدد من األب�������واب اجلديدة، والثابتة، 
واملوضوع�������ات املتمي�������زة، وباقة منتقاة م�������ن املقاالت خلبراء 

وإعالميني ومتخصصني معنيني بالشأن اإلداري >
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األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز يرعى احتفال
معهد اإلدارة العامة بالخريج والوظيفة الـثالث والعشرين

يقام مبركز امللك فهد الثقايف ويجمع اخلريجني واخلريجات ألول مرة

يرعى ص�احب السمو امللكي األمير فيصل بن 
الري�اض،  منطقة  أمير  عبدالعزيز،  بن  بندر 
والعشرين  الثالث  والوظيفة  اخل��ري��ج  حفل 
الذي ينظمه معهد اإلدارة العام�ة يوم االثنني 
أب��ري��ل 2019م.  امل��واف��ق 1  25 رج���ب 1440 ه����، 
وجتمع هذه املناسبة التي تستمر ملدة 4 أيام 
السنوي  االحتفال  أبرزها  متعددة،  فعاليات 
بخريجي وخريجات برامج املعهد اإلعدادية، 
والذي يقام مبركز امللك فهد الثقايف مبدينة 
الرياض، وإقامة معرض للتوظيف، وتنظيم 
ل���ق���اءات ل��ل��ت��وظ��ي��ف جت��م��ع خ��ري��ج��ي املعهد 
باجلهات الراغبة يف استقطابهم؛ لتعريفهم 
وكذلك  الوظيفية،  وامل��زاي��ا  العمل  بأنظمة 
إقامة لقاءات مع شخصيات ناجحة؛ لعرض 
املقبلني  للخريجني  خبراتها  ونقل  جتاربها 
باإلضافة  العملية،  احلياة  يف  ال��دخ��ول  على 
الى تنفيذ العديد من ورش العمل املهمة يف 

بداية مسيرة اخلريج الوظيفية.
وأع�����رب م��ع��ال��ي م��دي��ر ع����ام امل��ع��ه��د د.مشبب 
ب��ن ع��اي��ض ال��ق��ح��ط��ان��ي ع��ن ش��ك��ره وتقديره 
لصاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر 
بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، لرعايته 
وتشريفه حفل املعهد، والفعاليات املصاحبة، 
خريجي  م��ن  واملتفوقات  املتفوقني  وتكرميه 
وأكد  باملعهد.  اإلع��دادي��ة  البرامج  وخريجات 
تأتي  الفعاليات  ل��ه��ذه  س��م��وه  رع��اي��ة  أن  على 
الشريفني،  خ��ادم احلرمني  ام��ت��دادًا الهتمام 
وس��م��و ول���ي ع��ه��ده األم��ني-ي��ح��ف��ظ��ه��م��ا اهلل-
وتأهيل  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ب��ش��ري��ة  امل����وارد  بتطوير 
القطاعني  يف  ل��ل��ع��م��ل  ال���س���ع���ودي  ال���ش���ب���اب 

م���ا يبذله  »إن  وق�����ال:  احل��ك��وم��ي واخل������اص. 
م���ن ج��ه��ود يف مجال  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��ع��ه��د 
تدريب  وم��ج��ال  ال��ش��ام��ل��ة،  اإلداري�����ة  التنمية 
وتأهيل املوارد البشرية يأتي يف إطار مساهمة 

املعهد يف حتقيق رؤية اململكة 2030«.
والوظيفة  اخل���ري���ج  ف��ع��ال��ي��ات  »إن  وأض������اف: 
اإلدارة  ملعهد  السنوية  املناسبات  أه��م  متثل 
ب��ت��خ��ري��ج دفعات  ف��ي��ه��ا  ُي��ح��ت��ف��ل  إذ  ال���ع���ام���ة؛ 
برامجه  يف  وال��������دارس��������ات  ال������دارس������ني  م�����ن 
الفعاليات  ه��ذه  وتهدف  املتنوعة.  اإلع��دادي��ة 
إل����ى إي���ج���اد ب��ي��ئ��ة ت��ش��ارك��ي��ة م��ت��م��ي��زة يلتقي 

البشرية يف  وامل��وارد  التوظيف  فيها مسؤولو 
باخلريجني  الوطنية  وامل��ؤس��س��ات  ال��ش��رك��ات 
الوظيفية  بالفرص  لتعريفهم  واخلريجات؛ 
املتاحة لهم، وذلك للمساهمة يف سد حاجة 
ه���ذه امل��ؤس��س��ات م���ن ه���ذه ال���ك���وادر الوطنية 
امل���درب���ة، األم����ر ال����ذي ي��ن��ع��ك��س إي��ج��اًب��ا على 

مسارات التنمية الشاملة يف اململكة«.
5617 فر�صة وظيفية

م����ن ج���ان���ب���ه ع���ب���ر س����ع����ادة ن���ائ���ب م���دي���ر عام 
د.بدر  التدريب  لشؤون  العامة  اإلدارة  معهد 
وامتنانه  بالغ شكره  ع��ن  ب��ن شجاع احل��رب��ي 
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التنمية اإلدارية

ل��ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم��ي��ر ف��ي��ص��ل بن 
بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، 
والوظيفة  اخلريج  وتشريفه حفل  لرعايته 
املصاحبة،  والفعاليات  والعشرين،  الثالث 
من  واملتفوقات  املتفوقني  بتكرمي  وتفضله 
اإلعدادية  ال���ب���رام���ج  وخ���ري���ج���ات  خ��ري��ج��ي 
ب��امل��ع��ه��د، ال��ب��ال��غ ع���دده���م ه���ذا ال���ع���ام 1569 
ت��خ��ص��ص��ًا، منهم  خ��ري��ج��ًا وخ��ري��ج��ة يف 23 
للمعهد  ال���رئ���ي���س  امل���رك���ز  يف  خ���ري���ج���ًا   970
املعهد  ف����رع  يف  خ���ري���ج���ًا  و202  ب���ال���ري���اض، 
فرع  يف  خ��ري��ج��ًا  و190  ال��ش��رق��ي��ة،  باملنطقة 
املعهد مبنطقة مكة املكرمة، و207 خريجات 
بالرياض، حيث  للمعهد  النسوي  الفرع  يف 
ت��وزع خريجي وخريجات ه��ذه السنة بني 8 
الثانوية،  ال��ش��ه��ادة  اع��دادي��ة حلملة  ب��رام��ج 

و15 برنامجًا حلملة الشهادة اجلامعية.
العامة  اإلدارة  معهد  ع��ام  مدير  نائب  وذك��ر 
لشؤون التدريب أن دارسي ودارسات البرامج 
وظيفية  عروضًا  يتلقون  باملعهد  اإلعدادية 
ال��ق��ط��اع��ات يف  م��ن مختلف  ق��ب��ل تخرجهم 
إبرام  ع��ل��ى  ي��ح��رص  ال��ع��م��ل، وبعضها  س���وق 
ع���ق���ود م��ع��ه��م؛ ل��ض��م��ان اس��ت��ق��ط��اب��ه��م بعد 
ت��خ��رج��ه��م، ك��م��ا أن امل��ع��ه��د ي��س��ه��م أي���ض���ًا يف 
بتوفير  وخريجاته  خريجيه  على  التيسير 
ف����رص ع��م��ل م���ت���ع���ددة أم���ام���ه���م، م���ن خالل 
ال���ت���واص���ل م���ع م��خ��ت��ل��ف اجل���ه���ات يف سوق 

العمل، وتنظيم لقاءات جتمعهم باخلريجني 
ع����دد الفرص  أن  إل����ى  واخل���ري���ج���ات، وأش�����ار 
الوظيفية املقدمة خلريجي وخريجات املعهد 

لهذا العام قد بلغ 5617 فرصة وظيفية. 
إل��ى ج��ان��ب حفل  املعهد سينظم  أن  وأوض���ح 
ل��ق��اًء م��ص��اح��ب��ًا، يستضيف خالله  االف��ت��ت��اح 
ال��ق��ط��اع��ني العام  امل���س���ؤول���ني يف  ع������ددًا م���ن 
واخل����اص م��ن أص��ح��اب اخل��ب��رات والتجارب 
متطلبات  ع���ل���ى  ال����ض����وء  إلل����ق����اء  امل����م����ي����زة؛ 
املؤهلة،  وال��ك��وادر  الكفاءات  العمل من  س��وق 
استعراض  وكذلك  العمل،  النجاح يف  وسبل 
ال��ت��ج��ارب امل��م��ي��زة ل���ه���ؤالء امل���س���ؤول���ني، وأهم 

الدروس املستفادة والنصائح التي يقدمونها 
العمل.  االن��خ��راط يف س��وق  للمقبلني على 
يلتقي  للتوظيف  املعهد معرضًا  ينظم  كما 
الدارسون واخلريجون واخلريجات مع  فيه 
احلكومية  اجل��ه��ات  يف  التوظيف  م��س��ؤول��ي 
الفرص  على  للتعرف  امل��ش��ارك��ة؛  واخل��اص��ة 
عليها  وال�����ت�����ق�����دمي  امل����ت����اح����ة  ال���وظ���ي���ف���ي���ة 
م���ب���اش���رة. ك���ذل���ك ي��ن��ظ��م امل��ع��ه��د ع������ددًا من 
واخلريجات  للخريجني  التدريبية  ال���ورش 
واجتياز  ال��ذات��ي��ة  السيرة  كتابة  أساليب  يف 
عقود  وحتليل  وق���راءة  التوظيف،  مقابالت 
وسائل  خ��الل  من  املهني  والتسويق  العمل، 
ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي، وال��ت��م��ي��ز يف بيئة 
على  احل��ص��ول  وأه��م��ي��ة  التنافسية  ال��ع��م��ل 

الشهادات املهنية يف التطور الوظيفي > 

معايل اأ. �سليمان بن عبداهلل احلمدان

وزير اخلدمة املدنية
رئيس مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة

معايل د. م�سبب بن عاي�ض القحطاين 

مدير عام معهد اإلدارة العامة

د.مشبب القحطاني
نشكر سمو أمير منطقة 

الرياض على رعايته ملناسبة 
اخلريج  والوظيفة .. و املعهد 

يؤهل الكفاءات الوطنية 
الشابة مبا يسهم يف حتقيق 

أهداف رؤية 2030

د. بدر احلربي :
5617 فرصة وظيفية 

متاحة أمام 1569 خريجًا 
وخريجة يف 23 تخصصًا 

يدفع بهم املعهد هذا العام 
لسوق العمل

التنمية اإلدارية
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مبوافقة سامية من مقام خادم احلرمني الشريفني وحتت رعاية معالي وزير اخلدمة املدنية

معهد اإلدارة العامة ينظم مؤتمر »التنمية اإلدارية
في ضوء رؤية المملكة 2030« 

مب���واف���ق���ة س��ام��ي��ة م���ن م���ق���ام خ�����ادم احلرمني 
وزي��ر اخلدمة  الشريفني، وحت��ت رعاية معالي 
اإلدارة  م��ع��ه��د  إدارة  م��ج��ل��س  ورئ���ي���س  امل��دن��ي��ة 
العامة، أ. سليمان بن عبداهلل احلمدان، نظم 
اإلدارية  »التنمية  مؤمتر  العامة  اإلدارة  معهد 
يف ضوء رؤية اململكة 2030«، خالل الفترة من 
 20  – امل���واف���ق م��ن 18  13 رج���ب 1440ه������   –  11
مارس 2019م. يف فندق »كروان بالزا آر دي سي« 

بالرياض.
ألقى معالي مدير  املؤمتر  فعاليات  بداية  ويف 
عام معهد اإلدارة العامة، د.مشبب بن عايض 
آيات  أس��م��ى  ع��ن  فيها  ع��ّب��ر  كلمة  القحطاني، 
الشكر والعرفان ملقام خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-يحفظه 
اهلل-على املوافقة السامية على تنظيم املؤمتر، 
وأش����اد م��ع��ال��ي��ه ب��االه��ت��م��ام ال��ك��ب��ي��ر م��ن جانب 
القيادة الرشيدة ببرامج التنمية الشاملة؛ مما 
 2030 اململكة  رؤي���ة  أه���داف  حتقيق  يف  يسهم 
وأكد د.القحطاني أن املؤمتر يأتي انطالقًا من 
التنمية  يف  متميز  وش��ري��ك  ك��رائ��د  املعهد  دور 
االعتزاز  على  يبعث  م��ا  أن  ومضيفًا  اإلداري����ة، 
ذل���ك االه��ت��م��ام ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب��ه امل��ؤمت��ر من 
جانب اجلهات احلكومية واملسؤولني واخلبراء 
والباحثني، وأن املؤمتر يشهد تقدمي أوراق عمل 

وأوراق علمية ومبادرات وبرامج لرؤية 2030.
ول��ف��ت م��ع��ال��ي د.م��ش��ب��ب ال��ق��ح��ط��ان��ي إل����ى أن 
املؤمتر يحظى مبشاركة العديد من املسؤولني 
والقيادات اإلدارية يف األجهزة احلكومية، وقد 
مت إص�����دار ال��ك��ت��اب ال��ت��وث��ي��ق��ي ل��ل��م��ؤمت��ر بعد 
طباعته والذي يتضمن األوراق العلمية وأوراق 
القحطاني  د.مشبب  واختتم  املقدمة.  العمل 
كلمته بتقدمي خالص الشكر والتقدير ملعالي 
وزير اخلدمة املدنية رئيس مجلس إدارة املعهد 

األس��ت��اذ سليمان ب��ن ع��ب��داهلل احل��م��دان على 
تفضله بافتتاح املؤمتر، كما توجه بالشكر إلى 
أص��ح��اب امل��ع��ال��ي وال��س��ع��ادة رؤس���اء اجللسات، 

ورعاة املؤمتر. 
ثم حت��دث معالي وزي��ر اخلدمة املدنية رئيس 
أ.سليمان  العامة  اإلدارة  معهد  إدارة  مجلس 
بن عبداهلل احلمدان خالل كلمته التي ألقاها 
مبناسبة افتتاح فعاليات املؤمتر، فرفع أسمى 
آي����ات ال��ش��ك��ر وال��ع��رف��ان مل��ق��ام خ����ادم احلرمني 
ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز آل 
املوافقة  ص����دور  ع��ل��ى   - اهلل  –يحفظه  س��ع��ود 

السامية على عقد املؤمتر الذي يأتي انطالقًا 
من دور املعهد التنموي بوصفه »رائدًا وشريكًا 
متميزًا يف التنمية اإلدارية«، ومساهمة منه يف 
تعزيز التنمية اإلداري��ة واالرتقاء بها يف ضوء 
رؤية اململكة 2030. وقد رحب معاليه باحلضور 
واملشاركني يف املؤمتر وخاصة ضيوف املعهد من 
خارج اململكة. وشدد معاليه على أن إطالق رؤية 
2030 ميثل انطالقة أكثر طموحًا للمملكة، مت 
التخطيط لها والتأسيس لقياس مخرجاتها 
الرؤية  وتشتمل  دقيقة،  قياس  م��ؤش��رات  وف��ق 
وتنموية  واجتماعية  اقتصادية  برامجًا  على 
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دقيقة لتحقيق مجتمع حيوي ووطن طموح 
واقتصاد مزدهر.     

احلمدان  عبداهلل  بن  أ.سليمان  معالي  وأش��ار 
اإلدارية  التنمية  أن  إلى  املدنية  وزي��ر اخلدمة 
القيادة  يعكس ح��رص  م��ح��وري  ب���دوٍر  حتظى 
مسارات  دع�����م  اهلل-ع����ل����ى  –أيدها  ال���رش���ي���دة 
ال��ت��ن��م��ي��ة ب��ف��ك��ر ن��اب��ه وم��ت��ط��ور واالرت����ق����اء بها 
احلكومية  األج��ه��زة  أداء  لتحسني  ون��وع��ًا  كمًا 
باملكانة  يليق  مب��ا  الشاملة  التنمية  وحتقيق 
وجه  كلمته  خ��ت��ام  ويف  للمملكة.  احل��ض��اري��ة 
معالي األستاذ سليمان احلمدان وزير اخلدمة 
اإلدارة  م��ع��ه��د  إدارة  م��ج��ل��س  ورئ���ي���س  امل��دن��ي��ة 
العامة الشكر للمشاركني واحلضور والترحيب 

بهم جميعًا.    
اإلستراتيجي  ال����ش����ري����ك  ك���ل���م���ة  أل����ق����ى  ث�����م 
الرئيس  نائب  ال��ع��ودان  علي  ب��ن  أ.عبدالعزيز 
التنفيذي للموارد البشرية بالشركة السعودية 
أعقبها  )س�����اب�����ك(،  األس����اس����ي����ة  ل���ل���ص���ن���اع���ات 
بن  إب��راه��ي��م  املهندس  الرئيسي  ال��راع��ي  كلمة 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ن���ي���از م���دي���ر ع����ام امل���رك���ز الوطني 
لقياس أداء األجهزة العامة املكلف، ثم ُعرض 
»التنمية اإلداري���ة يف ض��وء رؤية  امل��ؤمت��ر  فيلم 

اململكة 2030«، وأعقبه تكرمي رعاة املؤمتر.
3 جل�صات وحلقة نقا�ش

ال��ع��دي��د من  ال��ي��وم األول للمؤمتر  وق���د ش��ه��د 
جلسة  بعقد  ب���دأت  ال��ت��ي  العلمية  الفعاليات 
للمتحدث الرئيسي السيد »إدري��س جاال« عن 
وأعقبها  التنمية،  وحتديات  الوطني  التحول 
جلسة ل��ع��رض ب��رام��ج وم��ب��ادرات رؤي���ة اململكة 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي��س  م��ع��ال��ي  ت��رأس��ه��ا   2030
التخيفي،  س��ل��ي��م��ان  ب����ن  د.ف����ه����د  ل���إح���ص���اء 
ح��ي��ث ق��دم��ت م��ع��ال��ي م��س��اع��د وزي����ر التجارة 
واالس��ت��ث��م��ار د.إمي������ان ب��ن��ت ه��ب��اس امل��ط��ي��ري  

برامج  )أح��د  البشرية  القدرات  تنمية  برنامج 
التنفيذي  الرئيس  وق��دم  اململكة 2030(،  رؤي��ة 
ال���دف���اع د.س��م��ي��ر بن  ت��ط��وي��ر وزارة  ل��ب��رن��ام��ج 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ط��ب��ي��ب ب��رن��ام��ج ت��ط��وي��ر وزارة 
لشؤون  املالية  وزارة  وكيل  واستعرض  ال��دف��اع، 
محمد  ب��ن  أحمد  األس��ت��اذ  والتطوير  التقنية 
ال��ص��وي��ان  مبادرة م��ن��ص��ة اع��ت��م��اد ودوره������ا يف 

ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، ث��م اس��ت��ع��رض وك��ي��ل وزارة 
املال  رأس  وتخطيط  لتطوير  املدنية  اخلدمة 
بتال   بن  عبدالعزيز  بن  أ.عبدالعزيز  البشري 
اخلدمة  وزارة  يف  والتغيير  ال��ت��ط��وي��ر  م��رح��ل��ة 
عضو  وع��رض  اإلستراتيجي،  والتوجه  املدنية 
ورئيس  العامة  اإلدارة  مبعهد  التدريب  هيئة 
البرنامج  العلمي ملبادرة  احمل����ت����وى  جل���ن���ة 
الوطني للتدريب عن ُبعد د.محمد بن أحمد 
عن  للتدريب  الوطني  البرنامج  غروي   مبادرة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ مبكتب  وق����دم م��دي��ر محفظة  ب��ع��د، 
املهندس   علي  ال��ع��دل  ال���رؤي���ة  ب�����وزارة  حت��ق��ي��ق 
يف  الرقمي  التحول  م��ب��ادرة  أحمد الرشود  بن 

التنفيذ بالوزارة. 
ب��ع��ن��وان: »دفع  النقاش األول���ى  وع��ق��دت حلقة 
اإلجن����از ن��ح��و حت��ق��ي��ق ب��رام��ج وم���ب���ادرات رؤية 
اململكة 2030« وترأسها عضو مجلس الشورى 
د.م��ع��دي بن محمد آل مذهب، وش��ارك فيها   

والتخطيط  االق��ت��ص��اد  وزي���ر  مساعد   م��ع��ال��ي 
»مايكل  وال��س��ي��ر  الشنيفي،  ب��ن س��ع��ود  أ.خ��ال��د 
امل��ؤس��س وال��ش��ري��ك ل��ش��رك��ة »ديليفري  ب���ارب���ر« 
الرئيسي  ال��ت��رب��وي  وامل��س��ت��ش��ار  أس��وس��ي��ي��ت��س« 
الصحة  وزارة  وكيل  »بيرسون« ، وسعادة  لشركة 
حتقيق  م��ك��ت��ب  وق���ائ���د  وال��ت��ح��ول  للتخطيط 
الشيباني،  بن محمد  د.خالد  ب��ال��وزارة  الرؤية 
والتدخل  اإلجن�����از  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر  و سعادة 
ال��س��ري��ع امل��ك��ل��ف امل��ه��ن��دس ث���ام���ر ب���ن عبداهلل 

السعدون .
ثم عقدت جلسة »  اأُلُطر التنظيمية والهيكلية« 
الستعراض األوراق البحثية املقدمة يف املؤمتر، 
الفريان   عبداهلل  بن  د.مساعد  ترأسها  والتي 

ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ش���ورى ون���ائ���ب رئ���ي���س جلنة 
باملجلس، وحت��دث يف  البشرية  وامل���وارد  اإلدارة 
هذه اجللسة د.منصور بن عبدالعزيز املعشوق 
العامة  اإلدارة  ال��ت��دري��ب مب��ع��ه��د  ه��ي��ئ��ة  ع��ض��و 
ال��ذي ق��دم ورق��ة ب��ع��ن��وان: »ال��ت��ط��ور التنظيمي 
يف ض��وء رؤي��ة اململكة 2030 »، ت��اله د.ت��رك��ي بن 
»أريزونا«  ب��ج��ام��ع��ة  األس���ت���اذ  ال��رش��ي��د  ف��ي��ص��ل 
بعنوان:  بحثية  ورق���ة  أل��ق��ى  ال���ذي  احلكومية 
اإلستراتيجي  وال��ت��ح��ول  املستدامة  »التنمية 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة: ت��ن��ف��ي��ذ رؤية 
2030«، ثم ألقى د.عدنان بن عبد اهلل الشيحة 
بعنوان:  ورق���ة  س��ع��ود  امل��ل��ك  بجامعة  األس��ت��اذ 
»مدى احلاجة لتطوير أنظمة وهياكل اإلدارة 
احمللية ملواكبة رؤية اململكة العربية السعودية 
2030«، ثم ألقى د.أي��وب بن منصور اجلربوع  
»البيئة  ب��ع��ن��وان:  ورق���ة  الشورى   مجلس  عضو 
واختتمت   ،«  2030 امل��م��ل��ك��ة  ورؤي�����ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
اجل��ل��س��ة ب��ع��رض ورق���ة ب��ع��ن��وان: »ع��ل��م إشراك 
املواطن« التي قدمها »د.إليو ساليسو باراو« من 
قسم التخطيط احلضري واإلقليمي بجامعة 

»باييرو«.
6 مبادرات وبرامج

وبدأت فعاليات اليوم الثاني للمؤمتر بجلسة 
باربر« عن  »مايكل  السير  الرئيسي  للمتحدث 
احلكومية.  والفعالية  العامة  اخلدمات  إجناز 
ثم عقدت جلسة لعرض برامج ومبادرات رؤية 
علي  د.إح���س���ان  س��ع��ادة  ت��رأس��ه��ا   2030 اململكة 
اإلن���ت���اج،   ون��ظ��م  املعلوماتية  بوحليقه  خبير 

اللواء  سليمان  ه���ذه اجل��ل��س��ة  وق���د حت���دث يف 
اجلوازات    ع��ام  اليحيى   مدير  عبدالعزيز  ب��ن 

التنمية اإلدارية
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ال��ذي ق��دم م��ب��ادرة طريق مكة اخلاصة بوزارة 
عبدالرحمن  بن  أ.محمد  قدم  كما  الداخلية، 
للمركز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب  الشعالن  
يف  التخصيص  برنامج  للتخصيص   الوطني 
بن يحيى  املهندس حسن  واستعرض  اململكة، 
والتميز  للتخطيط  ال������وزارة  وك��ي��ل  ح���امت  آل 
بوزارة  ال��رؤي��ة  حتقيق  مكتب  وق��ائ��د  املؤسسي 
القدرات  تعزيز  مبادرة  وال��زراع��ة  واملياه  البيئة 
بالوزارة،  اخلاصة  واملشاريع  البرامج  إدارة  يف 
وع���رض أ.ع��ب��داهلل ب��ن محمد ال��ب��اح��وث مدير 
عام شؤون املشتركني باملؤسسة العامة للتقاعد 
مبادرة  مدى فعالية نظام تبادل املنافع لتحقيق 
الشراكة بني القطاعني العام واخل��اص،  وقدم 
التعليم  عام  العتيبي   مدير  بن عيد  د.محمد 
األهلي   مبادرة تشجيع مشاركة القطاع األهلي 
واخُتِتمت  اململكة،  يف  التعليم  يف  لالستثمار 
اجل��ل��س��ة ب��اس��ت��ع��راض م���ب���ادرة ت��أه��ي��ل القوى 
ال��ق��ط��اع غير  ف��رص عمل يف  وت��وف��ي��ر  العاملة 
والتنمية  بوزارة العمل  واخل���اص���ة  ال��رب��ح��ي 
بن  املهندس سعيد  قدمها  والتي  االجتماعية 
محمد العمري    مستشار وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية .
وأع���ق���ب ه����ذه اجل��ل��س��ة ت��ن��ظ��ي��م ح��ل��ق��ة نقاش 
يف  ودوره����م����ا  األداء  وإدارة  »ق���ي���اس  ب���ع���ن���وان: 
د.إبراهيم  ترأسها   »2030 اململكة  رؤية  حتقيق 
بن عبداحملسن البديوي مستشار وزير التعليم 
للتخطيط اإلستراتيجي وشارك فيها معالي 
الرئيس  ج��اال«  إدري���س  س��ري  » داتو  السيناتور 
وتقدمي  األداء  إدارة  لوحدة  التنفيذي  واملدير 
اخلدمات املاليزية )بيماندو( وشركاه، واللورد 
»ف��ران��س��ي��س م���ود« ال��وزي��ر ال��ب��ري��ط��ان��ي السابق 
وك��ذل��ك  املهندس  البريطاني،  البرملان  وعضو 
إب���راه���ي���م ع��ب��دال��ع��زي��ز ن���ي���از م���دي���ر ع����ام املركز 
املكلف،  العامة  األجهزة  أداء  لقياس  الوطني 
كذلك شارك فيها أ.هشام بن محمد احلسون 
التجارة  وزارة  يف  ال��رؤي��ة  حتقيق  مكتب  ق��ائ��د 

واالستثمار.
وأع����ق����ب احل���ل���ق���ة ال��ن��ق��اش��ي��ة ج��ل��س��ة لعرض 
التجارب الدولية ترأستها سعادة د.هدى بنت 
عمر الوهيبي  مديرة جامعة األميرة نورة بنت 

ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ك��ل��ف��ة، ح��ي��ث ع��رض��ت سعادة 
لألداء  ال��ع��ام  امل��دي��ر  أ.م���رمي احلمادي مساعد 
مجلس  مبكتب رئاسة  احل���ك���وم���ي  وال��ت��م��ي��ز 
الوزراء واملستقبل بوزارة شؤون مجلس الوزراء 
العربية  األم��������ارات  دول�����ة  جت���رب���ة  واملستقبل  
لرؤية  ال��وط��ن��ي��ة  »األج���ن���دة  ب��ع��ن��وان:  املتحدة  
السيدة  ع��رض��ت  ك��م��ا   ،»2021 اإلم������ارات  دول����ة 
الدولية  ال����ش����ؤون  م����دي����رة  ب����ال����وي����اريف«  »ي����ان����ا 
فنلندا  دول����ة  يف  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  يف 
جتربة التعلم والكفاءات 2025 لدولة فنلندا. 
الرئيس  ش�����ان«  وي  »الم  ال��س��ي��د  واس���ت���ع���رض 
النقل  هيئة  يف  والتقنية  لالبتكار  التنفيذي 
البري يف دولة سنغافورة جتربة التنقل الذكي 

يف سنغافورة. 
وأع��ق��ب ذل���ك ورش����ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان« »مؤشرات 
ب��ن سليمان  أ.ب����در  ق��دم��ه��ا  ال��رئ��ي��س��ي��ة«  األداء 
امل��ك��ل��ف لعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  امل��ن��دي��ل 
ل��ق��ي��اس أداء  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ق��ي��اس األداء يف 
األجهزة العامة )مركز أداء( ، ثم اختتم اليوم 
البحثية  األوراق  اس��ت��ع��راض  بجلسة  ال��ث��ان��ي 
ب��ع��ن��وان: »ال��ت��خ��ط��ي��ط اإلس��ت��رات��ي��ج��ي وتنمية 
بن  د.م��ح��م��د  س��ع��ادة  البشرية« ترأسها  امل����وارد 
تنمية  ع���ام ص���ن���دوق  ال��س��دي��ري  مدير  أح��م��د 
املوارد البشرية    )هدف(، حيث قدم د.جاسر بن 
لشؤون  التعليم  وزارة  احلربش  وكيل  سليمان 
الثقافية   امللحقيات  على  وامل��ش��رف  البعثات 
ب���ع���ن���وان: »جت���رب���ة االب���ت���ع���اث يف اململكة  ورق����ة 
بن  د.س��ال��م  واس��ت��ع��رض  السعودية »،  العربية 
األستاذ  بجامعة  القحطاني  ناصر  آل  سعيد 

امل��ل��ك س��ع��ود ورق���ة ب��ع��ن��وان: »واق���ع التخطيط 
اإلستراتيجي يف األجهزة احلكومية ودوره يف 
حتقيق رؤية اململكة 2030«  ، وقدم د.خالد بن

ع���ب���د ال����ع����زي����ز ال����ش����م����الن م����ن م���دي���ن���ة امللك 
ب��ع��ن��وان:    ورق���ة  والتقنية  للعلوم  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

»جودة احلياة الوظيفية وعالقتها بإدارة األداء: 
احلكومية  األج��ه��زة  ملنسوبي  ميدانية  دراس���ة 
مب��دي��ن��ة ال����ري����اض«، ف��ي��م��ا اس��ت��ع��رض د.نايف 
فهد  امللك  بكلية  األس��ت��اذ  املطلق  بن سليمان 
األم��ن��ي��ة ورق���ة ب��ع��ن��وان: »ال��ت��ك��ام��ل ب��ني أهداف 
املوارد البشرية واأله��داف اإلستراتيجية  إدارة 
يف الوزارات السعودية »، واستعرض د.ناصر بن 
السعودية  اجلمعية  رئ��ي��س  ت��ومي  آل  إب��راه��ي��م 
واالستثمار  »التخطيط  بعنوان:  ورق��ة  ل��إدارة 
رؤية  ض���وء  يف  البشري   امل����ال  رأس  ت��ن��م��ي��ة  يف 

اململكة 2030«.
5 اأوراق 

وبدأت فعاليات اليوم الثالث واألخير للمؤمتر 
بجلسة للمتحدث الرئيسي »د.تيم كوندن« عن 
أعقبها جلسة  امل��ال��ي،  وال��ت��وازن  العامة  املالية 
بعنوان:«متكني  البحثية  األوراق  الستعراض 
ال��ت��ح��ول الرقمي«  امل��ع��ل��وم��ات وت��ع��زي��ز  ت��ق��ن��ي��ة 
ترأسها صاحب السمو األمير د.بندر بن عبداهلل 
املشاري آل سعود      مساعد وزير الداخلية لشؤون 
ب���وزارة الداخلية. وق��د ش��ارك يف هذه  التقنية  
بورقة  بكري   احل���اج  بن علي  د.س��ع��د  اجللسة 
الرقمي  التحول  وُمستقبل  » حتديات  بعنوان: 
استعرض  كما  السعودية  »،  العربية  اململكة  يف 
بعنوان:  ورق����ة  الدوسري   ظ��اف��ر  ب���ن  د.ح���م���ود 
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اإلدارية:  التنمية  يف  الضخمة  البيانات  »دور 
ال���ف���رص وال���ت���ح���دي���ات«، وق���دم���ت د.س�����ارة بنت 
النسائي  للفرع  العامة  املديرة  العتيبي  ج��زاء 
ملعهد اإلدارة العامة مبنطقة مكة املكرمة ورقة 
لتطبيق  عمل  إط��ار  وتقييم  »تصميم  بعنوان: 
التنمية اإلداري��ة يف القطاع العام السعودي«،   
هوساوي  م��ح��م��د  ب��ن  د. ياسر  اس��ت��ع��رض  ك��م��ا 
ورقة بعنوان: »آليات حتقيق األمن السيبراني 
تقنية  مستخدمي  س��ل��وك  على  وانعكاساتها 
ال���ق���ط���اع احلكومي  امل���ع���ل���وم���ات م���ن م��وظ��ف��ي 
بن  د. سعد  وقدم  السعودية«،  العربية  باململكة 
مؤشر  »ب��ن��اء  بعنوان:  ورق��ة  القحطاني  سعيد 

لقياس إنتاجية املوظف احلكومي«.
أع���ق���ب ه����ذه اجل��ل��س��ة ح��ل��ق��ة ن���ق���اش ب���ع���ن���وان: »األم����ن 
السيبراني: الواقع والتحديات« ترأسها  د.عبد الرحمن 
س��ع��د اجل��ض��ع��ي ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لشركة 
ع��ل��م، وش���ارك فيها س��ع��ادة د.ول��ي��د ب��ن محمد 
الصالح نائب محافظ الهيئة الوطنية لألمن 
د.طارق  و اللواء  ال��ق��درات،  لبناء  السيبراني 
ابن عبد اهلل الشدي املشرف على إدارة أعمال 
د.محمد  وس��ع��ادة  الوطني،  املعلومات  مركز 
االتصاالت  وزارة  وك��ي��ل  املشيقح  ح��م��ود  ب��ن 
خرم  ود.م��ح��م��د  ال��س��اب��ق،  املعلومات  وتقنية 

خان األستاذ بجامعة امللك سعود.
وعقب احللقة النقاشية عقدت جلسة لعرض 
ترأسها   2030 اململكة  رؤي���ة  وب��رام��ج  م���ب���ادرات 
النحاس    محافظ  ب��ن ط���الل  أ.م��ح��م��د  م��ع��ال��ي 
املؤسسة العامة للتقاعد ، وشارك فيها معالي 
وزير  امل��ط��ي��ري    مساعد  ه��ب��اس  ب��ن��ت  د.إمي������ان 

استعرضت    جتربة  التي  واالستثمار  التجارة 
بن  النقيب عبدالكرمي  استعرض  كما  تيسير، 
معلث السحيمي  مدير إدارة الدعم والتسويق 
بوزارة الداخلية   مبادرة أبشر، وعرض أ.عبداهلل 
بن حمد املهذل  رئيس مركز االتصال والدعم 
للمحاسبة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل�����ه�����ات  ل���ت���ح���ول 
امل���ب���ن���ي���ة ع���ل���ى أس�������اس االس����ت����ح����ق����اق   م����ب����ادرة 
م��ش��روع ال��ت��ح��ول مل��ب��دأ احمل��اس��ب��ة ع��ل��ى أساس 
االس��ت��ح��ق��اق يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ب����وزارة املالية، 
علي  بن  د.عبدالهادي  الشيخ  فضيلة  وت��ن��اول 
وزير  وم��س��ت��ش��ار  عبداهلل اخلضير   قاضي  ب��ن 
العمالية   إنشاء احملاكم  فريق  ورئيس  العدل 
ال��ع��دل، وقدم  ل���وزارة  م��ب��ادرة احملاكم العمالية 
س��ع��ادة أ.ح��م��ود ب��ن ع��ب��داهلل احل��رب��ي    مستشار 
تطبيق  م����ب����اردة  للعمليات   احمل����اف����ظ  وك���ي���ل 
للزكاة  العامة  للهيئة  املضافة  القيمة  ضريبة 

وال���دخ���ل، واس��ت��ع��رض د.ع��ب��دال��س��الم ب��ن عمر 
الناجي برنامج إعداد وتأهيل القادة يف ديوان 

وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم.
»التخصيص  بعنوان:  عمل  ورش��ة  ُأقيمت  كما 
نفذها  وال���ت���ح���دي���ات«  امل���م���ل���ك���ة..ال���ف���رص  يف 
التواصل  عام  الصائغ مدير  ناصر  بن  أ.هاني 
الوطني  ب���امل���رك���ز  وال���ت���س���وي���ق  اإلس���ت���رات���ي���ج���ي 
الستعراض  ج��ل��س��ة  وع����ق����دت  ل��ل��ت��خ��ص��ي��ص. 
األوراق البحثية بعنوان: »إدارة املالية العامة« 
عبدالرحمن  ب��ن��ت  د.ن�������ورة  س���ع���ادة  ت���رأس���ه���ا   
اليوسف  عضو مجلس الشورى ورئيسة مجلس 
إدارة جمعية االقتصاد السعودية،  وشارك فيها 
اخلليوي  سليمان  بن  متقاعد د.خالد  اللواء 
بورقة عنوانها: »  تأثير العائدات النفطية على 
االقتصاد السعودي ونتائج سياسات اململكة يف 
واستعرض  اقتصادها ومصادر دخلها »،  تنويع 
اب��ن ربيعان ورق��ة بعنوان: د.ع��ب��داهلل بن خالد 

» دور مساهمة القطاعات االقتصادية يف تعزيز 
على  تطبيقية  دراس��ة  احمللي:  الناجت  إجمالي 
اململكة العربية السعودية«، كما شارك د.عماد 
» احلجم  بعنوان:  بورقة  املصبح   أحمد  الدين 
العربية  اململكة  يف  احلكومي  لإنفاق  األمثل 
وقدم   ،»2016-1970 ال��ف��ت��رة  خ��الل  ال��س��ع��ودي��ة 
د.ه���اش���م ب���ن ع���ب���داهلل امل��ك��رم��ي ورق����ة بعنوان: 
»ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه األج��ه��زة احلكومية 
يف تنفيذ مبادرات برامج رؤية اململكة العربية 
السعودية 2030   ». ثم ُعقدت اجللسة اخلتامية 

وعرض توصيات املؤمتر >  
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مداد التنمية وثيقة إداريةمتابعاتمتابعات

من مقتنيات مركز الوثائق والمحفوظات بمعهد اإلدارة العامة

إصدار نظام املناطق

يف السابع والعشرين من شعبان 1412ه� أصدر امللك فهد عبدالعزيز آل سعود نظام املناطق يف 
اململكة.

الرقم أ/ 92
التاريخ: 27 /8/ 1412ه�     

بعون اهلل تعالى
    نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
        ملك اململكة العربية السعودية

بناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة، ورغبة يف حتقيق أهداف الدولة يف رفع مستوى األداء يف 
األجهزة احلكومية يف مختلف املناطق وتطويرها مبا يواكب التطور الذي حققته البالد.

    أمرنا مبا هو آت:
أواًل: إصدار نظام املناطق بالصيغة املرفقة بهذا.

ثانيًا: يتم العمل بهذا النظام يف مدة ال تتجاوز عامًا من تاريخ نشره.
ثالثًا: ينشر هذا النظام يف اجلريدة الرسمية.
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امللكي األمير  السمو  اإلدارات احلكومية استغرب صاحب  زيارته إلحدى  خالل 
ب��ن��در ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز أم��ي��ر منطقة ال��ري��اض خ��ل��و ه���ذه اإلدارة من  فيصل ب��ن 
موظفيها!! ووجه سؤااًل للمسؤول: أين موظفوكم؟..يهمنا البشر وليس احلجر. 

هذا ما يجوز..أنا أعيش بينهم.
للقائد،  العالي  احل��س  تعكس  العميقة  ال���دالالت  وذات  امل��ع��ب��رة،  الكلمات  ه��ذه 
ال��دوام. وكذلك حرص  وشعوره بأهمية وج��ود املوظف يف مكتبه خالل ساعات 

املسؤول على التواجد بني مسؤوليه وشعوره بالفخر بهم.
لقد قدم سمو أمير الرياض من خالل هذا املوقف العفوي درسًا بليغًا يف علم 
اإلدارة، ويف مفهوم القيادة. ولو أن كل مسؤول كبيرًا -س كان أم صغيرًا - عمل 
وفق هذا املبدأ الذي انطلق منه سمو أمير الرياض ألصبح لدينا جهاز إداري 

ُيضرب به املثل يف اإللتزام واإلتقان واإلجناز. 
لقد كان استياء سمو أمير منطقة الرياض واضحًا ولم يستطع أن يخفيه، لعدم 
رضاه عما شاهده من خلو املكاتب من موظفيها. وهذا االستياء جاء معبرًا عما 
يجول يف خواطر كثير من مراجعي هذه الدائرة وغيرها. ممن تتعطل مصاحلهم 

وتتأخر معامالتهم بسبب تلك املمارسات والسلوكيات الوظيفية السلبية. 
مفاصله،  وت��ض��رب  فتنهكه،  اإلداري  اجلسد  تصيب  مرضية  حالة  التسيب  إن 
فيحدث  القيام مبهامه؛  أو  بالتزاماته  الوفاء  على  ق��ادر  غير  مشلواًل،  فتجعله 
التأخير يف اإلجناز الذي يعطل مصالح الناس، مما يصيبهم بالتذمر واالستياء 
الذي يصل أحيانًا كثيرة إلى حد الغضب. وفضاًل عن أن اإلجناز وخدمة العميل 
واجب على املوظف، ومطلب إداري ملح، فإنه أيضًا مما أكدت عليه رؤية اململكة 
2030، من خالل هدف حتقيق التميز يف األداء احلكومي، ورفع جودة اخلدمات 
احلكومية، وهذه مستهدفات ال ميكن أن تتحقق بوجود أجهزة حكومية تعاني 
من تسيب بني موظفيها. وال جتد مسؤواًل يضع لها حدًا ويعالج أسبابها ويقضي 
عليها. فرؤية اململكة 2030 أكدت على حتسني أداء اجلهات احلكومية، وحتسني 
دعم  وكذلك  للمواطنني،  املقدمة  بجودة اخلدمات  واإلرتقاء  املوظف،  إنتاجية 
قنوات التواصل مع املواطنني، وضرورة جتاوب اجلهات احلكومية مع مالحظات 
عمالئها. ومستهدفات الرؤية هذه ال ميكن تأجيلها أو تعطيلها، فهي متحققة 
بإذن اهلل، ومن ال يستطيع التماهي معها ومسايرتها فلن يجد لنفسه موقعًا أو 

مقعدًا يف قطار الرؤية املنطلق بقوة نحو املستقبل. 
أمت��ن��ى أن ي��ك��ون ش��ع��ور امل��س��ؤول��ي��ة ال���ذي مل��س��ه اجل��م��ي��ع م��ن س��م��و أم��ي��ر منطقة 
ال��ذي تنتقل عدواه  ال��داء  الرياض خالل زيارته لذلك املرفق احلكومي مبثابة 
إليه مهام  وُأسندت  الثقة  فيه  به كل من وُضعت  لكل مسؤول حكومي. ويشعر 
تقومي وتصحيح مسار  فلن نستطيع  أي جهاز حكومي.  والقيادة يف  اإلش��راف 
املوظفني وتطوير أدائهم، إال بوجود قيادات مسؤولة وواعية تكون هي القدوة أواًل 

يف التزامها وانضباطها وانتاجيتها >  

،،

،،

مداد التنمية

kأ. عبدالعزيز الهدلق

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

التنمية اإلدارية

سمو أمير الرياض .. فطنة القائد وشعور املسؤول 

أمير الرياض 
قدم درسًا بليغًا 

يف علم اإلدارة 
والقيادة ولو أن 

كل مسؤول عمل 
مثله ألصبح 
لدينا جهاز 

إداري ُيضرب به 
املثل يف اإللتزام 

واإلجناز
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تحقيق

وظائف المستقبل .. التقنية تتحكم والثورة 
الصناعية الرابعة قادمة

اأحدثت التقنية تغيريات كبرية يف بنية �سوق العمل ويف �سكل وحمتوى الوظائف؛ وهو ما اأدي اإىل تراجع الطلب 

عل��ى وظائف بعينه��ا وظهور وظائف جديدة. يف هذا التحقي��ق نتعرف على اأبرز الوظائ��ف التي من املتوقع اأن 

تختفي ويقل الطلب عليها م�ستقباًل، والوظائف التي �سيكون لها االنت�سار الوا�سع يف امل�ستقبل القريب.

كشف تقرير صادر عن املنتدى االقتصادي 
العاملي لعام 2017م بعنوان: »مستقبل املهن 
واملهارات يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 
الرابعة«  الصناعية  للثورة  املنطقة  تهيئة 
ث���ورة ص��ن��اع��ي��ة راب��ع��ة تتعلق بدمج  وج���ود 
والبيولوجية  والرقمية  احلسية  املساحات 
كليًا  يختلف  ع��امل��ًا  لنا  لتنتج  بعضها  م��ع 
عن الذي عهدناه، بحيث يعتمد كليًا على 
ع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات وال��ط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة األبعاد 
الضخمة،  والبيانات  االصطناعي  والذكاء 
التكنولوجي  ال��ت��غ��ّي��ر  أن  ال��ت��ق��ري��ر  وك��ش��ف 
ال����ذي ن��ش��ه��ده م���ن امل��ت��وق��ع أن ي��ؤث��ر على 
ك��ث��ي��رًا بحيث ستختفي  ال��ت��وظ��ي��ف  ق��ط��اع 
العام  ب��ح��ل��ول  م���الي���ني وظ��ي��ف��ة  ق���راب���ة 5 
ستحل  ال���ت���ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��س��ب��ب  2020م؛ 
يبقى احتمال  السبب  ولهذا  البشر،  مكان 
تفاقم البطالة بسبب التطور التكنولوجي 
هاجسًا ُملّحًا يثير القلق. وتوقع التقرير، 
الذي استعرضه موقع »ومضة«، ظهور 276 
أل��ف وظيفة وزي���ادة ال��ن��اجت ب��� 32 مليار يف 

السعودية بحلول 2025م.
وظائف متعددة

يف ال��ب��داي��ة ي��ت��س��اءل د.ع���ب���داهلل امل��غ��ل��وث-
اخل���ب���ي���ر االق���ت���ص���ادي-ب���ق���ول���ه: »ال����س����ؤال 
م����ن اخلريجني  ل��ك��ث��ي��ر  وامل��������الزم  ال����دائ����م 
واخلريجات ه��و: م��اذا علًي أن أتخصص؟ 

يحتاجه  ال���������ذي  ال���ت���خ���ص���ص  ه�����و  وم�������ا 
حتديد  أدوات  غ��ي��اب  ونتيجة  املستقبل؟، 
والطالبات  ال����ط����الب  وق���������درات  م�����ه�����ارات 
قبل  معهم  تتناسب  ال��ت��ي  وال��ت��خ��ص��ص��ات 
كثيرة- العامة-ألسباب  الثانوية  انهائهم 

ولرمبا  حائرين،  والطالبة  الطالب  يكون 
ت���ت���ن���اس���ب مع  م����ج����االت ال  ت��خ��ص��ص��ا يف 
ق��درات��ه��م��ا وم��ه��ارات��ه��م��ا. أم���ا ب��ع��ض األسر 
فما زالت توجه أبناءها نحو التخصصات 
حتى  الهندسة  أو  الطب  مثل  التقليدية؛ 
يكون لديهم ابن طبيب أو مهندس، حتى 
تتناسب  ال��ت��خ��ص��ص��ات ال  ه���ذه  ك��ان��ت  وإن 

ينجحوا  أن  بإمكانهم  إن  ب��ل  أبنائهم،  م��ع 
ويبدعوا بشكل أكبر لو أنهم تخصصوا وفق 
تخصصات تتناسب معهم وال تقل أهمية، 
بل أحيانًا تزيد لقلة اإلقبال عليها واحتياج 

العالم والوطن إليها يف املستقبل«. 
ب���ل آالف  وي��ض��ي��ف د.امل���غ���ل���وث: »إن م���ئ���ات 
املهن ستختفي بحلول عام 2030م وستحل 
محلها التطبيقات اإللكترونية والروبوتات 
إذ  املختلفة،  الصناعي  ال��ذك��اء  وتطبيقات 
بحسب إحدى األوراق العلمية التي طرحت 
يف منتدى االقتصاد العاملي فإن 65%  من 
طالب املدارس االبتدائية سيعملون مبهن 

توقعات با�ستحداث 276 األف وظيفة وزيادة الناجت ب� 32 مليار دوالر يف اململكة عام 2025

إعداد: سامح الشريف
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التنمية اإلدارية

جديدة لم يعرفها العالم من قبل!«.
ويشير اخلبير االقتصادي إلى أن العديد 
واملختلفة  احل���دي���ث���ة  ال��ت��خ��ص��ص��ات  م����ن 
سيكون لها احتياج أكبر يف املستقبل؛ مثل 
وبرمجة  صناعة  يف  التقنية  التخصصات 
ال���ذك���اء الصناعي  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��روب��وت��ات 
التي ستقوم عليها الصناعات والعديد من 

املهن املستقبلية.
وك����ذل����ك األم������ن ال���س���ي���ب���ران���ي أي����ض����ًا، فهو 
ك��ون احلروب  تخصص يف غاية األه��م��ي��ة؛ 
ح������روب طائرات  ت���ك���ون  ل����ن  امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ومدرعات، بل ستكون حروب تقنية وحروب 

قرصنة للمعلومات.
وهناك تخصصات هندسة البيئة والطاقة 
احل���ي���وي���ة وال���ب���دي���ل���ة، وال���ت���ي س��ي��ك��ون لها 
مستقبل باهر كذلك لتخفيض االنبعاثات 
وارتفاع معدالت درج��ات احلرارة  احلرارية 
والتحول نحو الطاقة النظيفة. والقائمة 
تقليدية  غير  حديثة  بتخصصات  ت��ط��ول 
كان  وإن  املستقبل،  يف  العالم  سيحتاجها 

بعض هذه املهن لم يعرف بعد!.
يومًا  العالم  أن  املغلوث  د.ع��ب��داهلل  وي��ؤك��د 
ن���ح���و األمت����ت����ة وتقليل  ي���ت���ج���ه  ي�����وم  ب���ع���د 
والوظائف  امل��ص��ان��ع  يف  التشغيل  ن��ف��ق��ات 

لزمان  أب��ن��اءن��ا  ن��ع��د  أن  فعلينا  امل���ت���ع���ددة، 
االنخراط  ه��ذا، ونحثهم على  زماننا  غير 
الوطن  ي��ح��ت��اج��ه��ا  ال���ت���ي  ب��ال��ت��خ��ص��ص��ات 
والعالم. واملطلوب من اجلامعات والكليات 
ال��ن��ظ��ر يف بعض  إع����ادة  وامل��ع��اه��د  التقنية 
التخصصات التقليدية التي ال يحتاجها 
برامج  خ���ل���ق  يف  وال�����ب�����دء  ال���ع���م���ل  س������وق 
وت��خ��ص��ص��ات ن��وع��ي��ة ج���دي���دة ت��ت��واف��ق مع 

احتياجات املستقبل.
وظائف ستنقرض

التقني-أن  الناصر-اخلبير  ناصر  يقول  و 
عجلة التقنية آخذة يف التسارع وما نحن 
إنترنت  بكثير، فأجهزة  أكبر  مقبلني عليه 
األشياء وعوالم الذكاء االصطناعي وتعلم 
تنذر  جميعها  الضخمة  اآللة والبيانات 
بتغير ضخم يف مفهومنا للحياة وطريقة 
عملنا وإجنازنا لألشياء. فأشياء كنا ننظر 
ثواٍن  يف  ستنجز  مستحيلة  أنها  على  لها 
ف��ي��ه��ا، وأش���ي���اء أخرى  ن��ف��ك��ر  ح��ت��ى دون أن 
وس��ت��ك��ون جزءًا  م��وج��ودة ستظهر  تكن  ل��م 

رئيسيًا يف ممارستنا. 
ويضيف الناصر: سيواكب هذا التغيير يف 
احلياة، تغيير ًا يف كيفية إدارة شؤون هذه 
“الوظائف”.  بالتحديد  وأق��ص��د  احل��ي��اة، 

فكما انقرضت وظائف من القرون املاضية 
فستنقرض  وال����ض����وء؛  ال���ك���ه���رب���اء  ب��س��ب��ب 
التكنولوجيا  بسبب  بكثير  أكثير  وظ��ائ��ف 
ال��ط��ل��ب أو  ق��ل  ب��ل نشهد فعليًا  احل��دي��ث��ة، 
ان��ع��دم على ع��دد كبير م��ن الوظائف التي 

استبدلتها التقنية إلى حد كبير.
 ويشير اخلبير التقني إلى وجود وظائف 
ستنقرض متامًا، وأخرى ستظهر بقوة على 
الطلب  وس��ي��زداد  ستبقى  وثالثة  السطح، 
للوظائف  فبالنسبة  ك��ب��ي��ر.  بشكل  عليها 
التي ستنقرض كليًا أو سينخفض الطلب 
ال��ن��اص��ر- ل���رأي  ك��ب��ي��ر-وف��ق��ًا  بشكل  عليها 

فإنها تتمثل يف املسوقني عن بعد، وقارئي 
املاليني،  واحملللني  واحملاسبني  ال��ع��دادات، 
وب��ائ��ع��ي التجزئة،  ال��ع��ق��اري��ني،  وال��وس��ط��اء 

ومدخلي البيانات.
ال���ت���ي ستظهر،  ل��ل��وظ��ائ��ف  ب��ال��ن��س��ب��ة  أم����ا 
ف��ي��رى ال��ن��اص��ر أن ال���داف���ع ل��ظ��ه��وره��ا هو 
التقدم املذهل يف مجاالت تقنية املعلومات 
وعلوم البيانات حتى لو لم تكن الوظائف 
وأهمها  امل�����ج�����االت،  ه�����ذه  يف  ب���ال���ت���ح���دي���د 
م��ع��م��اري واق���ع م��ع��زز، وأخ��ص��ائ��ي تبسيط، 

ومدير نفايات البيانات، ومسؤول مالحة.
ويلفت ناصر الناصر إلى أن هناك وظائف 

<<  د.عبدالله المغلوث:
مئات املهن ستختفي بحلول 

عام 2030  وستحل محلها 
التطبيقات اإللكترونية 

<<  ناصر الناصر: 
إنترنت األشياء والذكاء 
االصطناعي ستحدث 

تغييرًا كبيرًا

<<  عبدالرحمن الشعيل:
البرمجة وتطوير النظم 
والتطبيقات هي وظائف 
املستقبل يف سوق العمل 

التنمية اإلدارية
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تحقيق

ت��ق��ل��ي��دي��ة ومنتشرة  ب��اق��ي��ة، وه���ي وظ���ائ���ف 
لكنها  ه������ذا  زم���ن���ن���ا  م���ت���ف���اوت���ة يف  ب���ن���س���ب 
س��ت��ش��ه��د زي������ادة م��ن��ق��ط��ع��ة ال��ن��ظ��ي��ر خالل 
وأهمها، عالم  القادمة.  القليلة  السنوات 

البيانات، ومعماري أنظمة سحابية. 
تقدم تقني

وي����رى ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ش��ع��ي��ل-م��دي��ر إدارة 
ال��ب��ش��ري��ة مب��ع��ه��د اإلدارة  امل�������وارد  ت��ط��وي��ر 
املستقبل يف سوق  أب��رز وظائف  العامة-أن 
العمل باململكة هي تلك املتعلقة بالبرمجة 
التطور  والتطبيقات، فمع  النظم  وتطوير 
التنقية،  على  املجتمعات  واعتماد  التقني 
املتمكنني  املوظفني  طلب  يف  تزايد  هناك 
من البرمجة وتطوير النظم والتطبيقات، 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى ذل�����ك، ف����إن وظ���ائ���ف أمن 
مهمة  تعتبر  السيبراني  واألم��ن  املعلومات 
املتوقع  امل��رح��ل��ة احل���ال���ي���ة، وم����ن  ج�����دًا يف 
ازدي�������اد ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل��خ��ت��ص��ني باألمن 
يتطور  م��ج��ال  فهو  مستقباًل،  السيبراني 
ب��ش��ك��ل م��ت��س��ارع وه��ن��اك ط��ل��ب ع��امل��ي على 
املختصني به، كما أنه من املتوقع أن يتزايد 
حتليل  م��ج��ال  يف  املختصني  على  الطلب 
البديلة،  ب��ال��ط��اق��ة  وامل��خ��ت��ص��ني  ال��ب��ي��ان��ات، 
البشرية،  وامل������وارد  وال��ت��رف��ي��ه،  وال��س��ي��اح��ة 

وال���ت���ع���دي���ن، وامل���خ���ت���ص���ني يف 
باإلضافة  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
الطابع  ذات  ال���وظ���ائ���ف  إل����ى 
التصميم  م���ث���ل  اإلب�����داع�����ي؛ 
والدعاية واإلعالن والتسويق، 
يتزايد  أن  امل�����ت�����وق�����ع  وم��������ن 
ال���ط���ل���ب ع���ل���ى امل��خ��ت��ص��ني يف 
التنظيمي  السلوك  مجاالت 
الوظيفي،  ال����ن����ف����س  وع����ل����م 
إع��ط��اء أهمية  أن��ه سيتم  كما 
األكادميية  ل���ل���ش���ه���ادات  أق����ل 
التركيز   وس��ي��ك��ون  مستقباًل، 
أكثر على اخلبرات والشهادات 

امل��ه��ن��ي��ة وامل�����ه�����ارات وال���ت���م���ك���ن م����ن مجال 
بعيدًا عن  املطلوب بشكل تطبيقي  العمل 

التنظير. 
وفيما يتعلق بأهم وأبرز الوظائف التقليدية 
التي قد تختفي يف املستقبل؛ يرى الشعيل 
أن أب�����رز ع���ام���ل س���ي���ؤدي الخ���ت���ف���اء بعض 
سبيل  التقني-على  التقدم  هو  الوظائف 
املثال-وظيفة »قارئي العدادات« قد تختفي 
قريبًا؛ بسبب التحول التدريجي للعدادات 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، ك��ذل��ك م��ع ان��ت��ش��ار بطاقات 

الصراف اآللي والبطاقات االئتمانية، من 
املتوقع أن يقل عدد وظائف احملاسبني يف 
نقاط البيع، فقد تختفي وظيفة احملاسب 
يف محطات البنزين قريبًا. ولكن أعتقد أن 
األهم-سيكون  وهو   – املستقبل  التغير يف 
التقليدية  للوظائف  املطلوبة  املهارات  يف 
وليس اختفاء وظائف بحد ذاتها؛ فمثاًل 
التنفيذي  السكرتير  يف  املطلوبة  املهارات 
من  مطلوب  وأص��ب��ح  اآلن،  تختلف  ب���دأت 
البرمجيات  بعض  من  التمكن  السكرتير 

<<  وائل آل قريشان:
محلل نظم كمبيوتر ومطور 

برمجيات هم وظائف 
املستقبل

<<  مهند الحميد:
أخصائي األمن السيبراني 

ومهندس البرمجيات 
ستفرض نفسها قريبًا
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وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات احل���دي���ث���ة، وال�����ق�����درة على 
التحدث باللغة اإلجنليزية بشكل مقبول، 
باإلضافة إلى القدرة على صياغة رسائل 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  اإلل���ك���ت���رون���ي  ال���ب���ري���د 
الوظائف  م����ن  ف��ال��ق��ل��ي��ل  واإلجن���ل���ي���زي���ة، 
والكثير  مت����ام����ًا،  س��ت��خ��ت��ف��ي  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
عمل  متطلبات  مع  ولكن  سيستمر،  منها 

مختلفة متامًا.
ويقول عبدالرحمن الشعيل: »أرى أن أهم 
الشاب  بها  يتمتع  أن  التي يجب  امل��ه��ارات 
هي  املستقبل  يف  وظ��ي��ف��ة  ع��ل��ى  للحصول 
التمكن من اللغة اإلجنليزية بشكل جيد، 
التطبيقات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  وال���ق���درة 
واملرتبطة  باألعمال  اخلاصة  اإللكترونية 
القدرة  كذلك  بها،  يعمل  التي  بالوظيفة 
التقدميية،  ال������ع������روض  ت���ص���م���ي���م  ع����ل����ى 
اإلبداعي  التفكير  م��ه��ارات  إل��ى  باإلضافة 
منطقي،  ب���ش���ك���ل  وال������رب������ط  وال���ت���ح���ل���ي���ل 
وغير  خ��الق  بشكل  التفكير  على  فاملقدرة 
تقليدي وواقعي يف الوقت نفسه يعتبر من 
املؤسسات  تبحث عنها  التي  امل��ه��ارات  أه��م 

والشركات يف املرشحني للعمل. 
مطور برمجيات

أهم  أن  ق���ري���ش���ان  آل  وائ�����ل س��ع��ي��د  وي�����رى 

يف  انتشارًا  األكثر  ستكون  التي  الوظائف 
سوق العمل السعودي يف املستقبل القريب 
هي وظائف محلل نظم كمبيوتر، ومطور 
ب��رم��ج��ي��ات، وم��ه��ن��دس ب��رم��ج��ي��ات، ومدير 
افتراضي،  واق���ع  ومصمم  ب��ي��ان��ات،  ق��اع��دة 

ومحلل أبحاث السوق.
وي����ري آل ق��ري��ش��ان أن ه��ن��اك وظ��ائ��ف قد 
وأهمها  ال���ق���ري���ب  امل��س��ت��ق��ب��ل  يف  ت��خ��ت��ف��ي 
العمالء،  خدمة  وم��وظ��ف  إداري،  سكرتير 

وموظف خدمات البريد، وصراف البنك.
موظف خدمة العمالء

أما مهند احلميد فيرى أن أهم الوظائف 
التي ستكون األكثر انتشارًا يف سوق العمل 
السعودي يف املستقبل القريب هي وظائف 
ومهندس  ال��س��ي��ب��ران��ي،  األم�����ن  أخ��ص��ائ��ي 

البرمجيات، ومصمم الواقع االفتراضي.
وي��ت��ف��ق احل��م��ي��د م���ع آل ق���ري���ش���ان يف أن 
ال���ت���ي ي��ت��وق��ع أن حتتفي  ال���وظ���ائ���ف  أب�����رز 
ال���ق���ري���ب م���ن س����وق العمل  امل��س��ت��ق��ب��ل  يف 
امل��م��ل��ك��ة ه���ي م��وظ��ف خ��دم��ة العمالء،  يف 
البنك،  البريد، وص��راف  وموظف خدمات 

ومدقق مالي.
وم������ن ج����ان����ب����ه، ي����ؤك����د ف���ي���ص���ل ب����ن سعيد 
التي ستنتشر  الوظائف  أه��م  أن  احلركان 

التنمية اإلدارية

امل��م��ل��ك��ة مستقباًل  ن��ط��اق واس����ع يف  ع��ل��ى 
نظم  ومحلل  بيانات،  وظائف محلل  هي 
ب��رم��ج��ي��ات، ومصمم  ك��م��ب��ي��وت��ر، وم���ط���ور 
واقع افتراضي. ويتوقع احلركان أن يقل 
البيانات  م���دخ���ل  وظ���ائ���ف  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
ومدير احلسابات وموظف خدمة العمالء 

واملدقق املالي.
عمال التجميع

ال���ع���ن���زي أن يشهد  ت���رك���ي الي����ق  وي���ت���وق���ع 
زي������ادة الطلب  امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��م��ل يف  س����وق 
ع���ل���ى وظ����ائ����ف ب��ع��ي��ن��ه��ا، وأه���م���ه���ا محلل 
ومهندس  الرقمية  االجتماعية  الشبكات 
البيانات،  ق���واع���د  وم���دي���ر  ال��ب��رم��ج��ي��ات 
على  الطلب  يقل  أن  العنزي  يتوقع  كما 
املصانع  يف  ال��ت��ج��م��ي��ع  ع���م���ال  وظ����ائ����ف 

ومدخلي البيانات.
ذكاء اصطناعي

وي���ؤك���د س��ع��د ف��ائ��ز ال��ش��م��ران��ي أن هناك 
الطلب على وظائف  زي��ادة مستقبلية يف 
م���ت���خ���ص���ص���ي ال��������ذك��������اء االص����ط����ن����اع����ي 
وأخصائي  االفتراضي  الواقع  ومصممي 
األم����ن ال��س��ي��ب��ران��ي، أم���ا وظ���ائ���ف مدخل 
البيانات وصرايف البنوك وموظفي البريد 

فسيقل الطلب عليهم يف املستقبل >

<<  فيصل الحركان:
سيقل الطلب على وظائف 
مدير احلسابات وخدمة 

العمالء واملدقق املالي

<<  سعد الشمراني:
وظائف مدخلي البيانات 
وموظفي البنوك والبريد 

سيقل الطلب عليها

<<  تركي العنزي:
سوق العمل سيشهد زيادة 
الطلب على وظائف محلل 

الشبكات االجتماعية 

التنمية اإلدارية
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يتنافس اجلميع وخاصة الشباب يف احلصول على وظيفة مناسبة تنطلق بهم إلي طرق 
جديدة إلش�������باع احتياجاتهم الفسيولوجية من غذاء، وكساء، وعالج، وزواج، وغيرها. ومع 
التطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم يف التكنولوجيا الذكية، وظهور ما يعرف بالذكاء 
االصطناع�������ي وتأثي�������ره على قوة العمل البش�������رية واالس�������تغناء عن الكثير م�������ن الوظائف 
الروتيني�������ة، إال أن فرص احلصول على الوظائ�������ف الذكية ال يزال مفتوحًا على مصراعيه 
ملن ميتلك االبتسامة والوجه البشوش؛ ففي مرحلة الذكاء االصطناعي جميع الوظائف 
حتت�������اج إلى أف�������راد يتمتعون باملعرفة، واملهارة الفنية لعالم الي�������وم. وهي متوفرة للجميع، 
ولكن املعيار اجلديد الذي سيس�������ود للوظيفة احلديثة س�������يكون فن التعامل مع اآلخرين، 
ومبعني آخر فإن األجهزة الذكية تقوم بجميع العمليات واإلجراءات بسرعة فائقة وجودة 
عالية، ولن يتبقى س�������وي تبس�������م العامل وسلوكه احلس�������ن مع اآلخرين؛ لتحقيق اجلودة 

الشاملة وسعادة اجلميع.
وكما ذكر رائد اجلودة األمريكي »فيليب كروس�������بي«-يف كتابه الش�������هير عام 1979م: »اجلودة 
مجانا«-فإن العامل لن يحتاج تكلفة لكي يبتسم يف وجه العميل ويبذل اجلهد إلرضائه، 
وهذا هو الفرق بني مؤسس�������ة ناجحة وأخري فاش�������لة: ففي احلالة األولي جميع العاملني 
يتس�������مون بالبشاش�������ة وطالقة الوج�������ه ويقدمون الع�������ون للجميع، أما يف احلال�������ة الثانية 
العامل�������ون ميكث�������ون الوقت نفس�������ه يف العم�������ل وأحيانا أكث�������ر، ولكن بوجوه جام�������دة عابثة 

ومعنويات منخفضة تنعكس بالسلب على اجلميع.
يف عالم التكنولوجيا احلديثة جميع األنظمة تعمل ذاتيا بكفاءة وفاعلية وال يتبقى سوي 
سلوك العامل البشري وابتسامته لاللتحاق والبقاء يف الوظيفة، وهي مجانية ال حتتاج 
إلى تكلفة. واحلقيقة الطبية تقول إن عضالت الوجه التعبيرية تتحرك عند االبتس�������امة 
بأقل عدد من نصف عدد العضالت عند الغضب؛ ولذلك فالوجه العابث الغاضب سرعان 

ما تنتابه التجاعيد وتظهر عليه عالمات الشيخوخة املبكرة.
ويتضح مما س�������بق إن وظائف املس�������تقبل الذكية س�������تكون متاحة للجميع وسيفوز بها من 
يتمتع باالبتس�������امة املجانية، وطبقًا للقاعدة النفسية فإن ما متارسه يوميًا سوف تتقنه 
بكفاءة عالية؛ فعندما متارس الغضب ستغضب بدون سبب، وعندما متارس القلق ستقلق 
ألتفه األمور. لذا مارس الطمأنينة لتتقن الس�������كينة، ومارس التفاؤل واالبتسامة لتتقن 
راحة البال ورضا اجلميع والفوز بالوظيفة. وصدق رس�������ولنا الكرمي عندما قال: تبسمك 
يف وج�������ه أخيك لك صدقة؛ فالدين اإلس�������المي يحث على لقاء الناس بالتبس�������م وطالقة 

الوجه تيمنًا بأخالق رسولنا اخللوق عليه أفضل الصالة والسالم >

،،

،،

k

 د. مدحت أحمد خليفة

k عضو هيئة التدريب  - القطاع الصحي  -  فرع معهد اإلدارة العامة مبنطقة مكة املكرمة

وظائف 
املستقبل 

الذكية 
ستكون متاحة 

للجميع 
وسيفوز بها 

من يتمتع 
باالبتسامة 

املجانية

مقال

وظائف ذكية مجانًا
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اللقاء

الشباب السعودي هو القوة األكبر في سوق العمل
واقتصاد البيانات ليس »النفط الجديد«

أجرى الحوار: سامح الشريف

اخلبري االقت�سادي  »تيموثي كوندون« ل� »جملة التنمية االإدارية«:

تع��د اخل�سخ�سة وتوط��ن ال�سناعات الكربى من اأهم ال�سبل لتطوير النم��و االقت�سادي وفتح فر�ض عمل جديدة 

اأم��ام ال�سب��اب، خا�سة اأن ال�سباب يعد الق��وة االأكرب يف �سوق العمل يف اململكة. وللحديث ع��ن هذا ال�ساأن ت�ست�سيف 

جمل��ة »التنمية االإدارية« اخلب��ري االقت�سادي »تيموثي جورج كوندون«، وهو اأ�ست��اذ جامعي بجامعة »باكنغهام« 

�سابق��ًا، وقد در�ض »كوندون« كاًل من االقت�س��اد والتاريخ واجلغرافيا، وتوىل رئا�سة معهد االأبحاث املالية الدويل يف 

جامعة »باكنغهام«، كما اأن »كوندون« هو موؤ�س�ض ومدير مركز اأبحاث »لومبارد �سرتيت« يف الفرتة من عام 1989 اإىل 

عام 2001م، واإليكم تفا�سيل احلوار.
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التنمية اإلدارية

< م��ا ال��دور ال��ذي ميكن اأن 
تلعب��ه اخل�سخ�سة يف دعم 

يف  االقت�سادي��ة  التنمي��ة 

اململكة العربية ال�سعودية؟

> ان��ط��ل��ق��ت »اخل��ص��خ��ص��ة« يف 
بريطانيا يف أوائل الثمانينيات، 
شركة  خ����ص����خ����ص����ة  وك�������ان�������ت 
البريطانية يف عام  االتصاالت 
لقد  م��ه��م.  ت��ط��ور  أول  1984م 
االتصاالت  خصخصة  أع��ط��ت 
مبكر  ق���ي���ادي  دور  ل��ب��ري��ط��ان��ي��ا 
الهاتف  خ�����دم�����ات  ت���وف���ي���ر  يف 
وتبعتها  لعمالئها،  التنافسية 
قصص جناح عاملية رائعة؛ مثل 
»فودافون«.  ومن��و شركة  إن��ش��اء 
ت��غ��ي��ي��رات كبيرة  وق����د ح���دث���ت 
يف ق����ط����اع����ات أخ��������رى، مب����ا يف 

ومرافق  والفحم  احلديد  صناعات  ذلك 
ال���ط���اق���ة، وص��اح��ب��ت��ه��ا حت��س��ي��ن��ات كبيرة 
األفضل  واالس���ت���خ���دام  األداء  ك���ف���اءة  يف 

للموارد.
تعتبر اخلصخصة  ن��ظ��ري،  وج��ه��ة  وم���ن 
أمرًا حيويًا لالستخدام الفعال للموارد؛ 
للمساءلة  خاضعة  اإلدارة  جتعل  ألن��ه��ا 
أم����ام امل��س��اه��م��ني وامل���ال���ك���ني، ك��م��ا تعطي 
اخلصخصة حوافز لإداريني واملساهمني 
على حد سواء للعمل بجد واتخاذ قرارات 

صائبة وحتقيق عائدات عالية. 
وبالنسبة للخصخصة يف اململكة العربية 
السعودية؛ فإنها تبدو حاسمة يف مجاالت 
الطاقة واملرافق ذات الصلة؛ مثل الكهرباء 
وال��غ��از وإم���دادات امل��ي��اه؛ ألن ه��ذه املرافق 
املثال- الرئيسية-على سبيل  امل��وارد  تعد 

للبتروكيماويات  امل��ن��ت��ج��ة  ل��ل��ص��ن��اع��ات 
واألسمدة، حيث تعتبر السعودية بالفعل 
ت��ص��ب��ح اخلصخصة  م��ن��ت��ج ع���امل���ي، وق����د 
إن  حيث  املقبلة.  العقود  يف  أهمية  أكثر 

االحتاد األوروبي يعاقب هذه الصناعات 
من خالل إصدار تشريعات تتعلق بتغير 
امل��ن��اخ وم��ا شابه ذل��ك، وه��و م��ا ق��د ينقل 
اإلنتاج إلى مكان آخر، مبا يف ذلك دول 

اخلليج.
عائد دميوغرايف

< م��ن بن اأهداف روؤية 2030 توطن 
العديد من ال�سناعات وتوفري فر�ض 

عمل لل�سباب ال�سع��ودي، كيف ترى 

ذلك؟

> عندما زرت اململكة العربية السعودية 

آخر مرة قبل 15 عامًا، أتذكر أني قرأت 
أعدادًا  أن  السعودية  امل��ج��الت  أح��دى  يف 
ك��ب��ي��رة م���ن ال���ش���ب���اب ك���ان���وا ع��ل��ى وشك 
االنضمام إلى قوة العمل. لقد كان هذا 
م��ص��در ق��ل��ق كبير يف ذل���ك ال��وق��ت، فهل 
ميكنهم العثور على وظائف؟ غير أنه قد 
البنية  يف  التحوالت  من  الكثير  حدثت 
ميكن  وال  اململكة،  يف  للسكان  العمرية 
باملستقبل خالل  الواقع احلالي  مقارنة 

العشرين أو الثالثني سنة القادمة. 
يف ال��واق��ع، م��ن حسن احل��ظ أن اململكة 
العربية السعودية -يف النصف األول من 
القرن احلادي والعشرين-سيكون لديها 
نسبة كبيرة من األشخاص يف سن العمل 
إلى مجموع سكانها، مقارنة-على سبيل 
املثال-بأوروبا واليابان. وهذا ما يسميه 

االقتصاديون »عائًدا دميوغرافًيا«.
وهناك قضيتان رئيسيتان يف هذا اإلطار 
قوة  يدخلن  اللواتي  النساء  نسبة  هما: 
العمل، والتوازن بني قوى العمل الوافدة 

<<  التواجد اإلعالمي 
للقيادات اإلدارية ال بد أن 
يكون مدروسًا واجلمهور ال 

يتقبل »املرتبك« 

التنمية اإلدارية
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اللقاءاللقاء

والوطنية. وليس لي كأجنبي أن أقول ما 
هو صواب أو ما هو خطأ يف هذه القضية، 
للمرأة يف  األك��ب��ر  باملشاركة  أرح��ب  لكني 
اآلن سياسة  أصبحت  التي  العمل  س��وق 

رسمية يف اململكة العربية السعودية.
طاقة شمسية

االقت�سادي��ة  امل�ساري��ع  اأه��م  م��ا   >
امل�ستحدثة التي يجب الرتكيز عليها 

عن��د و�س��ع اخلط��ط االقت�سادي��ة 

امل�ستقبلية للمملكة؟

بالطاقة  امل����ي����اه  حت���ل���ي���ة  أن  اع���ت���ق���د   <
ال��ش��م��س��ي��ة رمب����ا-يف ال��ن��ه��اي��ة-ق��د تصبح 
للتطبيق.  وق��اب��ل��ة  م��ج��دي��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وي��ح��ت��وي البحر األح��م��ر واخل��ل��ي��ج على 
كميات وافرة من املياه ألغراض الزراعة. 
ومن ثم سيكون التنظيم املناسب حلقوق 
امللكية والهياكل التحفيزية لهذه املناطق 
ذات القيمة العالية احملتملة أمرًا مهمًا 
بالنسبة للسلطات السعودية. واعتقد أن 
احلكومة السعودية قد أعلنت عن خطط 

ملشاريع الطاقة الشمسية.
مجموعة العشرين

< اتخ��ذت اململك��ة موؤخ��راً العدي��د 
م��ن االإج��راءات على �سعي��د تنويع 

الن�ساط االقت�سادي وعدم االعتماد 

على النفط وحده، براأيك ما اأهمية 

ذل��ك يف اإطار ال�سع��ي لتحقيق اأعلى 

معدالت النمو االقت�سادي؟

إحدى  هي  السعودية  العربية  اململكة   <
وه����ي متثل  ال���ع���ش���ري���ن،  م��ج��م��وع��ة  دول 
ولديها  املجموعة،  يف  اإلس��الم��ي  العالم 
م��ع��دالت كبيرة م��ن ال��ن��اجت ال��ق��وم��ي. مع 
دولتان  هما  وتركيا  إندونيسيا  أن  العلم 
العشرين.  م���ج���م���وع���ة  يف  إس���الم���ي���ت���ان 
وإن���دون���ي���س���ي���ا ل��دي��ه��ا ن����اجت ق���وم���ي كبير 
العربية  اململكة  من  ُينتظر  ولكن  أيضًا. 
السعودية أن تزيد ناجتها القومي بنفس 
م��ع��دالت ال����دول األج��ن��ب��ي��ة يف مجموعة 

العشرين.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه للنقاش 
ه�����و: ه����ل ال���ن���م���و االق����ت����ص����ادي ه����و أهم 
إن  البعض يقول  االقتصادية؟  املؤشرات 

األهم هو جودة احلياة، والبعض اآلخر 
األهم،  ه��ي  االقتصادية  ال��وف��رة  أن  ي��رى 
ول��ك��ي أك���ون واض��ح��ًا ف���إن م��ص��ادر النمو 

االقتصادي هي كثيرة ومتنوعة.
إن الدرس الرئيسي للتاريخ االقتصادي 
واخل����ب����رة االق���ت���ص���ادي���ة ه���و أن����ه عندما 
ميكننا  االق��ت��ص��ادي  النمو  ع��ن  نتحدث 
القول إن الضرائب املنخفضة والقوانني 
واللوائح املرنة هما أمران إيجابيان للنمو 
االقتصادي. فمن يستطع التغاضي عن 
التقدم املذهل يف مستويات الرخاء على 
مدى اخلمسني سنة املاضية، أي جيلني 
كونغ  هونغ  امل��ث��ال-يف  سبيل  فقط-على 

وسنغافورة. 
ن��ف��س��ه يف الشرق  ال���ت���ق���دم  ن����رى  ون���ح���ن 
األوسط، ففي اململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة وغيرهما من 
م��ن��ت��ج��ي ال��ن��ف��ط ت��وج��د ع���وائ���د نفطية 
كبيرة، وقد حققت دولة اإلمارات العربية 
التي حتققت  اإلجن���ازات  املتحدة بعض 
واخلاصة  ك���ون���غ  وه���ون���غ  س��ن��غ��اف��ورة  يف 

باألنشطة االقتصادية املتنوعة. 
املهمة يف  القضايا  م��ن  ال��ع��دي��د  وت��وج��د 
هذا الشأن مثل: التجارة احلرة، وحرية 
احل���رك���ة ل�����رأس امل������ال، واح����ت����رام حقوق 
املنخفضة،  والضرائب  الفكرية،  امللكية 

والقوانني واللوائح املرنة.
تكنولوجيا املعلومات

< يرتدد يف االآونة االأخرية من جانب 
العديد م��ن املحلل��ن االقت�سادين 

م�سطل��ح  االقت�سادي��ة  وامل�س��ادر 

اقت�ساد البيانات ويعتربونه مبثابة 

»النفط اجلديد«، ما راأيك يف ذلك؟

ال��ب��ي��ان��ات مجال  اق��ت��ص��اد  أن  اع��ت��ق��د   <
اقتصادي جذاب، لكن ميكنني القول إن 
املعلومات  وتكنولوجيا  احلواسب  قطاع 
ال ميكن أن نقول عنه على اإلطالق أنه 

النفط اجلديد >

<<  حتليل البيانات 
الضخمة يعزز قدرة 

املسؤول علىاتخاذ
القرار 
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أنظمة و لوائحأنظمة و لوائح

التحكيم يف العقود واملشتريات احلكومية 
ملواكبة التطور وحتقيق رؤية 2030

د.عالء مرغالني
قطاع القانون 

معهد اإلدارة العامة

لتسوية  البديلة  الوسائل  أح��د  التحكيم  يعد 
امل��ن��ازع��ات ال��ت��ي تنشأ ب��ني أط����راف ال��ع��ق��ود، ال 
سيما يف العالقات املتبادلة بني أطراف العقود 
التجارية واملدنية واحلكومية يف بعض البلدان. 
واملشتريات  املنافسات  ن��ظ��ام  أن  امل��ع��روف  وم��ن 
احلكومية مينع على جميع اجلهات احلكومية 
يف اململكة العربية السعودية اللجوء للتحكيم 
يف ج��م��ي��ع أع���م���ال ال��ع��ق��ود وامل���ش���ت���ري���ات التي 
العمل على هذا  وظ��ل  ال��دول��ة.  تبرمها جهات 
للظروف  ون��ظ��رًا  أن��ه  إال  طويلة.  فترة  النظام 
التي تعمل بها  املتغيرة ولطبيعة تطور اآللية 
التطور  مواكبة  وألهمية  احلكومية،  اجل��ه��ات 
التحديثات  ج�����اءت  2030؛  رؤي�����ة  ول��ت��ح��ق��ي��ق 
التحكيم  األخ��ي��رة على مالءمة إضافة ش��رط 
إلى بعض العقود التي تبرمها جهات أو مرافق 
أو الشركات اململوكة للدولة، خصوصًا مع توسع 
اجلهات احلكومية يف التعاقد مع املستثمرين 
التعامل  ت��رغ��ب يف  ال��ت��ي  األجنبية  وال��ش��رك��ات 
وت���ش���ت���رط اللجوء  ال���س���ع���ودي���ة  امل��ن��ش��ئ��آت  م���ع 
العقود  ع��ن  ن��زاع��ات  ن��ش��وء  للتحكيم يف ح���ال 
امل��ب��رم��ة. وق��د ج��اء األم���ر السامي ال��ك��رمي رقم 
28004 الصادر بتاريخ 1440/5/22ه�  باملوافقة 
للجهات احلكومية والشركات اململوكة للدولة 
كوسيلة حلل  التحكيم  ل��ش��رط  ال��ل��ج��وء  ع��ل��ى 
املنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود املبرمة مع 
الشركات أو املستثمرين األجانب بشروط منها: 

أخذ املوافقات الالزمة إلضافة شرط التحكيم 
ن���ظ���ام املنافسات  ب���ه يف  وف����ق م���ا ه���و م��ع��م��ول 
التنفيذية،  والئ��ح��ت��ه  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��ش��ت��ري��ات 
وأن يكون اللجوء للتحكيم يف املركز السعودي 
للتحكيم التجاري أو يف أحد املراكز املرخصة 
من قبل اللجنة الدائمة املشكلة يف قرار مجلس 
ال��وزراء رقم 207 و تاريخ 1437/4/8ه���. ويعتبر 
منشأة  ال��ت��ج��اري  للتحكيم  ال��س��ع��ودي  امل��رك��ز 
غير ربحية تأسست بقرار مجلس ال��وزراء رقم 
)257( وتاريخ 1435/6/14 ه� ويتولى اإلشراف 
على إجراءات التحكيم يف املنازعات ذات الصلة 
التي يتفق أطرافها على اللجوء إلى التحكيم 

لدى املركز >

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

االستثمار في رأس
المال البشري..
األولويات والتحديات

يعد أعلى أنواع االستثمار قيمًة وأكثرها أهمية

إعداد:  شقران الرشيدي

يع��د اال�ستثمار يف راأ�ض املال الب�سري اأعلى اأنواع اال�ستثمار قيم��ًة، واأكرثها اأهمية لتحقيق النمو االقت�سادي احلقيقي 

وامل�ست��دام، وحتقيق االزده��ار املطلوب للمجتمع��ات، ووفقًا خل��رباء االإدارة واالقت�ساد، تعترب امل��وارد الب�سرية مقيا�سًا 

اأ�سا�سي��ًا لرثوة االأمم، ومكت�سباته��ا، وقدرتها على املناف�سة والتقدم احل�ساري؛ لذا اأ�سبح اال�ستثمار يف راأ�ض املال الب�سري 

من املو�سوعات احلديثة يف جمال املوارد الب�سرية، حيث يتم تطبيقه حاليًا ب�سورة وا�سحة يف عدد من الدول املتقدمة 

من خالل االإنفاق على تطوير قدرات ومهارات ومواهب االإن�سان على نحو ميكنه من زيادة اإنتاجيته. 

حول اأهمية اال�ستثمار يف راأ�ض املال الب�سري تدور حماور ق�سيتنا التالية.
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المشاركون في القضية:

> د.طارق فدعق
عضو مجلس الشورى

> د.فهد الشتري
وكيل املحافظ لألبحاث والشئون 
الدولية، مؤسسة النقد العربي 

السعودي 

> د.طالل العجالن
نائب املدير العام لقطاع التمكني 
واإلبداع، صندوق تنمية املوارد 

البرشية )هدف(

> د.نوف الغامدي
مستشارة تخطيط إسرتاتيجي 

وتنمية اقتصادية

> د.منصور بلخيور
عضو هيئة التدريس بجامعة امللك 

عبد العزيز

تطوير
املال  ت��ط��ور رأس  ل��ت��رت��ي��ب م��ؤش��ر  وف���ق���ًا 
عن  ال������ص������ادر  2017م  ل����ع����ام  ال����ب����ش����ري 
»امل��ن��ت��دى االق��ت��ص��ادي ال��ع��امل��ي«، تصدرت 
»ال���ن���روي���ج« ق��ائ��م��ة امل���ؤش���ر ال����ذي صنف 
130 دولة حول العالم، وج��اءت »فنلندا« 
يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة، تلتها »س��وي��س��را« يف 
املرتبة الثالثة، ثم »الواليات املتحدة« يف 
املركز الرابع. وصنف املؤشر الدول وفقًا 
ألربعة معايير رئيسية لتنمية رأس املال 
الذي  ال��ق��درة  معيار  يف  تتمثل  البشري 
ومعيار  احلالي،  املعريف  الرصيد  يقيس 
املهارات  تطبيق  ويخص  املعرفة  انتشار 
التنمية  ال��ع��م��ل، وم��ع��ي��ار  وت��راك��م��ه��ا عبر 

يعد أعلى أنواع االستثمار قيمًة وأكثرها أهمية
ويقصد به تنمية املهارات احلالية للقوة 
ال��ع��ام��ل��ة، وم��ع��ي��ار امل��ع��رف��ة ويقيس مدى 
وفيما  امل��ه��ارات.  اس��ت��خ��دام  توسع وعمق 
يتعلق بالدول العربية، فجاءت اإلمارات 
األولى عربيًا واحتلت املرتبة ال� 45 عامليًا، 
تلتها »البحرين« يف املرتبة الثانية عربيا 
وال� 47 عامليًا، بينما جاءت »السعودية« يف 

املركز ال� 82 عامليًا والرابعة عربيًا.
اعتبارات مهمة

ويف ب��ح��ث أج��رت��ه م��ؤخ��رًا ج��ام��ع��ة امللك 
االستثمار  »حتديات  عنوان  حتت  سعود 
يف رأس امل���ال ال��ب��ش��ري ال��وط��ن��ي«، كشف 
عن أن ما نسبته 93% من جهات العمل 
متوسطة احلجم تنظر إلى أن رأس املال 
البشري، واالحتفاظ باملستخدمني على 
املهمة  ال��ع��وام��ل  م��ن  امل���دى الطويل هما 
جدًا لضمان جناحها مستقباًل، وبالرغم 
من ذلك فإن بعض الشركات واملؤسسات 
تعاني من  اخل���اص  ال��ق��ط��اع  العاملة يف 
املستخدمني.  لتغير  مرتفعة  مستويات 
وأشار البحث إلى أن تكلفة تدريب شخص 
جديد يستغرق ما يتراوح بني 12 إلى 24 
اإلنتاجية  مستوى  إل��ى  للوصول  ش��ه��رًا 
ال���ذي ك���ان يحققه امل��س��ت��خ��دم ال���ذي مت 
للتدريب  املتواصلة  والتكلفة  استبداله، 
تعادل يف املتوسط ما يقارب 10-20% من 
م��دى فترة سنتني  املستخدم على  رات��ب 
إلى ثالث سنوات. كذلك أوض��ح البحث 
احل����رص ع��ل��ى ت��ع��ي��ني امل���وظ���ف املناسب 
وأن متطلبات  املناسب، خاصة  املكان  يف 
لذلك  كثيرة،  تكون  قد  الوظائف  بعض 
املوارد  إدارة  أن تقوم  من األهمية مبكان 
واضح  بشكل  الوظيفة  ب��ش��رح  البشرية 
العمل  ص��اح��ب  يتوقعه  وم��ا  وتفصيلي، 

التنمية اإلدارية

من املوظف، ومناقشة النواحي اإليجابية 
والسلبية؛ حتى يكون املوظف على بّينة 
وملنع حدوث أية مفاجآت »غير متوقعة«، 
وحتفيز املوارد البشرية من خالل متكني 

املتفوقني من مناصب املسؤولية.
األولوية

ومن جانبه التزم البنك الدولي مبساعدة 
مختلف البلدان يف إعطاء األولوية لرأس 
نظرًا  مستدامة؛  بطريقة  البشري  امل��ال 
والعمالة  الوظائف  أن  اإلدراك  لتنامي 
يف  الوطني  للتقدم  املفتاح  هما  امل��اه��رة 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع مستويات  ال���ع���ال���م  ب���ل���دان 
ال���دخ���ل. م���ؤك���دًا ع��ل��ى أن���ه ال مي��ك��ن ألي 
استثماراته  ان��خ��ف��اض  ي��ت��ح��ّم��ل  أن  ب��ل��د 
احلكومات  وأن  ال���ب���ش���ري،  رأس���م���ال���ه  يف 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  تسعى  التي 
املادي،  امل���ال  رأس  االس��ت��ث��م��ار يف  تفضل 
اهتمامًا  أق�����ل  ت���ك���ون  م����ا  ع������ادة  ل��ك��ن��ه��ا 
باالستثمار يف رأس املال البشري. وهذا 
خطأ؛ ألن إهمال االستثمار يف رأس املال 
كبير  بشكل  يضعف  أن  مي��ك��ن  ال��ب��ش��ري 

<<  د.طارق فدعق:
عندما تخفق البلدان يف 
االستثمار بصورة مثمرة 

يف رأس املال البشري تكون 
التكلفة ضخمة

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

قدرات الدولة التنافسية يف عالم سريع 
إل��ى قدر  ال��ب��ل��دان  التغير، حيث حت��ت��اج 
متزايد من املواهب للحفاظ على النمو 

واالزدهار.
مدخرات املجتمع

ُيعرف د.ط���ارق فدعق  ذات��ه  السياق  ويف 
ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ش���ورى، االس��ت��ث��م��ار يف 
أن���ه استخدام  ال��ب��ش��ري ع��ل��ى  امل���ال  رأس 
األفراد  أو  املجتمع  م��دخ��رات  م��ن  ج��زء 
يف تطوير ق��درات، ومهارات، ومعلومات، 
وس��ل��وك��ي��ات ال���ف���رد؛ ب��ه��دف رف���ع طاقته 
املجتمع  وب��ال��ت��ال��ي ط��اق��ة  اإلن��ت��اج��ي��ة، 
الكلية إلنتاج مزيد من السلع واخلدمات، 
وحتقيق الرفاهية للمجتمع، واالزدهار 
االق��ت��ص��ادي م��ن خ���الل إع����داد املواطن 

ليكون صاحلًا ومنتجًا يف مجتمعه. 
ويقول: »رأس املال البشري مهم للناس، 
واالستقرار،  وامل��ج��ت��م��ع��ات،  واالق��ت��ص��اد، 
األجيال، فعندما تخفق  وهو مهم عبر 
ال��ب��ل��دان يف االس��ت��ث��م��ار ب��ص��ورة مثمرة 

التكلفة  ت��ك��ون  ال��ب��ش��ري،  امل����ال  رأس  يف 
ضخمة، وفشل البلدان يف متهيد الطريق 
أمام مواطنيها ليعيشوا حياة منتجة لن 
بل  فحسب،  عالية  تكاليف  إل��ى  يفضي 
من املرجح أن يولد املزيد من التفاوتات، 
ويعد االستثمار يف رأس املال البشري هو 
اآللية الرئيسية لضمان جاهزية اجليل 
التالي لطبيعة العمل املتغيرة؛ ومع ذلك 
فإن كثيرًا من البلدان ال تستثمر يف هذه 
املجاالت احلرجة لذا يجب ضمان تكافؤ 
الفرص، مثلها مثل املواهب يف املجتمع، 
واالس��ت��ث��م��ار يف رأس امل����ال ال��ب��ش��ري يف 
دون  بقي  واملؤسسات احلكومية  اجلهات 
م��س��ت��وى ال��ط��م��وح، ول���م ي���واك���ب مراحل 
قد  التي  البشرية احلالية  امل��وارد  تنمية 
ت��ك��ون األب�����رز يف ت���اري���خ ال��س��ع��ودي��ة منذ 
ت��أس��ي��س��ه��ا، ب���ل ب��ق��ي��ت م���ح���دودة ج����دًا أو 

ضعيفة لعوامل عدة«. 
احللقة األقوى

أما د.نوف الغامدي مستشارة تخطيط 
فترى  اق��ت��ص��ادي��ة،  وتنمية  إس��ت��رات��ي��ج��ي 
والعبًا  شريكًا  يعد  اخل���اص  القطاع  أن 
التنمية،  احل��ك��وم��ة يف  ب��ج��ان��ب  رئ��ي��س��ي��ًا 
الوطني،  ال��ب��ش��ري  ال���رأس���م���ال  وحت��ف��ي��ز 
يشهدها  ه��ي��ك��ل��ي��ة  ت����غ����ي����رات  وإح����������داث 
االقتصاد السعودي على مستوى جميع 
ال���ق���ط���اع���ات، وب�����دأ االجت������اه إل����ى تنمية 
املهارات البشرية، وتوجيه طاقات الشباب 
ال��س��ع��ودي وت��وظ��ي��ف��ه��ا ب��ال��ش��ك��ل األمثل، 
ورفع كفاءة التوطني وتفعيل برامج ذكية 
وابتكارية وليست تقليدية، لتعطي القوة 
والتحفيز والثقة للسوق من جديد نحو 
النمو واالزده���ار، فنحن أم��ام حت��ٍد كبير 
االستثمارية  ال��ف��رص  وتنمية  لتحفيز 

لتصبح  اخل��������اص،  ال���ق���ط���اع  مل���ن���ش���آت 
للمواطنني  ال���ع���م���ل  ل���ف���رص  م����ول����دة 
الصغيرة  املنشآت  وتنمية  واملواطنات، 
االستثمارات  وت��ش��ج��ي��ع  وامل���ت���وس���ط���ة 
التي  التحديات  ومعاجلة  السعودية، 
ورفع  االق��ت��ص��ادي��ة،  القطاعات  ت��واج��ه 
م��س��ت��وى ال��ت��وط��ني م���ن خ����الل برامج 

<<  د.طالل العجالن: 
حتسني جودة العمل يتم من 

خالل االستثمار يف تعليم 
وتدريب الناس ليتحولوا إلى 

رأس مال معريف

<<  د.فهد الشتري: 
وجود رأس املال البشري 
املناسب يشكل الفرق بني 
حتقيق الربحية واألداء 

اإليجابي أو الفشل
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التنمية اإلدارية

وتعزيز  ع���م���ل���ي���ة،  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وآل�����ي�����ات 
القطاعني  م���ع  وال���ت���ع���اون  ال���ش���راك���ات 

احلكومي واخلاص.
وتضيف: »مع األسف جهاتنا احلكومية 
واخل���اص���ة ب��ع��ي��دة ج�����دًا ع���ن اإلب�����داع، 
باللوم على  ٌنلقي  ودائمًا ما  واالبتكار 
التغيير،  يواكبوا  لم  بأّنهم  املسئولني 

ول�����م ي���ح���ق���ق���وا ن���ت���ائ���ج م���رض���ي���ة تصل 
ب��أث��ره��ا ل��ل��م��واط��ن ال��ب��س��ي��ط. وحقيقة 
املسئولني  م��ن  فكثير  ٌمنصفني  لنكون 
ال��ق��ط��اع اخل����اص، وحققوا  جن��ح��وا يف 
نشهد  مؤسسات  وصنعوا  كبيرة  نتائج 

لها جميعًا بالتميز ومواكبة التغيير«.
وت���ق���ول د.ن�����وف ال���غ���ام���دي: »إن امل����وارد 
واحملرك  األق��وى  احللقة  تعد  البشرية 
املؤسساتي،  ال��ع��م��ل  إلجن����اح  األس���اس���ي 
العمل  ب���دوره يف منظومة  ي��وث��ر  ال���ذي 
التركيز  يتطلب  ما  بأكملها،  احلكومي 
تستطيع  م���ؤه���ل���ة  ك���������وادر  إع���������داد  يف 
إلى  االبتكار  وحتويل  التعلم  استثمار 
إب���داع، وه��و ما يستدعي إع��ادة هندسة 
املتعامل  رح���ل���ة  وت��ص��م��ي��م  إج���راءات���ه���ا 
م��ع��ه��ا ب��ش��ك��ل ي��خ��ف��ض ال��ك��ل��ف��ة ويرفع 

مستوى الكفاءة«.
وتتابع، قائلة: »حقيقة تستثمر املنشآت 
أكثر من ثلث مداخيلها بدون أن تقيس 
بشكل دقيق عائدات هذا االستثمار يف 
إذا  البشرية  فاملوارد  البشرية،  مواردها 
ل��م ُت��س��ت��ث��م��ر ب��ش��ك��ل ج��ي��د ت��ت��ح��ول إلى 
املنشآت،  على  اقتصادية  وتكلفة  ع��بء 
البشرية  امل����������وارد  أص���ب���ح���ت  ل���ق���د  ب����ل 
ق��ط��اع��ات األعمال،  ي��خ��دم  م��ف��ه��وم��ًا ال 
ودائ���م���ًا م��ا ي��ت��ح��دث أص��ح��اب األعمال 
املال  البشرية عن رأس  امل���وارد  وم��دي��رو 
ال���ب���ش���ري، وي����ّدع����ون أن امل���وظ���ف���ني هم 
يديرون  ل��ك��ّن��ه��م ال  األك���ب���ر،  رأس��م��ال��ن��ا 
موظفيهم وكأّنهم أصول حقيقية، فهم 
يعتبرون املوّظفني كلفة تشغيلية يجب 
ق���ادرة على  ول��ي��س أص���واًل  التحّكم بها 
يهتّم  وال  للقياس،  قابلة  قيمة  توليد 
أّي ج��زء يف الشركة، مبا يف ذل��ك قسم 

البشري«  امل��ال  »رأس  ب�  البشرية،  امل���وارد 
بصورة متكاملة«.

تأثير قوي
ومن جانبه أكد د.طالل العجالن نائب 
املدير العام لقطاع التمكني واإلبداع يف 
صندوق تنمية امل��وارد البشرية )هدف(، 
ع��ل��ى أن ه���ن���اك ع���الق���ة ق���وي���ة ب���ني رأس 
االقتصادي،  وال���ن���م���و  ال���ب���ش���ري  امل������ال 
حيث أن ل��ه ت��أث��ي��رًا ق��وي��ًا وم��ب��اش��رًا على 
ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي، وذل�����ك م���ن خالل 
ت��ط��وي��ره ل��الق��ت��ص��اد ع��ن ط��ري��ق تطبيق 
املعرفة واملهارات التي ميلكها األفراد يف 
املال  ف��رأس  االقتصاد،  مختلف جوانب 
والدوافع  واملهارات  املعارف  هو  البشري 
التي ميتلكها األف��راد والتي توفر قيمة 
اق��ت��ص��ادي��ة ف��ع��ال��ة، وع��ن��د احل��دي��ث عن 
أن  اإلدراك  ي��ج��ب  ال��ب��ش��ري  امل����ال  رأس 
بني  امل��ع��رف��ة يختلف  أو  امل��ه��ارة  مستوى 
وأن���ه م��ن املمكن حتسني  شخص وأخ���ر 
ج���ودة ال��ع��م��ل م��ن خ���الل االس��ت��ث��م��ار يف 
إلى  ليتحولوا  ال��ن��اس  وت��دري��ب  تعليم، 

رأس مال معريف.

<<  د.نوف الغامدي: 
املوارد البشرية إذا لم 

ُتستثمر بشكل جيد تتحول 
إلى عبء وتكلفة اقتصادية 

على املنشآت

<<  د.منصور بلخيور: 
تراكم رأس املال البشري يعد 

عاماًل اساسيًا يف التقدم التقني 
والنمو املستدام للدول

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

ويشير د.العجالن إلى أهمية االستثمار 
الشباب  ومتكني  البشري  الرأسمال  يف 
ميزة  تعد  املعرفة  أن  معتبرًا  معرفًيا، 
ت��ن��اف��س��ي��ة ت������زداد أه��م��ي��ت��ه��ا ي���وًم���ا بعد 
آخ�����ر ب����ني ال���ب���اح���ث���ني وال���ب���اح���ث���ات عن 
عمل. ويقول: »ه��دف« ينفذ حزمة من 
البرامج وامل��ب��ادرات التي تسهم يف دعم 
التي  العمل  الوطنية يف س��وق  ال��ك��وادر 
أكثر  امل��ع��ريف  باملجتمع  مرتبطة  ب��ات��ت 

من أي وقت مضى«.
املستوى املعيشي

من جهته، أوضح د.فهد الشتري وكيل 
الدولية  وال��ش��ئ��ون  ل��ألب��ح��اث  احمل��اف��ظ 
مل��ؤس��س��ة ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي ال��س��ع��ودي، أن 
اإلب����داع ي��دع��م النمو االق��ت��ص��ادي عبر 
إي��ج��اد اق��ت��ص��اد ت��ن��اف��س��ي، وك��ذل��ك من 
املعيشي  املستوى  دع��م وحتسني  خ��الل 
االقتصادية  ال��ب��ي��ئ��ة  وأن  ل��ل��م��واط��ن��ني، 
املستقر  املالي  والنظام  املالئمة  الكلية 

االبتكار  ل��ت��ش��ج��ي��ع  م���ه���م���ان  ع���ن���ص���ران 
االقتصادي،  ال��ن��م��و  وت���ع���زي���ز  واالب��������داع 
اللوائح  اإلصالحات  عبر  ذلك  ويتحقق 
التنظيمية وحتديثها بغرض دعم النمو 

وحتسني االطر املؤسسية.
الرأسمال  أن  م��ب��ي��ن��ًا  د.ال���ش���ت���ري  وت���اب���ع 
البشري بشكل أساسي يشير إلى القيمة 
االقتصادية التي يحققها املوظف جلهة 
عمله، حيث يتم حتديد هذه القيمة وفقًا 
ملجموع املهارات واخلبرة التي يتمتع بها 
الذي  التدريب  إليها  مضافًا  املستخدم، 
خ��ض��ع ل���ه وامل����ؤه����الت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة التي 
حصل عليها، إلى جانب قدرته على لعب 
دور إيجابي ضمن بيئة العمل، هذا ويعد 
ال����دور ال���ذي ي��ؤدي��ه ال��رأس��م��ال البشري 
املتميز باملهارات واحلاصل على التحفيز 
امل���ط���ل���وب م��ه��م��ًا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ع��م��ل كافة 
يف  تنافسية  ميزة  كما ميثل  القطاعات، 
مختلف القطاعات االقتصادية. وُيعتبر 

دور ال��رأس��م��ال ال��ب��ش��ري ج��وه��ري��ًا ضمن 
للشركات،  التجارية  واألق��س��ام  اإلدارات 
ف���إن وج���ود ال��رأس��م��ال ال��ب��ش��ري املناسب 
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ع��م��ل��ي مي��ك��ن أن يشكل 
واألداء  الربحية  ب��ني حتقيق  م��ا  ال��ف��رق 
اإلي��ج��اب��ي ومن��و اإلي�����رادات أو الفشل يف 

املقابل«.
إنتاجية

وي�����رى د.م���ن���ص���ور ب��ل��خ��ي��ور ع��ض��و هيئة 
التدريس بجامعة امللك عبد العزيز، أن 
االس��ت��ث��م��ار يف رأس امل���ال ال��ب��ش��ري يزيد 
م����ن إن���ت���اج���ي���ة ال���ع���م���ال وامل���وظ���ف���ني من 
التي  والتقنية  املعرفية  امل��ه��ارات  خ��الل 
وميثل  واخل��ب��رة،  العلم  عبر  يكتسبونها 
العنصر البشري أهم العناصر األساسية 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف مختلف  إل����ى  ت�����ؤدي  ال���ت���ي 

املجاالت.
البد  الهدف  ه��ذا  يتحقق  »لكي  ويتابع: 
كركن  التعليم  عامل  على  يرتكز  أن  من 
البشري،  امل�����ال  رأس  ت���راك���م  يف  أس���اس���ي 
فمعظم نظريات النمو االقتصادي تشير 
م��ن معدل  يزيد  التقني  التقدم  أن  إل��ى 
ويزداد  األج��ل،  االقتصادي طويل  النمو 
التقدم التقني سرعة عند ما تكون قوة 
العمل أفضل تعليمًا؛ لذا فإن ذلك يقود 
إلى حقيقة أن تراكم رأس املال البشري 
ي��ع��د ع��ام��اًل أس��اس��ي��ًا يف ال��ت��ق��دم التقني 
النمو  عناصر  من  أساسيًا  ويعد عنصرًا 
امل��س��ت��دام ل���ل���دول، ف��االس��ت��ث��م��ار يف رأس 
املال البشري هو العنصر األساسي لنمو 
م��س��ت��دام ط��وي��ل األم�����د، وه����و أب��ق��ى من 
م��ص��ادر ث���روة ت��وش��ك ع��ل��ى ال��ن��ض��وب مع 
الثروات  حت��رك  فالعقول  ال��زم��ن؛  م���رور 

وليس العكس« >
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علماء 
اإلدارة وروادها هم الرافد 

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

ويف هذا العدد من »التنمية اإلدارية«،
نقدم لقرائنا »»ألفني توفلر«
أحد هؤالء العلماء والرواد. 

ول�������د »ألفني توفلر« يف مدينة نيويورك عام 1928م، وتويف يف عام 
2016 م ع�������ن عمر يناهز 87 عامًا، حصل على ش�������هادة الدكتوراه 
من جامع�������ة »نيويورك«، وعمل بروفس�������وًرا يف جامع�������ة »كورنيل« 
األمريكي�������ة وجامعة الدفاع الوطنية، وعمل »توفلر« يف الس�������ابق 
مراس�������اًل للواش�������نطن، وضم�������ن مح�������رري مجل�������ة »الفورتش�������ن«، 
ث�������م مس�������اعًدا لرئي�������س حتري�������ر مجل�������ة »فورش�������ن«، وعم�������ل يف 
املؤسس�������ة األمريكية لتطوير العلم، واملعهد الدولي للدراس�������ات 
اإلس�������تراتيجية. ثم عمل فيما بعد عامًلا زائًرا يف مؤسسة »رسيل 
س�������يج«، وأس�������تاًذا زائًرا يف جامعة »كورنيل«، وعضو هيئة تدريس 
يف الكلي�������ة اجلديدة للبحوث االجتماعي�������ة. وهو عضو يف املعهد 
العاملي للدراس�������ات اإلس�������تراتيجية. وقضى »توفلر« 5 سنوات من 
قبل عاماًل يف مصنع للمحركات ومس�������بك للصلب وورش أخرى 

يف مجال الصناعات الثقيلة.
ونظ�������ًرا ألعمال�������ه كثيرة التنوع؛ فقد ُرش�������ح عض�������ًوا يف اجلمعية 
األمريكية لتقدم العلوم، ونال جائزة مؤسسة »ماكنزي« للكتاب 
ملس�������اهماته املتمي�������زة يف الفك�������ر اإلداري يف الوالي�������ات املتح�������دة 
األمريكية، وجائزة املفتاح الذهبي يف الصني، واجلائزة املتميزة 
»ريكس دو ميلر ليفيغ« يف فرنسا، ومت تشريفه من قبل احلكومة 
الفرنسية والتي رشحته كموجه للفنون واآلداب. وعمل »توفلر« 
يف شراكة لصيقة مع زوجته املفكرة »هيدي توفلر« احلائزة على 
الدكت�������وراه الفخري�������ة يف القانون والتي ُمنح�������ت ميدالية رئيس 
اجلمهوري�������ة اإليطالية نظير مس�������اهماتها يف الفكر االجتماعي 

كمفكرة ومستشرفة للمستقبل.

علماء  اإلدارة وروادها

مساهماته
يع�������د »ألفني« واحًدا من الكتاب العامليني البارزين الذين حاولوا 
التعبي�������ر ع�������ن حياتن�������ا املس�������تقبلية. ويص�������ور »د.توفلر«-واضع 
مخطط مس�������ودة ظهور اقتصاد القرن الواحد والعشرين-كيف 
أن التغيي�������رات التي حتدث يف العس�������كرية يف يومن�������ا هذا توازي 
بدق�������ة التغيي�������رات التي حتدث اآلن يف عال�������م األعمال والتجارة 

تقريًبا.
إن »ألفني توفلر« كاتب عاملي مش�������هور، ومؤل�������ف لكتب لها تأثير 
كبي�������ر قرأت يف أكث�������ر من 50 بل�������ًدا، وهو من بني أفض�������ل الكتاب 
املعاصري�������ن األمريكي�������ني املعروفني. وف�������از كتابه ال�������ذي يتناول 
تس�������ريع التغيير بجائ�������زة »بريكس دو ميلر ليفي�������غ« املعتبرة يف 
فرنسا، ولفت انتباه العاملني يف البيت األبيض، وأضاف تعبيًرا 
جدي�������ًدا إلى اللغ�������ة اإلجنليزية. وقد لفت كت�������اب املوجة الثالثة 

–الذي يصف املجتمع الناشئ–انتباه العديد من قادة العالم. 
ويعمل »د.توفلر« بش�������كل لصيق مع مس�������اعدته وشريكته املفكرة 
زوجت�������ه »هيدي توفلر«. وقدم حتليلهما توضيًحا عن التغييرات 
الت�������ي تط�������رأ على عال�������م اليوم، وكذل�������ك يف كتب؛ مثل الش�������ركة 
التكيفي�������ة، ونظرات عام�������ة ومقدمات منطقي�������ة، وتقرير الفورة 
االقتصادية. وُتقرأ هذه الكتب بشكل كبير من قبل كبار املديرين 
التنفيذيني. وُتًدرس ضمن مناهج ومواد كثير من اجلامعات يف 
العالم، بأقسام االقتصاد وإدارة األعمال وعلم االجتماع واألدب 
والفلسفة. وختامًا، فإن »توفلر« يعد واحًدا من أفضل املفكرين 
يف علم االجتم�������اع. وقد أثرت مجموعة من أفكاره بش�������كل مهم 

على الفكر املعاصر >

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

»ألفين توفلر«
Alvin Toffler 
1928 - 2016 م
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قد يكون من الشائك جدًا إطالق مصطلح نظرية على مجرد تخمني فكري معني. ولكن قد نعود ونفترض أن اإلحراج اإلداري هو 
تخمني قابل للدراسة؛ حتى ال نقع يف خطا البحث العلمي املبني على ضرورة التفريق بني النظريات واالفتراضات. وألن مصطلح 

اإلحراج اإلداري هو مجرد افتراض باملقابل األول. إذن فننظر إليه على أنه افتراض قابل للدراسة.
اإلحراج اإلداري هو مبدأ يتم تطبيقه يف منظمات دول العالم الثالث انطالقًا من ثقافات اجتماعية سائدة، كأسلوب للتعامل مع 
من ينظر إليهم على أنهم موظفون مشاغبون، وكأسلوب إداري متوارث تنصح به اإلدارات السابقة اإلدارة احلالية أو ينصح به من 
مارس�������وا اإلدارة لفترة زمنية اإلدارات احلالية كأس�������لوب مجرب وفعال للتعامل مع املوظفني األشقياء أو املشاغبني الذين يزعجون 
اآلخرين باالعتراضات أحيانا؛ وذلك ناجت من النظر إليهم وكأنهم ميارسون االستعراض باآلراء ومحاولة »فرد العضالت«؛ لذلك 
يعتقد متبنو هذا املبدأ يف أن أفضل وس�������يلة لتحجيم هؤالء املوظفني واخلالص من ازعاجهم هو بإلقاء األعباء عليهم..قد يكون 

أبس�������طها إعادة أفكارهم إليهم، فيقال للموظف املصنف كمش�������اغب: اكتب تقريرًا عن هذا. 
حلل هذا وابعثه لي.  طور هذا. صمم. اكتب. اجمع. اعرض، وهكذا 

هذه الوس�������يلة املتوارثة ليس�������ت بالضرورة مطبقه من جميع الذين ميارسون اإلدارة املباشرة 
لآلخرين. لكنه أسلوب ُينصح به غالبًا.. وهو مرغوب يف كثير من األحيان، ومثنيًا عليه من 

قبل أولئك الذين جربوه ووجدوه نافعًا.
هنا س�������أحدثكم عن س�������لبياته وعن عالقته بنوعي�������ات املوظفني. هذا األس�������لوب الذي ُيظن 
أنه وس�������يلة للخالص من اس�������تعراضات املوظفني ما هو إال وسيلة عقيمة ُيقضى فيها على 
الكثي�������ر م�������ن األفكار التي قد تكون مجدية. وقد يكون له�������ا دور كبير يف التطوير والتجديد، 
كم�������ا أن مطالبة من يقت�������رح األفكار بأن ينفذها هي وس�������يلة أيضا أقرب للفش�������ل منها إلى 
النجاح، فليس بالضرورة من يقترح بعض األفكار الناجحة هو قادر على تنفيذها أو نقلها 
م�������ن فضاء اخليال إلى أرض الواقع. كثير من األفكار التي اس�������ُتثمرت يف تطوير البش�������رية 
واحلض�������ارة اإلنس�������انية لم يكن منفذوها هم مقترحوها؛ ب�������ل إن العكس يحدث يف كثير من 
األحيان. إذن لهذا األسلوب أضراره أكثر من منافعه، وله دوره السلبي يف دفع املوظفني إلى 
جتنب االقتراحات خوفًا من االحراج أو الفش�������ل يف تق�������دمي املطلوب أو الوقوع يف التنميط 
السلبي من قبل اإلدارة. كأن يوصف املوظف بأنه »غثيث«، و»مزعج«، وغيرها. هذه االجتاهات 
الس�������لبية لدى من يعمل باإلدارات املباشرة مثيرة لالستغراب؛ حيث إن محاولة الفكاك من 
»غثاث�������ة« اآلخرين أمر ال ميكن اجلمع بينه وبني الفعالي�������ة يف إدارة اآلخرين، فمن يديرهم 
يجب أن يكون لديه القدرة يف املقام األول على حتمل كافة أنواع املوظفني؛ بل ومساعدتهم 

على إخراج أفضل ما عندهم، وليس العكس بدفعهم إلى اخلوف والتراجع يف أدائهم.
أما عن العالقة بني مدى فعالية جناح أس�������لوب اإلح�������راج اإلداري ونوعية املوظفني، فحدث 
وال حرج. غالبًا هذه الوس�������يلة تنجح مع املوظفني األبس�������ط واألقل ثق�������ة يف الذات، واألكثر 
حساس�������ية للنق�������د، واألكثر حساس�������ية آلراء اآلخرين حولهم. واألكثر تخوف�������ًا من التنميط 
الس�������لبي واألكثر تخوفًا من الفش�������ل أيضا. هؤالء املوظفون الذين يكونون فريس�������ة س�������هلة 
للتقيي�������د والتحجي�������م واالضطرار إل�������ي االحتفاظ ب�������اآلراء واملقترحات التي ق�������د تكون لها 

الفائدة القصوى للعمل. 
يف النهاية، فإن إدارة اآلخرين ليست أمرًا سهاًل ميكن أن ينجح فيه اجلميع؛ بل هو محفوف 
بالكثي�������ر من احملاذير، والتي قد يكون أولها أن يكون لدى من يعمل باإلدارة املباش�������رة-وهي 
اإلدارة الت�������ي تتعام�������ل مع املوظفني بش�������كل مباش�������ر-املهارة يف التعامل م�������ع كافة األمناط، 
واستخراج أفضل ما لديهم دون أن تكون إحدى وسائله إحراج اآلخرين، ودفعهم للتردد عن 

عرض مقترحاتهم مهما كان شكلها ونوعها  >

،،

،،

k
أ. فضية ثاني الريس

kعضو هيئة التدريب - معهد اإلدارة العامة - الفرع النسائي

إدارة 
اآلخرين 

ليست أمرًا 
سهاًل ميكن 

أن ينجح فيه 
اجلميع؛ بل 
هو محفوف 
بالكثير من 

احملاذير

مقال

نظرية اإلحراج اإلداري
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مهارات اإلبداع واالبتكار.. توظيف الشباب 
بمعايير عصرية تواكب رؤية 2030

االإب��داع واالبتكار  هما  نقطة االلتقاء التي ي�سع��ى نحوها كل من: راغبي التوظيف اأو الباحثن عن عمل ممن يتمتعون مبهارات 

اإبداعي��ة وابتكارية، وال�س��ركات واجلهات املختلفة التي تلهث وراءهم ال�ستقطابهم؛ الأن هذه املهارات اخلا�سة املتميزة هي مبثابة 

مي��زة تناف�سي��ة لهم يف �سوق التوظيف، وللجهات التي ت�ستقطبهم. وعلى جان��ب اآخر فاإن هذه اجلهات اأو املوؤ�س�سات اإن مل حتر�ض 

على ا�ستمرارية وحتفيز االإبداع واالبتكار يف اإدارتها �ستفقد هذه امليزة يف �سوق املناف�سة الذي اأ�سبح عماده راأ�ض املال الفكري وما 

متتلك��ه من معرفة ومعلومات ومه��ارات. فنحن ندعو �سبابنا الكت�ساف مهاراته االإبداعي��ة واالبتكارية بداخلهم واحلر�ض عليها 

وتنميته��ا؛ حت��ى تنفتح اأمامه اأبواب �سوق التوظيف عل��ى م�سراعيها. وبالن�سبة للموؤ�س�سات فاإن ات�سافه��ا باأنها مبدعة ومبتكرة 

يجعلها يف م�ساف املوؤ�س�سات الع�سرية التي يتوقع جودة اأدائها وا�ستمراريتها. فاالإبداع واالبتكار عملية م�ستمرة منذ البحث عن 

الوظائ��ف للباحثن عنها، وبعد التحاقهم بها وتوظيفهم، وخالل دورة حياة املوؤ�س�سات وتناف�سيتها مع غريها، وهو ما ن�ستعر�سه 

معكم يف هذا التقرير.

إعداد : د.أحمد زكريا أحمد

ميزة تنافسية يف سوق العمل
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التنمية اإلدارية

اختالف
ال��ت��ق��ري��ر ملحوظة  ه���ذا  ن��ب��دي يف مستهل 
مهمة لكن لن نتوقف أمامها طوياًل، وهي 
أن  إل��ى  أن اخل��ب��راء واملتخصصني يشيرون 
اإلب��داع واالبتكار كالهما  أن  ي��رون  البعض 
م��ت��رادف��ان، بينما يذهب آخ��رون إل��ى وجود 
د.نيفني حسني يف  فترى  بينهما.  اختالف 
بحثها املهم عن »دور اإلبتكار وابداع املستمر 
للمؤسسات  ال��ت��ن��اف��س��ي  امل���رك���ز  ض���م���ان  يف 
اإلب���داع يف أبسط  أن  وال���دول«  االقتصادية 
صوره هو حتويل األفكار اجلديدة واألفكار 
اخل��ي��ال��ي��ة إل���ى واق����ع، وه���و ي��ض��م عمليتني 
 ،Thinking ال��ت��ف��ك��ي��ر  ه���م���ا:  أس���اس���ي���ت���ني 
العلماء  وي���ؤك���د   Production واإلن����ت����اج 
 ،Knowledge املعرفة  مصطلحي  أن  على 
ببعضهما،  مرتبطان   Creativity واإلب���داع 
إلى  اإلبداعية حتتاج  العملية  أو  ف��اإلب��داع 
ق���در ك����اٍف وم��ع��ق��ول م��ن امل��ع��رف��ة باملوضوع 
فيها.. التفكير  عليه  يقع  التي  الفكرة  أو 

اإلبداعية  ال��ع��م��ل��ي��ة  أو  اإلب�������داع  وي���رت���ب���ط 
أو  ال����ط����رق  وه�����و   Innovation ب���االب���ت���ك���ار 
اخلارجة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  اجل����دي����دة  األس���ال���ي���ب 
ال���ت���ي تستخدم  ال��ت��ق��ل��ي��د  ع���ن  ال��ب��ع��ي��دة  أو 
أو تطوير األش��ي��اء واألف��ك��ار. وهو  يف عمل 
الكمية  التغييرات  عن  تعبر  عقلية  عملية 
واجل���ذري���ة أو اجل��وه��ري��ة يف ال��ت��ف��ك��ي��ر، ويف 
اإلنتاج أو املنتجات، ويف العمليات أو طرق 
وأساليب األداء، ويف التنظيمات والهياكل. 
وي���ل���ف���ت ك�����ل م������ن: د.م����ح����م����ود ال�����روس�����ان، 
ود.محمود العجلوني يف بحثهما حول »أثر 
رأس املال الفكري يف اإلبداع« إلى أن اإلبداع 
على درجة كبيرة من األهمية يف املنظمات 
ال��س��ل��ع واخلدمات  ل��ت��ق��دمي  ُوِج������دت  ال��ت��ي 
للمستهلكني تبعًا حلاجة األفراد ورغباتهم 
ُوِج��دت لتعظيم  املتغيرة مبرور الزمن، كما 
ق��ي��م��ة امل��ن��ت��وج ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��س��ت��ه��ل��ك، وإن 
أفضل املنظمات هي تلك التي يكون لديها 
ال��ق��درة ع��ل��ى اإلب�����داع، وأف��ض��ل ال���رؤس���اء يف 

املنظمات هم أولئك الذين ميتلكون القدرة 
ملرؤوسيهم  اإلبداعية  املواهب  تفجير  على 
رأس  استقطاب  على  والعمل  واستنهاضها 
املنظمات  ه��ذه  يف  وصناعته  الفكري  امل���ال 

والعمل على احملافظة عليه.
رؤية 2030 واإلبداع واالبتكار

وإذا نظرنا إلى كل من: واقع سوق التوظيف، 
وامل��ن��اف��س��ة ب��ني امل��ؤس��س��ات يف امل��م��ل��ك��ة منذ 
من  أن  2030؛ سنجد  اململكة  رؤي���ة  إط���الق 
واالبتكارية  اإلستراتيجية  املنطلقات  أه��م 
مقوماتنا  املباركة  الرؤية  لهذه  واإلبداعية 
واالقتصادية  امل�����ادي�����ة  س��������واء  ال���وط���ن���ي���ة 
بال  وسنكتشف  الثرية.  والبشرية  الهائلة، 
أدن��ى ش��ك أن اإلب���داع واالب��ت��ك��ار هما عماد 
ل���ل���رؤي���ة وه������ي: مجتمع  ال���ث���الث���ة  احمل�������اور 
ح��ي��وي، واق��ت��ص��اد م���زده���ر، ووط����ن طموح. 
اهلل- الرشيدة-يحفظها  قيادتنا  أولت  وقد 
لتحقيق  البشرية  ملواردنا  الفائقة  عنايتها 
وتؤكد   .2030 ورؤي��ة  التنموية  مستهدفاتنا 
ل��ه��ا بصحيفة  م���ق���ال  ال��ع��ب��ي��د يف  م��ش��اع��ل 
»املدينة املنورة« عن »قيادة االبتكار يف رؤية 
2030« على أن أهداف وبرامج رؤية اململكة 
ب��ي��ئ��ة حاضنة  ت��ك��ون  أن  ش��أن��ه��ا  م���ن   2030
ادخال  على  مفهومه  يقوم  ال��ذي  لالبتكار 
التنفيذ،  حيز  يف  عملية  أو  منتج  أو  فكرة 
ويكون ذلك عن طريق مساهمة تبني األفكار 
التنموي مبا  اإلب��داع��ي��ة يف عملية اإلن��ت��اج 

يالئم قيم املنظومة واملجتمع ككل.
وط����ب����ق����ًا مل�����ا ذك�����رت�����ه ص���ح���ي���ف���ة »احل�����ي�����اة« 
يف  االبتكار  تتيح  السعودية  »رؤي��ة  بعنوان: 
اقتصاديون  رأى  فقد  ال��رق��م��ي«،  االق��ت��ص��اد 
ع��ل��ى ه��ام��ش م��ش��ارك��ت��ه��م يف م��ن��ت��دى »إس 

الشراكة  أن عالقات  السعودية،  ب��ي« يف  إي��ه 
بني القطاعني العام واخل��اص يف املجاالت 
ال��ت��ق��ن��ي��ة م���ن ش��أن��ه��ا أن ت��س��ه��م يف حتقيق 
رؤية اململكة 2030، ودعم حتركاتها الرامية 
إلى إحداث قفزة نوعية يف مجال ابتكارات 
االق���ت���ص���اد ال���رق���م���ي. وق�����ال ال���ن���ائ���ب األول 
للرئيس واملدير الع���ام لشركة »إس إيه بي« 
يف جنوب أوروبا والش���رق األوسط وأفريقيا 
»ستيف تزيكاكس«: »إن الت���وجهات التقنية 
واحلوسبة  ال��ف��ائ��ق  ال��رب��ط  مث���ل  ال��ه��ائ��ل��ة؛ 
السحابية تتي����ح متكني اململكة من حتقيق 
تقدم نوعي يف االبتكارات اخلاصة مبرحلة 
 ،2030 رؤي��ة  مع  الرقم��ي متاشيًا  االقتصاد 
وم��ن خ��الل تكام����ل رؤي��ة القطاع العام مع 
ال��ق��ط��اع اخل����اص مي��ك��ن للشراكة  ت��ق��ن��ي��ات 
بينهما تسريع دوران عجلة االبتكار، وخفض 
التكاليف، وتوطني أفضل املمارسات العاملية 

يف اململكة«.
اململكة ومؤشر االبتكار العاملي

ولذلك لم يكن مبستغرب أن حتقق اململكة 
الفرعية  امل��ؤش��رات  ضمن  متقدمة  م��رات��ب 
مل��ؤش��ر االب��ت��ك��ار ال��ع��امل��ي-وذل��ك ب��ح��س��ب ما 
امل��ك��رم��ة«-يف معرض  أوردت���ه صحيفة »مكة 
ال��� 61 عامليًا يف  »السعودية  أن  حديثها عن 
مؤشر االب��ت��ك��ار ال��ع��امل��ي«، وأوض��ح��ت أن من 
ع��ام 2018م  املؤشر يف  القوة تسليط  نقاط 
الضوء على عدد من اجلوانب التي حققت 
على  املتقدمة  املراتب  هذه  السعودية  فيها 

النحو اآلتي:
< رأس املال البشري واألبحاث 24.

< تطور السوق 41.
< البنية التحتية 51.

< تطور بيئة األعمال 52.
< مخرجات املعرفة والتكنولوجيا 73.

< مخرجات إبداعية 83.
< املؤسسات 94.

وأشارت »مكة املكرمة« إلى أن املؤشر يعتمد 
على مقاييس مفصلة يف محورين رئيسيني 

<< 10 مهارات إبداعية 
تبرز نواحي التميز عند 
راغبي التوظيف ويبحث 

عنها أصحاب العمل
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<< 11 مبدًأ إلدارة 
اإلبداع واالبتكار يف 

املؤسسات املختلفة و5 
مهارات إبداعية قيادية

تضم مدخالت االبتكار ومخرجاته، متضمنة 
رؤي��ة شاملة حول  80 مؤشرًا فرعيًا لتقدم 
اإلبداع  أب��رزه��ا  االبتكار،  مجاالت  مختلف 
والتطوير  والبحث  والتكنولوجيا  واملعرفة 
األسواق  وتطور  التجارية  األع��م��ال  وتطور 
املال  ورأس  وامل��ؤس��س��ات  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 

البشري. وذلك وفق التحديد التالي:
< رأس املال البشري واألبحاث: فقد حققت 
ال� 14، ويف العمر املتوقع  يف التعليم املركز 
لدخول املدرسة حصلت على املرتبة ال� 18، 
وبالنسبة لاللتحاق بالتعليم العالي جاءت 
باألبحاث  يتعلق  وفيما   ،27 ال���  امل��رت��ب��ة  يف 

والتطوير احتلت املرتبة ال� 25.
< البنية التحتية: فبالنسبة للبنية التحتية 
العامة جاءت اململكة يف الترتيب ال� 29، ويف 
ال��� 12،  امل��رك��ز  الكهرباء حصلت على  إن��ت��اج 
تكوين  ال� 24 يف إجمالي  الترتيب  وحققت 

رأس املال.
< ت��ط��ور ال���س���وق: اح��ت��ل��ت امل��رت��ب��ة ال���� 10 يف 
األقليات،  م��ن  املستثمرين  حماية  سهولة 
واملرتبة ال� 22 يف التجارة واملنافسة وحجم 
بالنسبة   15 ال�����  امل��رت��ب��ة  وح��ق��ق��ت  ال���س���وق، 

حلجم السوق احمللي.
اململكة  ج������اءت  األع�����م�����ال:  ب��ي��ئ��ة  ت���ط���ور   >
التنمية  حل��ال��ة  بالنسبة   21 ال����  امل��رت��ب��ة  يف 

العنقودية.
والتكنولوجيا:  امل����ع����رف����ة  م����خ����رج����ات   >
30 يف  ال�  املرتبة  السعودية على  استحوذت 

اإلنفاق على برامج الكمبيوتر.
10 مهارات إبداعية للتوظيف

ويف ضوء ما ذكرناه عن رؤية اململكة 2030، 
اململكة  حققتها  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة  وامل���رات���ب 
على م��ؤش��ر االب��ت��ك��ار ال��ع��امل��ي؛ ف��إن الشباب 
الستغالل  سانحة  فرصة  أمامه  السعودي 
م���ه���ارات���ه وإم��ك��ان��ي��ات��ه اإلب���داع���ي���ة وإط����الق 
ط��اق��ات��ه االب��ت��ك��اري��ة الرت��ي��اد آف���اق أرح���ب يف 
من  يتوافق  م��ا  واقتناص  التوظيف،  س��وق 
فرص مع مهاراته وطاقاته وفق املكتسبات 

وم��ت��اب��ع��ة متطلبات  إل���ي���ه���ا،  ي��ط��م��ح  ال���ت���ي 
بشأن  األعمال  وأصحاب  املختلفة  اجلهات 

التوظيف لديهم.
 CNN« ويف ه����ذا ال����ص����دد، ف��ق��د ب���ث م���وق���ع
يبحثون  ال��ع��م��ل  أص���ح���اب  أن  ب��ال��ع��رب��ي��ة« 
امل��ه��ارات األساسية لدى  م��ن  ع��ن مجموعة 
ال��ب��اح��ث��ني ع���ن ع���م���ل، وم���ع���رف���ة أه����م هذه 
العمل  أصحاب  عنها  يبحث  التي  امل��ه��ارات 
تعزيز  ع��ل��ى  ك��ب��ي��ر  ب��ش��ك��ل  ق�����ادرًا  سيجعلك 
ع��م��ل��ي��ة ب��ح��ث��ك ع����ن ع���م���ل واظ����ه����ار مدى 
ت��ن��اس��ب��ك م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال��وظ��ي��ف��ة التي 
ت��ط��م��ح ل��ش��غ��ل��ه��ا. ويف ض����وء اس��ت��ب��ي��ان مت 
إج��رائ��ه ع��ن »امل��ه��ارات وت��وج��ه��ات التوظيف 
األوس���ط«، يوضح مجموعة من  الشرق  يف 
اخلبراء أهم 10 مهارات تبرز نواحي التميز 
واإلبداع عند راغبي التوظيف ويبحث عنها 

أصحاب العمل، وهي:
1-مهارات التواصل: تعد هذه املهارات مهمة 
إلى حد كبير بالنسبة ألصحاب العمل، وهي 
من أكثر املهارات طلبًا بالنسبة إلى 55% من 
أص��ح��اب العمل، وخ��اص��ة ال��ت��واص��ل اجليد 
ومهارات  واإلجنليزية،  العربية  اللغتني  يف 
االس��ت��م��اع اجل��ي��دة، ب��اإلض��اف��ة إل���ى القدرة 
على التعبير عن اآلراء واألفكار، والتواصل 

بفعالية مع اآلخرين والتأثير عليهم.
2-امل�����ه�����ارات ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة: وهي 
تساعدك  التي  الفكرية  امل��ه��ارات  عبارة عن 
على حتديد املشاكل وحتليلها، وإيجاد حل 
متميز لها؛ فالقدرة على التحليل والتفكير 
النقدي ألي نوع من املعلومات ضرورية إلى 
حد كبير وهي أساس اتخاذ ق��رارات جيدة. 

وقد برز التفكير التحليلي كواحد من أكثر 
3 مهارات يبحث عنها أصحاب العمل.

السعي  عليك  يتعني  التعّلم:  يف  3-الرغبة 
ج���اه���دًا الك��ت��س��اب م���ه���ارات ج���دي���دة، وطرح 
أس��ئ��ل��ة ع��ل��ى م��دي��رك وزم���الئ���ك يف العمل، 
باإلضافة إلى إجراء األبحاث الالزمة حول 
التطورات.  أح���دث  وم��واك��ب��ة  عملك  م��ج��ال 
فالرغبة يف التعّلم هي صفة رئيسية يبحث 
عنها أص��ح��اب ال��ع��م��ل ل���دى ال��ب��اح��ث��ني عن 

عمل.
األولويات:  إدارة  ع��ل��ى  وال���ق���درة  4-امل���رون���ة 
ال���ق���درة ع��ل��ى أداء م��ه��ام عدة؟  ه���ل ل��دي��ك 
أص��ب��ح م��ن ال��ض��روري ج���دًا يف س��وق العمل 
كافة  مع  والتكّيف  باملرونة  التمتع  احلالي 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ك التكّيف  ال��ت��غ��ي��ي��رات. ح��ي��ث 
والتأقلم مع سوق العمل يف جميع األوقات، 
إعداد  بفعالية من خالل  واستغالل يومك 
ق��ائ��م��ة مب��ه��ام ع��م��ل��ك. وق���د ات��ض��ح أن %94 
من املهنيني يف املنطقة يستخدمون الئحة 
امل��ه��م��ات لتنظيم ي��وم��ه��م، ف��ك��ن واح����دًا من 

هؤالء!
على  ال����ق����درة  الشخصية: أي  5-امل�����ه�����ارات 
ال��ت��واص��ل م��ع م��دي��رك وزم��الئ��ك يف العمل 
العمل.  تتعامل معه يف مكان  وك��ل شخص 
العمل؛  وق��ت��ن��ا يف  م��ع��ظ��م  ن��ق��ض��ي  ف��ن��ح��ن 
ل��ذا يفضل إق��ام��ة ع��الق��ات ج��ي��دة م��ع كافة 

املوظفني والتعامل معهم بلطف ولباقة.
إيجابي: القيادة  وسلوك  قيادية  6-مهارات 
إدرتهم  ول��ي��س  األش���خ���اص،  »مت��ك��ني«  تعني 
وال���س���ي���ط���رة ع���ل���ي���ه���م. ت���س���اع���دك امل����ه����ارات 
القيادية والنظر إلى اجلانب اإليجابي من 
مسيرتك  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  كبير  بشكل  األم����ور 
املهنية. وقد كشف االستبيان عن أن املهارات 
القيادية ستكون إحدى أكثر الصفات طلبًا 

هذا العام.
عليك  والتنظيم: يتعني  7-ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وااللتزام  التنظيم  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة  التمتع 
مهاراتك  وستساعدك  النهائية.  باملواعيد 
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التنمية اإلدارية

<< أهداف وبرامج رؤية 
اململكة 2030 من شأنها 
أن تكون بيئة حاضنة 

لإلبداع واالبتكار

يف ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ظ��ي��م ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر يف 
تعزيز كفاءتك املهنية والتقدم يف مسيرتك 

املهنية.
8-التمتع مبعرفة حول مختلف الثقافات: 
أص��ب��ح م��ن ال���ض���روري ج���دًا يف ه���ذه األيام 
الثقافات  ح����ول  واس���ع���ة  مب��ع��رف��ة  ال��ت��م��ت��ع 
واألعراق األخرى؛ إذ يبحث أصحاب العمل 
عن األشخاص الذين ميكنهم التكّيف مع 
والتعامل  املختلفة  واجلنسيات  الثقافات 
م�����ع كافة  ع�����ادل�����ة وم����ت����س����اوي����ة  ب���ط���ري���ق���ة 

األشخاص.
إب��داع��ي��ة وال��ق��درة على  9-التمتع مب��ه��ارات 
يف  ال��ع��م��ل  أص���ح���اب  املشاكل: يبحث  ح���ل 
والذين  امل��ب��دع��ني  األش��خ��اص  ع��ن  املنطقة 
ي��ف��ك��رون ب��ط��ري��ق��ة م��ت��م��ي��زة وم��ب��ت��ك��رة. وقد 
ب��رزت امل��ه��ارات اإلب��داع��ي��ة ك��واح��دة م��ن أكثر 

امل����ه����ارات ط��ل��ب��ًا م���ن ق��ب��ل أص���ح���اب العمل 
والشركات، وذلك وفقًا ملا أكدت عليه نتائج 

االستبيان.
فريق: فمن  ض��م��ن  ب��ف��ع��ال��ي��ة  10-ال���ع���م���ل 
ال��ض��روري ج��دًا املساهمة بفعالية يف كافة 
املشاريع اخلاصة بفريق عملك؛ فأصحاب 
العمل واملؤسسات الناجحة يبدون اهتمامًا 
ك���ب���ي���رًا ب��ط��ري��ق��ة ت��ف��اع��ل��ك وت��ع��ام��ل��ك مع 

أعضاء فريقك.
إدارة اإلبداع واالبتكار

واالبتكار  اإلب����داع  ب����إدارة  يتعلق  فيما  أم���ا 
داخل املؤسسات املختلفة، فيشير د.ممدوح 
االبتكار:  »إستراتيجيات  بحثه  يف  رف��اع��ي 
طريق اإلدارة نحو االبتكار اجلذري« إلى أن 
تبرز منها  لالبتكار  إستراتيجيات   5 هناك 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة اخل���اص���ة بتعيني 
األف��راد األكثر ابتكارًا وإب��داع��ًا، وذل��ك على 
ال��رغ��م م��ن أن ه��ذه امل��ب��ادرة ميكن أن تكون 
مكلفة ومحبطة، إال أن الدم اجلديد يتجه 
ألن ي��ن��ش��ط وي���ق���وى احل�����دود ال��ق��دمي��ة يف 
املنظمة ويجعل املبتكرين منتجني بصورة 
العصارات  ي��ح��ف��ز  أن  ك��م��ا مي��ك��ن  ج���ذري���ة، 
جتاريًا  تدفقًا  ويولد  للمنظمة  اإلبداعية 

وتعتمد  مفاجئًا  ت��ق��دم��ًا  ق��د حتقق  ألف��ك��ار 
أكثر على اجلهود الفردية لبعض املبتكرين 

من ذوى الكفاءات املرتفعة وامللتزمني.
وع���ل���ى ج���ان���ب م��ت��ص��ل، مي��ك��ن إج���م���ال أهم 
ب��ات��ب��اع��ه��ا-وف��ق��ًا ملوقع  ال��ت��ي ُينصح  ال��ط��رق 
»موضوع«-إلدارة اإلبداع واالبتكار يف اآلتي:

يستخدمون  ال���ذي���ن  ال��ع��ام��ل��ني  حت��ف��ي��ز   >
طرقهم اخلاصة واإلبداعية يف العمل.

أمامهم  املجال  وإفساح  العاملني  حتفيز   >
إبداعية  أفكار  إليجاد  اإلمكانات  ومنحهم 

جديدة.
< تخصيص الوقت للقاء العاملني ومناقشة 

أفكارهم اجلديدة بشكل جماعي.
< السعي الكتشاف العاملني الذين ميتلكون 

القدرة على االبتكار.
العاملني  ت��واج��ه  التي  املعوقات  اكتشاف   >
وتنفيذها،  اإلب���داع���ي���ة  األف���ك���ار  إي���ج���اد  يف 
وم��ح��اول��ة ال��ت��خ��ل��ص م��ن ه���ذه امل��ع��وق��ات أو 

التقليل منها.
< تعزيز العاملني إليجاد األفكار اجلديدة، 
م��ن خ��الل معاجلة امل��ش��ك��الت ال��ت��ي تقع يف 

املؤسسة؛ لتجنب تبعات هذه املشاكل.
< حتفيز العاملني الذين يقدمون اإلجنازات 
مبهام  وتكليفهم  وم��ك��اف��أت��ه��م  امل��ؤس��س��ة،  يف 

جديدة.
< اه���ت���م���ام م���دي���ر امل���ؤس���س���ة ب����زي����ادة إدارت�����ه 
اإلب���داع���ي���ة ل��ت��ح��ف��ي��ز ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى زيادة 

اإلبداع واالبتكار يف عملهم.
ت��ن��ف��ي��ذ األفكار  ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى  < ت��ش��ج��ي��ع 

اإلبداعية أكثر من الكالم عن هذه األفكار.
مبادئ إلدارة اإلبداع

وق����د وض����ع ال��ك��ث��ي��ر م���ن م���دي���ري الشركات 
وامل��ن��ظ��م��ات ال��ع��امل��ي��ة م��ج��م��وع��ة م���ن اآلراء 
الرائدة يف مجال االبتكار واإلبداع-بحسب 
امل�����وارد  ال��ع��رب��ي إلدارة  امل��ن��ت��دى  ي���ذك���ره  م���ا 
ت��ك��ون م��ؤس��س��ات��ن��ا نامية،  ال��ب��ش��ري��ة-وح��ت��ى 
مراعاة  ينبغي  وخ��اّلق��ة،  مبدعة  وأساليبنا 
ب��ع��ض امل���ب���ادئ األس���اس���ي���ة ف��ي��ه��ا س�����واء كنا 

التنمية اإلدارية
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تقرير

مديرين أو أصحاب قرار، وهذه املبادئ هي:
)1(  اف��س��ح��وا امل��ج��ال ألّي����ة ف��ك��رة أن تولد 
وتنمو وتكبر ما دامت يف االجتاه الصحيح..

ف���إّن االب��ت��ك��ار ق��ائ��م ع��ل��ى اإلب����داع ال تقليد 
األفراد  يعطى  أن  ي��ج��ب  ل��ذل��ك  اآلخ���ري���ن؛ 
حرية كبيرة ليبدعوا، ولكن يجب أن تتركز 
للعمل  الرئيسّية  املجاالت  احلّرية يف  ه��ذه 

وتصّب يف األهداف األهم.
واالعتناء  ق��ّوت��ن��ا،  م��ص��در  األف�����راد  إّن    )2(
األكبر  ي��ج��ع��ل��ن��ا  ورع����اي����ت����ه����م  ب��ت��ن��م��ي��ت��ه��م 
واألف���ض���ل واألك���ث���ر اب��ت��ك��ارًا ورب���ح���ًا، ولتكن 

املكافأة على أساس اجلدارة واللياقة.
)3(  احترم األفراد وشّجعهم ومّنهم بإتاحة 
وحتقيق  القرار  يف  للمشاركة  لهم  الفرص 

النجاحات للمؤّسسة.
والالمركزّية  ال���روت���ني،  ع��ن  ال��ت��خ��ّل��ي    )4(
اإلب��داع��ي��ة، وهي  ال��ق��درة  تنّمي  التعامل  يف 
التقّدم  س��ب��ي��ل  يف  ال����ق����دم  ث���ب���ات  ت����س����اوي 

والنجاح.
)5(  حّولوا العمل إلى شيء ممتع-ال وظيفة 
النشاط  حّولنا  إذا  كذلك  فحسب-ويكون 

إلى مسؤولّية، واملسؤولّية إلى طموح.
والفكر  ل��ل��ن��ف��س  امل��س��ت��م��ر  ال��ت��ج��دي��د    )6(

والطموحات.
)7(  التطّلع إل��ى األع��ل��ى دائ��م��ًا م��ن شأنه 
أن يحّرك حوافز األف��راد إلى العمل وبذل 
يعود  باملوجود  بالرضا  الشعور  ألن  امل��زي��د؛ 
م��ع��ك��وس��ًا ع��ل��ى اجل��م��ي��ع وي��رج��ع باملؤّسسة 
إلى الوقوف على ما ُأجنز وهو بذاته تراجع 

وخسارة، ومبرور الزمن فشل.
 )8( ليس اإلب��داع أن نكون نسخة ثانية أو 
مكررة، بل اإلبداع أن تكون النسخة الرائدة 
ينبغي مالحظة جتارب  ل��ذل��ك  وال��ف��ري��دة. 
اآلخ����ري����ن وت��ق��ومي��ه��ا أي���ض���ًا وأخ�����ذ اجلّيد 
وترك الرديء لتكون أعمالنا مجموعة من 

اإليجابّيات.
التي  الفكرة اجل��ي��دة  ت��رك  )9(  ال ينبغي   

ت��ف��ت��ق��د إل����ى آل���ي���ات ال��ت��ن��ف��ي��ذ، ب���ل نضعها 
واآلخ������ر نعرضها  وب����ني احل����ني  ال����ب����ال،  يف 
ل��ل��م��ن��اق��ش��ة؛ ف��ك��ث��ي��ر م���ن األف���ك���ار اجلديدة 
املتكررة  واملناقشة  ال��زم��ن،  م��رور  م��ع  تتولد 

رمّبا تعطينا مقدرة على تنفيذها.
)10(  يجب إعطاء التعّلم عن طريق العمل 
أهمّية بالغة؛ ألنه الطريق األفضل لتطوير 

الكفاءات وتوسيع النشاطات.
 )11( إّن امليل والنزعة الطبيعية يف األفراد 
وخ���ص���وص���ًا أص���ح���اب ال����ق����رار، ه���و اجلنوح 
بحاجة  كان..والتغيير  ما  على  البقاء  إل��ى 
إل���ى ه��ّم��ة ع��ال��ي��ة وَن��َف��س ج��دي��د، خصوصًا 
املصير.  ألّن��ه مجهول  اجلديد مخيف  وأّن 
من  الكثير  وفيه  ح��ِذر  بطبيعته  واالب��ت��ك��ار 
جدًا  املهم  ف��أّن  لذلك  والشجاعة  التحّدي 
اإلبداعّية  أعمالهم  أن  األف����راد  يعتقد  أن 

ستعود مبنافع أكثر لهم وللمؤسسة.
5 مهارات إبداعية قيادية

ويجمل عبداهلل حسن مسلم مهارات القائد 
»اإلب����داع واالبتكار  امل��ب��دع يف كتابه  وامل��دي��ر 
اإلداري يف التنظيم والتنسيق« يف 5 مهارات 

على النحو التالي:
بدورها  تنقسم  والتي  النفسية،  امل��ه��ارات   >

إلى 6 مهارات نفسية وهي: مهارات خاصة 
ت��رت��ب��ط بصفات  وم����ه����ارات  ب��ال��ش��خ��ص��ي��ة. 
إن��س��ان��ي��ة ك���ال���ق���درة ع��ل��ى اإلق����ن����اع، وفكرية 
ال��ت��ح��ل��ي��ل، وف��ن��ي��ة كالقراءة  ك��ال��ق��درة ع��ل��ى 
فهي  الثالثة  النفسية  امل��ه��ارة  أم��ا  الواعية. 
مهارة  يف  تتحدد  والرابعة  بالنفس،  الثقة 
ال��ث��ق��ة ب���اآلخ���ري���ن، واخل���ام���س���ة ه���ي مهارة 
والسادسة  للموظفني،  النفسية  ال��رع��اي��ة 
باملسؤولية  اإلح�����س�����اس  ب��ت��ن��م��ي��ة  ت��ت��ع��ل��ق 

االجتماعية.
وه��ي تتفرع خلمس  امل��ه��ارات األخالقية،   >
ب��ال��س��ل��وك التقي،  م���ه���ارات ه����ي: االل����ت����زام 
واالستقامة  ال���ش���رف  ب��ف��ض��ائ��ل  وال��ت��خ��ل��ق 
واألم�����ان�����ة، وال��ت��ح��ل��ي ب���أخ���الق���ي���ات امل�����روءة 
وف��ق معايير  التعامل  اإلن��س��ان��ي��ة، وض���رورة 
أسرار  على  واحل��ف��اظ  م��ح��ددة،  موضوعية 

املوظفني.
الثقافات  كالتعمق يف  الثقافية،  املهارات   >

االجتماعية واإلنسانية وغيرها.
< املهارات السياسية، كاإلميان بالشورى.

اكتشاف  كالقدرة على  القيادية،  املهارات   >
م���واه���ب م���ن ي��ع��م��ل��ون م��ع��ه، وي��ع��ي جوانب 

اإلبداع لدى كل منهم >
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استبشرت األوساط النسائية يف اململكة العربية السعودية بالقرار امللكي بتعيني صاحبة السمو امللكي األميرة رميا بنت بندر بن سلطان 
سفيرة خادم احلرمني الشريفني يف الواليات املتحدة األمريكية مبرتبة وزير يف 23 فبراير 2019م. ويأتي القرار امللكي  ضمن سلسلة من 
القرارات املعتمدة على التوجيهات احلكيمة من لدن خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده األمني صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان-يحفظهما اهلل-والتي تصب يف مصلحة املرأة السعودية، متاشيًا مع الرؤية الرشيدة 2030، والتي 
من أهدافها اإلستراتيجية رفع مستوى متكني املرأة السعودية يف املناصب القيادية، واملوقف الداعم لقضايا املرأة السعودية يف األوساط 
احمللية، واحلرص على حتويل ذلك إلى أرض الواقع مثل إصدار العديد من قوانني أنظمة األحوال الش�������خصية الداعمة للمرأة، وقرار 

قيادة املرأة.
 ويتزام�������ن ذل�������ك مع ما ش�������هدته حقوق املرأة على مس�������توى العالم م�������ن تزايد مطرد؛ وذل�������ك لتزايد اإلدراك والوع�������ي العاملي بحقوقها 
وقدراتها وإمكانياتها، وتزايد تسليط اإلعالم احلديث-خاصة يف مواقع التواصل اإللكترونية-أكثر على إجنازاتها والتعريف بحقوقها 
وطموحاتها. والدعوات العاملية لتس�������ريع اجلهود املأمولة من احلكومات واملنظمات الدولية لدعم قضايا املرأة يف مجتمعاتها، وإنش�������اء 

العديد من املنظم�������ات الدولية املختصة بقضايا املرأة، وعقد املؤمترات وامللتقيات العاملية 
اخلاصة باملرأة، ونش�������ر الوعي املجتمعي بذلك مثل تخصيص اليوم العاملي للمرأة يف يوم 

8 مارس.
وتعتبر اململكة العربية الس�������عودية من الدول املدركة لدور املرأة السعودية يف املجتمع؛ لذا 

سعت إلى النهوض بها، من خالل العديد من املبادرات والتي منها:
< دعم التعليم مبختلف مس�������توياته وتوفير فرص اإليف�������اد الداخلي واالبتعاث اخلارجي 
له�������ا، مع التركيز على التخصص�������ات التقنية النوعية؛ مثل ال�������ذكاء االصطناعي، واألمن 

السيبراني، وتقنية املعلومات، والتخصصات الطبية والصحية.
< ورفع نس�������بة دخولها س�������وق العمل يف القطاع العام وتقلدها عددًا من املناصب القيادية 
يف القطاع العام، وتعيني أول 3 سيدات يف منصب رئيس بلدية، وإنشاء اإلدارة النسائية يف 

وزارة العدل يف عام 2018م.
< وعلى مس�������توى مت�������واٍز، مت-وبقوة-دعمه�������ا يف القطاع اخلاص من خ�������الل زيادة الفرص 
الوظيفي�������ة يف مجاالت عمل لم تكن متاحة لها مس�������بقًا، ودع�������م توليها مناصب قيادية يف 
الش�������ركات واملؤسسات اخلاصة؛ مثل تعيني العديد من السيدات يف مناصب تنفيذية عليا 
يف مجال البنوك، وتعيني أول رئيسة حترير يف صحيفة السعودية السيدة سمية اجلبرتي 

رئيسة حترير صحيفة »سعودي جازيت«.
< كما حرصت على مش�������اركتها الدولية يف ذلك، من خالل مجلس األمن الدولي واجلهات 

األممية املشرفة على تنفيذ خطة »املرأة واألمن والسالم«.
< وحرصت على نش�������ر الوع�������ي املجتمعي واملن�������اداة مبواجهة التحديات الت�������ي حترم املرأة 
واملجتمع بأسره من التطور واالزدهار؛ لذا صدر قانون مكافحة التحرش ألن التحرش من 

أخطر التحديات التي تواجه املرأة يف مكان العمل.
ويف املقاب�������ل كان�������ت املرأة الس�������عودية على قدر املس�������ئولية، حيث متكنت م�������ن إثبات تفوقها 
وجدارتها على املستوى احمللي والدولي ومن أحد أهم اإلجنازات دخولها مجلس الشورى، 
ومشاركتها يف االنتخابات البلدية-مرشحًة وناخبًة-ودورها يف العمل الدبلوماسي والذي 
مت تتويجه-كما أش�������رنا إليه يف بداية املقال-وهو تعيني صاحبة السمو امللكي األميرة رميا 
س�������فيرة خادم احلرمني الشريفني يف أمريكا، وذلك ألنها أول امرأة سعودية تتقلد منصب 
وزير يف التاريخ الس�������عودي، وما زاد من فخر األوس�������اط النس�������ائية الس�������عودية هو تعيينها 

سفيرة يف دولة من الدول العظمى على مستوى العالم >

،،

،،

تعتبر اململكة 
العربية السعودية 

من الدول املدركة 
لدور املرأة 

السعودية يف 
املجتمع؛ لذا سعت 

إلى النهوض بها، 
من خالل العديد 

من املبادرات

مقال

متكني املرأة السعودية ليس حبرًا على ورق

k

أ. هدى صالح أبو حيمد
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مقال

التوظيف يف قطاع السياحة
حاولت العديد من الدراس�������ات االقتصادية تقدير مس�������اهمة قطاع اخلدمات السياحية يف اجناز النمو االقتصادي، وحتديد دوره يف استدامة هذا النمو يف 
التجارب الدولية املختلفة. وقد عكست نتائج أغلب هذه الدراسات وجود ما يشبه االتفاق على تنامي الدور الذي يحتله قطاع السياحة يف توليد الناجت 
احملل�������ي؛ وم�������ن ثم تنامي دوره يف اجناز النمو االقتصادي يف العديد من دول العالم. ويف املقابل ال يوجد اتفاق مماثل على قدرة هذا القطاع على حتقيق 

االستدامة يف النمو.
فهناك باحثون يرون أن قطاع الس�������ياحة قادر على احلفاظ على معدل مرتفع ومس�������تقر من النمو االقتصادي، ومنهم من يعتقدون أنه ال يجوز للسياسة 
االقتصادية التعويل على النمو املولد من هذا القطاع إذا أرادت اس�������تدامة ما حتققه من منو اقتصادي. وألن املقام ال يتس�������ع لالستفاضة يف تفنيد حجج 
املؤيدين واملعارضني لدور القطاع الس�������ياحي يف النمو االقتصادي، وبهدف استش�������راف مستقبل القطاع الس�������ياحي يف االقتصاد السعودي، فسنكتفي هنا 
مبحاولة اإلجابة على الس�������ؤالني التاليني: إلى أي مدى يس�������هم القطاع السياحي يف اس�������تدامة النمو االقتصادي السعودي؟ وتنفيذًا لرؤية اململكة 2030 

بتعزيز دوره يف النمو االقتصادي، ما هي املقترحات الكفيلة بجعل قطاع الس�������ياحة الس�������عودي العبًا ذا ش�������أن يف 
خطط التنمية املستقبلية؟ لإجابة على السؤال األول، ويف حدود ما تتيحه اإلحصاءات السنوية ملؤسسة النقد 
العربي السعودي، ميكننا الوقوف على دور قطاع السياحة يف حتقيق النمو االقتصادي السعودي واستدامته، من 
خالل مؤش�������ر التوظيف السياحي، ومؤشر االنفاق السياحي، ومؤشر امليزان السياحي )يوضح هذا امليزان الفرق 

بني نفقات السياحة املغادرة والسياحة الوافدة(.
فلقد متكن قطاع السياحة من مضاعفة الوظائف يف أنشطته املختلفة 3,5 مرة تقريبًا؛ إذ زادت الوظائف املتاحة 
يف الفنادق، واملطاعم، واملقاهي، ووكاالت الس�������فر والس�������ياحة، وخدمات نقل املسافرين، واخلدمات الترفيهية، بني 
عام�������ي 2005م، و2017م م�������ن 285 ألف وظيفة لتصل إلى حدود مليون وظيفة. وتعكس هذه البيانات األداء املتميز 

لقطاع السياحة يف استيعاب الداخلني اجلدد لسوق العمل السعودي.
وعادة ما يتس�������بب القطاع السياحي يف زيادة االنفاق االستهالكي؛ وهو ما تثبته بيانات إنفاق السياحة الداخلية 
يف الس�������عودية. فلق�������د تضاعفت هذه النفقات 2,8 مرة تقريبا يف الفت�������رة 2005-2017م، لتبلغ 145,7 مليار ريال يف 

العام 2017م.
إلى هذه النقطة من التحليل، يبدو أن قطاع الس�������ياحة الس�������عودي قادر على النمو؛ بسبب قدرته على زيادة التشغيل واإلنفاق، لكننا ال نستطيع أن جنزم 
بدوره يف استدامة هذا النمو إال من خالل حتليل أوضاع امليزان السياحي، وحتديد مدى قدرته على جلب وتوطني التكنولوجيا املتقدمة. فبيانات امليزان 
الس�������ياحي تش�������ير إلى تفوق معدل منو اإلنفاق على الس�������ياحة املغادرة للمملكة مقارنة مبعدل منو االنفاق على الس�������ياحة الوافدة إليها، ومبا خلق عجزًا 
يف امليزان الس�������ياحي خالل الفترة 2009-2016م. إال أنه بداية من العام 2017م عاد الوضع للتحس�������ن، وقد ش�������هد امليزان السياحي فائضًا لصالح السياحة 
الوافدة؛ بسبب التراجع احلاد يف نفقات السياحة املغادرة، وليس لنمو نفقات السياحة الوافدة. لكن ماذا عن دور قطاع السياحة يف توطني التكنولوجيا؟ 
ورغم أننا ال منلك بيانات تفصيلية عن التكنولوجيا التي استطاع قطاع السياحة السعودي توطينها، إال أنه من املستقر عليه أن قطاع السياحة يرتفع 
فيه�������ا نصيب العنصر البش�������ري مقابل انخفاض التكنولوجي�������ا. ولذلك ال يعتبر كقطاع الصناعة يف قدرته على توط�������ني التكنولوجيا احلديثة، اللهم إال 
بع�������ض طرائق تكنولوجيا االتصال، والدعاية، والتس�������ويق، وغيره�������ا. وهي نوعية حتتاج إلى البرمجيات أكثر من حاجته�������ا للتكنولوجيا املادية. ويف ضوء 
ذلك، وبقدر معقول من الثقة، ميكن القول إن قطاع الس�������ياحة الس�������عودي يستطيع أن يعزز من النمو االقتصادي احملقق، لكن ستنخفض درجة ثقتنا يف 
االدعاء القائل بقدرته على اس�������تدامة هذا النمو. ولذلك س�������نقترح يف املداخل التالية بعض العوامل التي نراها ضرورية جلعل قطاع السياحة السعودي 

ُمنفذًا لرؤية اململكة للعام 2030، وخادمًا خلطط التنمية املستقبلية فيها.
املدخل األول: أن مُينح وزن نسبي مرتفع لتنمية ألنشطة السياحة الثقافية والتراثية ضمن خطة تطوير قطاع السياحة السعودي، والوزن النسبي الذي 
نقصده هنا هو زيادة الدعم املقدم ألنش�������طة االس�������تثمار يف تأهيل التراث الثقايف الس�������عودي، سواء كان بدعم البنية األساسية يف مواقع التراث الثقايف، أو 

املساندة الترويجية لهذه املواقع؛ بهدف خلق طلب فعال على املنتجات التي ستقدمها الشركات املطورة لهذا النشاط، كي تصبح مجدية استثماريًا.
املدخل الثاني: االهتمام بنقل املهارات العمالية واألنظمة اإلدارية احلديثة لألنشطة املختلفة يف القطاع السياحي، ودون اإلخالل بالضوابط االقتصادية 
واالجتماعية املختلفة. وحتى ميكن توطني املهارات العمالية؛ يتعني االهتمام بنوعية التكنولوجيا املس�������تخدمة يف قطاع الس�������ياحة، والتأكد من توافقها 

مع الطبيعة اخلاصة لهذا القطاع، والتأكد من قدرتها على حتقيق وفورات يف انتاج اخلدمات السياحية املتطورة.
املدخل الثالث: تعزيز املش�������اركة املجتمعية يف أنش�������طة قطاع الس�������ياحة، وخصوصًا يف األقاليم واملناطق احمليطة واملجاورة للمواقع التراثية والس�������ياحية. 
ولتدعيم هذه املش�������اركة يتعني على القطاع احلكومي حتفيز إس�������تراتيجية املش�������اركة االس�������تثمارية مع القطاع اخلاص؛ لالس�������تفادة من القدرات املالية 

والتنظيمية التي متتلكها املؤسسات االجتماعية قريبة الصلة بالقطاع السياحي، وخصوصا السياحة الثقافية.
املدخل الرابع: أن جتتهد اجلهات احلكومية املسؤولة عن تنمية قطاع السياحة يف تطوير »ميثاق سياحي« ينظم املسؤولية االجتماعية للشركات العاملة 

يف قطاع السياحة، ويستهدف احلفاظ على البيئة احلاضنة لهذه الشركات.
ومن خالل هذه املداخل، ميكن لقطاع السياحة أن يرتقي دوره يف تعزيز النمو االقتصادي السعودي، وأن تزداد مقدرته على استدامة هذا النمو. ودون أن 

نغفل أن النظرة التنموية لهذا القطاع تراه ُمساند لعملية التنمية االقتصادية، وليس عمادها! >

kعضو هيئة التدريب - معهد اإلدارة العامة
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 ارتياح وانسجام
تتك�������ون الدراس�������ة من 6 فص�������ول، وتقع يف 292 
صفحة. يس�������تهلها الباحث�������ان بالفصل األول 
أو »اإلط�������ار العام للدراس�������ة«، وال�������ذي يلفتان 
من خالل�������ه إلى أن موضوع املواءمة بني الفرد 
والوظيف�������ة يع�������د أح�������د املوضوع�������ات البحثية 
شائعة االس�������تخدام لدراسة اجتاهات وسلوك 
وقي�������م وأه�������داف وحاج�������ات وق�������درات األف�������راد 
العامل�������ني يف املنظم�������ات. ويش�������يران إل�������ى أن 
دراس�������ة التوافق أو املواءمة من منظور متعدد 
األبع�������اد ق�������د أكدته دراس�������ات عدي�������دة، وهو ما 
تنتهجه هذه الدراسة، ويريان أن هذه املواءمة 
تنعكس على صحة الفرد النفس�������ية وسعادته 
وارتياحه يف عمله وتقبله للمهام واملسؤوليات 
التي يقوم بها، وانس�������جامه مع بيئته وزمالئه، 
وزيادة مستوى أدائه؛ وهو ما يؤكد على أهمية 
هذه الدراس�������ة التي تتضح أبعادها ومحاورها 
يف اختب�������ار تأثي�������ر املتغي�������رات الدميوجرافية 
والوظيفي�������ة عل�������ى أبعاد املواءمة س�������واء كانت 
وظيفية مكمل�������ة، أو بني املوظ�������ف ومنظمته، 
أو بني املوظف ومديره أو مش�������رفه املباش�������ر، أو 
بينه وبني فريق العمل أو زمالئه. وعلى متغير 
النية لترك العمل. وقد قام الباحثان بتطبيق 
دراستهما على عينة عشوائية طبقية قوامها 
472 موظف�������ًا من موظفي ال�������وزارات والهيئات 
واملصال�������ح واملؤسس�������ات واجلامع�������ات مبدين�������ة 

الرياض.

أوراق علمية

المواءمة بين الموظف والوظيفة وأثرها في النية لترك العمل
تاأثريها مهم يف حت�سن االإنتاجية واالأداء املتميز

�سغلت العالقة بن املوظف ووظيفته اأذهان اخلرباء واالأكادميين يف علم االإدارة؛ الأنها جوهر حت�سن اإنتاجيته، وحتقيق االن�سجام بينه 

وبن زمالئه، مما ينعك�ض ب�سكل اإيجابي على االأداء املتميز للمنظمة ككل. وهي عالقة مت�سابكة، واأطرافها املوظف ب�سماته ال�سخ�سية 

التوافق؛  اأو  املواءمة  العالقة ُيعرب عنها مب�سطلح  اأو مروؤو�سن، ومنظمته، واملجتمع ككل. وهذه  روؤ�ساء  والوظيفية، وزمالئه �سواء كانوا 

والعك�ض  االإبداعية،  طاقاته  لديه  وتفجرت  وعطائه  بوظيفته  املوظف  ارتباط  ازداد  كلما  باالإيجابية  املواءمة  هذه  ات�سفت  فكلما 

الوظيفية لي�ض  املواءمة  ال� 21. وحتقيق هذه  القرن  التوظيف ملنظمات  اأهمية يف قرارات  ذا  اأ�سبح  والثقايف  القيمي  �سحيح. فالتوافق 

اأو ف�سل عالقة املوظف بوظيفته ومنظمته، وهو ما ميثل  التي متكننا من احلكم على جناح  املواءمة هي  امل�سكلة ولكن درجة هذه  هو 

جوهر م�سكلة الدرا�سة امليدانية ال�سادرة عن معهد االإدارة العامة، والتي اأجراها كل من اأ.�سعود بن غازي العتيبي واأ.جمدي عو�ض مبارك 

بعنوان: »املواءمة بن املوظف والوظيفة واأثرها يف ترك العمل«، ون�ستعر�سها معكم على �سفحات »التنمية االإدارية«.

املواءمة املهنية
ويف مع�������رض حديثهما عن اإلط�������ار النظري 
للدراس�������ة، يناقش الباحث�������ان نظرية املواءمة 
املهني�������ة، واملواءم�������ة بني الفرد وبيئ�������ة العمل، 
والني�������ة لترك العمل. فيرك�������زان يف حديثهما 
ع�������ن املواءم�������ة املهنية على مفاهي�������م املواءمة 
ومجاالته�������ا، وطبيعته�������ا وتش�������كل نظريتها، 
وأهدافه�������ا واملداخل العلمية التي تفس�������رها 
وش�������روطها ومصادره�������ا، وأس�������اليب حتقي�������ق 
التواف�������ق املهن�������ي للعامل�������ني، والعوامل التي 
تؤث�������ر فيه، ومظاه�������ر التوافق املهني، وس�������وء 
التواف�������ق املهن�������ي. فيس�������لطان الض�������وء على 
التعريفات واملفاهي�������م املختلفة التي قدمها 
العديد م�������ن الباحثني واخلب�������راء للمواءمة، 

ويصنفانه�������ا بأن بعضها رك�������زت على التوازن 
النفس�������ي أو الش�������خصي، وبعضها ركزت على 
الت�������وازن واالنس�������جام مع البيئ�������ة، يف حني أن 
البعض اآلخر ركزت على اجلانب االجتماعي 
واالنس�������جام مع املجتمع والبيئ�������ة احمليطة. 
ث�������م يقدمان تعريف�������ًا لها بأنها م�������دى توافق 
وانس�������جام الفرد مع البيئ�������ة التي يعمل فيها 
إلش�������باع حاجاته ورغباته وحتقي�������ق أهدافه، 
واالستجابة والتكيف معها، مبا يرضي الفرد 

ويعود عليه بالنفع والفائدة املرجوة.
وتوضح الدراسة أهمية املواءمة املهنية والتي 
تتمثل يف قدرة الفرد على مواجهة مش�������اكله، 
والتكي�������ف مع املتغي�������رات املختلفة واحلفاظ 
عل�������ى توازن�������ه االنفعال�������ي، وإزال�������ة توترات�������ه، 
وإقام�������ة عالق�������ات اجتماعي�������ة إيجابي�������ة م�������ع 
باقي أفراد املجتمع يس�������ودها الود واالحترام 
املتبادل، واكتس�������اب املهارات واخلبرات، ومتتع 
الف�������رد بالصح�������ة والتوافق النفس�������ي. كذلك 
تق�������دم عرض�������ًا بانوراميًا للمداخ�������ل العلمية 
التي تفس�������ر املواءم�������ة املهنية وه�������ي: املدخل 
النفسي،  أو  والس�������يكولوجي  الفس�������يولوجي، 
والثقايف االجتماعي، واملدخل الشامل الذي 
يق�������وم عل�������ى التفاعل بني املداخل الس�������ابقة. 
ويتط�������رق الباحث�������ان إل�������ى مص�������ادر املواءمة 
املهني�������ة أو أس�������باب حتققه�������ا وه�������ي نوع�������ني، 
أولها مصادر تنظيمي�������ة تتحدد يف متطلبات 
شخصية كالروح املعنوية والذكاء، ومتطلبات 

 تعديل وتطوير أنظمة 
ولوائح اخلدمة املدنية وفقًا 
لرؤية اململكة والتكنولوجيا 

احلديثة وبيئة العمل

إعداد : د.أحمد زكريا أحمد
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التنمية اإلدارية

واإلضاءة،  التنظيم�������ي  كاملناخ  فس�������يولوجية 
ومتطلبات املهام كعالقات العمل واملسؤولية، 
والن�������وع الثاني ه�������ي املصادر العامة كوس�������ائل 

اإلعالم واحلياة العائلية.
7 نظريات و8 مستويات

وينتق�������ل العتيب�������ي ومب�������ارك للحدي�������ث ع�������ن 
املواءم�������ة بني الف�������رد وبيئة العم�������ل، فيبرزان 
مفهومه�������ا ونظرياته�������ا ومس�������توياتها وطرق 
قياس�������ها. فتؤك�������د نظرية املواءم�������ة بني الفرد 
ب�������ني  واالنس�������جام  التق�������ارب  عل�������ى  والبيئ�������ة 
خصائ�������ص الف�������رد كاحلاج�������ات، وخصائ�������ص 
البيئة كمتطلبات العم�������ل. وأن أنواع التوافق 
الثالث�������ة )توافق الش�������خص مقاب�������ل املنظمة، 
وتوافق الش�������خص مقابل اجلماع�������ة، وتوافق 
الش�������خص مقاب�������ل الوظيفة( ترتبط بش�������كل 
إيجاب�������ي م�������ع مخرج�������ات ش�������خصية عديدة 
ل�������ألداء كالرض�������ا الوظيفي. وترتبط س�������لبيًا 
م�������ع نوايا الدوران الوظيف�������ي أو ترك العمل. 
وتتحدد النظريات املفسرة لهذه النوعية من 
املواءم�������ة يف 7 نظريات ه�������ي: نظرية التفاعل 
البينش�������خصي، ونظرية التبادل االجتماعي، 
ونظرية التكيف مع العمل، ومنوذج التطابق 
املهن�������ي لتصمي�������م العم�������ل، ومن�������وذج اجلذب 
إش�������باع  ونظري�������ة  واالس�������تنزاف،  واالختي�������ار 
احلاج�������ات الوظيفي�������ة، ونظري�������ة الضغ�������ط-
احلاجة. أما عن أنواع املواءمة يف بيئة العمل 
فتتضمن املواءمة املكملة، واملتممة، واملواءمة 
مع قيم العمل، واملدرك�������ة والفعلية، واملواءمة 
وف�������ق املس�������توى ال�������ذي تك�������ون فيه. وتنقس�������م 
مس�������تويات املواءمة بني الف�������رد وبيئة العمل 
إل�������ى 8 مس�������تويات ه�������ي: املواءمة ب�������ني الفرد 
واملنظم�������ة، وبني الفرد والوظيفة، وبني الفرد 
وفريق العمل، وبني الفرد واملش�������رف املباش�������ر، 
وبني الف�������رد وذاته، وبني الف�������رد واملهنة، وبني 
الفرد واملجتمع. وميك�������ن قياس هذه املواءمة 
إما من خالل املقاييس املباشرة التي تتضمن 
مقاييس التوافق املباش�������ر أو املدرك بس�������ؤال 
األف�������راد إذا كانوا يعتق�������دون بحدوث التوافق 
اجليد، أو عن طريق املقاييس غير املباش�������رة 
مثل مقياس )OCP( وهذه املقاييس تش�������مل 

مقاييس مناس�������بة تفصل ب�������ني ترتيب املدرك 
)أو الفعل�������ي( واملفض�������ل )أو املرغ�������وب في�������ه( 
للثقاف�������ة باس�������تخدام بنود القيم املتش�������ابهة 
ثم يت�������م مقارنة القي�������م التنظيمي�������ة املدركة 

واملفضلة.
وبالنس�������بة للني�������ة لت�������رك العم�������ل، فيبرزه�������ا 
الباحثان م�������ن حيث مفهومه�������ا، والنظريات 
املفس�������رة لها، والعوامل املؤث�������رة فيها، وطرق 
التقليل منها يف املنظمة. فيقرران أن أسباب 
ترك العم�������ل متعددة، منها م�������ا هو اختياري 
)طوعي( بإرادة املوظف نفس�������ه كاالس�������تقالة، 
ومنها ما هو إجباري )إلزامي( من قبل املنظمة 
كالتقاعد. ويعاجلان العوامل املتعددة املؤثرة 
يف نية ترك العمل؛ مث�������ل اجتاهات العاملني 
نح�������و اإلج�������راءات غي�������ر العادل�������ة، والرات�������ب، 
وضغوط العمل...وغيرها. وحتصر الدراس�������ة 
ط�������رق تقليل نية ت�������رك العمل ع�������ن املنظمة 
يف 7 طرق هي: االهتم�������ام ببناء فريق العمل 
داخ�������ل املنظم�������ة، وتوافر الثق�������ة املتبادلة بني 
العاملني والرؤس�������اء، واالهتم�������ام بأخالقيات 
العمل، واإلشراف املناسب، واالهتمام بتمكني 
العامل�������ني، واحترام العامل�������ني، والعمل على 

حتسني الرضا الوظيفي.
نية متوسطة

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة، والتي 
م�������ن أبرزه�������ا ما يل�������ي: إن اخت�������الف الوظيفة 
الفعلية التي ميارس�������ها املوظفون مع مسمى 
الوظيف�������ة املعينني عليها قد يؤدي إلى س�������وء 
أو ع�������دم توافق هؤالء املوظفني مع وظائفهم، 
الدميوجرافي�������ة  املتغي�������رات  تؤث�������ر  كذل�������ك 
والوظيفية لهؤالء املوظفني واملتمثلة يف كل 

من جنس املوظف واختالف املسمى الوظيفي 
والتخصص العلمي وس�������نوات اخلبرة وجهة 
العم�������ل يف املواءمة والتواف�������ق الوظيفي لهم؛ 
بينما لم يكن لهذه املتغيرات التأثير نفس�������ه 
يف النية لتركهم العمل. وقد اتضح أن لديهم 
ه�������ذه النية لترك وظائفه�������م احلالية بدرجة 
متوس�������طة، وأن وجود تلك النية ليس مؤشرًا 
لعدم توافقهم أو س�������وء ه�������ذا التوافق. وجاء 
تقدير جهودهم ماديًا ومعنويًا كأكثر األبعاد 
أهمية لتعزيز وحتس�������ني التوافق بني املوظف 
ووظيف�������ة اخلدمة املدنية. كم�������ا يؤثر كل من 
التواف�������ق الكلي وبع�������دي التوافق بني املوظف 
واملنظم�������ة والوظيفي املكمل على مدى وجود 

نية لدى املوظفني لترك العمل.
توصيات متنوعة

ويف ضوء النتائج التي خلصت لها الدراس�������ة؛ 
يب�������دي كل من أ.س�������عود العتيب�������ي وأ. مجدي 
مب�������ارك العديد من التوصي�������ات، والتي منها 
ما ه�������ي موجهة ملؤسس�������ات اخلدم�������ة املدنية 
واملس�������ؤولني فيه�������ا كتفعيل عملي�������ة التطويع 
احلكومي�������ة،  املنظم�������ات  يف  االجتماع�������ي 
للموظفني.  النفس�������ية  بالصحة  واالهتم�������ام 
ومنه�������ا توصي�������ات موجه�������ة ل�������وزارة اخلدم�������ة 
املدنية وأبرزها تعديل وتطوير أنظمة ولوائح 
اخلدمة املدنية مبا يتناسب مع رؤية اململكة 
والتكنولوجيا احلديثة وتغيرات بيئة العمل. 
باإلضافة إلى توصيات موجهة إلدارات املوارد 
البشرية يف مؤسس�������ات اخلدمة املدنية والتي 
من أهمها تطبيق أساليب حديثة يف التعامل 
مع املتقاعدين واملس�������تقيلني من مؤسس�������ات 
اخلدم�������ة املدني�������ة، وتفعيل برام�������ج تخطيط 
وتنمية املسار الوظيفي للموظفني لتحسني 
وتعزي�������ز توافقه�������م م�������ع الوظائ�������ف. وهن�������اك 
توصي�������ات موجه�������ة ملوظفي اخلدم�������ة املدنية 
ومنه�������ا أن يعوا دورهم يف متابعة توافقهم مع 
وظائفهم طيلة سنوات خدمتهم. ويختتمان 
توصياتهما بتلك املتعلقة بالباحثني إلجراء 
دراس�������ات مس�������تقبلية يف مجال التوافق وفق 
موضوع�������ات متنوعة ومنها أث�������ر التوافق بني 

الفرد والوظيفة يف إنتاجية املوظفني >

 املوظفون لديهم النية 
لترك أعمالهم بدرجة 
متوسطة وليس ذلك 
مؤشرًا لعدم املواءمة

التنمية اإلدارية
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األرقام واإلدارة

18,4%

10

30% 

525,36 

35,000

)نشرة سوق العمل الربع الثالث 2018م صادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء(.

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

العمرية  الفئة  ذوي  السعوديني  للمشتغلني  نسبة  أعلى  هي 
)30-34( عامًا من إجمالي عدد املشتغلني السعوديني. يليهم 

السعوديني يف الفئة العمرية )35-39( عامًا بنسبة %17,2. 

)املوقع اإللكتروني لـ CNN بالعربية(.

)موقع رؤية اململكة العربية السعودية 2030 على اإلنترنت(.

)جريدة االقتصادية(.

)املوقع اإللكتروني ملجلة »املجلة«(.

مهارات يبحث عنها أصحاب العمل يف سوق التوظيف هي: مهارات 
واملرونة،  بالتعلم،  والرغبة  التحليلية،  واملهارات  التواصل، 
واملهارات الشخصية، والقيادة، والتخطيط، والتمتع مبعرفة 
ضمن  والعمل  إبداعية،  ومهارات  الثقافات،  مختلف  حول 

الفريق.

 2030 اململكة  رؤيــة  حتقيقها  تستهدف  التي  النسبة  هي 
من  بداًل  2030م  عام  بحلول  العمل  سوق  يف  املرأة  ملشاركة 

نسبة %22.

مليار ريال هي قيمة أرباح املصارف السعودية طوال الـ 17 عامًا 
املمتدة منذ عام 2002م حتى نهاية الربع الثالث لعام 2018م، 
قيمتها  بأرباح  الفترة  هذه  خالل  األعلى  2017م  عام  وكان 

44,96 مليار ريال. 

امرأة سعودية يدرسن يف 60 دولة حول العالم. وتعتبر أميركا الوجهة األولى 
حيث  اخلارجي؛  لالبتعاث  الشريفني  احلرمني  خادم  لبرنامج 
يشكل الطالب والطالبات املبتعثون لها نحو 60% من إجمالي 

املبتعثني الذين يبلغ عددهم أكثر من 114 ألف مبتعث. 
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ال ش�������ك يف أن تقدم الدول يف عاملنا املعاصر يقاس مب�������دى تقدمها يف مجال القيادة اإلدارية؛ 
ألن سر تنمية الدولة وتقدمها لم يعد يكمن يف مقدرتها على استخدام ثرواتها، بل يف كيفية 
اس�������تخدامها القوى البش�������رية. ل�������ذا تعتبر عملية التخطي�������ط لتهيئة الق�������وى العاملة الذين 
س�������تحتاجهم األجهزة احلكومية يف املس�������تقبل إحدى املمارسات اإلس�������تراتيجية املهمة إلدارة 
امل�������وارد البش�������رية؛ ملا لها من تأثيرات إيجابي�������ة على أداء هذه األجهزة. حي�������ث يرتبط النجاح 
أو االخف�������اق يف األجهزة احلكومية بتحقيق مهامها ب�������أداء قياداتها اإلدارية. ويالحظ أن من 
مظاه�������ر انخفاض اإلنتاجية يف األجهزة احلكومية العربية غياب املعايير املوضوعية الختيار 
قياداتها اإلدارية؛ لذلك يجب قياس أداء قياداتها اإلدارية من حيث واقع تطبيق قياس أدائهم، 
ومعرفة أهم األساليب املستخدمة يف القياس، وحتديد أهم املعوقات والصعوبات التي تواجه 
تطبي�������ق قياس أداء القيادات اإلداري�������ة احلكومية باململكة. ويف ضوء ذل�������ك جلأت اململكة إلى 
حث األجهزة احلكومية على قياس أدائها بغرض حتس�������ينه وسرعة اجناز املعامالت من خالل 
األنظم�������ة واللوائح والتعاميم الصادرة تباعا، وتكليف األجهزة الرقابية مبتابعة مراقبة األداء 

يف كافة األجهزة احلكومية، باإلضافة إلى إنشاء مركز قياس األداء لألجهزة احلكومية.
    وتنش�������أ احلاجة إلعداد قادة املستقبل يف القطاعات احلكومية من عدة أسباب. أولها توسع 
نشاطات املنظمات املعاصرة؛ مما نتج عنه إنشاء وحدات واقسام ادارية حديثة وبالتالي زيادة 
احلاجة ألعدا كبيرة من القادة لتولي مهام اإلش�������راف على هذه النشاطات. وثانيها انخفاض 
قوة العمل يف القطاع احلكومي س�������واء ألس�������باب طوعية، كالبحث عن حوافز ومزايا أفضل أو 
بس�������بب اس�������تحقاق التقاعد ألعداد كبيرة من املوظفني احلكومي�������ني، وهي ظاهرة تعاني منها 
كثير من املجتمعات الغربية كالواليات املتحدة وبريطانيا وكندا؛ فعلى سبيل املثال ال احلصر 
تش�������ير دراس�������ة املكتب الفيدرالي لش�������ئون املوظفني إلى أن 69% من القوى العاملة يف احلكومة 
األمريكي�������ة بكافة مس�������توياتها ستس�������تحق التقاعد بحل�������ول عام 2016م بن�������اء على إحصاءات 
التعداد الس�������كاني لعام 2006م. يف حني أن إحص�������اءات وزارة اخلدمة املدنية يف اململكة العربية 
الس�������عودية لعام 2014م تش�������ير إلى أن 38% تقريبًا من عدد املوظفني احلكوميني س�������يبلغ س�������ن 

االستحقاق التقاعدي.
    ومما يجعل املش�������كلة أكثر تعقيدا ضعف قدرة األجهزة احلكومية على استقطاب املوظفني 
الش�������باب إلحاللهم محل املوظفني التاركني للعمل طوعًا أو املستحقني للتقاعد بسبب تدني 
الرغبة وضعف اإلقبال على الفرص الوظيفية احلكومية لضعف الرواتب واحلوافز يف القطاع 
احلكومي باملقارنة مع القطاع اخلاص. فقد ُأطلق على ظاهرة اس�������تحقاق شريحة كبيرة من 
املوظف�������ني احلكوميني للتقاعد اس�������م »فن�������اء العقول« وقد حذر كثير م�������ن الباحثني من اآلثار 
اخلطي�������رة لهذه الظاهرة على أداء ومس�������تقبل املنظمات احلكومية، والت�������ي من أهمها فقدان 
الذاك�������رة التنظيمي�������ة والثقافة التنظيمية اللتان أنش�������أهما القياديون واملوظفون الس�������ابقون 
وفق�������دان املعلومات واملعارف واملهارات وش�������بكات العالقات يف الوظائف الرئيس�������ية لنش�������اطات 
املنظمة نتيجة فقدان القوى العاملة، ومن األسباب الرئيسية أيضا لتبني مفهوم إعداد قادة 
املس�������تقبل من قبل املنظمات املعاصرة تزايد االهتمام بالفكر والتخطيط اإلس�������تراتيجي من 

قبل املنظمات يف كافة نشاطاتها >

،،

،،

من أسباب تبني 
مفهوم إعداد 

قادة املستقبل 
تزايد االهتمام 

بالفكر 
والتخطيط 

اإلستراتيجي 
من قبل 

املنظمات

مقال

القيادة اإلدارية وتنمية املوارد البشرية

k د.عبدالرحمن عيسي

kعضو هيئة التدريب  - قطاع احملاسبة -  معهد اإلدارة العامة
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البيئة  على  جديد  كتنظيم  الواحد  الشخص  شركة  السعودي  املنظم  استحدث   
التجارية السعودية؛ حتقيقًا ملصالح املتمولني ورجال األعمال والشركات الراغبني 

يف تأسيس أو امتالك شركة كي ينفردوا مبشروعاتهم بداًل من االستعانة بالغير. 
منفصلة  بذمة  لتمارس  وغيرها  كالبنوك  الكبيرة  الشركات  حتتاجها  كما 

سمعتها  متس  قد  التي  أو  عليها  املمنوعة  األنشطة  يف  االستثمارية  أغراضها 
وائتمانها؛ وهي بذلك تعتبر أهم تطبيق لقواعد الشركتني القابضة والتابعة. 

الواحد يف نظام الشركات  لذلك اخترنا لكم كتابًا بعنوان: »شركة الشخص 
السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/3 يف 1437/1/28هـ« ملؤلفه د.محمد 

حسني إسماعيل، وهو من إصدارات معهد اإلدارة العامة؛ كي نقرأه معًا على 
صفحات »التنمية اإلدارية«.

قرأت لك

صورتان
ي��ت��ك��ون ال��ك��ت��اب م��ن م��ق��دم��ة، و3 أبواب 
تتضمن 9 فصول، وتبلغ عدد صفحاته 
306 ص��ف��ح��ات. وت��ب��دو أه��م��ي��ت��ه يف أنه 
النظام  ن���ص���وص  ع��ل��ى  ال���ض���وء  ي��ل��ق��ي 
الغموض  فيزيل  والتحليل  ب��ال��دراس��ة 
ال���ق���ص���ور، وي��س��اه��م يف خدمة  وي��ك��م��ل 
األجهزة احلكومية وعامليها القائمني 
الشركات  ت��أس��ي��س  ع��ل��ى  رق���اب���ة  ك��ج��ه��ة 

وعلى أدائها ألنشطتها.
ففي الباب األول للكتاب يتحدث املؤلف 
الشخص  لشركة  النظري  »اإلط���ار  ع��ن 
ال��واح��د«؛ حيث يرى أن نظام الشركات 
نقلة  أح�����دث  2015م  ل���ع���ام  ال���س���ع���ودي 
أبواب  مختلف  يف  األث���ر  بعيدة  نوعية 
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 
املساهمة  وش���رك���ة  األش���خ���اص  ش���رك���ات 
والشركة ذات املسؤولية احملدودة بشركة 
ج����دي����دة ل���ه���ا ص�����ورت�����ان وه����م����ا: شركة 
املسؤولية  م��ح��دودة  ال��واح��د  ال��ش��خ��ص 
وشركة الشخص الواحد املساهمة، كما 

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

ورصد  بها  والتعريف  امل��ق��ارن  ال��ق��ان��ون 
مزاياها، كما يبرز مالمح هذه الشركة 
وصفتها  واسمها  طبيعتها  خ��الل  م��ن 

التجارية وأغراضها.
خصائص وارتباط

ويوضح الفصل الثاني »خصائص شركة 
ال��ش��خ��ص ال���واح���د« ال��ت��ي مت��ي��زه��ا عن 
الشركة  الشركات حتى عن  غيرها من 
امل��س��ؤول��ي��ة م��ت��ع��ددة الشركاء  م��ح��دودة 
وعن شركة املساهمة، وهذه اخلصائص 
ت��ت��ح��دد يف خ��ص��ي��ص��ت��ني، أواله���م���ا هي 
وحدانية الشريك فيها، لذلك كثيرًا ما 
يتم التعبير عنه بالشريك الوحيد ألن 
والثانية  مب��ف��رده،  عليه  قائمة  الشركة 
الشريك  م���س���ؤول���ي���ة  م����ح����دودي����ة  ه����ي 
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؛ 
لالسترداد  ح���ق  ه��ن��ا  ي���وج���د  ال  ح��ي��ث 
الفصل  أم��ا  الشريك.  وحدانية  بسبب 
»ارت��ب��اط شركة  ال��ث��ال��ث فموضوعه ه��و 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/3 يف 1437/1/28ه�

شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي

<<  مؤهلة ألن تكون شركة 
قابضة إذا امتلكت 51% من 

رأسمال شركة أخرى
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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 5 ماليني ري��ال. وبالرغم من ذلك 
ف���إن ق��واع��د ش��رك��ة ال��ش��خ��ص الواحد 
ق���واع���د الشركتني  ن��ط��اق��ًا م���ن  أض��ي��ق 
املؤلف  وي���ب���دي  وال���ت���اب���ع���ة،  ال��ق��اب��ض��ة 
ملحوظة يف ه��ذا الصدد وه��ي أن��ه إذا 
لنسبة  املعنوي  الشخص  امتالك  ك��ان 
51% م��ن رأس��م��ال ش��رك��ة أخ���رى يجعل 
منه شركة قابضة والثانية شركة تابعة 
الواحد محدودة  الشخص  ف��إن شركة 
طبيعي  لشخص  )اململوكة  املسؤولية 
ت��ك��ون شركة  م��ؤه��ل��ة ألن  م��ع��ن��وي(  أو 
رأسمال  م��ن   %51 امتلكت  إذا  قابضة 
ش���رك���ة أخ������رى. ووف����ق����ًا ل���ذل���ك يدرس 
ه��ذا الفصل ثالثة نقاط ه��ي: ماهية 
ال��ق��اب��ض��ة، وش����روط وصفها،  ال��ش��رك��ة 
الشخص  املقارنة بني شركة  وخالصة 
الواحد والشركتني القابضة والتابعة.

تأسيسها ورأسمالها وإدارتها
الثاني  ال���ب���اب  د.إس��م��اع��ي��ل يف  وي���رك���ز 
م��ن ال��ك��ت��اب ع��ل��ى »ق��واع��د ب��ن��اء شركة 
الشخص الواحد«، والذي يشتمل على 
ث��الث��ة ف��ص��ول م��ت��ن��وع��ة، ي��ح��دد أولها 

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 
)ع���ام���ة وخ���اص���ة( متعلقة  م��وض��وع��ي��ة 
امل����ؤس����س لها،  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ب���ال���ش���خ���ص 
والتعريف بالشخص املعنوي مؤسسها، 
وشركات الدولة. ويبني ثانيها إجراءات 
صورتيها  م��ن  بكل  اخل��اص��ة  التأسيس 
ويهتم  واملساهمة.  املسؤولية  م��ح��دودة 
املباشر  غير  بالتكوين  الثالث  املوضوع 
يلفت  بينما  ال��واح��د،  الشخص  لشركة 
امل��ع��ن��وي��ة لشركة  ل��ل��ش��خ��ص��ي��ة  راب���ع���ه���ا 

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���رًا مل���ا يتمتع 
ال��ش��رك��ة م��ن أهمية بالغة،  ب��ه رأس��م��ال 
وال��ن��ق��اش احمل��ت��دم حوله ال��ذي تتحدد 
الواحد  ال��ش��ري��ك  م��س��ؤول��ي��ة  مب���ق���داره 
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 
ماهية  ه��م��ا:  مهمتني  جزئيتني  ت��ن��اول 
رأسمال شركة الشخص الواحد، وثبات 
الضوء  امل����ؤل����ف  وي���س���ل���ط  رأس���م���ال���ه���ا. 
شركة  »إدارة  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  ال��ف��ص��ل  يف 
إما  تتحدد  وال��ت��ي  ال���واح���د«،  الشخص 
وفق قواعد إدارة الشركة ذات املسؤولية 
االعتبار  ي��ؤخ��ذ يف  أن  ع��ل��ى  احمل�����دودة، 
أننا إزاء شركة مملوكة لشخص واحد، 
القواعد تتضمن ما يلي: تعيني  وه��ذه 

والقيود  وس��ل��ط��ات��ه  وع���زل���ه،  م��دي��ره��ا 
عليها، ومسؤوليته ومسؤولية الشركة، 
الوحيد.  ال���ش���ري���ك  واخ����ت����ص����اص����ات 
إدارة شركة  ق��واع��د  وف��ق  تتحدد  وإم���ا 
كالتالي:  املساهمة  ال��واح��د  الشخص 
ت���ع���ي���ني م���ج���ل���س إدارت�������ه�������ا، وش������روط 
عضوية هذا املجلس، وعزل أو اعتزال 
ومكافآت  وصالحياته،  املجلس،  ه��ذا 

أعضائه، والقيود على عضويته.
تغيرات وحتوالت

وي��خ��ت��ت��م د.م��ح��م��د ح��س��ني إسماعيل 
كتابه بالباب الثالث الذي يرصد من 
خالله »التغيرات على شركة الشخص 
الواحد«؛ وهي التغيرات التي قد تطرأ 
الشركاء  كتعدد  حياتها؛  أثناء  عليها 
فيها، واختفاء صفتها كشركة شخص 
واحد، أو حتولها إلى شركة أخرى كما 
لو حتولت من شركة شخص معنوي 
رأسمالها  امل��س��ؤول��ي��ة  م��ح��دودة  واح���د 
أك��ث��ر م���ن 5 م��الي��ني ري����ال إل���ى شركة 
شخص واحد مساهمة أو أي شكل آخر 
ال��ت��ي يعترف بها نظام  م��ن األش��ك��ال 
التغيرات  وم���ن  ال��س��ع��ودي.  ال��ش��رك��ات 
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���رًا ل��ك��ل شركة 
القانون  أو بقوة  نهاية فتنتهي رض��اء 
ت��ت��م تصفيتها.  ث��م  ال��ق��ض��اء  أو ح��ك��م 
يبحثها  مهمة  م��وض��وع��ات  وجميعها 
املؤلف من خالل 3 فصول، يشير أولها 
للتحول من شركة الشخص الواحد، 
ان���دم���اج���ه���ا، ويحدد  ث��ان��ي��ه��ا  وي��ع��ال��ج 

ثالثها انقضائها وتصفيتها >

التنمية اإلدارية

<<  إدارتها تتم وفق قواعد 
إدارة ذات املسؤولية احملدودة أو 

املساهمة مع مراعاة أنها مملوكة 
لشخص واحد

<<  التحول واالندماج 
واالنقضاء تغيرات مهمة تطرأ 

على شركة الشخص الواحد

التنمية اإلدارية
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يزخر األدب اإلداري بالعديد من البحوث والدراسات التي تناولت موضوع نظم املعلومات، والنظريات التي قيلت فيه باعتباره متغيرًا 
أساس�������يًا يتوقف عليه جناح املنظمات وتطورها إلى حد بعيد. ومع التطور الهائل يف وسائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وعوملة 
األعمال واألسواق وزيادة حدة التنافس، ودخول املنظمات الرقمية معتمدة بذلك على وسائل وأدوات التجارة اإللكترونية؛ ازداد دور 
نظم املعلومات يف املنظمات، حيث يش�������كل نظام املعلومات مفهومًا متكاماًل تندرج يف إطاره مكونات عدة، ويعرف بأنه: مجموعة من 
املكونات املادية والبشرية والبرمجيات واإلجراءات والبيانات تعمل على جمع ومعاجلة وخزن واسترجاع وتوزيع البيانات واملعلومات؛ 
بهدف دعم عملية اتخاذ القرارات والس�������يطرة يف املنظمة. وقد ظهرت نظم املعلومات اإلدارية واحملاس�������بية اس�������تجابة حلاجة اإلدارة 
العلمية احلديثة إلى نوعية معينة من املعلومات اإلدارية واحملاسبية الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وتكمن 

أهمية نظم املعلومات يف قدرتها على حتقيق الكثير من املنافع للمنظمة؛ مثل املرونة والسرعة 
وضبط املخزون ومراقبة اإلنتاج، وسرعة إجناز املعامالت ودقتها، وتقدمي خدمات الزبائن مبا 
يتالءم مع حاجاتهم ورغباتهم، كما تس�������اعد ومن خ�������الل التقارير التي توفرها يف دعم عملية 
اتخاذ القرار وبالتالي حتسني نوعيته، وتوفر معلومات عن مصادر املنظمة وتكاليف عملياتها 
وحتس�������ن من إنتاجية العاملني ورف�������ع روحهم املعنوية، مبعنى أنها تخدم جميع األنش�������طة يف 

املنظمة من محاسبة ومالية وعمليات وغيرها.
من جهة أخرى ش�������غلت احلوكم�������ة مبفاهيمها ومبادئها ومقومات جناحها مس�������احة كبيرة من 
اهتمام�������ات الباحثني واإلداريني واجلهات التش�������ريعية وأصحاب القرار خ�������الل العقود القليلة 
املاضي�������ة، وكنتيجة لعدد من األزم�������ات االقتصادية واملالية التي تض�������رب االقتصاد العاملي بني 
فت�������رة وأخرى؛ ظهرت احلاج�������ة إلى احلوكمة يف العديد من االقتصاديات املتقدمة والناش�������ئة، 
خاص�������ة يف أعق�������اب االنهيارات االقتصادية واألزمات املالية التي ش�������هدتها عدد من دول ش�������رق 
آس�������يا وأمريكا الالتينية وروسيا يف عقد التس�������عينات من القرن العشرين، وما شهده االقتصاد 
األمريكي مؤخرًا من انهيارات مالية ومحاس�������بية، ولعل من أبرزها أزمة شركتي »أنرون« و»ورلد 
ك�������وم« يف الواليات املتحدة ع�������ام 2001م، وما تبعها من أزمات خاصة األزم�������ة املالية العاملية عام 
2008م، واختف�������اء أس�������ماء كبيرة من املنظمات العاملية، وكان القاس�������م املش�������ترك األعظم بينها 
غي�������اب أو عدم دقة املعلوم�������ات املعلن عنها من خالل التقارير املتاح�������ة، على الرغم من التطور 
التقني يف هذا املجال، ناهيك عن عدم أو ضعف تطبيق مفهوم احلوكمة، وقد دفع ذلك العالم 
لالهتمام باحلوكم�������ة، وتعاظمت أهميتها نتيجة الجتاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى 
النظم االقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على منظمات القطاع اخلاص؛ 
لتحقيق كل من التنمية االقتصادية واحلصافة القانونية والرفاهة االجتماعية، وهذا ما دفع 

إلى تعظيم دور نظم املعلومات يف تطبيق وتعزيز احلوكمة.
وتعددت التعريفات املقدمة لهذا املصطلح، بحيث يدل كل منها على وجهة النظر التي يتبناها 
مقدم هذا التعريف، وميكن القول إن احلوكمة معنية بإيجاد القواعد والضوابط واملمارس�������ات 
الس�������ليمة للقائمني على إدارة املنظمة، واحلد من اس�������تغالل السلطة يف غير املصلحة العامة،  
ومب�������ا يحافظ عل�������ى حقوق أصحاب املصال�������ح، وذلك من خالل حتري تنفي�������ذ صيغ العالقات 
التعاقدية التي تربط بينهم؛ وباس�������تخدام األدوات املالية واحملاس�������بية الس�������ليمة وفقًا ملعايير 
العدالة واإلفصاح والش�������فافية، ومنح حق ُمساءلة إدارة املنظمة، ويتم ذلك من خالل مجالس 
احلوكم�������ة وأهمها مجلس اإلدارة، مع االلت�������زام بالعمل وفقًا للقوانني والنظم الس�������ائدة ومبا 
يحقق الكفاءة وزيادة األداء، وتنمية االس�������تثمار وتش�������جيع تدفقه، وتنمية املدخرات، وتعظيم 
الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة، مع التأكيد على أهمية االلتزام بأحكام القانون، والعمل 

على ضمان مراجعة األداء املالي للمنظمات >

،،

،،
kمركز البحوث والدراسات-معهد اإلدارة العامة

شغلت احلوكمة 
مبفاهيمها 

ومبادئها 
ومقومات جناحها 

مساحة كبيرة 
من اهتمامات 

الباحثني 
واإلداريني واجلهات 

التشريعية 
وأصحاب القرار

مقال

نظم املعلومات واحلوكمة

k

د. نازم محمود ملكاوي
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صفحة ُتعنى برصد 
أبرز ما صدر من الكتب 

اإلدارية الحديثة 
لتقدم وعياً متجدداً 

لتعزيز الثقافة اإلدارية 
من خالل العطاءات 

المتميزة. ويتم إعداد 
الصفحة بالتعاون مع 

اإلدارة العامة للمكتبات 
بمعهد اإلدارة العامة .

دور صندوق النقد الدولي في دعم 
اإلصالح النقدي واالقتصادي

تأليف: د.عبدالرازق الواقدي.
القانونية،  ل���إص���دارات  ال��ق��وم��ي  امل��رك��ز  الناشر: 

القاهرة، مصر.
سنة النشر: 2018م.

ي��ق��دم ال��ك��ت��اب اإلط�����ار ال��ق��ان��ون��ي ل��ع��م��ل صندوق 
النقد الدولي من حيث: نشأة الصندوق، وتنظيمه 

القانوني، والهيكل التنظيمي.

اإلدارة في الشركات والمؤسسات
تأليف: أ.عبداهلل جوهر.

الناشر: مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر.
سنة النشر: 2018م.

والتسويق،  ال���ق���ي���ادة،  مل���وض���وع���ات  ال���ك���ت���اب  ي��ت��ط��رق 
والعمل املؤسسي، وتخطيط القوى العاملة وإدارتها، 

واحلوكمة.

أنظمة قواعد البيانات
تأليف: د.زياد القاضي.

والتوزيع، عمان،  للنشر  العربي  املجتمع  الناشر: مكتبة 
األردن.

سنة النشر: 2018م.
ي��ع��رض ه���ذا ال��ك��ت��اب ألن��ظ��م��ة ق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات، ومنوذج 
ال��ك��ي��ن��ون��ة، واالع���ت���م���ادات ال��وظ��ي��ف��ي��ة، وم��ع��اي��رة أو تسوية 
البيانات، والتصميم الفيزيائي لقاعدة البيانات ووحدات 

التخزين الثانوية.

إصـدارات



البرمجة باستخدام الماتالب
تأليف: د.زياد عبدالكرمي القاضي.

عمان،  وال��ت��وزي��ع،  للنشر  ال��ع��رب��ي  املجتمع  مكتبة  الناشر: 
األردن.

سنة النشر: 2018م.
مع  بالتعامل  املتعلقة  املوضوعات  باستعراض  الكتاب  يهتم 
ومتعددات  واملصفوفات،  التحكم،  نقل  وتعليمات  البيانات، 
البرنامج،  وم��ل��ف  ل��ل��ب��ي��ان��ات،  ال��ب��ي��ان��ي  وال��ت��م��ث��ي��ل  احل������دود، 

واالقترانات. 

في  السحابية  الحوسبة  تطبيقات 
التعليم

د. هيثم عاطف حسن  د.ره��ام حسن  تأليف: 
طلبة.

ال���ع���رب���ي للنشر  امل����رك����ز األك�����ادمي�����ي  الــنــاشــر: 
والتوزيع، القاهرة، مصر.

سنة النشر: 2018م.
السحابية  احل���وس���ب���ة  ف����وائ����د  ال���ك���ت���اب  ي����ب����رز 
التخزين  وتطبيقات  التعليم،  يف  وحت��دي��ات��ه��ا 
والبرمجيات،  ال��ت��ع��ل��ي��م،  م��ج��ال  يف  ال��س��ح��اب��ي 

واملنصات السحابية يف التعليم.

المدينة الذكية
تأليف: د.عبد الرؤوف إسماعيل.

املعلومات،  وت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��ن��ش��ر  رواب������ط  الناشر: 
القاهرة، مصر.

سنة النشر: 2018م.
اإلستراتيجي  امل���دخ���ل  ال���ك���ت���اب  ه����ذا  ي���ت���ن���اول 
إدارة  وأس��اس��ي��ات  الذكية،  املدينة  أليديولوجية 
املدن الذكية وتطويرها، ومناذج عاملية يف إنشاء 

املدن الذكية. 
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د.إحسان علي بوحليقة،،

وفيها  وشغف،  وكفاح  صرامة  فيها  إيجابية،  أنيقة  جميلة  كلمة  »الرياديون« 
إن شئت أحالمك حقائق متشي  أو  أفكارك  وأن جتعل  مبادرًا،  تكون سباقًا  أن 
على األرض. لم أستطع أن أنساها أبدًا، منذ اليوم الذي ألقى أستاذ االقتصاد 
للبترول  فهد  امللك  جامعة  يف  كطالب  لي  مقرر  أول  يف   - اجلنسية  -أمريكي 
واملعادن قبل نحو 40 سنة، ونطق فيها كلمة entrepreneurship »الريادة«، ولم 
تكن قد مرت عَلّي الكلمة من قبل، بل حتى عندما كشفت عنها يف القاموس كان 
معناها غير واضح بالنسبة لي، فذهبت إلى قريب لي يعمل يف »أرامكو« أفضل 

مني لغًة، وأخذ يشرح لي املعنى ويضرب األمثلة. 
بالنسبة لي استخلصت املعنى النابع من ثقافتنا، فالريادة تعني أمورًا كثيرة؛ 
فقد تكون مثاًل رائد فضاء، أو رياديًا يف دنيا األعمال. وكلمة »ريادي« ال تعني 
-يف  واألعمال  املال  دنيا  يف  ثقافتنا  صميم  من  النابعة  الكلمة  أما  كثيرًا،  لي 
زعمي-فهي كلمة »متسبب«. وقد يتفق أو يختلف البعض مع هذا املعنى؛ فكلمة 
للبعض  تبدو  »ريادي«  كلمة  أن  البساطة، يف حني  مغرقة يف  »متسبب« شعبية 
تعب،  ويتوسطها  بأرق،  تبدأ  عادة  الريادة  أن  رغم  راقية،  »أرستقراطية«  وكأنها 
وكثيرًا ما تنتهي ب�«مجاديف« متكسرة على »صخور« واقع سوق العمل. ولذا فمنذ 
تلك السنوات وأنا على مقاعد الدرس كطالب مبتدئ يف االقتصاد، والترجمة 
هي »متسبب«، رغم أن لهذه الكلمة معنى سلبيًا يف لهجتنا اإلحسائية، وتعني 
الشخص الباحث عن املتاعب، أو املشكالت! واجتماعيًا تعني كثير التشاكل مع 
الناس. أما بتعبير السوق فهو الشخص الذي يبحث عن فرص. وهذا بالضبط 

بيت القصيد. 
العمل يقوم على عرض وطلب، أي بيع وشراء، ومن يقومون بهذا  وألن سوق 
لم يكونوا أبدًا موظفني، بل متسببني، أو إن شئتم، أصحاب احلوانيت واملنشآت 
األعمال،  أو سيدات  رجال  من  تصبح  أن  رغبت يف  إن  ولذا  وكبيرها.  صغيرها 
فليس املدخل الطبيعي أن تأخذ وظيفة »ميري« أو حتى يف القطاع اخلاص، بل 
أن تضع يف ذهنك أن عليك أن تبدأ »كدادا« ملعرفة مداخل السوق ومخارجها، 
وتبني العالقات التي حتتاج إليها، ثم ترقي نفسك بنفسك لتصبح »متسببًا« 
أو رياديًا، على قول آخر. والترقية لن تكون مستحقة إال إذا كانت لديك فكرة 
»أرجلها يف األرض«، أي قابلة للتحقيق، وليس بالضرورة للنجاح، فإذا جنحت 

تواصل، وإذا وقعت، تلعق خسائرك وتواصل > ،،

األخيرة

سوق العمل يقوم على العرض والطلب

عضو مجلس الشورى سابقًا، كاتب اقتصادي متخصص

إن رغبت يف 
أن تصبح من 

رجال أو سيدات 
األعمال ضع يف 

ذهنك أن تبدأ 
»كدادًا« ملعرفة 
مداخل السوق 

ومخارجها
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