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االفتتاحيةفي الداخـــــل

اأع���زاءن���ا ال��ق��راء..ي��ت��ج��دد ال��ل��ق��اء م��ع��ك��م يف ع���دد ج��دي��د من 

جملتكم »التنمية الإدارية«، والذي نفتح معكم على �صفحاته 

والأم��ن  للدولة  احليوية  امل�صالح  مت�س  مهمة  ق�صية  ملف 

الأولوية  ذات  والقطاعات  التحتية احل�صا�صة  والبنى  الوطني 

واخل����دم����ات والأن�������ص���ط���ة احل��ك��وم��ي��ة، وه����ي ق�����ص��ي��ة »الأم�����ن 

اأهمية  وتبدو  2030«؛  روؤي��ة  يف  املختلفة  واأب��ع��اده  ال�صيرباين 

عربياً،  الأول��ى  حالياً  تعد  اململكة  اأن  علمنا  اإذا  الق�صية  ه��ذه 

ال�صيرباين،  ل���أم��ن  امل��ت��ح��دة  م��وؤ���ص��ر الأمم  ع��امل��ي��اً يف  وال���� 13 

وكذلك الأهمية الكبرية التي توليها اجلهات املعنية يف اململكة 

اأولويات  اآم��ن وم��رن حلماية  اإل��ك��روين  اأج��ل بناء ف�صاء  من 

الوطن واملواطن، والعمل على تعزيز القت�صاد ال�صعودي �صد 

التهديدات الإلكرونية.

د.نا�صر  ل���إدارة  ال�صعودية  اجلمعية  ورئي�س  نلتقيكم  كذلك 

العدد« الذي يوؤكد من خ�له  اآل تومي يف »لقاء  اإبراهيم  بن 

اإجن��از  واأن  و�صاملة،  طموحة  روؤي���ة  ه��ي   2030 روؤي���ة  اأن  على 

الإداري��ة  املنظومة  ت�صكيل  اإع��ادة  يتطلب  ال��روؤي��ة  م�صتهدفات 

مبا يلبي احتياجات الب�د. ويطرح لنا الكثري من التو�صيات 

الكثري  لنا  ت��ومي  اآل  وي�صرح  الإداري���ة،  التنمية  لتعزيز  املهمة 

من التفا�صيل املهمة حول التجربة الإدارية يف اململكة، والتي 

تتعرفون عليها يف هذا اللقاء الرثي.

ال��ع��دد؛ فهذا  ي��دور حتقيق  العامة«  اخل��دم��ات  »ت�صويق  وع��ن 

لتحقيق  اإب��داع��ي  اإداري  حل  مبثابة  يعد  الت�صويق  من  النوع 

التميز يف القطاع احلكومي، اأ�صوة بنظريه اخلا�س الذي حقق 

جناحاً بارزاً يف هذا املجال، كما اأنه يتوافق مع معطيات ثورة 

املعلومات والت�صالت والت�صويق الرقمي. ولهذا بداأت بع�س 

خدماتها،  لت�صويق  وت�صعى  للت�صويق  اأق�صاماً  تن�صئ  اجلهات 

وهو ما يعمل على تطوير فل�صفة العمل احلكومي وي�صاعد يف 

تطوير اأدائها يف ظل التوجه نحو التخ�صي�س.

ب��الأداء«  املوجه  الإداري  »التدريب  عن  تقريراً  لكم  نقدم  كما 

امل�صتقبلية  ال��ط��م��وح��ات  يلبي  م��ع��ا���ص��راً  اجت���اه���اً  ي��ع��د  ال���ذي 

اإلى  وينظر  التقليدي،  التدريب  مفهوم  ويتجاوز  للمنظمات، 

م��ه��ارات  م��ن  التدريبية  والح��ت��ي��اج��ات  ال��وظ��ائ��ف  متطلبات 

وم��و���ص��وع��ات  معينة  مب�صاكل  وُي��ع��ن��ى  وم��ع��ل��وم��ات،  وخ����ربات 

بعينها؛ من  خا�صة جلهة/جلهات محددة ولن�صاط/لأن�صطة 

ال�صوء معكم  ن�صلط  لذلك  ل���أداء.  الإيجابي  التطوير  اأج��ل 

ب��الأداء،  املوجه  الإداري  التدريب  اأبعاد  على  التقرير  ه��ذا  يف 

ومفهومه، وفوائده، ومتطلباته، ومراحله.

بالإ�صافة اإلى عدد من الأبواب املتميزة والزوايا الثابتة التي 

تطالعون تفا�صيل مو�صوعاتها داخل هذا العدد من »التنمية 

يكتبها خ��رباء  ال��ت��ي  امل��ق��الت  م��ن  وب��اق��ة منتقاة  الإداري������ة«، 

واإع�ميون ومتخ�ص�صون معنيون بال�صاأن الإداري.
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ه بالأداء.. التدريب الإداري املُوجَّ
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متابعات

معه���د اإلدارة العامة ينظم  برنامج مدربي س���عادة المتعاملين
شارك به أكثر من مائة مرشح ومرشحة من جهات حكومية مختلفة

افتتح معايل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور 

م�صبب بن عاي�س القحطاين اليوم )الأحد 10 �صوال 

وال��ذي  املتعاملني«،  �صعادة  »مدربي  برنامج  1440ه����( 

للتعام�ت  ي�صر  برنامج  م��ع  بالتعاون  املعهد  ينفذه 

احلكومية  للخدمة  الإم���ارات  وبرنامج  الإلكرونية، 

امل��ت��م��ي��زة، وه���و اأح����د ال���ربام���ج امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن ب��رن��ام��ج 

ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  الإماراتي  ال�صعودي  التن�صيق 

ويل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  محمد  الأم��ري  امللكي 

ال��دف��اع،  ووزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  العهد 

و�صاحب ال�صمو ال�صيخ محمد بن زايد اآِل نهيان ويل 

امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 

��ب معايل  رحَّ وق��د  املتحدة.  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة 

الدكتور م�صبب القحطاين باملدربني منفذي الربنامج 

من دولة الإمارات العربية املتحدة، وكذلك امل�صاركون 

وامل�صاركات املر�صحون من عدد من اجلهات احلكومية 

هو  املتعاملني  ���ص��ع��ادة  ب��رن��ام��ج  اأن  واأو����ص���ح  باململكة. 

يتجاوز  الإداري���ة احلديثة، وهو مفهوم  املفاهيم  اأح��د 

ر���ص��ا امل��ت��ع��ام��ل��ني اإل����ى حت��ق��ي��ق ���ص��ع��ادت��ه��م م���ن خ���ل 

واأ���ص��اد م��دي��ر عام  ت��ف��وق توقعاتهم.  ت��ق��دمي خ��دم��ات 

العربية  الإم��ارات  دولة  بتجربة  العامة  الإدارة  معهد 

امل��ت��ح��دة يف امل���ب���ادرة ب��الأخ��ذ ب��الأ���ص��ال��ي��ب وامل��م��ار���ص��ات 

وامل��ف��اه��ي��م الإداري�����ة احل��دي��ث��ة، وتطبيقها. ومت��ن��ى يف 

والتوفيق  للربنامج،  النجاح  الفتتاحية  كلمته  ختام 

التي  املهارات  من  امل�صاركون  ي�صتفيد  واأن  للمدربني، 

�صوف يكت�صبونها، واملعارف التي �صوف يتلقونها خ�ل 

الربنامج، وينقلونها جلهات عملهم ك�صفراء لل�صعادة. 

اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن ال��ربن��ام��ج ي��ه��دف اإل����ى ت��دري��ب 

امل�صاركني على نقل معرفة ومفاهيم �صعادة املتعاملني 

يف جهات العمل، وكذلك التعرف على بع�س التجارب 

الناجحة واملميزة يف العامل اخلا�صة ب�صعادة املتعاملني. 

وي�صارك يف الربنامج اأكرث من مائة مر�صحٍا ومر�صحة 

ووزارة  الدفاع،  ك��وزارة  مختلفة؛  حكومية  جهات  من 

الداخلية، ووزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية، ووزارة 

ال�صوؤون البلدية والقروية، وزارة التعليم، وزارة املالية، 

ووزارة ال�صوؤون الإ�ص�مية والدعوة والإر�صاد، وغريها 

من اجلهات. 

وقد اأولى معهد الإدارة العامة هذا الربنامج اهتماماً 

احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�صيق  خ����ل  م��ن  ك��ب��رياً 

مهامهم  تتوافق  مم��ن  من�صوبيها  م��ن  ع��دد  لر�صيح 

الوظيفية مع اأهداف الربنامج، وكذلك توفري قاعات 

التي  احلديثة  التقنية  بالإمكانيات  امل��زودة  التدريب 

على  الربنامج  تنفيذ  يف  واملدربات  املدربون  يحتاجها 

اأكمل وجه.   
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المعهد ينف���ذ برامج إعدادية متميزة لحملة الش���هادة الثانوي���ة 
ل للعمل بالقطاعني: احلكومي واخلاص يقدمها باللغة اإلجنليزية وُتؤهِّ

التدريبي  ال��ع��ام  خ���ل  العامة  الإدارة  معهد  ينفذ 
الإع��دادي��ة  ال��ربام��ج  م��ن  1440/ 1441ه����� جمموعة 
يف  ت�صهم  والتي  الثانوية،  ال�صهادة  حلملة  املتميزة 
ال�صباب  وتاأهيل  الوطنية،  الب�صرية  امل���وارد  تطوير 
واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  يف  للعمل  ال�صعودي 
اإ�صهام املعهد يف حتقيق روؤي��ة اململكة  وذل��ك يف اإط��ار 

  .2030
ال��ع��ام  امل��ن��ف��ذة يف ه���ذا  وتتميز ال��ربام��ج الإع���دادي���ة 
تتميز  كما  الإجنليزية،  باللغة  بتقدميها  التدريبي 
ال����ربام����ج ب���اجل���م���ع ب����ني ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ن��ظ��ري��ة 
الرئي�صي  امل��رك��ز  م��ن  ك��ل  يف  ��ق  وُت��ط��بَّ والتطبيقية، 
والفرع  وال��دم��ام  املكرمة  مكة  يف  وف��روع��ه  للمعهد، 
عامني  برنامج  ك��ل  وي�صتغرق  بالريا�س.  الن�صائي 
ال��درا���ص��ة  خ���ل م��دة  �صكناً  املعهد  وي��وف��ر  ون�����ص��ف. 

للطلبة، كما مينح مكافاأة �صهرية قدرها األف ريال.
وفيما يرتبط مبعايري القبول يف الربامج الإعدادية 
الثانوية  على  حا�صً�  الطالب  ك��ان  ف��اإذا  الثانوية: 
)الن�صبة  ف���اإن  الطبيعية  ال��ع��ل��وم  تخ�ص�س  ال��ع��ام��ة 
اختبار   %30  + العامة  الثانوية  ن�صبة   %30 املكافئة= 
القدرات + 40% درجة الختبار التح�صيلي(. اأما اإذا 
كان الطالب حا�صً� على الثانوية العامة تخ�ص�س 
ال�صرعية  العلوم  اأو  الجتماعية  اأو  الإداري���ة  العلوم 

العامة  الثانوية  ن�صبة   %40 املكافئة=  )الن�صبة  ف��اإن 
طريق  ع��ن  القبول  ويتم  ال��ق��درات(.  اختبار   %60  +
امل��ف��ا���ص��ل��ة ب��ني امل��ت��ق��دم��ني ت��ن��اف�����ص��ي��اً، وف���ق ن�صبتهم 
امل��ك��اف��ئ��ة وح�����ص��ب ت��رت��ي��ب ال��رغ��ب��ات وت��وف��ر املقاعد 

و�صروط القبول يف كل برنامج. 
��ذة ه���ي: ب��رن��ام��ج اإدارة  وال���ربام���ج الإع����دادي����ة امل��ن��فَّ
الثانوية  ال�صهادة  اإمت��ام  يتطلب  ال��ذي  امل�صت�صفيات 
باملركز  وي��ن��ف��ذ  الطبيعية  ال��ع��ل��وم  ق�صم   – ال��ع��ام��ة 
الإمداد  �ص��صل  اإدارة  بالريا�س، وبرنامج  الرئي�صي 
ويتطلب ال�صهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها وينفذ 
اأي�صاً باملركز الرئي�صي بالريا�س، وبرنامج ال�صكرتري 
العامة  الثانوية  ال�صهادة  اإمتام  وي�صرط  التنفيذي 
اأو ما يعادلها وينفذ باملركز الرئي�صي بالريا�س وفرع 
ال�صرقية  املنطقة  وف��رع  بجدة  املكرمة  مكة  منطقة 
بالدمام والفرع الن�صائي بالريا�س، وبرنامج برجمة 
احلا�صب الآيل الذي ي�صرط احل�صول على ال�صهادة 
ذ  وُينفَّ الطبيعية  العلوم  ق�صم   – العامة  الثانوية 
ب��ف��رع م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ب��ج��دة وف����رع املنطقة 
الآيل  احلا�صب  �صبكات  وبرنامج  بالدمام،  ال�صرقية 
ال����ذي ي�����ص��رط احل�����ص��ول ع��ل��ى ال�����ص��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة 
العامة – ق�صم العلوم الطبيعية وينفذ بفرع منطقة 

مكة املكرمة بجدة والفرع الن�صائي بالريا�س.

ك��ذل��ك ت�����ص��ت��م��ل ال���ربام���ج الإع����دادي����ة ال��ع��ام��ة على 
الب�صرية  امل����وارد  اإدارة  ب��رن��ام��ج  ال��ت��ال��ي��ة:  ال��ربام��ج 
وي�����ص��رط اإمت����ام ال�����ص��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة اأو ما 
وف��رع  ب��ال��ري��ا���س  الرئي�صي  ب��امل��رك��ز  وينفذ  يعادلها 
م��ن��ط��ق��ة م���ك���ة امل���ك���رم���ة ب���ج���دة وال����ف����رع ال��ن�����ص��ائ��ي 
الذي ي�صرط  البنكية  الأعمال  بالريا�س، وبرنامج 
كذلك ال�صهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها وينفذ 
الت�صويق  وب��رن��ام��ج  ب��ال��ري��ا���س،  ال��رئ��ي�����ص��ي  ب��امل��رك��ز 
واملبيعات وي�صرط اإمتام ال�صهادة الثانوية العامة اأو 
وفرع  بالريا�س  الرئي�صي  باملركز  وينفذ  يعادلها  ما 
ال�صرقية  املنطقة  وف��رع  بجدة  املكرمة  مكة  منطقة 
ب���ال���دم���ام وال���ف���رع ال��ن�����ص��ائ��ي ب��ال��ري��ا���س، وب��رن��ام��ج 
املحا�صبة وي�صرط ال�صهادة الثانوية العامة – ق�صم 
اأو  اأو العلوم الإدارية والجتماعية  العلوم الطبيعية 
وفرع  بالريا�س  الرئي�صي  باملركز  وينفذ  التجارية 
ال�صرقية  املنطقة  وف��رع  بجدة  املكرمة  مكة  منطقة 

بالدمام.
ال�صنة  تخ�صي�س  مت  ف��ق��د  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر  وم���ن 
الأولى لهذه الربامج لدرا�صة اللغة الإجنليزية، اأما 
احلا�صب  و�صبكات  الآيل  احلا�صب  برجمة  برناجما 
عام  مل��دة  الإجنليزية  اللغة  درا���ص��ة  فيتطلبان  الآيل 

تدريبي.
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تقرير

ه باألداء..تحقيق  التدريب اإلداري الُموجَّ
الكفاءة والوصول للقمة

تطور كمي �نوعي لأن�سطة  التدريب �البحوث �ال�ست�سارات �التقنية �املعلومات

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

التدريب الإداري ركيزة مهمة �سمن منظومة التنمية الإدارية التي ت�ستهدف يف نهاية املطاف جتويد الأداء �الو�سول من خلله مل�ستويات 
قيا�سية، �لذلك فلم يكن من امل�ستغرب اأن جند باحثي �خرباء عامل الإدارة يولونه عنايتهم اخلا�سة، �الرتكيز دائمًا على �سبل تطويره 
فيها؛  تتواجد  التي  الإدارية  البيئة  يف  �املنظمات  الوظائف  �مقت�سيات  ظر�ف  مع  تتنا�سب  منه  متنوعة  �اأنواع  �اأ�ساليب  طرق  �ابتكار 
لكنها جميعًا ت�سع ن�سب اأعينها الأداء �الرتقاء به. �يعد التدريب الإداري املوجه بالأداء اأحد اأهم هذه الأنواع؛ فهو اجتاه معا�سر يلبي 
الطموحات امل�ستقبلية للمنظمات، �يتجا�ز مفهوم التدريب التقليدي، �ينظر اإىل متطلبات الوظائف �الحتياجات التدريبية من مهارات 
�خربات �معلومات، �ُيعنى مب�ساكل معينة �مو�سوعات خا�سة جلهة/جلهات حمددة �لن�ساط/لأن�سطة بعينها؛ من اأجل التطوير الإيجابي 

للأداء. يف هذا التقرير ن�سلط معكم ال�سوء على اأبعاد التدريب الإداري املوجه بالأداء، �مفهومه، �فوائده، �متطلباته، �مراحله.
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التنمية اإلدارية

التدريب  اأن  على  بالتاأكيد  التقرير  هذا  ن�ستهل 
الإداري املوجه بالأداء ميثل ا�ستجابة �اقعية ملا 
بيئة  على  املعا�سرة  �املتغريات  الظر�ف  فر�سته 
على  الإيجابية  ــاره  اآث �تظهر  الإداري،  العمل 
املوؤ�س�سية  الأهــداف  حتقيق  خلل  من  املنظمات 
�الإ�سرتاتيجية؛ نظرًا لأنه يتم تنفيذه يف �سوء 

احلاجات الفعلية للعمل.
 كفاءة عالية

معر�س  يف  الغراب  د.ح�سني  يرى  لذلك،  ��فقًا 
التدريب«  يف  العاملية  »الجتــاهــات  عن  حديثه 
بالرتكيز  يتميز  ـــالأداء  ب املــوجــه  التدريب  اأن 
اأداء  على  تاأثريها  مدى  �معرفة  الإنتاجية  على 
�قــدرات  مبهارات  تز�يدهم  حيث  من  العاملني 
فاإنه  �لذلك  الأداء؛  جــودة  لتحقيق  جــديــدة؛ 
�يتميز  التقليدي.  الــتــدريــب  مفهوم  يــتــجــا�ز 
بخ�سائ�س  ـــالأداء  ب املوجه  الإداري  التدريب 
جعلت منه منوذجًا تدريبيًا يتما�سى مع املتطلبات 
امل�ستقبلية؛ كونه يربط التدريب بحاجات الأداء 
املنظمة. فالتدريب  العمل �طموحات  �متطلبات 
هو  العمل  �بيئة  الأداء  معايري  اإىل  املن�سوب 
�فقًا  ــم  ــقــَيّ �ُي ــذ  �ُيــنــفَّ م  ُي�سمَّ الـــذي  الــتــدريــب 
لقيا�س  معايري  له  ع  �ُتو�سَ املطلوبة  للحتياجات 
العاملني  كفاءة  رفع  يف  لأهدافه  حتقيقه  مدى 
�حت�سني اإنتاجيتهم؛ الأمر الذي ي�سهم يف حتقيق 

اأهداف التنظيم �ر�سالته �تطلعاته.
املــوجــه  ــتــدريــب  ال اأن  اإىل  ـــغـــراب  د.ال �يــلــفــت 
بالأداء يقوم ب�سكل رئي�سي على تز�يد املتدربني 
باملعلومات �املهارات �الجتاهات التي ت�ساعدهم 
على اأداء �اجبات �مهام الوظائف التي ي�سغلونها 
من  املــرجــوة  بالنتائج  �يهتم  عالية،  بكفاءة 
ــب �يــتــفــق مـــع احــتــيــاجــات الــعــمــل يف  ــدري ــت ال
�امل�ساركة  التعا�ن  خلل  من  �ينجح  املوؤ�س�سات، 
التدريب  عن  امل�سئولني  بني  �الإيجابية  الفعالة 
من  العمل  عــن  �امل�سئولني  جهة  مــن  �املــدربــني 
يف  الطرفني  بني  التعا�ن  خلل  من  اأخــرى،  جهة 

على  �التعرف  �املوؤ�س�سي  الوظيفي  الأداء  حتليل 
يكون  اأن  يجب  ما  بني  النحرافات  اأ�  الفجوات 
ما هو كائن فعًل، �حتديد مواطن  اأداء �بني  من 
اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  القوة �ال�سعف، �معرفة 
موؤ�سرات  ا�ستخدام  خلل  من  النحرافات  هذه 
على  العمل  ثم  الأداء،  لقيا�س  ��سهلة  �ا�سحة 
على  اعتمادًا  التدريبية،  الحتياجات  حتديد 

النحرافات �املتطلبات يف الأداء.
الحتياجات التدريبية

بــــالأداء  املــوجــه  الإداري  ــب  ــدري ــت ال �يــهــتــم 
ن�ستو�سحه  ما  �هــو  التدريبية،  بالحتياجات 
للمجموعة  العمل«  يف  املوؤثر  »التدريب  كتاب  من 
على  يوؤكد  �الــذي  �الن�سر،  للتدريب  العربية 
بدرا�سة  التدريبية  الحتياجات  درا�سة  �جوب 
ما يجب اأن يكون عليه الفرد من مهارات �خربات 
املنظمة  اأهداف  �على  حتديدها،  يتم  �معلومات 
احلالية �امل�ستقبلية �مدى قدرة الأفراد احلالية 

على حتقيق هذه الأهداف، �ما هذه التغريات 
الأداء  اإىل  للو�سول  الأفـــراد  اأداء  يف  املطلوبة 
ما  هــذا  املنظمة،  اأهــداف  يحقق  الــذي  املرغوب 
نطلق عليه الحتياجات التدريبية، �تتمثل هذه 

الحتياجات يف املعادلة الآتية:
 = التدريبية  الحتياجات   + احلــايل  الأداء 

الأداء املعياري
من  ــدة  �اح يف  التدريبية  الحتياجات  تتمثل 

النقاط التالية اأ� اأكرث، �هذه النقاط هي:
)لنف�س  �مــعــدلتــه  الأداء  مــ�ــســتــوى  رفـــع   •

الوظائف(.
• رفع م�ستوى الأداء �معدلته يف �ظائف اأعلى.
للعاملني اجلدد. • رفع م�ستوى الأداء �معدلته 
خلل  من  التدريبية  الحتياجات  �تتحدد   •
القائمة  الوظائف  لكافة  الوظيفي  التو�سيف 

باملنظمة من حتديد �اجبات �قدرات �خربات.
3 فوائد

فوائد  من  عامة  ب�سفة  للتدريب  مما  �بالرغم 
�الأكــادميــيــني  اخلـــرباء  بع�س  اأن  اإل  عــديــدة؛ 
تتفق  التي  الفوائد  هذه  من  عدد  على  يركز�ن 
اأكرث مع طبيعة التدريب الإداري املوجه بالأداء. 
�د.ي�سن  العتيبي،  د.�سرار  من:  كل  ي�سري  حيث 
اإ�سرتاتيجيات  »اأثر  املعنون:  بحثهما  يف  الطاهر 
التدريب على اأداء املوظفني مب�سرف الراجحي-
ثلثة  من  �فــوائــده  التدريب  اأهمية  اإىل  اأبها« 

         تنفيذ التدريب يف �سوء 
احلاجات الفعلية للعمل 
ي�سمن حتقيق الأهداف
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تقرير

جوانب رئي�سية هي:
التنظيمي من خلل  اأ. زيادة الإنتاجية �الأداء 
�ان�سيابه،  العمل  �طــرق  الأهــداف،  يف  الو�سوح 
�تطوير  منهم،  مطلوب  هو  مبا  العاملني  �تعريف 
التنظيمية  الأهـــداف  لتحقيق  لديهم  املــهــارات 
الأفـــراد  اأهـــداف  توحيد  يف  �ي�سهم  املطلوبة، 

العاملني �ربطها باأهداف املنظمة.
داخلية  اإيجابية  اجتــاهــات  خلق  يف  ي�سهم  ب. 
�خارجية نحو املنظمة، �ي�سهم يف انفتاح املنظمة 
تطوير  بهدف  �ذلــك  اخلــارجــي؛  املجتمع  على 
التي  املعلومات  �جتديد  �اإمكانياتها  براجمها 

حتتاجها ل�سياغة اأهدافها �تنفيذ �سيا�ساتها.
ج. يوؤدي اإىل تو�سيح ال�سيا�سات العامة للمنظمة، 
الــقــرارات  �تر�سيد  القيادة  اأ�ساليب  �تطوير 
للت�سالت  فعالة  قــاعــدة  �بــنــاء  الإداريـــــة، 

الداخلية.
5 متطلبات

�د.خالد  اخلمي�س،  د.في�سل  مــن:  كل  �يحدد 
عفيفي يف �رقتهما العلمية بعنوان: »الجتاهات 
املعا�سرة يف التدريب الإداري 5 متطلبات لتنفيذ 

برامج التدريب املوجهة بالأداء، �هي:
1- ل بد من ت�سنيف �تعريف �حتليل م�سئوليات 
قائمه  �ظيفة  لكل  �اأداء  �مهمات  ��اجــبــات 

باملنظمة.

�خا�سة  فعًل،  املنفذ  الوظيفي  الأداء  تقومي   -2
اأن  املمكن  من  اأنها  نرى  التي  �الوظائف  للإدارات 

تكون بحاجه للتدريب.
لدرا�سة  التدريب  مبتخ�س�سي  ال�ستعانة   -3
اإىل  الو�سول  بهدف  �تقوميه؛  الوظيفي  الأداء 

الحتياجات التدريبية.
4- الرجوع اإىل مديري الإدارات �ر�ؤ�ساء الأق�سام 
ت�سميم  يف  �م�ساركتهم  �املنفذين  �م�سرفيها 
هذه  توؤدي  حتى  �اإعدادها؛  التدريبية  الربامج 
الربامج الغر�س منها بناًء على املعايري �املقايي�س 
تقومي  ي�سهل  حتى  الأداء؛  لقيا�س  املو�سوعة 
فعالية التدريب �معرفة اآثاره على املنظمة �اإىل 

اأي مدى كانت فعاليات التدريب �اإيجابياته.
�الأداء  املعياري  الأداء  بني  املقارنة  اإجــراء   -5
�معرفة  التدريب«  تنفيذ  »بعد  املنفذ  احلــايل 
اإذًا  للتدريب؛  اأخرى  حاجة  يف  ل�سنا  باأننا  الناجت 
النواجت  كانت  �اإذا  فعالياته،  التدريب  اأدى  فقد 
مرة   )4-1( من  اخلــطــوات  اإعـــادة  فيتم  �سلبية 

اأخرى.

مراحل مهمة
»التدريب  مقاله  يف  م�سطفى  د.�سهيب  �يلخ�س 
املــنــ�ــســود يف حت�سني  ــــد�ر  �ال بـــــالأداء  ــه  ــوج امل
العربية  »املنظمة  موقع  على  املوؤ�س�سي«  الأداء 
»ل  بقوله:  الإنــرتنــت  على  الإداريـــة«  للتنمية 
التدريب  تطبيق  �سبيل  يف  الأعمال  ملنظمات  بد 
عملياتها  بتحليل  تــبــداأ  اأن  بــــالأداء  املــوجــه 
لت�سميم  اللزمة  البيانات  لتوفري  الإجرائية؛ 
بــالأداء  ربطها  على  �العمل  التدريبية  الربامج 
مرحلة  ــك  ذل بعد  لتبداأ  �الــفــردي،  املوؤ�س�سي 
امل�ستندة  الــتــدريــبــيــة  الحــتــيــاجــات  حتــديــد 
للأ��ساف الوظيفية �متطلبات الوظائف الفعلية 
العمل  يتم  اأن  �بعد  �م�سوؤ�لياتها.  ��اجباتها 
على الت�سميم الفعلي للربامج التدريبية �اإعداد 
التدريبية  الأهداف  ���سع  التدريبية  احلقيبة 
اللوج�ستي  ــم  ــدع ال لإجــــــراءات  �الــتــخــطــيــط 
الربامج  تنفيذ  عملية  تبداأ  �تقييمه،  للربنامج 
الأداء  على  الإيجابي  التاأثري  بهدف  التدريبية 
�املهارات  املعارف  باإك�سابهم  للمتدربني  الفردي 
املطلوب  اأداء  من  لتمكينهم  اللزمة  �التوجهات 
امل�ستوى  على  الإيجابي  الأداء  �حتقيق  منهم، 

املوؤ�س�سي.
تدريب  من  تنفيذه  مت  ما  تقييم  مرحلة  �تاأتي 
الأداء  على  �سلبًا  اأ�  اإيجابًا  اأثره  لنعكا�س  �فقًا 
ليتم  املوؤ�س�سية؛  الأعــمــال  �نتيجة  ــفــردي  ال
على  �العمل  التدريب  يف  النحرافات  مراجعة 
على  �العمل  القوة  �مواطن  م�ستقبلً،  تلفيها 
تكاملية  جليًا  يظهر  املرحلة  �يف  تعزيزها. 
يف  �د�رهـــا  ـــالأداء  ب املوجه  التدريب  منظومة 

حتقيق التح�سني املن�سود يف الأداء املوؤ�س�سي«.

         يتم تقييم ما مت تنفيذه
من تدريب �فقًا لنعكا�س
اأثره الإيجابي �ال�سلبي

          5  متطلبات حتى يزيد
 هذا التدريب من الإنتاجية 

�الأداء التنظيمي
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األرقام واإلدارة

97

40%

 12,94  

3,111,199

19,6%

مليار ريال هو ما ت�ستهدفه ر�ؤية اململكة 2030 من رفع م�ساهمة قطاع التعدين يف الناجت املحلي 
الإجمايل - باإذن اهلل - �زيادة عدد فر�س العمل يف القطاع اإىل 90 األف فر�سة عمل، �ذلك 
ا�ستثماره  مزدهر  اقت�ساد  2030-حمور  اململكة  )ر�ؤية  2020م(.   ــ  )1442هـ  العام  بحلول 

فاعل(.

هي الن�سبة التي من املتوقع اأن تبلغها الزيادة يف القوة العاملة اإىل اإجمايل ال�سكان يف اململكة 
)د.ح�سني  2010م.   عام  الن�سبة  هذه  بلغتها  التي   %37 بن�سبة  مقارنة  �ذلك  2050م،  عام 
اأبو�ساق �رقة عمل بعنوان: »�سيخوخة ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية، »موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي(.

مليون م�ستخدم للتجارة الإلكرت�نية يف  ال�سعودية، مع �جود 6،34 مليني م�ستخدم يتوقعون 
الت�سوق عرب الإنرتنت بحلول عام 2022م؛ لي�سل العدد اإىل 19،28 مليون م�ستخدم. كما اأنه 
من املتوقع-بحلول العام نف�سه-اأن ينفق هوؤلء امل�ستخدمون اأ� املت�سوقون ما قيمته 487،70 
د�لرًا اأمريكيًا يف املتو�سط.  )مد�نة emarketing.sa املخت�سة يف الت�سوق الإلكرت�ين(.

هي الن�سبة التي ارتفع اإليها تفاعل معدل م�ساركة املراأة ال�سعودية يف القوى العاملة، مقارنة 
»ال�سرق  )�سحيفة    .%17،4 كانت  �التي  2017م  عام  التفاعل  هذا  ن�سبة  عليه  كانت  مبا 

الأ��سط«(.

فردًا هو اإجمايل عدد امل�ستغلني ال�سعوديني يف �سوق العمل خلل الربع الرابع املنتهي 
بنهاية �سهر دي�سمرب عام 2018م، بلغ عدد الذكور 2،040،742 فردًا بن�سبة %65،6، 
الرابع  الربع  العمل،  �سوق  للإح�ساء،  العامة  )الهيئة  للإناث    1،070،457 مقابل 

2018م(.
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�مقدرة  التاأمني  لطالب  املالية  القدرات  مع  يتنا�سب  تاأميني  برنامج  ���سع  مناق�سة  على  من�سبًا  كان  التاأمني  لو�سيط  التقليدي  الد�ر  ان 
�سركة التاأمني على �سداد املطالبات. �يف الواقع فاإن الو�سيط يلعب د�ر امل�ست�سار �املحلل �املدافع �املفا��س يف عملية �سراء التاأمني، �مقدمًا 
�يطلبون  �عيًا  اأكرث  العملء  اأ�سبح  الأخرية  ال�سنوات  يف  ال�سوق.  مع  التعامل  قدرة  ذلك  من  �الأهم  �جتربة  متخ�س�سة  خربة  للعملء 
ب�سكل متزايد احلماية �سد خماطر عديدة  كانت تعترب خارج نطاق التاأمني. �نتيجة لذلك فلقد تطورت �سركة حلول لو�ساطة التاأمني 
املحلي  امل�ستوى  على  رائدة  �سركة  التامني  �اإعادة  التامني  لو�ساطة  حلول  �سركة  تعترب  النطاق.  �ا�سعة  خدمات  لتقدم  التامني  �اإعادة 
�املتخ�س�سة يف ��ساطة التاأمني �اإدارة املخاطر �ال�ست�سارات، �قد ح�سلت عام 2018 على لقب اأف�سل �سركة ��ساطة تاأمني �اإعادة التامني 

.Entrepreneur Middle East magazine من
ح�صلت �صركة حلول لو�صاطة التامني واإعادة التامني ال�صعودية، على ترخي�س موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي عام 2008 بعد التنظيم اجلديد ل�صوق التاأمني 

يف ال�صعودية وكانت قدمياً متواجدة بال�صوق ال�صعودي منذ عام 1997 حتت ا�صم وكالة الغرمييل، الوكيل احل�صري ل�صركة التعاونية للتامني على م�صتوى 

اململكة العربية ال�صعودية وتعترب الآن الأكرث متيزاً يف جمال و�صاطة التاأمني وادارة املخاطر.

اإن كفاءتنا يف توفري اأق�صى درجة من الن�صائح واخلدمات تظهر من خ�ل مكانة اجلهات وال�صركات الكربى التي تتعامل معنا يف ال�صوق ال�صعودي واخلليجي. 

ونتيجة جناحنا امل�صتمر وقدرتنا على احلفاظ على مكانتنا ك�صركة رائدة يف املنطقة، فاإننا ن�صتطيع تقدمي العديد من اخلدمات التي نتميز عن مناف�صينا، 

ومن هذه اخلدمات:

التاأمني. وو�صاطة  املخاطر  ادارة  < خدمات 
لعم�ءنا. التاأمينية  الإ�صت�صارات  < تقدمي 

لعم�ءنا. والأخطار  املطالبات  < اإدارة 
لعم�ءنا. ال�صحية  الرعاية  < اإدارة 

الزمات. من  التعايف  واإدارة  العمل  العمال  ا�صتمرارية  < خطة 
ولكي نتمكن من تقدمي خدمات ذات م�صتوى رفيع قمنا بتاأ�صي�س وحدة توقعات العم�ء والتي تعمل للمحافظة على اأف�صل طرق املمار�صة املهنية، وقمنا 

اأي�صاً ببناء �صبكة دولية وا�صعة امل�صادر لإيجاد حلول خ�قة يف جمالت املخاطر املتعددة، حتى يت�صنى لعم�ئنا حتقيق اأهدافهم.

ان خربتنا الوا�صعة متتد لت�صل الى كل اأنواع التاأمني وادارة املخاطر ومن خ�ل اأدائنا للخدمات التاأمينية املتعلقة باحتياجات اجلهات وال�صركات ال�صعودية، 

فاإن حلول قد اكت�صبت خربة وقدرات منا�صبة لتلبية الإحتياجات اخلا�صة لعم�ئها.

ويتميز ممثلي حلول باملعرفة املتخ�ص�صة واخلربات املتقدمة يف املجالت التالية:

والطاقة. < البروكيماويات 
< الإن�صاءات.

والطائرات. ال�صفن  واأج�صام  < البحري 
واخلدمات. واملهنية  املالية  < القطاعات 

املوظفني. ومنافع  ال�صحي  < التاأمني 
ال�صيرباين. < الأمن 

كما اأن لدى حلول كفاءات ذات قدرات فنية عالية لتقدمي اأعلى م�صتويات الن�صح والإر�صاد ملنع حدوث اخل�صائر. وهذه اخلربات الفنية امنا وجدت لتقدمي 

خدمات مميزة لعم�ئنا حول اململكة، ومن هذه اخلدمات:

والحتياجات. الأهداف  لتلبي  خ�صي�صاً  م�صممة  وتاأمني  املخاطر  اإدارة  خطة  على  < العمل 
ثقتهم.. وك�صب  العم�ء  توقعات  لإر�صاء  اخلدمات  من  م�صتوى  اأعلى  بتقدمي  < اللتزام 

ال�سنة. خلل  ح�ساباتهم  �اإدارة  �املتابعة  مبو�سوعية  للعملء  الن�سائح  < تقدمي 





وثيقة إداريةمتابعاتمتابعات

من مقتنيات مركز الوثائق والمحفوظات بمعهد اإلدارة العامة

الموافقة على نظام معهد اإلدارة العامة

يف الرابع والعشرين من رمضان 1380هـ

أصدر امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود مرسومًا ملكيًا باملوافقة على نظام معهد اإلدارة العامة.

الرقم 93

التاريخ: 24 /10/ 1380هـ     

بعونه تعالى

نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

                       ملك اململكة العربية السعودية

بعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 522 وتاريخ 1380/10/12هـ.

وبناًء على املادة )19( من نظام مجلس الوزراء.

وبناًء على ما رفعه إلينا رئيس مجلس الوزراء.

      نرسم مبا هو آت:

أواًل: نوافق على نظام معهد اإلدارة العامة بالصيغة املرفقة بهذا.

ثانيًا: على اجلهات املختصة تنفيذ ما جاء يف مرسومنا هذا...

علماء  اإلدارة وروادها
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علماء 
الإدارة �ر�ادها هم الرافد 

الفكري املتدفق الذي يرتكز عليه تطويرها، 
�تقدمي اأفكار مبتكرة ترتقي بها.

�يف هذا العدد من »التنمية الإدارية«،
نقدم لقرائنا »بيرت دركر«

اأحد هوؤلء العلماء �الر�اد. 

علماء  اإلدارة وروادها

بيتر دركر
 Peter Drucker

1909- 2005م

* امل�سدر: علماء الإدارة �ر�ادها يف العامل، �سرية ذاتية �اإ�سهامات علمية �عملية، اإبراهيم بن علي امللحم.

�لد بيرت »فرديناند دركر« يف فيينا بالنم�سا يف 11 نوفمرب عام 1909م. ح�سل 
على الدكتوراه يف القانون من جامعة »فرانكفورت« يف عام 1931م، �التي بداأ 
فيها تدري�س القانون الد�يل �التاريخ الد�ستوري. �عمل خبرًيا اقت�سادًيا يف 
»فرانكفورت  �سحيفة  يف  �سحفًيا  عمل  ثم  اأمريكي،  لبنك  تابع  حملي  مكتب 
جرنال انزيغر«، حيث كان ي�سغل يف البدء من�سب رئي�س التحرير �كاتب يف 

ال�سئون املالية.
�سافر »دركر« يف عام 1933م اإىل اإجنلرتا؛ للعمل يف بنك، ثم ليعمل �سحفًيا. 
عندما هاجر اإىل الوليات املتحدة يف عام 1937م، كان قد اأمت �قتها م�سودة 
كتاب  اأ�ل  �كان  القت�سادي«،  الرجل  »نهاية  بعنوان:  له  مطول  كتاب  اأ�ل 
ُن�سر له بالإجنليزية. �قبل احلرب العاملية الثانية عمل �سحفًيا يف ال�سئون 
كلية  يف  املتحدة  الوليات  يف  التدري�س  �بــداأ  �جمــلت.  �سحف  لعدة  املالية 
»�سارة لوران�س« ثم يف كلية »بيننغتون«، �انتقل اإىل جامعة »نيويورك« يف عام 

1950م. 
الجتماعية  للعلوم  »كلرك«  اأ�ستاذية  كر�سي  من�سب  توىل  1971م  عام  �يف 
امتهانه  خلل  �در�س  بكاليفورنيا.  العليا  للدرا�سات  »كلرمونت«  مدر�سة  يف 
التدري�س القانون �التاريخ �العلوم القت�سادية �الفل�سفة �ال�سئون احلكومية 
املهنية  اجلوائز  من  �العديد  �سرف  درجات  ع�سر  الأقل  على  �تلقى  �الدين. 
الأكادميية. �تويف يف مدينة »كلريمونت« يف �لية »كاليفورنيا« يف 11 نوفمرب 

2005م.
تاأثريه يف الإدارة

اأًلف »دركر« ع�سرات الكتب �املقالت �الأبحاث العلمية يف جمال الإدارة. �من 
اأعماله باخت�سار ما يلي:

ف�سل  اأ�سباب  »دركر« من  يوؤمن به  ملا  الرجل القت�سادي، �هو عر�س  • نهاية 
اجتماعي  اقت�سادي  لنظام  للحاجة  قوية  حجته  �كانت  القائمة،  املوؤ�س�سات 

جديد.
الفردية  احلرية  على  احلفاظ  ق�سايا   .. ال�سناعي«  الرجل  »م�ستقبل   •
�الأمتتة  الإداريــــة،  �ال�سلطة  امل�سرتكة،  �ال�سيطرة  �سناعي،  جمتمع  يف 
�خطر الحتكار. �قد اقرتح اأن املجتمع يجب اأن ينظم �فق منوذج الوحدة 

ال�سناعية املحكومة ذاتًيا.
• »مفهوم املوؤ�س�سة« .. درا�سة تقليدية للطرق امل�ستخدمة من قبل �سركة 
عملق  اإىل  �سغرية  �سركة  من  منوها  م�سرية  خــلل  مــوتــورز«  »جــرنال 
ــالإدارة،  ب تتعلق  معمقة  حقيقية  معلومات  فيها  �يقدم  كبري،  �سناعي 

�القرارات �الأمتتة �اللمركزية �النقابات �الأ�سعار �الأرباح.
• »املجتمع اجلديد«.. ينقح فيه »دركر« ر�ؤيته يف النظام العاملي اجلديد 
�التي  املمثلة،  الجتماعية  املوؤ�س�سة  بو�سفها  املوؤ�س�سة  فكرة  يف  �يتو�سع 

ل تكون راأ�سمالية �ل �سيوعية.
»جرنال  مثل  �سركات؛  »دركــر«  فيه  ..ي�ستخدم  الإدارة«  »ممار�سة   •
�ي�سور  تــي«،  اآنــد  تي  �«اأي  �«كراي�سلر«،  �«فـــورد«،  �«�ــســريز«،  مــوتــورز«، 
�ي�سخ�سون  ـــم،  اأداءه املــديــر�ن  بها  يخترب  قد  التي  الكيفية  »دركـــر« 

اأخطاءهم �يح�سنون اإنتاجيتهم �اإنتاجية ال�سركة.
يحلل  املقالت  من  ..جمموعة  لأمريكا«  التالية  الع�سر�ن  »ال�سنوات   •
يف  امل�ستقبلية  الجتاهات  على  ال�سوء  �ي�سلط  التاريخي،  التطور  فيها 

التعليم �ال�سيا�سة �القت�ساد من بني جمالت اأخرى.
جديدة  عاملية  منــاذج  »دركــر«  فيه  ي�سف   .. الغد«  حتــول  »نقطة   •
�احلكومة  التعليم  يف  نواجهها  اأن  يجب  التي  �التحديات  تــطــورت، 

�القت�ساد. �ينتهي الكتاب بر�سد للواقع الر�حي للوجود الب�سري.
هو  القت�ساد  اأداء  اأن  على  الكتاب  هذا  يوؤكد   .. بالنتائج«  »الإدارة   •

الوظيفة املحددة �الإ�سهام �ال�سبب لوجود العمل التجاري.
تعترب  التي  للممار�سات  منظمة  درا�سة  عن  الفاعل«..عبارة  »املدير   •

جوهرية بالن�سبة لنجاح املدير التنفيذي:
�عندما راأى »دركر« اأن املنظمة �العمل التجاري �الأعمال غري التجارية 
�اأخلقيات  �الهياكل  الأهداف  يحدد  اأن  حا�ل  امل�ستقبل،  موجة  �سكلت 
املنظمات باأ�ساليب جتعل املنظمة اأف�سل اأداة للإجناز، �لي�ست جمرد اأداة 
جلمع املال اأ� النجاح، لكنها اأداة من اأف�سل اأ�ساليب تنظيم �ت�سهيل احلياة 

بالن�سبة ملعظم النا�س.
الفاعلة،  الإدارة  �ممار�سة  مبادئ  �تعريف  بتحديد  »دركــر«  قام  �قد 
�در�س ق�سايا ع�سرنا، �حا�ل اإيجاد �سلة بني الأفكار �النواحي العملية 
داخل  يف  يحيا  اأن  للإن�سان  ميكن  كيف  عن  اإجابة  عن  �بحث  للوجود، 
كل  حق  تعترب  التي  الفردية،  متطلباته  �يحقق  املجتمع  موؤ�س�سات  بناء 

الرجال، �التي يجب اأن تكون هدفهم.

التنمية اإلدارية
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اللقاء

أجرى الحوار: سامح الشريف

اإلدارة »الصفرية« تجرب����ة رائ����دة وثالثي����ة »النج����اح 
والري����ادة« بداي����ة   التطوي����ر

رئي�س اجلمعية ال�سعودية للإدارة د.نا�سر اآل تومي لـ »التنمية الإدارية«:

»�سفوة اجلوائز«
للإدارة جهودًا  ال�سعودية  • تبذل اجلمعية 
الوعي �الثقافة الإدارية يف  ن�سر  مميزة يف 
اأهم هذه  اأن تطلعنا على  املجتمع، هل ميكن 

اجلهود؟
باعتبارها  لــلإدارة،  ال�سعودية  اجلمعية  اإن 
امللك  بجامعة  العلمية  اجلمعيات  اإحـــدى 
�سعود، �انطلقًا من د�رها الكبري، قد متكنت 
الرئي�س  �سمو  بدعم  ثــم  اهلل،  مــن  بف�سل 

الفخري ال�سابق �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
العهد  �يل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 
الدفاع- �زيــر  ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  نائب 
الفخري  الرئي�س  بدعم  اهلل-ثــم  يحفظه 
�سعود  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  احلــايل 
ال�سرف  العزيز، �اأع�ساء  �سلمان بن عبد  بن 
منتجاتها  تطوير  مــن  اأع�سائها،  �جــهــود 
اجلمعية  تقدم  حيث  ر�سالتها؛  �موا�سلة 
الإداري،  للمجتمع  متناهية  ل  خــدمــات 

�تعزيز الثقافة الإدارية �التنمية الإدارية 
اأع�سائها الذين  ب�سكل عام، �ذلك من خلل 
ع�سو(  اآلف  )خم�سة  مــن  اأكـــرث  جتـــا�ز�ا 
عملوا من خلل 8 فر�ع لتقدمي اأكرث من 35 
التميز  اإطلق جائزة  �سملت  منتجًا �خدمة 
يحتاجها  حيوية  مراكز  �ت�سغيل  الإداري 
ال�سعودي بلغت 15 مركزًا،  املجتمع الإداري 
للتدريب  الإداري  العتماد  مركز  اأهمها  من 
�ست�سهم-باإذن  حيث  لل�ست�سارات،  �اآخــر 

اإبراهيم  بن  د.نا�سر  للإدارة  ال�سعودية  اجلمعية  رئي�س  اأكد 
�اأن  ��ساملة،  طموحة  ر�ؤيــة  هي   2030 ر�ؤيــة  اأن  تومي  اآل 

املنظومة  اإعادة ت�سكيل  الر�ؤية يتطلب  اإجناز م�ستهدفات 
خبري  قــدم  كما  البلد.  احتياجات  يلبي  مبا  الإداريـــة 
التنمية  لتعزيز  املهمة  التو�سيات  من  الكثري  الإدارة 
حول  املهمة  التفا�سيل  من  الكثري  لنا  ��سرح  الإداريـــة، 

�التي تتعرفون عليها يف  اململكة،  الإدارية يف  التجربة 
هذا اللقاء الرثي
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التنمية اإلدارية

التنظيمية  الفراغات  بع�س  �سد  اهلل-يف 
املنا�سط  اأبــرز  من  �لعل  املوؤ�س�سي،  �الغياب 
الإداريـــة،  امللتقيات  للجمعية:  الأخـــرى 
على  �حــوار  �التنمية،  التدريب  �ملتقيات 
�تنظيم  الإداريــــة،  �املنتديات  املك�سوف، 
الأم�سيات  �اإقامة  �تنفيذها،  العمل  �ر�س 
الكتب  �تــاألــيــف  املتخ�س�سة،  ـــــة  الإداري
التجارب  �عــر�ــس  �ترجمتها،  ــــة  الإداري
ــادرات  ــب �م �الــعــاملــيــة،  املحلية  الإداريـــــة 
من  عــدد  ــدار  ــس �اإ� املجتمعية،  امل�سوؤ�لية 
ف�سلي؛  اأ�  د�ري  ب�سكل  الإداريـــة  املجلت 
اآفــاق  �جمــلــة  املحكمة،  العلمية  كاملجلة 
الإدارة، �جملة التدريب �التنمية، �جملة 
ذلك  �غري  القيادة،  �جملة  الإدارة،  �سباب 

الكثري لتجويد املمار�سات الإدارية. 
املجل�س  موافقة  �بعد  قريبًا  اهلل  �ساء  �اإن 
ن�سر  �سيتم  �سعود،  امللك  جلامعة  العلمي 
جملتني علميتني حمكمتني �هما: » نزاهة«، 
النق�س  �ــســد  ت�سهمايف  لــكــي  »جـــــودة«؛   �
املرجعية  العلمية  الحتياجات  تلك  يف 
ال�سعودية  املكتبة  ــراء  لإث اأ�عية  �توفري 
كما  �الهامة.  املتخ�س�سة  املجالت  تلك  يف 
على  ــلإدارة  ل ال�سعودية  اجلمعية  حر�ست 
على  مرة  لأ�ل  ُتطرح  نوعية  جائزة  طرح 
نظرًا  الأ��سط  �ال�سرق  بل  اململكة؛  م�ستوى 
التميز  »جــائــزة  با�سم  يت  �ُسمِّ ل�سموليتها 
حثيثة  م�ساعي  هناك  باأن  علمًا  الإداري«، 
الأمر-يحفظهم  �لة  بــاأحــد  ت�سمى  لكي 
اهلل  بــــاإذن  �ستكون  ــزة  ــائ اجل اهلل-�هـــــذه 
تغطي  لأنها  نظرًا  اجلوائز«؛  »�سفوة  تعاىل 
14 فئة ، �تغطي كافة املنظمات �املبادرات 
للمنظمات  فــئــة  �ت�سمل  ــل  ب ــــــراد،  �الأف

ال�سعودية احلكومية املتميزة يف اخلارج، 
»التنمية الأخلقية الإدارية«

يف  الإداريــة  العلوم  تدري�س  تقيم  كيف   •
اإليه  ��سلت  الذي  التطور  �م�ستوى  اململكة 

هذه العلوم؟
الإداريــــة،  العلوم  تكن  مل  معلوم  هــو  كما 
ُغر�ست  قــد  الإدارة  نظريات  �بــالأخــ�ــس 
الإدارة«.  »ميــار�ــســون  النا�س  بــداأ  عندما 
كمادة  املختلفة  بفر�عها  الإدارة  لكن 
عندما  بــداأت  اأكــادميــي  �كتخ�س�س  علمية 
اللبنات  �ي�سعون  ينظمونها  النا�س  بــداأ 
�بالتايل  �نظرياتها؛  مل�سطلحاتها  الأ�ىل 
اأ�سبحت تلك الرتتيبات العلمية �الو�سفات 
جتويد  ���سائل  طرق  خرائط  الأكادميية 
�قيادة  للأ�سياء  اأف�سل  اإدارة  لأجل  �متهني 

اأف�سل للنا�س.
الإداريــة  املدار�س  ظهرت  �عندما  هنا  �من 
�النظريات الفكرية، اأ�سبحت الإدارة علمًا 
الرحلة  كانت  �قد  �تعليمه.  تعلمه  ميكن 
ظهرت  عندما  العلوم  تلك  لتاأ�سي�س  طويلة 
الأمــريــكــيــة موطن  املــتــحــدة  ــات  ــولي ال يف 
�اأي�سا  اأكــادميــي  �تخ�س�س  كعلم  الإدارة 
م�سرحًا للتطبيق �املمار�سة على نطاق �ا�سع، 
على  كبري  حد  اإىل  ينطبق  نف�سه  �ال�سيء 
�النوع،  الدرجة  يف  الختلف  مع  اململكة 
م�سادر  �تعدد  الإدارة  كليات  باإن�ساء  لكن 
يف  علمية  درجــات  على  للح�سول  البتعاث 
الزمن  اخت�سار  مت  املختلفة  الإدارة  حقول 
يف  الإداريـــة  التعليمية  املنظومة  بناء  يف 
للتمكن  الو�سول  لأجــل  الإدارة؛  جمــالت 
ذلك  تخلل  فقد  الإداري،  العلمي  �التمكني 
نف�سه  الوقت  �يف  �م�سوقة  مثرية  حمطات 

عقبات كثرية �ل تزال رغم الإجنازات كمًا 
�كيفًا.

جمالت  يف  �الأفقي  الراأ�سي  ع  التو�سُّ �رغم 
للأجندة  ��فــقــًا  فــاإنــه  الإداريــــة؛  العلوم 
 2030 اململكة  ر�ؤيــة  من  املنبثقة  ــة  الإداري
اإىل  يحتاج  الأمــر  فاإن  املتعددة،  �براجمها 
اأكـــرث بحكم كــون  اأكـــرب �اهــتــمــام  عــنــايــة 
الإدارة كفكر �ممار�سة-)التعليم �التدريب 
الإداري(-اأينما كانت هي القطاع املُناط به 
القيادات  من  موؤهل  جيل  اإعــداد  م�سوؤ�لية 
�الإداريني لتحمل امل�سوؤ�لية ��َسْغل خمتلف 
الوظائف يف د�ائر الد�لة �من�ساآت القطاع 

اخلا�س �منظمات القطاع الثالث.
الذي  الــد�ر  اإىل  �ارتــكــازًا  املنطلق  هذا  من 
�حتملها  باملنظمات  ــقــيــادات  ال تتحمله 
الإداريـــة  العملية  مراحل  يف  م�سوؤ�ليات 
�اتخاذ  ال�سيا�سات  ��سناعة  تخطيط  من 
ذلك  جتويد  اإن  حيث  �املتابعة،  القرارات 
يف  املنظمات  جنــاح  عليه  يتوقف  �اإتقانه 
ي�ستلزم  الأمــر  ــاإن  ف لــذا  اأهــدافــهــا؛  حتقيق 
عاٍل  بقدر  تتمتع  قيادات  بناء  على  العمل 
اإىل  اإ�سافة  �املهارة،  �املعرفة  التاأهيل  من 
ال�سلوكي. �الــرقــي  الجتماعي  ــوازن  ــت ال
العلوم  تدري�س  يف  املفقودة  فاحللقة  اإذًا 
م�ستوى  عــلــى  ذلـــك  �ينعك�س  الإداريــــــة، 
الرتكيز  غياب  اإىل  ُيعزى  لحقًا،  املمار�سة 
)مــدراء  للطلب  الأخلقية  التنمية  على 
�قادة منظمات امل�ستقبل(، حيث اإن الرتكيز 
يتم على النظريات الإدارية املجردة، رغم 
التقليدية  العلمية  �النظريات  املدار�س  اأن 
توجهاتها  يف  خلل  مــن  تــعــاين  الإدارة  يف 

�تركيبها.
كــافــة  ــع �يف  ــي ــم ـــن اجل م يــتــطــلــب  �هـــــذا 
�على  �التطويرية  التعليمية  القطاعات 
خمتلف امل�ستويات، العمل على الرتقاء باأن 
العلمية  خمرجاتها  كافة  يف  اململكة  تكون 

ر�ؤية اململكة 2030 

ر�ؤية طموحة �شاملة 

مرتبطة بربامج 

ل �مربوطة  حتوُّ

مبوؤ�رشات قيا�س 

للأداء
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اللقاء

�الإنتاجية،  اخلدمية  �بالتايل  �املهارية، 
مـــعـــيـــارًا يف حتــقــيــق �جتـــويـــد املـــعـــدلت 
�بالأخ�س  املن�سودة  العاملية  التنموية 
الأ�ىل  �امل�سوؤ�لية  �فعالية،  بكفاءة  العمل 
تقع على َمن هم يف �سدة الإدارة �القيادة. 
ل  التنموية  �الــريــادة  احل�ساري  فالتقدم 
ثــر�ات  من  ــة  الأم متلكه  ما  على  يتوقفان 
للأمم  احلقيقية  النه�سة  �اإمنــا  طبيعية؛ 
القادرة  فهي  الب�سرية؛  الــرث�ات  من  تنبع 
مفتاح  هي  بل  التقدم،  �قيادة  �سناعة  على 
النجاح �التميز لأي منظمة �سغرية كانت اأم 
كبرية بل للمنظمات �الد�ل، �هذا هو مطلب 

الإدارة �جوهر القيادة فكرًا �ممار�سة.
جهود املعهد �م�ساهماته

باعتباره  العامة  الدارة  معهد  ي�سعى   •
اإىل  ـــة  الإداري التنمية  يف  ��سريكًا  رائـــدًا 
احلكومية  الأجــهــزة  موظفي  م�ستوى  رفــع 
الإدارة  اأ�ــســالــيــب  حت�سني  يف  ي�سهم  ــا  مب

احلكومية، كيف ترى ذلك؟
د�رًا  تلعب  الإدارة  اأن  يف  اأحـــد  ي�سك  ل 
يف  �املــجــتــمــعــات  الأمم  تــقــدم  يف  حــا�ــســمــًا 
اأبرز منظري  اأرجاء العامل. �ي�سري  خمتلف 
الفرق  اأن  اإىل  فايول«  »هرني  الإدارة  علم 
اإىل  فا�سلة،  �اأخـــرى  ناجحة  منظمة  بني 
فا�سًل،  مديرًا  اأ�  ناجحًا  مديرًا  هناك  اأن 
�ينطبق ذلك على كافة �سوؤ�ن احلياة؛ لذلك 
��سعت  الأهمية  هذه  الــد�ل  معظم  اأدركــت 
يف   اأ�لــويــة  الإداريـــة  التنمية  اإيــلء  اإىل  
�سيا�ساتها �براجمها؛ اإدراكًا منها اأن النجاح 
يف التنمية الإدارية يعني جناح املجتمع يف 
حتقيق التنمية يف كافة قطاعاته املختلفة، 
�ال�سحية  �الــتــعــلــيــمــيــة  ــاديــة  القــتــ�ــس
يف  ينعك�س  �مبا  �الثقافية،  �الجتماعية 
لأفــراد  املعي�سة  م�ستوى  رفع  على  النهاية 
لعموم  الرفاهية  �حتقيق  املجتمع  ــك  ذل
العامة  الإدارة  املجتمع. �ياأتي معهد  اأفراد 

درجة  حتقيق  يف  فارقة  كعلمة  اململكة  يف 
بطبيعة  �هو  الإداريــة،  التنمية  من  عالية 
ب�سكل  املعنية  الأجــهــزة  طليعة  يف  احلــال 
يف  الد�لة  قطاعات  كافة  مب�ساندة  مبا�سر 
�سواء  ـــة  الإداري التنمية  متطلبات  ــاز  اإجن
من خلل تقدمي اخلدمات التدريبية لرفع 
بــوحــدات  املوظفني  اأداء  كــفــاءة  م�ستوى 
خمتلف  عــلــى  ــد�لــة  ــل ل الإداري  اجلــهــاز 
اأ� من خلل تقدمي  الوظيفية،  م�ستوياتهم 
الإدارة  جمــال  يف  ال�ست�سارية  اخلــدمــات 
بــاأدائــهــا.  الرتــقــاء  بغية  الأجــهــزة  لتلك 
�درا�ــســة  بحث  يف  بـــارزة  جــهــود  �للمعهد 
تنفيذ  تــعــوق  الــتــي  الإداريــــة  التحديات 
خطط �برامج الد�لة التنموية، �الو�سول 
اأن  كــمــا  ملــعــاجلــتــهــا.  منا�سبة  حــلــول  اإىل 
اإ�سهاماته يف جمال اإثراء الفكر الإداري من 
الإدارة  جمالت  يف  �الن�سر  التاأليف  خلل 
الإداري  للن�سر  اأ�عــيــة  �اإيــجــاد  املختلفة 
�سواهد  تعترب  �رقمية  تقليدية  �مكتبات 
لتح�سني  ال�سبل  كــل  املعهد  ــة  ــاح اإت على 
اأ�ساليب الإدارة احلكومية. �لعل ما يح�سب 
لكي  اخلــدمــي  نطاقه  متــدد  كذلك  للمعهد 
ي�سمل تقدمي خدمات تدريبية �ا�ست�سارية 
يف  �امل�ساهمة  اخلــا�ــس،  للقطاع  �بحثية 
العاملني فيه �فقًا لحتياجات �سوق  تاأهيل 
تعميم  يف  املعهد  ر�سالة  من  كجزء  العمل 
الوطن.  اأرجاء  تعم  لكي  الإداريــة  التنمية 
يف  متـــدد  ي�ساحبها  ــوة  ــط اخل تــلــك  �لــعــل 
مناطق  كافة  ي�سمل  لكي  اجلغرايف  نطاقه 
فاإن  اآخرًا  �لي�س  �اأخريًا  الإداريــة.  اململكة 
التو�سع يف جمالت تعا�ن املعهد مع اجلهات 
النظرية يف الد�ل الأخرى �تبادل اخلربات 
املوؤمترات  �عقد  العامة  الإدارة  جمال  يف 
يف  �احرتافيًا  ذكيًا  جهدًا  ميثل  امل�سرتكة 
على  الغري؛  جتــارب  من  ال�ستفادة  ت�سريع 
مت�سارعة  تطورات  ب�سهد  العامل  اأن  اأ�سا�س 

عامل  مقدمتها  يف  �ياأتي  احلقول  كافة  يف 
�املمار�سات  النظريات  فالعديد من  الإدارة، 
بني  منها  اجلديد  يظهر  يزال  ل  �التجارب 
م�ستمرًا  البحث  ��سيظل  �اأخــــرى،  ــرتة  ف
�سبيل  يف  الإدارية  الكفاية  لتحقيق  �دائمًا 
مفتاح  هي  التي  الإداريــة  التنمية  حتقيق 

التنمية ال�ساملة.
املبادرات �ال�سدمات الإيجابية

حتقيق  اإىل   2030 اململكة  ر�ؤية  ت�سعى   •
ــوعــيــة يف خمــتــلــف قــطــاعــات  حتــــولت ن
اأن  احلديثة  ـــلإدارة  ل ميكن  كيف  اململكة، 
الهدف  هــذا  حتقيق  يف  فعال  ــد�ر  ب ت�سهم 

الإ�سرتاتيجي؟
�اأنهما  �الــقــيــادة  الإدارة  لأهمية  نــظــرا 
�سغرية  منظمة  لأي  �التميز  النجاح  مفتاح 
ـــد�ل؛  �ال للمنظمات  بــل  كــبــرية  اأم  كــانــت 
يتطلب  الر�ؤية  م�ستهدفات  اإجنــاز  فاإن  لذا 
الإداريــة  املنظومة  ت�سكيل  اإعــادة  ابتداًء 
مبــا يــتــوافــق �يــلــبــي احــتــيــاجــات الــبــلد 
ــن الأ�لــــويــــات يف هــذا  ــعــل م ــاد. �ل ــب ــع �ال
الإداريــة،  القيادات  �تنمية  �سنع  اجلانب 
�الق�ساء  �املنظمات،  الأنظمة  �تهذيب 
�اأ�سكال  البري�قراطية  الت�سوهات  على 
يف  �الــرتكــيــز  �املــــايل،  الإداري  الــفــ�ــســاد 
منطق  على  احلكومية  اخلــدمــات  ــاأديــة  ت
للمحليات  الإداري  التمكني  �زيادة  اخلدمة 
تطبيقات  تعميم  �تــ�ــســريــع  �الأطــــــراف 
ظاهرة  معاجلة  مع  الإلكرت�نية،  الإدارة 
مكونات  بــني  �املــتــنــاثــرة  املنعزلة  اجلـــزر 
بال�سكل  يتم  لن  اجلهاز احلكومي، �كل ذلك 
ثلثية  اأ�سميه  مــا  تــوافــر  د�ن  املــطــلــوب 
تتمثل  �التي  احل�سارية،  �الريادة  النجاح 
ــــة ثــاقــبــة �ثـــر�ة  ــادة فــاعــلــة �ر�ؤي يف قــي
ب�سرية تتمتع بالقوة �الأمانة.  �مما يبعث 
على الأمل باإ�سلح منظومة القطاع الإداري 
طريق  خارطة  اإجناز  على  قادرًا  يكون  لكي 
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التحول،  برامج  �م�ستهدفات   2030 ر�ؤيــة 
ُتطرح  اململكة  تاريخ  يف  الأ�ىل  �للمرة  اأنه 
بربامج  مــربجمــة  �ساملة  طموحة  ـــة  ر�ؤي
لــلأداء  قيا�س  مبوؤ�سرات  �مربوطة  حتول 
الو�سول  لأجـــل  احلــ�ــســاري  ال�سلم  لت�سلق 
خلل  من  الأ�سعدة،  خمتلف  على  للريادة 
ا�ستخدام ممكنات �سباق الـ 100 مرت �لي�س 
�هذا  �سابقًا.  كــان  كما  املــاراثــوين  ال�سباق 
الر�ؤية  مهند�س  بقيام  جلي  ب�سكل  يت�سح 
حممد  الأمــري  �سمو  امللهم  ال�ساب  الــريــادي 
اهلل-بقيادة  العهد-يحفظه  �يل  �سلمان  بن 
باملبادرات  الإدارة  مبفهوم  الإ�سلح  برامج 
لأجل  فقط  لي�س  الإيجابية،  �بال�سدمات 
تعوي�س ما فات، �لي�س اأي�سًا للحقاق بركب 
�القيادة  الريادة  لتحقيق  �اإمنا  �سبقنا؛  من 

التي ر�سمها �يل الأمر يف ر�ؤيته.
احللم ال�سعودي

يف  الد�لية  التجارب  من  العديد  توجد   •
اأن  ميكن  هل  ـــة،  الإداري �التنمية  الإدارة 
الإدارة  يف  �سعودية  مدر�سة  �جــود  نر�سد 
�سمات  اأهــــم  ـــا  �م ـــــــة،  الإداري �الــتــنــمــيــة 

التجربة الإدارية يف اململكة؟
�نــظــريــات  ــار  ــك اأف عــن  الــبــحــث  عملية  اإن 
�مــفــاهــيــم اإداريـــــــة جـــديـــدة �تــقــدميــهــا 
ــاديــني  ــي ــق �ال ــمــني  ــت ــه �امل للمتخ�س�سني 
عمًل  يعد  الإدارة  مراكز  اإىل  �املتطلعني 
امل�سوؤ�لية  �سميم  �مـــن  جــديــدًا  ـــــًا  اإداري
الجتماعية للإدارة؛ نظرًا حلاجة املنظمات 

متطلبات  مع  يتواكب  جتديدي  اإداري  لفكر 
التحول  برامج  �م�ستهدفات   2030 ــة  ر�ؤي
اختلفًا  �تختلف  اليوم  معها  نتعاي�س  التي 
القريب.  املا�سي  يف  نظائرها  عــن  كــبــريًا 
اإننا-كل ح�سب موقعه-يجب اأن ن�سعى �نظل 
ما  جنعل  لكي  اهلل-�توفيقه  نعمل-باإذن 
اأ�سميه احللم ال�سعودي حقيقًة �ن�سنعه لكي 
يكون م�سدرًا للحلم العربي �للإلهام العاملي، 
اللمتناهي  الب�سرية  الإجنــازات  �سقف  اإن 
يف الع�سر احلايل يتعاظم، �جهود الإ�سلح 
تظل  لكن  تتوقف،  ل  �التطوير  �التغيري 
فامل�سكلة  �تتفاقم،  بل  امل�سكلة  هي  امل�سكلة 
يف  الإن�سان  اأن  هي  الب�سرية  تعي�سها  التي 
نف�سه  ت�سوير  عليه  يغلب  التنمية  �سبيل 
�يغيب  اقت�سادي  خملوق  جمــرد  اأنــه  على 
فريد  كائن  هو  الذي  الإن�سان  هو  اأنه  عنه 
مه موله على �سائر املخلوقات.  يف نوعه، كرَّ
�برفعة  اأ�سم  بخلق  اإل  الأمم  ترتقي  �هل 
»الإدارة  ــاإن  ف �بالتايل  همم.  ��سمو  قلم 
مربط  هو  �معرب  اآ�سر  كعنوان  ال�سفرية« 
الفر�س �الرهان؛ �بالتايل يجب اأن يكون هو 
القادم.  �التحدي  القادمة  املرحلة  عنوان 
اإن ال�سمو يف تو�سعة الأخلقيات �القدرات 
يجب  الإجناز  �سمو  �بالتايل  �الإمكانيات؛ 
حياة  ــاة،  ــي احل متطلبات  كــل  يلم�س  اأن 
�التكافل  �الرحمة  �اجل�سد  بالر�ح  ت�سمو 
العمل  اإن  �سيء.  كل  يف  �العدالة  �الأمـــن 
على الـ "ت�سفري" على امل�ستوى الكلي لأ�جه 

ذلك  على  اأكــد  كما  �النــحــرافــات،  الف�ساد 
العهد-يحفظه  �يل  �سمو  ــة  ــر�ؤي ال قــائــد 
اهلل-يج�سد هذا التوجه، كما هو احلال يف 
�اإيجاد  احلكومية  التطبيقات  يف  التو�سع 
كت�سفري  ذلك  على  �ق�س  �رق،  بل  حكومة 
اجلزئي  امل�ستوى  على  اأ�  �القر��س  الديون 
اخلدمات  ــاز  اإجن يف  النتظار  زمــن  كتقليل 
�اأنــواع  الأخطاء  �تقليل  الطلبات  �تلبية 
مطلب  ذلك  كل  تقريبًا؛  ال�سفر  اإىل  الهدر 
متطلبات  من  �هو  ��طني  �اأخلقي  �سرعي 
تقوم  حيث  ال�سفرية،  الأخلقية  الإدارة 
العملية  الأخلق  بني  التزا�ج  معادلة  على 
�تعظيم  �امل�سوؤ�لية(  �الفعالية  )الكفاءة 
التكنولوجيا،  با�ستخدام  الكلية  املخرجات 
�هذا هو توجه حكومي ل رجعة فيه، فنحن 
نرى اأننا اأمام جتربة اإدارية جديدة �ثرية 
بن  حممد  الأمري  مدر�سة  خلل  من  تت�سكل 
يعي�س  الوطن  جعلت  التي  الإداريــة  �سلمان 
يلم�س  اأطيافه يف �ر�سة عمل حقيقية  بكل 
الإدارة  اإنها  �الـــداين،  القا�سي  منتجاتها 
بحزم �القيادة بل م�ستحيلت. �ياأتي هدف 
حلم  كهدف  النفط  على  العتماد  ت�سفري 
اإن النظرية ال�سفرية  لر�ؤية جمد جديد. 
بل تعرف  امل�ستحيل؛  تت�سكل ل تعرف  التي 
الأمري  ف�سمو  �الــريــادة،  �النجاح  التحدي 
ق�سدهم  الذين  الرجال  من  يعترب  حممد 
تاأتي  العزم  اأهل  قدر  »على  بقوله:  املتنبي 

العزائم«.  

معهد الإدارة 

العامة علمة فارقة

 يف حتقيق التنمية 

الإدارية ،�من اأهم 

الأجهزة املعنية مب�شاندة 

قطاعات الد�لة 
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مصطلحات إدارية مقال

قصة نجاح

د. حممد �سلح عفيفي * 

لكي ُتسّطر 
التجربة السعودية 
قصة نجاح عالمية 
جديدة في قطاع 

صناعة السيارات ال 
بديل عن تقديم 

الدعم 

،،

،،

مل يكن النجاح القت�سادي حليفًا لأي جتربة د�لية، بغري اعتمادها على التخطيط لل�ستثمار التنموي، ت�ستوي يف ذلك جتارب التاريخ القت�سادي القدمي �احلديث. فالد�ل النامية 
التي اجتهدت للنعتاق من اأ�سر التاأخر القت�سادي، قد علمت اأن الطريق ال�سليم املو�سل لهذه التنمية يحتاج خلطة فّعالة يف ت�سجيع ال�ستثمار املحلي يف القطاعات الإنتاجية املهمة، 
�خلطة كفء لتحفيز ال�ستثمار الأجنبي الناقل للتكنولوجيا. �لكي حتقق حتوًل جوهريًا يف اأداء اقت�سادها الوطني، كان لزاما على هذه الد�ل اأن ُترّقي موؤ�سرات الأداء القت�سادي 

للجهاز احلكومي.
�ملا كان طريق التنمية �ساقًا يف خطواته �طويًل يف م�سافته؛ فكيف لنا اأن نحكم على جتربة ما باأنها حققت جناحًا يف اأدائها التنموي، اأ� اأنها م�ستمرة يف ال�سري على هذا الطريق؟ بطبيعة 
احلال ل يوجد موؤ�سر اقت�سادي �حيد يعيننا على اإ�سدار مثل هذا احلكم. غري اأن التجارب التنموية الناجحة، �التجارب ال�سائرة على 
توطني  يف  ي�سهم  �الذي  التحويلية،  ال�سناعة  لقطاع  الأجنبية  ال�ستثمارات  تدفق  معدل  باأن  القول  يف  جميعها  ت�سرتك  النجاح،  درب 

التكنولوجيا ال�سناعية يف الد�لة امل�سيفة له، يلعب الد�ر احلا�سم يف م�ساندة التحول التنموي فيها. 
هذا  لتحقيق  عربية  جناح  بق�سة  �نتو�سل  التنموي،  التحول  حتقيق  يف  للأجانب  ال�سناعية  ال�ستثمارات  اأهمية  على  ندلل  الآن  دعنا 
الهدف. ففي القت�ساد املغربي، �لتمتعه مبزايا تناف�سية عديدة، �ل�سياغته ل�سيا�سات اقت�سادية ُتزيد من العائد املتوقع على ال�ستثمار، 
تدفقت ال�ستثمارات الأ�ر�بية �الآ�سيوية للتوطن يف قطاع جتميع ال�سيارات، حتى اأ�سبح القت�ساد املغربي قاب قو�سني اأ� اأدنى من ريادة 

قطاع ال�سيارات يف قارة اإفريقيا.
اأن�سطتها الإنتاجية للمغرب، تتفوق على مكا�سب القت�ساد املغربي من  �سحيح اأن مكا�سب �سركات ال�سيارات الأ�ر�بية من نقل جزء من 
الأن�سطة نف�سها؛ لقرتاب �نفاذ هذه ال�سركات لل�سوق الإفريقي الوا�سع، �لكون اأن�سطتها يف القت�ساد املغربي مازالت مرتكزة يف عمليات 
حاليًا-)��سل  املغربي  القت�ساد  يحققه  الذي  النمو  معدل  باأن  القول  من  مينعنا  ل  ذلك  اأن  غري  امل�سافة.  القيمة  منخف�س  التجميع 
ذلك املعدل لن�سبة 4،1% يف العام 2017م �فق بيانات البنك الد�يل(-مل يكن له ليتحقق بد�ن تدفق هذه ال�ستثمارات ال�سناعية يف 
طيبة  نتائج  كانت  الت�سديرية،  الطاقة  �زيادة  ال�سريبي،  اجلهد  �زيادة  املاهرة،  العمالة  على  الطلب  فتحفيز  ال�سيارات.  جتميع  قطاع 

لل�ستثمارات الأجنبية العاملة يف جتميع ال�سيارات يف القت�ساد املغربي.
�لئن كان هذا التدفق امللحوظ لل�ستثمارات الأجنبية يف قطاع ال�سيارات يف املغرب، يعترب مبثابة ق�سة جناح عربية يف جذب ال�ستثمارات 
ال�سناعية؛ اإل اأن هذا ميثل ف�سًل �احدًا من ف�سول ق�س�س النجاح العاملية. �لو توقفت الق�سة املغربية عند هذا الف�سل فلن ت�سبح من 
اأن ترتقي الأن�سطة  النماذج العاملية التي حتوز على الإ�سادة �التقدير الدائمني. فمناط ال�ستدامة يف ق�س�س النجاح ال�سناعية، هو 
ال�سركات  عنابر  يف  �التطوير  �البتكار  الت�سنيع  مراحل  اإىل  الأجنبية،  ال�سركات  عنابر  يف  الب�سيط  التجميع  مراحل  من  الإنتاجية 
املحلية، �التي حتاكي ال�سركات الأجنبية املجا�رة لها. �لذلك، �بعد جناحها يف جذب ال�ستثمارات الأجنبية يف قطاع ال�سيارات، يقع 
على عاتق الإدارة القت�سادية يف املغرب التخطيط لتحقيق هدفني جوهريني هما: الأ�ل زيادة ن�سبة املكون املحلي يف اأن�سطة �سركات 
�د�ن  الأجنبية،  لل�سركات  الت�سنيع  عمليات  حماكاة  على  املحلية  ال�سركات  حتفيز  �الثاين  اأر�سه،  على  العاملة  الأجنبية  ال�سيارات 

الإخلل بقواعد حقوق امللكية الفكرية يف الأن�سطة ال�سناعية.
اأن  ال�سعودي  للقت�ساد  ميكن  التي  امل�ستفادة  الدر��س  عن  نت�ساءل  يجعلنا  املغربية؛  النجاح  لق�سة  ال�سابق  املقت�سب  العر�س  اأن  على 
ي�ستخل�سها من هذه الق�سة. �ب�سفة عامة، �لأن القت�ساد ال�سعودي ميثل �سوقًا مهما ل�سركات ال�سيارات العاملية، فيمكنه اأن ي�سبح �جهة 
ا�ستثمارية-بالقدر ذاته من الأهمية-لل�سركات العاملية نف�سها. �لكي يتحقق هذا الهدف؛ فعلى ال�سيا�سة القت�سادية ال�سعودية اأن تعمل 

على حمورين هما: 
- الأ�ل هو تهيئة املناخ ال�ستثماري ال�سعودي لي�سبح جاذبًا ل�ستثمارات �سركات ال�سيارات العاملية. �ملا كانت اأحوال �سوق العمل متثل 

حمددًا رئي�سيًا يف �سناعة ال�سيارات، فيتعني تطوير برنامج طموح لتوفري الكفاءات الوطنية للعمل يف هذا القطاع الرائد. 
- الثاين هو الدخول يف مفا��سات مبا�سرة مع كربيات ال�سركات العاملية املنتجة لأهم ال�سيارات املباعة يف ال�سوق ال�سعودي، �العتماد على 

ميزة ات�ساع �سوقه اأمام هذه ال�سركات يف اقناعها بنقل جزء متزايد من اأن�سطتها الإنتاجية لداخل القت�ساد ال�سعودي. 
لل�سركات  الدعم  �سنوف  تقدمي  عن  بديل  ل  ال�سيارات،  �سناعة  قطاع  يف  جديدة  عاملية  جناح  ق�سة  ال�سعودية  التجربة  ُت�سّطر  �لكي 
ال�سغرية �املتو�سطة التي �ستت�سابك اأن�سطتها مع �سركات ال�سيارات العاملية حال توطنها حمليًا؛ حتى تتكامل الأن�سطة القت�سادية العاملة 
يف هذا القطاع، �حتى ترتقي القيمة امل�سافة املولدة فيه، �مبا ي�ساعد يف حترير التنمية القت�سادية من قيودها الداخلية �اخلارجية.

*  ع�سو هيئة التدريب �سابقًا - قطاع القت�ساد �امليزانية معهد الإدارة العامة.
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مصطلحات إدارية

*من املعجم الأ�سا�سي يف امل�سطلحات الإدارية العربية القدمية �املعا�سرة، تاأليف �اإعداد د. يا�سر عبد اهلل �سرحان.

التعلُّم

القابلية للتعلُّم

مبادئ التعلُّم

خمرجات التعلُّم

منحنى التعلُّم

منط التعلُّم

الفرد  ينتقل  ممتدة،  �سلوكية  تغريات  ح�سول  مبوجبه  يتم  ما 
فيها من حالة اإىل حالة؛ نتيجة للتجربة �املمار�سة �اخلربة.

قدرة الفرد على التعلم بوجه عام، اأ� عند م�ستويات معينة.

املبادئ الإر�سادية يف كيفية تعلم الأفراد تعلمًا اأكرث فعالية 
�تاأثريًا؛ مثل: املكافاأة، �التغذية الراجعة.

املعارف �املهارات الناجتة من امل�ساركة يف املقرر التعليمي، اأ� 
برنامج معني.

ذلك  �معدل  التعلم،  يف  الفرد  دم  تقُّ مدى  يو�سح  بياين  ر�سم 
عنده كلما زادت ممار�سته.

اأ�سلوب التعلم املف�سل، اأ� املعتاد لدى �سخ�س ما.

*  ع�سو هيئة التدريب �سابقًا - قطاع القت�ساد �امليزانية معهد الإدارة العامة.

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

يواجه محاوالت »تخريب« املصالح احليوية للدولة والبنى التحتية واألنشطة احلكومية

األمن السيبراني في رؤية 2030..
حماية وطنية ألمن الفرد والمجتمع

إعداد:  شقران الرشيدي

تعد اململكة حاليًا الأ�ىل عربيًا، �الـ 13عامليًا يف موؤ�سر الأمم املتحدة للأمن ال�سيرباين من بني 175 د�لة ح�سب التقرير ال�سادر 
من الهيئة الوطنية للأمن ال�سيرباين؛ مما يعك�س الأهمية الكبرية التي توليها اجلهات املعنية يف اململكة من اأجل بناء ف�ساء 
الإلكرت�نية،  التهديدات  �سد  ال�سعودي  القت�ساد  تعزيز  على  �العمل  �املواطن،  الوطن  اأ�لويات  حلماية  �مرن  اآمن  اإلكرت�ين 
�ال�ستجابة للحوادث الإلكرت�نية، �تفعيل عمليات الدراية الأمنية للو�سع الإلكرت�ين متا�سيًا مع ر�ؤيـة اململكـة 2030، �حماية 
امل�سالح احليوية للد�لة �الأمن الوطني �البنى التحتية احل�سا�سة �القطاعات ذات الأ�لوية �اخلدمات �الأن�سطة احلكومية..

حول الأمن ال�سيرباين �اأبعاده املختلفة يف ر�ؤية 2030 تد�ر حما�ر ق�سية هذا العدد.
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التنمية اإلدارية

المشاركون في القضية:

 د.فايز الشهري
عضو مجلس الشورى، باحث وأكادميي 

ومستشار يف اإلعالم اجلديد
 أ.د. خالد الغثبر

أستاذ أمن املعلومات يف كلية علوم 
احلاسب واملعلومات بجامعة امللك 

سعود
 د.عبدالرزاق مرجان

خبير األمن الرقمي، وعضو يف جمعية 
 AAFSملكافحة الفساد وعضو ACFE
األكادميية العلمية األمريكية للطب 

الشرعي
 د.إبراهيم زمزمي

خبير اجلرائم املعلوماتية، أستاذ 
القانون واملنازعات اإللكترونية 

يف كلية القانون بجامعة األعمال 
والتكنولوجيا

قيادات اجليو�س احلديثة يف خطط ��سيناريوهات 
باملعلومات،  املرتبطة  القدرة  مفهوم  �سمن  املعارك 
�لهذا الغر�س تعقد عدة جيو�س غربية موؤمترات 
�ال�ستخدام  ال�سيرباين  الدفاع  عن  �اجتماعات 
الت�سغيلي لو�سائل الإعلم الجتماعي يف احلملت 
ما  �فرة  خلل  من  ال�ستخبارّية  املعلومات  �جمع 

يعرف بامل�سادر املفتوحة«.
انت�سار �اأهمية

�من جانبه يرى د.عبدالرزاق املرجان، خبري الأمن 
الرقمي، �ع�سو يف جمعية ACFE ملكافحة الف�ساد 
الأمريكية  العلمية  الأكادميية   AAFSع�سو�

خمتلف  بني  البيانات  �تبادل  املعلومات،  انت�سار 
قارات العامل.

ــر�ب  احل �سري  يــقــراأ  ــن  »م د.الــ�ــســهــري:  �ي�سيف 
هناك  اأن  �سيجد  ــخ  ــاري ــت ال عــرب  �املـــواجـــهـــات 
اخل�سوم  لهزمية  ت�ستخدمان  اأ�سا�سيتني  طريقتني 
الطريقتني تتمحور  اأّي عملّية مواجهة. �كلتا  يف 
املادّية  اخل�سم  قــوة  مرتكزات  ك�سر  �سبل  حــول 
ــس/ اجلــبــهــة اخلـــارجـــّيـــة(، �املــعــنــويــة  ــ� ــي )اجل
القوة  جمال  ففي  الداخلّية(.  )ال�سعب/اجلبهة 
احلر�ب  يف  الرتكيز  يتم  )الع�سكرّية(  اخل�سنة 
للخ�سم  ــة(  ــادّي )امل الــقــدرة  �حتييد  اإنــهــاء  على 
ال�ستمرار  من  متنعه  متفوقة  ع�سكرّية  مبواجهة 
هي  )امل�ساحبة(  الثانية  �الطريقة  القتال،  يف 
»الدعاية«  ل�سخ  الناعمة  القوة  قــدرات  توظيف 
يف  اخل�سم  )اإرادة(  رغبة  ك�سر  بهدف  ال�سلبّية؛ 
النا�س،  معنويات  يف  التاأثري  خلل  من  املواجهة 
�معها  لــلتــ�ــســال  احلــديــثــة  التقنيات  ــــوؤدي  �ت
يف  مهمًا  د�رًا  الجــتــمــاعــي  التوا�سـل  ��سـائل 
املتبادلة  الدعاية  �حر�ب  الع�سكرّية  املواجهات 
اجليو�س  اأغلب  يف  اأق�سام  تخ�س�ست  اأجلها  �مــن 
اجلي�س  مثل  اجليو�س؛  هــذه  �تعتمد  احلديثة، 
التقنية  على  الناتو  حلف  �قـــوات  الأمــريكــي، 
يف  يعرف  فيما  الجتماعي،  التوا�سل  �من�سات 
خطط اجليو�س بعمليـات املعلومات التي تعتمدها 

خطوة رائدة
جمل�س  ع�سو  ال�سهري،  د.فــايــز  يوؤكد  البدء  يف 
يف  �امل�ست�سار  �الأكـــادميـــي  �الــبــاحــث  الــ�ــســورى، 
القا�سي  امللكي  ــر  الأم اأن  على  اجلديد،  الإعــلم 
ال�سيرباين(  لــلأمــن  الوطنية  )الهيئة  باإن�ساء 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  مبقام  �ارتباطها 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود-اأيده اهلل-خطوة 
ال�سعودي  املجتمع  ــن  اأم على  للمحافظة  رائـــدة 
الد�لة  قطاعات  عمل  �سلمة  �تاأمني  �ا�ستقراره 
اأي  مــن  لها  ـــن  الأم حتقيق  ــلل  خ مــن  املختلفة، 
الذي  الهائل  التطور  اخرتاقات قد حتدث يف ظل 
نعي�سه يف هذا القرن يف ا�ستخدامات احلا�سب، �ما 
�ساحبه من تنوع يف الو�سائل الت�سالية، �الربامج 
احلا�سوبية �تطبيقاتها؛ الأمر الذي زاد من حجم 

                     د.فايز ال�سهري:
 تقنيات الت�سال توؤدي د�رًا 
مهمًا يف املواجهات الع�سكرّية 

�حر�ب الدعاية املتبادلة
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قضية العدد

التــ�ــســالت  ��ــســائــل  تــنــوع  اأن  الــ�ــســرعــي،  للطب 
�تفا�ت خ�سائ�سها �طبيعتها زاد من حجم تبادل 
املعلومات بني العامل ب�سكل ت�سبب يف زيادة العبء 
الأمن  حتقيق  اإىل  ت�سعى  التي  الــد�ل  على  املــايل 
املطلوب للفرد �املجتمع يف ظل ال�ستخدام الوا�سع 
للحا�سب الآيل �تطبيقاته، �الأجهزة الذكية، �ما 
يندرج حتتها من اأعمال حفظ امل�ستندات �امل�سادر 
اخلا�سة. مبينًا اأن قرار اإن�ساء الهيئة ياأتي يف اإطار 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اهتمام 
الأمــني- عهده  �يل  ��سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
الإلكرت�نية  للتعاملت  اهلل-بالتحول  يحفظهما 
كبرية  فوائد  من  تقدمه  ملا  اململكة؛  يف  احلكومية 

لينعم  التعاملت  هذه  �تاأمني  الوطني،  للقت�ساد 
اجلميع بخدماته.

�اأ��سح د.املرجان اأن م�سطلح الأمن ال�سيرباين اأتى 
 )Cyber( كلمة  عن  املنقول  »ال�سيرب«  لفظ  من 
حني  يف  املعلوماتي«،  »الف�ساء  �معناها  اللتينية 
الف�ساء  »اأمـــن  ال�سيرباين  الأمـــن  م�سطلح  يعني 
تعبري  عن  عبارة  �هو  جوانبه،  كل  من  املعلوماتي« 
ما  كل  يحوي  الــذي  الفرتا�سي  العامل  عن  �سامل 
�اآليات �تطبيقات �جتهيزات  يتعلق با�ستخدامات 
فيما  �الرتابط  الآيل،  �احلا�سب  املعلومات  تقنية 
�التــ�ــســالت  احلا�سب  �سبكات  ــلل  خ مــن  بينها 

�الإنرتنت. 
ثورة  بر�ز  مع  انت�سر  امل�سطلح  هذا  اأن  اإىل  �اأ�سار 
ل�سبكة  الــوا�ــســع  ال�ــســتــخــدام  ـــدء  �ب املــعــلــومــات 
يف  املعلومات  تقنية  ��سائل  �تغلغل  ــت،  ــرتن الإن
اأهــم  مــن  �يــعــد  املعا�سر،  بعاملنا  احلــيــاة  مناحي 
لزدياد  نظًرا  املعا�سرة؛  احلياة  يف  الأمن  جوانب 
يف  املعلومات  �تقنية  احلا�سب  ا�ستخدام  انت�سار 
�اخلدمات  �اخلا�سة،  احلكومية  الأجهزة  جميع 
�ال�سحية،  �التعليمية،  �البنكية،  التجارية 
�الأمــن،  الت�سالت  نظم  يف  التحكم  جمــال  �يف 

�القطاعات الع�سكرية.
حما�ر �حتديات �م�ستويات

ــم  ــرائ ـــّدد د.اإبـــراهـــيـــم زمـــزمـــي، خــبــري اجل ��ـــس
املعلوماتية، اأ�ستاذ القانون �املنازعات الإلكرت�نية 

�التكنولوجيا،  الأعمال  بجامعة  القانون  كلية  يف 
يعد  املــعــلــومــات  �تقنية  احلــا�ــســب  اأمـــن  اأن  على 
��سلمة  خ�سو�سية  على  للمحافظة  حيوًيا  مطلًبا 
بد�نه  ــه  اأن مبينًا  �الهيئات،  ـــراد  الأف ت�سرفات 
التي  القطاعات  مــع  التعامل  يف  الثقة  �ستنهار 
البيانات  معاجلة  على  بالعتماد  خدماتها  تقدم 
ن�ساط  توقف  اإىل  ذلك  يــوؤدي  قد  اإذ  �املعلومات؛ 
الفرد اأ� الهيئة اأ� اإىل حد�ث نتائج كارثية ي�سعب 

اإزالة اآثارها لحقًا، �تكون مكلفة ماليًا �معنويًا.
هو  املعلومات  �تقنية  احلا�سب  ــن  اأم اأن  �اأ��ــســح 
املعا�سرة؛  احلياة  يف  ال�سر�رية  الأمــور  من  اأي�سًا 
من  احلا�سب  منظومة  تختزنه  ما  اأن  منطلق  من 

               د.عبدالرزاق املرجان:
التحول للتعاملت الإلكرت�نية 

يقدم فوائد للقت�ساد

               د.اإبراهيم زمزمي: 
الأمن ال�سيرباين مهم ملواجهة 

التحديات �التهديدات
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ل  قــد  قيمة  ذات  �سلعة  هــي  �معلومات  بيانات 
املجتمع،  اأ�  للهيئة  اأ�  للفرد  بثمن  فقدها  ر  ُيقدَّ
التي  التحديات  ملواجهة  مهم  ال�سيرباين  �الأمــن 
هذه  على  املعتمدة  املجتمع  قطاعات  باأمن  تخل 
التقنية التي تنح�سر يف 3 حما�ر هي: املحافظة 
منع  خلل  من  ��سّريتها  املعلومات  خ�سو�سية  على 
ال�سلحية  �ساحب  من  اإل  املعلومة  اإىل  التو�سل 
يف ذلك �التحقق من هوية امل�ستخدم لها، ��سلمة 
املعلومات ��حدتها �جتان�سها مبنع التغيري �العبث 
�التجهيزات  املعلومات  �جاهزية  البيانات،  يف 
بعد  ال�سلحية  ل�ساحب  الطلب  عند  �توفرها 

التحقق من هويته.
ت�سم  املعلوماتية  الأخطار  »اإن  د.زمزمي:  �قال 
اأخذها  يجب  التي  التحديات  من  متعددة  اأنواًعا 
يف احل�سبان عند بناء �تطوير جتهيزات �اأنظمة 
املعلومات  خ�سو�سية  على  توؤثر  التي  املعلوماتية 
املعلومات  جتان�س   � �حدة  على  �توؤثر  ��سّريتها، 
ال�سلحية،  ل�ساحب  الطلب  عند  توفرها  على  اأ� 
ا�ستخدام  مينع  الذي  اخلدمة  منع  خطر  �منها: 
املعلوماتية  �التجهيزات  �الــربجمــيــات  ـــوارد  امل
منه،  ال�ستفادة  �منع  النظام  انهيار  اإىل  �يــوؤدي 
عنه  ينجم  ــذي  ال ـــرتاق  �الخ الت�سل�سل  �خطر 
ـــوارد  دخـــول غــري املــ�ــســرح لــه اإىل الأنــظــمــة �امل
املعلوماتية �التحكم بها اأ� ا�ستغللها للهجوم على 
املعلومات  �سرقة  �خطر  ــرى،  اأخ �اأنظمة  مــوارد 
اأ�  الأنظمة  ب�سبب ثغرات يف  الذي ميكن حد�ثه 
يتيح  با�ستخدام برامج خا�سة مما  اأ�  التجهيزات 
لغري �ساحب ال�ساأن الطلع على البيانات املختزنة 
املخاطر  �هذه  بها،  العبث  اأ�  ��سرقتها  املر�سلة  اأ� 
حتـــدث مــن خـــلل ا�ــســتــخــدام ��ــســائــل برجمية 
متنوعة كفري��سات احلا�سب اأ� من خلل ا�ستغلل 
الثغرات يف النظم املعلوماتية من قبل املتعدين اأ� 
ما ُيطلق عليهم »الهاكر«؛ لذا توجد عّدة م�ستويات 
�هــي:  معها  �الــتــعــامــل  حتــديــدهــا  يجب  اأمــنــيــة 
الأمن الطبيعي، �اأمن الو�سول، �الت�سفري، �الأمن 
ال�سبكات  �تاأمني  بعد(،  عن  )الأمــن  الإلكرت�ين 
العلقة  ذات  اخلارجية  �ال�سبكات  الداخلية 

بالقطاعات املحلية«.

توجه عاملي
اأمــن  اأ�ستاذ  الغثرب،  ــد  ــال اأ.د.خ قــال  جهته،  �مــن 
املعلومات يف كلية علوم احلا�سب �املعلومات بجامعة 
امللك �سعود: »اإن قرار اإن�ساء الهيئة الوطنية للأمن 
ال�سيرباين التي ُتعنى بهذا املو�سوع املهم �احل�سا�س 
العربية  اململكة  عــزم  تــرتجــم  مــبــاركــة  خــطــوة 
ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  بــقــيــادة  ال�سعودية 
�يل  ��سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
املعلومات  اأمن  اإعطاء  اهلل-على  العهد-يحفظهما 
عالية  اأ�لوية  اململكة  يف  الإلكرت�نية  �اخلدمات 
خا�سًة  املتكررة  الإلكرت�نية  للهجمات  للت�سدي 
مع تطور اخلدمات احلكومية الإلكرت�نية �حتول 
اململكة  ر�ؤيـــة  تــقــوده  جــديــد  ع�سر  اإىل  اململكة 
2030 التي مت�سي قدمًا يف مواكبة التطور التقني 

�املعلوماتي«.
احلرمني  خادم  مبقام  الهيئة  ارتباط  »اإن  �تابع: 
�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
لت�ستطيع  �ا�ستقلليتها  مكانتها  على  ــة  دلل له 
بالأمن  املتعلقة  �الإجـــــراءات  التنظيمات  �سن 
ال�سيرباين �تطبيقها على بقية اجلهات احلكومية، 
عمل  تناغم  من  للتاأكد  تطبيقها  متابعة  ثم  �من 
�خدمات  معلومات  حماية  يف  احلكومية  اجلهات 
اأ�  املعلومات  اأمــن  اأ�  ال�سيرباين  �الأمـــن  الــوطــن، 
الأد�ات  مــن  هــو جمــمــوعــة  الإلـــكـــرت�ين  الأمــــن 
�املمار�سات  �الإجــرائــيــة  �التقنية  التنظيمية 
�ما  �ال�سبكات  احلوا�سيب  حماية  اإىل  تهدف  التي 
اأ�  التلف  اأ�  الخرتاقات  من  بيانات  من  بداخلها 
اأ� اخلدمات،  للمعلومات  الو�سول  اأ� تعطل  التغيري 
�يعد توجًها عاملًيا �سواء على م�ستوى الد�ل اأ� حتى 

املنظمات احلكومية اأ� ال�سركات«.
لتحقيق  للعمل  املنا�سب  الوقت  »الآن،  �اأ�ــســاف: 
املجال؛  بذلك  املعنية  الد�لة  اأجهزة  بني  التكامل 
ــن الإلـــكـــرت�ين  ــلأم ــــاد الــ�ــســعــودي ل مــثــل: الحت
للريا�سة،  العامة  للهيئة  التابع  �الــربجمــيــات 
�زارة  الإلـــكـــرت�ين يف  ــلأمــن  ل الــوطــنــي  ــز  ــرك �امل
�سعود،  امللك  جامعة  يف  التميز  �مركز  الداخلية، 
�مركز الأمن ال�سيرباين يف مدينة امللك عبدالعزيز 
يف  اأخرى  مراكز  اإىل  بالإ�سافة  �التقنية،  للعلوم 

الكربى، ��سوف  الوطنية  �ال�سركات  الدفاع  �زارة 
�الت�سريعات  الأنظمة  �سن  على  الهيئة  تعمل 
تطبيق  �ــســمــان  �سبيل  يف  املــمــار�ــســات  �تــوحــيــد 
املعلومات،  �تقنية  للت�سالت  احلرجة  الأنظمة 
�جاهزية  �خ�سو�سية  �سرية  على  �احلــفــاظ 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  املعلومات  �تكامل 
اإىل جانب تاأهيل الكوادر املخت�سة يف جمال الأمن 

ال�سيرباين �املجالت ذات العلقة«.
�اختتم اأ.د.خالد الغثرب حديثه بقوله: »اإن الأمن 
ال�سيرباين �سي�سهم يف �سد عمليات الخرتاق التي 
�الت�سالت،  املعلومات  اأنظمة  انت�سار  �ساحبت 
اخلبيثة  الربجميات  �اإر�سال  الخرتاق  اأن  مبيًنا 
خلل  من  الإنرتنت،  قبل  ظهر  اخلدمة  �تعطيل 
طريق  عن  ل  حُتمَّ كانت  التي  الفري��سات  اإر�سال 
�حدات التخزين، �اأن التهديد بالخرتاق موجود 
اأنظمة  على  الفعلي  العتماد  بداية  منذ  بكرثة 
على  فقط  مقت�سرًا  �لي�س  �الت�سالت،  املعلومات 
البيانات؛ بل يت�سمن اأي�سًا اأنظمة البنية التحتية 
�املياه،  الطاقة،  �سبكات  اأنظمة  مثل  احلرجة؛ 
خلل  من  بعد  عن  تدار  التي  الكهرباء  �حمطات 
مراكز العمليات �التحكم. �اأكد على اأن اململكة من 
اخلدمية  الأنظمة  ا�ستخدام  يف  املتقدمة  الد�ل 
جمال  يف  متقدمة  اإمكانيات  �لديها  الإلكرت�نية 

حماية اأمن املعلومات«.

                اأ.د.خالد الغثرب: 
اململكة متقدمة يف ا�ستخدام 

الأنظمة اخلدمية الإلكرت�نية 
�لديها اإمكانيات متقدمة
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الحوكمة وتقنية المعلومات

مقال



الحوكمة وتقنية المعلومات

،،

د. حممد عبداللطيف *

حوكمة 
تقنية 

المعلومات 
عبارة عن
 قواعد 
)قيادة 
وسيطرة(

على مبادرات
تقنية

 المعلومات

،،

احلوكمة هي ذلك امل�سطلح ال�سائع يف عامل الأعمال اليوم، م�ستقة من الفعل اليوناين الذي يعنى 
»التوجيه« »to steer«. �تعد حوكمة تقنية املعلومات جمموعة فرعية من حوكمة املوؤ�س�سات، 
�اأحد العنا�سر الهامة للغاية يف هذا املجال، �حتى الآن ل يوجد تعريف �احد معتمد حلوكمة 
تقنية املعلومات، حيث يو�سح البحث من خلل �سبكة الإنرتنت اأن حوكمة تقنية املعلومات تعني 
اأ�سياء خمتلفة لأ�سخا�س خمتلفني، ففي هذه الآ�نة ينظر كبار املديرين �مدير� تقنية املعلومات 
�املمار�سون اإىل حوكمة تقنية املعلومات من عدة طرق غري اأنها خمتلفة. اإذ يرى البع�س اأن حوكمة 
�ا�سعي  �اأن  املعلومات،  تقنية  مبادرات  على  ��سيطرة«  »قيادة  قواعد  عن  عبارة  املعلومات  تقنية 
يف  خارجيون؛  �م�ست�سار�ن  تقنيني  غري  تنفيذيون  �مدير�ن  داخليون  مدققون  هم  القواعد  هذه 
حني يراها اآخر�ن جمرد اآلية ت�ستخدمها املوؤ�س�سة لتطبيق نهج الأخ الأكرب بفر�س قيود )من اأعلى 
تقنية  ممار�س  منظور  من  اأنها  اإل  املعلومات.  تقنية  اأن�سطة  جميع  على   Top-Down لأ�سفل( 
املعلومات الذي يبني النظم �يديرها؛ بهدف حت�سني اإنتاجية الأعمال، فهو يراها تبد� �كاأنها �سرٌّ 
ل �سر�رة له يعيق النواحي الإبداعية �الإنتاجية املرتبطة بتقنية املعلومات يف املوؤ�س�سات �غريها 
من التعريفات. �عند الرتكيز على نقاط الت�سابه التي جتمع بني كل تلك التعريفات الواردة يف 
ن العديد من اأ�سحاب  هذا ال�سدد، جند اأن نظام احلوكمة ي�سري اإىل كل الو�سائل �الآليات التي متكِّ
امل�سلحة يف املوؤ�س�سة من اأن تكون لهم كلمة موؤثرة يف تقييم الظر�ف �اخليارات، �حتديد الجتاه، 
موؤ�س�سية  اأهــداف  لتلبية  املو�سوعة  اخلطط  مقابل  املُحرز  �التقدم  �الأداء  التوافق  �متابعة 
حمددة. �كل هذا ي�سري اإىل جمموعة كبرية من الأن�سطة التوجيهية. �ت�ستمل الو�سائل �الآليات 
هنا على اأطر العمل �املبادئ �ال�سيا�سات �الرعاية �الهياكل �اآليات �سنع القرار اإىل جانب الأد�ار 
�امل�سئوليات �العمليات �املمار�سات اللزمة لتحديد الجتاه �متابعة المتثال �الأداء الذي يت�سق 
مع الأهداف ال�ساملة. هذا هو التعريف الكبري �ال�سامل نوعًا ما حلوكمة تقنية املعلومات. �علينا 
قيادة  �حتت  الإدارة،  جمل�س  م�سوؤ�لية  احلوكمة  تكون  املوؤ�س�سات  معظم  يف  اأنه  دائمًا  نتذكر  اأن 

الرئي�س التنفيذي �رئي�س جمل�س الإدارة.
�هناك �سمة لب�س ما بني الإدارة �احلوكمة؛ فالإدارة ت�ستلزم ال�ستخدام العادل للموارد �النا�س 
التي بها يحقق  اأ� الأداة  الو�سيلة  الغاية املرجوة، فهي  �العمليات �املمار�سات �غري ذلك لتحقيق 
كيان )اأ� هيئة( احلوكمة نتيجة اأ� هدف. فالإدارة م�سئولة عن التنفيذ �سمن الجتاه الذي مت 
�البناء  بالتخطيط  تتعلق  الإدارة  اأن  كما  التوجيه.  �حدة  اأ�  هيئة  قبل  من  ��سعه  اأ�  حتديده 

�التنظيم �مراقبة الأن�سطة الت�سغيلية؛ لتتما�سي مع الجتاه املو�سوع من قبل هيئة احلوكمة.
على كل حال، فاإن حوكمة تقنية املعلومات ل تتحكم يف اإدارة ال�سركة �اإداراتها التقنية من خلل 
فر�س لوائح �معايري ��سيا�سات �سارمة؛ لكن احلوكمة اجليدة لتقنية املعلومات يف املقابل ل تعد� 
اإل اأن تكون جمموعة من ال�سيا�سات �اأف�سل املمار�سات التي يلزم اأن تعمل كقوة اإ�سرتاتيجية جتعل 
من املمكن حت�سني العمليات الت�سغيلية للأعمال، �بتلك ال�سورة حلوكمة تقنية املعلومات جند جميع 

املوؤ�س�سات بكل م�ستوياتها تتبناها، بل نراها تتجا�ز حد�د عمليات تقنية املعلومات املوؤ�س�سية.

*  ع�سو هيئة التدريب قطاع تقنية املعلومات معهد الإدارة العامة.

التنمية اإلداريةمقال
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إضاءات إدارية

السلطات المختصة بالتحقيق
 في المخالفات التأديبية

* من كتاب »التحقيق الإداري: اأ�سوله �قواعده على �سوء نظام اخلدمة املدنية �نظام تاأديب املوظفني«.

اأ. اأحمد بن عبد الرحمن الزكري
 ع�سو هيئة التدريب �سابقًا 

قطاع القانون  مبعهد الإدارة العامة.

توجد معلومات �معارف ينبغي على كل موظف اأن يلمَّ بها حتى 
العمل  �التزامات  ��اجباته،  بحقوقه  كاملة  دراية  على  يكون 
املخت�سة  اجلهات  على  ال�سوء  العدد  هذا  يف  احلكومي..ن�سلط 

بالتحقيق يف املخالفات التاأديبية.

يتبعها  التي  ــة  الإداري اجلهة  طريق  عن  التاأديبية  املخالفات  يف  التحقيق  يتم 
املوظف، ممثلة يف �حدات املتابعة �التي تتوىل عدة مهام، منها: القيام باإجراءات 
الرقابة �التحريات لوحدات اجلهاز املختلفة �ما يرتبط به من �حدات للتاأكد من 
�سلمة العمل �تر�سيد الأداء، �فح�س ال�سكا�ى التي حتال اإليها �فقًا لل�سلحيات 
التحقيقات  ــراء  �اإج املخالفات،  من  �غريها  �املالية  ــة  الإداري املخالفات  حول 
الأ�لية اأ� ال�سرتاك يف التحقيقات التي تك�سف عنها الرقابة �فيما ُيحال اإليها 

من رئي�س اجلهاز اأ� ما تتلقاه من �سكا�ى من اجلمهور بعد ثبوت جديتها.
املادة  ن�ست  �التحقيق، حيث  الرقابة  التحقيق عن طريق هيئة  يتم  كما 

)5( من نظام تاأديب املوظفني على اخت�سا�سات هيئة 
الرقابة  اإجــراء  �منها:  �التحقيق،  الرقابة 

اللزمة للك�سف عن املخالفات الإدارية، 
�فح�س ال�سكا�ى التي حُتال اإليها من 

اأي جهة  من  اأ�  املخت�سني  الوزراء 
املخالفات  عن  خمت�سة  ر�سمية 
ــــــة، �اإجــــراء  املــالــيــة �الإداري
املالية  املخالفات  يف  التحقيق 
عنها  تك�سف  التي  �الإداريــــة 

من  اإليها  يحال  �فيما  الرقابة 
اأ� من اأي جهة  الوزراء املخت�سني 

الدعوى  �متابعة  خمت�سة،  ر�سمية 
الد�ائر  اإىل  النظام  لهذا  حتــال  التي 

التاأديبية بديوان املظامل.

لأنظمتها  طبقًا  تخت�س  رقابية  اإداريــة  جهات  هناك  اجلهات،  لهذه  �بالإ�سافة 
�لوائحها باخت�سا�سات معينة يف جمال املحافظة على املال العام �مكافحة الف�ساد 

بكافة �سوره �اأ�سكاله، ياأتي يف مقدمتها:
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد )نزاهة(:

 تاأ�س�ست مبوجب الأمر امللكي رقم اأ/ 65 �تاريخ 13/ 5/ 1432هـ، ��سدر تنظيمها 
بقرار من جمل�س الوزراء رقم )165( �تاريخ 28 / 5/ 1432هـ، �قد ن�ست يف املادة 
الثالثة منها على اأنه: )تهدف الهيئة اإىل حماية النزاهة �تعزيز مبداأ ال�سفافية 

�مكافحة الف�ساد املايل �الإداري ب�ستى �سوره �مظاهره �اأ�ساليبه(.
ديوان املراقبة العامة:

ال�سادر  الديوان  نظام  على  املحقق  يطلع  اأن  الأهمية  من 
1391/2/11هــــ  بتاريخ  )م/9(  رقم  امللكي  باملر�سوم 
ملـــعـــرفـــة طــبــيــعــة عـــمـــل الـــــديـــــوان �اأهــــدافــــه 
فيه؛  الواردة  الأخرى  �القواعد  �اخت�سا�ساته 
لأن الكثري من املحققني ل مييز بني د�ر هيئة 

الرقابة �التحقيق �ديوان املراقبة العامة.
من  ع�سرة  ال�ساد�سة  ـــادة  امل اأ��ــســحــت  ــد  �ق
النظام اأنه يف حالة اكت�ساف الديوان ملخالفة 
املوظف  لها  التابع  اجلهة  من  يطلب  اأن  معينة 
اأ�  ـــًا،  اإداري �معاقبته  ــلزم  ال التحقيق  اإجــراء 
�سد  العامة  الدعوى  بتحريك  الديوان  يقوم  اأن 
باإجراء  نظامًا  املخت�سة  اجلهة  اأمام  امل�سئول  املوظف 

التاأديب.

سيرة في اإلدارة
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سيرة في اإلدارة

د.أحمد بن صالح السيف..سجل حافل باإلنجازات
 العلمية واإلدارية

اإن م�سرية الإدارة �التنمية الإدارية يف �طننا احلبيب حافلة بنماذج م�سرفة، اأ�سهمت  يف هذه امل�سرية بكل تفاٍن �اإخل�س. �يف هذا العدد ن�ستعر�س 
بع�س جتارب د. اأحمد بن �سالح ال�سيف ع�سو جمل�س ال�سورى، �ساحب ال�سجل احلافل بالإجنازات العلمية �الدارية يف الإعاقة �حقوق الإن�سان .

ح�سل د.اأحمد بن �سالح بن حمد ال�سيف على دكتوراه 
اململكة  يف  »نيوكا�سل«  جامعة  من  القانون  يف  الفل�سفة 
املتحدة عام 2008م. �املاج�ستري يف القانون من جامعة 
بالوليات  بـ«اأ�هايو«  »كليفلند«  يف  ��سرتن«  »كي�س 
املتحدة الأمريكية عام 2003م. كما ح�سل على دبلوم 
بالريا�س.  العامة  الإدارة  معهد  من  الأنظمة  درا�سات 
بن  حممد  الإمــام  جامعة  من  ال�سريعة  �بكالوريو�س 

�سعود. �هو ع�سو جمل�س ال�سورى حاليًا.
حياته العملية:

فهو  �املجال�س،  اجلمعيات  من  العديد  ع�سوية  �سغل 
�ع�سو  2016م.  عام  منذ  الثالثة(  )الد�رة  الإن�ســـان  حقوق  هيئة  جمل�س  ع�سو 
جلنة درا�سة اأ��ساع الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف اململكة بهيئة اخلرباء يف جمل�س 
الوزراء عامي 2014م، 2015م. �كذلك ع�سو اللجنة العليا �التح�سريية لإعداد 
تقرير اململكة لل�ستعرا�س الد�ري ال�سامل )UPR( يف الفرتة من عام 2012م 
ثقافة  لن�سر  ال�سريفني  م�سر�ع خادم احلرمني  �حتى عام 2014م، �ع�سو جلنة 
حقوق الإن�سان، �ع�سو �ر�سة عمل )الو�سول ال�سامل( مركز امللك �سلمان لأبحاث 

الإعاقة.
�سارك يف برنامج الزائر الد�يل للقياديني يف )حقوق الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة( 
اإىل الوليات املتحدة الأمريكية يف اأغ�سط�س 2015م. �خلل الفرتة من 1988 – 

1993م ُعني م�ست�سارًا قانونيًا بجامعة امللك �سعود.
ند�ات �موؤمترات:

الد�يل  املوؤمتر  يف  �سارك  فقد  �العاملية؛  املحلية  املوؤمترات  من  العديد  يف  �سارك 
)الإ�سلم،  الثلثة  الأديــان  يف  الإن�سان  �حقوق  العدالة  مفاهيم  حول  للحوار 
2008م.  عام  املتحدة  اململكة  »مان�س�سرت«،  بجامعة  �اليهودية(  �الن�سرانية، 
الأ�سخا�س  بحقوق  املعنية  املتحدة  الأمم  للجنة  التا�سعة  اجلل�سة  يف  ��سارك 
تراأ�س  �قد  2013م.  عام  اإبريل   19-  15 من  الفرتة  يف  جنيف  يف  الإعاقة  ذ�ي 
املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف  اململكة  م�ساركة  �اإلقاء  اململكة  �فد 
الرفيع امل�ستوى املعني بتحقيق الأهداف الإمنائية املتفق عليها د�ليًا فيما يتعلق 

بالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف 23 �سبتمرب 2013م.
كما قدم �رقة عمل يف ند�ة حول »التحديات �الإجنازات التي حتققت يف تنفيذ 
اململكة  �فد  نظمها  التي  الإعــاقــة«  ذ�ات  للن�ساء  للألفية  الإمنائية  ــداف  الأه
يف  امل�ستوى  الرفيع  الد�يل  املوؤمتر  هام�س  على  نيويورك  يف  ال�سعودية  العربية 

بتحقيق  املعني  املتحدة  لــلأمم  العامة  اجلمعية 
يتعلق  فيما  د�ليًا  املتفق عليها  الإمنائية  الأهداف 
2013م.  �سبتمرب  يف  الإعــاقــة  ذ�ي  بالأ�سخا�س 
املوؤمتر  يف  البيان  ــقــاء  �اإل اململكة  �فــد  �تــراأ�ــس 
الد�يل ال�سابع للد�ل الأطراف يف اتفاقية حقوق 
الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة بالأمم املتحدة يف الفرتة 

من 10 -12 يوليو 2014م.
املــوؤمتــر  يف  الــبــيــان  �اإلــقــاء  اململكة  �فــد  ــس  ــراأ� ت
الد�يل الثامن للد�ل الأطراف يف اتفاقية حقوق 
يف  املتحدة  الأمم  مبقر  الإعاقة  ذ�ي  الأ�سخا�س 
نيويورك يف الفرتة من 9 - 11 يوليو 2015م. كذلك �سارك بورقة عمل يف ند�ة 
)منوذج اإدماج: ابتكارات يف املمار�سة املحلية من د�لة الإمارات العربية املتحدة 
بكاليفورنيا،  التمكني يف بريكلي  – عامل  بينيدا  موؤ�س�سة  نظمتها  التي  �املنطقة( 
برعاية الوفد الدائم لد�لة الإمارات العربية املتحدة يف نيويورك  يف 11 يوليو 

2015م.
املوؤلفات �البحوث:

ذ�ي  الأ�سخا�س  »حقوق  يلي:  ما  منها  �التي  العلمية  املوؤلفات  من  العديد  �قدم 
الإعاقة �التمييز: درا�سة فكرية قانونية مقارنة« �هو يف الأ�سل ر�سالة دكتوراه 
)باللغة  �الد�يل  الإقليمي  امل�ستوى  على  �تدا�لها  بن�سرها  التو�سية  متت  �التي 
الإجنليزية(، �بحث بعنوان: »الإعاقة �القانون الد�يل« )باللغة الإجنليزية(. 
العاملية �حقوق الأ�سخا�س ذ�ي  �كذلك بحث بعنوان: »قوانني منظمة التجارة 

الإعاقة«، �بحث بعنوان: »حقوق الإن�سان �عوملة القيم«.
الأ��سمة �اجلوائز: 

ح�سل على جائزة الأمرية �سيتة بنت عبدالعزيز للتمّيز �التمكني الجتماعي عن 
مبادرة »درا�سات حقوق الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة« عام 2015م. �جائزة �مكافاأة 
2009م.  عام  �اأيرلندا  بريطانيا  يف  ال�سعودية  الثقافية  امللحقية  )المتياز( 
��سهادة المتياز الأكادميي بكلية احلقوق بجامعة »نيوكا�سل« يف اململكة املتحدة 
عام 2008م. كما ح�سل على درع التفوق الأكادميي بكلية احلقوق بجامعة »كي�س 
�سلطان  بن  بندر  الأمري  �مكافاأة  2003م.  عام  بـ«اأ�هايو«  »كليفلند«  يف  ��سرتن« 
للتميز الأكادميي، امللحقية الثقافية ال�سعودية يف �ا�سنطن عام 2003م. �ح�سل 
نظري  �خارجها  اململكة  داخل  من  التكرميية  �الــدر�ع  ال�سهادات  من  جملة  على 

امل�ساركة يف منا�سبات عديدة.

التنمية اإلدارية
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يتواكب مع التوجه نحو التخصيص وجودة األداء

تسويق الخدمات العامة.. 
مفهوم جديد لإلبداع اإلداري الحكومي

للجمهور،  �سلعًا يتم بيعها  اأنها ل تقدم  للت�سويق فيها؛ لأنها ترى  اأق�سام  باإن�ساء  الكثري من اجلهات احلكومية  مل تهتم 
�اإمنا تقدم خدمات جمانية ل تقدمها جهات اأخرى مناف�سة، �هي ر�ؤية مل يعد لها �جود يف الع�سر احلايل الذي يعترب 
فيه الت�سويق الو�سيلة الأ�سا�سية للتعريف باجلهة �اإبراز هويتها �حت�سني �سورتها الذهنية �اإدارة �سمعتها لدى اأفراد 
اجلمهور. �تربز اأهمية هذا الت�سويق يف ظل ثورة املعلومات �الت�سالت �ظهور الت�سويق الرقمي املعتمد على �سبكات 
التوا�سل الجتماعي؛ �لهذا بداأت بع�س اجلهات تن�سئ اأق�سامًا للت�سويق �ت�سعى لت�سويق خدماتها، �هو ما يعمل على 

تطوير فل�سفة العمل احلكومي �ي�ساعد يف تطوير اأدائها يف ظل التوجه نحو التخ�سي�س.

إعداد:  سامح الشريف 30
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مفهوم جديد
من جانبه، ي�سري د.عبيد بن �سعد العبديل-
ع�سو جمل�س ال�سورى-اإىل اأن اإميان القائمني 
باأهمية  احلكومي  بالقطاع  الت�سويق  على 
مراكز  اإن�ساء  اإىل  اأدى  ��سر�رته  الت�سويق 
ت�سويقية،  اأبحاث  �مراكز  ت�سويقي  ات�سال 
ــة  ــه حمــمــود �يــتــواكــب مــع ر�ؤي �هـــذا تــوجُّ
يتغري  اأن  لبد  احلكومي  فاخلطاب   .2030
اململكة  ر�ؤيــة  �مع  املواطنني،  �عي  تغري  مع 
لديها  حكومية  �اإدارة  �زارة  �كل   ،2030
م�سوؤ�ليات ل بد عليها اأن تتوا�سل جيدًا مع 

امل�ستفيدين من هذه اخلدمات.
اأية منظمة تريد  »اإن  �ي�سيف د.العبديل: 
عليها  يجب  ال�سعودي،  املجتمع  يف  تنجح  اأن 
اأن تهتم بخدمة العملء، �الو�سائل كثرية يف 
هذا ال�ساأن، فعليها اأن تعرف الكثري عن ر�سا 
لهم �تتوا�سل معهم  �اأن ت�ستمع  امل�ستفيدين 
تدرك  اأن  املوؤ�س�سات  �على  م�ساكلهم،  �حتل 
اأن خدمة العملء لي�ست جمرد اأن يكون لدى 
�اأن  املوؤ�س�سة  امل�ستفيد م�سكلة مع  اأ�  العميل 
اأعم  العملء  فخدمة  ب�ساأنها،  معها  يتوا�سل 

�اأ�سمل من هذا بكثري«.
اإحداث الفرق

�يـــــرى حمــمــد حـــطـــحـــوط-الأكـــادميـــي 
الــوزارات  اأغلب  الت�سويق-اأن  يف  املتخ�س�س 

بند  يف  اأزمـــة  لديها  احلكومية  �الهيئات 
ــال؛ ��ــســبــب ذلـــك غــيــاب الــكــفــاءة  ــس ــ� الت
الت�سويق  اأبجديات  يدرك  ملوظف  الب�سرية 
القطاع  يف  املختلفة  تطبيقاته  �يــفــهــم 
نقله  ميكن  مــا  نقل  ميكن  �كــيــف  اخلــا�ــس، 

للقطاع احلكومي.
تريد  اليوم  �زارة  »اأي  حطحوط:  �ي�سيف 
التوا�سل  اإ�سرتاتيجيات  يف  حقيقيًا  تغيريًا 
ت�ستحدث  اأن  بد  ل  املختلفة،  �سرائحها  مع 
من�سب مدير الت�سويق؛ لأن اأق�سام العلقات 
اليوم  احلكومية  اجلهات  غالب  يف  العامة 
القرن  لتدخل  ت�سويقية  جلراحة  حتتاج 
حتليل  لعملية  �تدخل  �الع�سرين.  احلادي 
بقوقل،  النقر  طريق  عن  �الإعلن  املحتوى 
ال�سمعة،  �اإدارة  ــتــهــداف،  ال�ــس �اإعـــــادة 
املتعارف  التطبيقات  مــن  طويلة  ��سل�سلة 

عليها يف قطاع الأعمال.
هذا  خــيــارًا،  لي�س  هــذا  حطحوط:  �يقول 
�سرارة  �هــو  الــعــامل،  توجه  �ــســر�رة..هــذا 
ــي »ديــفــيــد اأ�ــســبــورن« يف  ــك ــري بــداأهــا الأم
»اإعادة  املعنون:  ال�سهري  الت�سعينيات بكتابه 
القطاع  هند�سة  لإعادة  احلكومة«،  اخرتاع 
احلكومي با�ستخدام تقنيات القطاع اخلا�س، 
�هو كتاب قال عنه الرئي�س الأمريكي »بيل 
خارطة  اأعــطــانــا  الكتاب  )هــذا  كلينتون« 
ذلك  بعد  تله  احلكومي(،  املجال  يف  طريق 
»فيليب  احلــديــث  للت�سويق  الــر�حــي  الأب 
»الت�سويق  بعنوان:  املميز  كتابه  يف  كوتلر« 
�سرارة  انتقلت  ثــم  احلــكــومــي«،  القطاع  يف 
الوزارات �الهيئات،  اأمريكا لكل  الت�سويق يف 
كاحلر�س  الع�سكرية؛  املوؤ�س�سات  حتى  بل 
الوطني �اجلي�س الأمريكي، اإذ مت ا�ستحداث 
مدراء ت�سويق. نحن يف الوطن العربي ما زلنا 
�سغري  جزء  �هو  العامة  العلقات  ع�سر  يف 
من العملية الت�سويقية ال�سخمة. �البداية 
من ا�ستحداث من�سب مدير للت�سويق، �تعيني 
ليحدث  احلكومية  اإدارتـــك  يف  متخ�س�س 

الفرق«.

4 اأ�سباب
�سهيل عجينه-رئي�س  �س د.اأحمد بن  �ي�سخِّ
بن  �سطام  الأمــري  بجامعة  الت�سويق  ق�سم 
توجد  »ل  بقوله:  عبدالعزيز-امل�سكلة 
الأجــهــزة  مــن  الكثري  يف  للت�سويق  اأقــ�ــســام 
اأ�سباب:   4 اإىل  يعود  ذلك  �لعل  احلكومية، 
ق�سم  لوجود  احلاجة  بني  الربط  هو  اأ�لها 
الثاين  �ال�سبب  املناف�سة،  ��جود  الت�سويق 
ال�سلع �غالب  اأن اجلهات احلكومية ل تبيع 
ال�سبب  ثم  جمانية،  تقدمها  التي  اخلدمات 
الثالث �هو اأن جزًءا كبريًا من د�ر الوزارات 
بالقطاع  يتعلق  فيما  احلكومية  �املوؤ�س�سات 
ال�سبب  اأمــا  ــال،  ــم الأع ت�سيري  هــو  اخلــا�ــس 
الرابع فهو ح�سر فهم الت�سويق على الإعلن 

�املبيعات.
الأمر  »�حقيقة  عجينة:  د.اأحمد  �ي�سيف 
لوجود  �سرطني  لي�سا  �البيع  املناف�سة  اأن 
اأهــداف  لأن  الـــوزارات؛  يف  للت�سويق  اإدارة 
اخلدمات  تطوير  فمنها  تتنوع  الت�سويق 
الذهنية،  الــ�ــســورة  �تــعــزيــز  احلــكــومــيــة، 
ملمار�سات  منــوذج  �بــنــاء  الــنــا�ــس،  �توعية 

ت�سويقية ر�سمية رائدة«. 
�يرى اأ�ستاذ الت�سويق اأن الفكر الت�سويقي هو 
حل اإداري اإبداعي ي�سعى اإىل تطوير املن�ساآت 
البري�قراطية  حلقات  مــن  بها  ـــر�ج  �اخل
ق�سم  �مــهــام  الــلمــتــنــاهــيــة.  �الــنــمــطــيــة 
الت�سويق يف الوزارات قد ت�ستمل على تطوير 
اخلــدمــات،  �ت�سعري  احلكومية،  اخلــدمــات 
اأماكن  �درا�ــســة  النت�سار  �اإ�سرتاتيجيات 
التواجد، �اإدارة العلمات التجارية �اإدارة 
�الت�سويق  الذهنية،  �الــ�ــســورة  ال�سمعة 
الت�سويقية،  �التــ�ــســالت  الجــتــمــاعــي 
ــراجــعــني(،  �تــطــويــر خــدمــة الــعــمــلء )امل
خلدمة  الإ�سرتاتيجية  ال�سراكات  �تطوير 
�مراقبة  الت�سويقية،  �الدرا�سات  اأف�سل، 
املقدمة،  اخلدمات  يف  العملء  �ر�سا  الأداء 
�اقرتاحات  �سكا�ى  ل�سماع  اأكــرب  �فعالية 
�الــتــوا�ــســل  ــوى  ــحــت امل �اإدارة  الــعــمــلء، 

     د.عبيد العبديل:
الإميان بالت�سويق يف القطاع 
ه يتواكب مع  احلكومي توجُّ

ر�ؤية 2030
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تقرير

احلكومي.
�ت�سري مر�ى اإبراهيم اإىل اأن جناح اأي جهة 
حكومية يرتبط مبدى القدرة على الرت�يج 
�الت�سويق لها؛ فل يتحقق النجاح الأمثل يف 
قطاع ال�سياحة احلكومي-على �سبيل املثال-
لت�سويقه  �اجلــهــود  املـــوارد  بتخ�سي�س  اإل 
�اعــتــمــاده كــوجــهــة �ــســيــاحــيــة �جتــاريــة 
م�سر�فات  فاإن  اأخــرى،  جهة  �من  متميزة. 
ق�سم الت�سويق هي امل�سر�فات الوحيدة التي 
ميكنها اأن تدر دخًل على اجلهة احلكومية؛ 
ــات  ــدم اخل تــ�ــســويــق  مـــــوارد  زادت  فــكــلــمــا 
احلكومية �توظيفها ب�سكل كفء �فعال، زاد 

حتمًا دخل اجلهة احلكومية �اإيراداتها.
حتقيق  اأن  على  اإبــراهــيــم  مـــر�ى  ــد  ــوؤك �ت
يعتمد  احلــكــومــي  الــقــطــاع  يف  الــفــكــر  هـــذا 
مر�ى  تلخ�سها  الأ�لويات  من  العديد  على 
اإبــراهــيــم يف جتــهــيــز الــبــنــى الأ�ــســا�ــســيــة 
���سع  ــة،  ــدم اخل عمليات  �سري  ــوات  ــط �خ
اأ�س�س تقدمي اخلدمات بعدالة للجميع، �فقًا 
احلديثة  الطرق  �اإدخـــال  حمــددة،  ملعايري 
�متابعتهم  العملء  علقات  اإدارة  جمال  يف 

�ح�سر توقعاتهم. 

ما  �هو  الت�سويقي،  الفكر  تطبيق  يف  اأ�سا�سًا 
بهدف  املفهوم؛  هذا  تتبنى  احلكومات  جعل 
ر�سا  �حتقيق  العام  القطاع  خدمات  اإجناح 

امل�ستفيدين.
النهج  تنتهج  املتميزة  احلكومات  باتت  فقد 
الأعمال،  قطاع  يف  املطبق  نف�سه  الت�سويقي 
احلكومات  اأن  الت�سويق  خبرية  ترى  حيث 
ت�سويقية  خطط  بــاإعــداد  تقوم  اأ�سبحت 
خلدماتها �تتناف�س على اإر�ساء امل�ستفيدين 
�التعرف  عليهم  الــرتكــيــز  اأ�ــســبــح  الــذيــن 
على  �العمل  �رغباتهم  احتياجاتهم  على 
الو�سائل  جميع  �ت�سخري  �اإ�سباعها  تلبيتها 
�الأد�ات من اأجل حتقيق ذلك، �هو ما يعد 
القطاع  يف  الت�سويقي  الفكر  ركائز  اأهم  من 

كذلك  الــداخــلــي.   �الت�سويق  الجتماعي 
فاإن �جود اإدارة للت�سويق يف الوزارات �سوف 
العلقات  �اإدارة  الإعلمي  املركز  د�ر  يعزز 
ات�سال  اإ�سرتاتيجية  العامة من خلل ��سع 

متكاملة. 
الرتكيز على امل�ستفيدين

�تلفت خبرية الت�سويق مر�ى عيد اإبراهيم 
اإىل اأنه ل يعد من املبالغة القول باأن جزًءا 
القطاع  حققه  ـــذي  ال الــنــجــاح  مــن  كــبــريًا 
ال�سيا�سات  اتــبــاعــه  اإىل  يــرجــع  اخلــا�ــس 
دفع  ما  �هو  الفعالة،  الت�سويقية  �اخلطط 
درا�سة  اإىل  احلكومي  القطاع  يف  امل�سئولني 
يكمن  �الــذي  الأعــمــال،  قطاع  متيز  اأ�سباب 

               د.اأحمد عجينة: 
الفكر الت�سويقي اإبداع اإداري 
يخل�س املن�ساآت احلكومية من 

البري�قراطية

              حممد حطحوط:  
غالبية الهيئات احلكومية 

لديها اأزمة يف الت�سال � غياب 
الكفاءات

                   مر�ى اإبراهيم:
جناح اأي جهة حكومية يرتبط 

مبدى القدرة على الرت�يج 
�الت�سويق لها

مقال
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مقال

تعزيز االبتكار في ظل رؤية 2030

د.جعفر اأحمد العلوان *

أولت رؤية 
2030 اهتمامًا 
كبيرًا بمدخالت 

ومخرجات
نظم االبتكار

،،

البتكار  خلل  فمن  �النمو؛  التطور  �سمات  من  ��سمة  البقاء  ركائز  من  ركيزة  البتكار  ُيعترب 
ت�سعى املنظمات لتحقيق القيمة امل�سافة، �تكوين املعارف �ن�سرها، �تقدمي اخلدمات �املنتجات 
العاملي )GII(، �هو  البتكار  موؤ�سر  املركز 61 يف  موؤخرًا على  اململكة  الإبداعية. �قد ح�سلت 
موؤ�سر ي�سنف الأداء البتكاري لـ 126 د�لة مُتثل اأكرث من 90% من �سكان العامل �اأكرث من %96 
على  اململكة  ترتيب  حت�سني  اجتاه  يف  اأ�سا�سية  �كخطوة  العاملي.  الإجمايل  القومي  الناجت  من 
هذا املوؤ�سر العاملي، ينبغي الهتمام بالبتكار �اعتباره مطلبًا اإ�سرتاتيجيًا ت�سعى املنظمات لفهم 
د�رًا  تلعب  التي  �املادية  �الب�سرية  التنظيمية  العوامل  �معرفة  املتعددة،  �مراحله  عنا�سره 

جوهريًا يف حتفيزه.
�عمليات  مدخلت  له  كنظام  البتكار  فهم  ميكن  النُّظم،  لنظرية  �فقًا  البتكار  اإىل  �بالنظر 
�خمرجات. فمن ُمدخلت ُنظم البتكار؛ على �سبيل املثال ل احل�سر، البنية التحتية التقنية، 
ُنظم  مدخلت  اأبرز  لكن  للبتكار.  زة  �املُحفِّ لة  املُتقبِّ التنظيمية  �الثقافة  �الأنظمة،  �اللوائح 
البتكار �اأهمها هي الطاقات الب�سرية املوؤهلة؛ لأنها عن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر التنمية ال�ساملة 
�الو�سول  العقبات  �جتا�ز  البتكار  حتقيق  على  الأقدر  �هي  املجتمعات،  جميع  يف  �املُ�ستدامة 
باملنظمات اإىل َبرِّ التميز �النجاح. �تختلف عمليات البتكار من منظمة اإىل اأخرى، لكنها ب�سكل 
عام تتمثل يف الإ�سرتاتيجية الهيكلية التي تعمل على �سمان قيام الفريق الإبداعي بال�ستفادة 
اأما خمرجات البتكار فتتنوع ما بني خمرجات معرفية،  اإبداعية،  املعارف �حتويلها حللول  من 

�تقنية، �ابداعية. 
�عمليات  مُبدخلت  كبريًا  اهتمامًا   2030 اململكة  ر�ؤية  اأ�لت  البتكار،  على  الرتكيز  �سبيل  �يف 
�خمرجات ُنظم البتكار. على �سبيل املثال، اهتمت ر�ؤية اململكة مُبدخل الطاقات الب�سرية؛ نظرًا 
لتميز العن�سر الب�سري عن بقية عنا�سر البتكار املادية �قدرتها على حتقيق امليزة التناف�سية 
املُ�ستدامة بناًء على ما ميلكه الكادر الب�سري من مهارات �معارف �خربات. فنجد اأن الر�ؤية ت�سعى 
�»ت�سجيع  املتبعة«،  املمار�سات  اأف�سل  من  �ال�ستفادة  اأمثل  باأ�سلوب  الب�سرية  املوارد  »اإدارة  اإىل 
لتاأ�سي�س »جمال�س مهنية  ثقافة الأداء لتمكني مواردنا �طاقاتنا الب�سرية«، كما ت�سعى الر�ؤية 
خا�سة بكل قطاع تنموي ُتعنى بتحديد ما يحتاجه من املهارات �املعارف«، �التو�سع يف »التدريب 
الركن  هو  الب�سري  فالعن�سر  اململكة(.  ر�ؤية  )�ثيقة  القت�سادية«  التنمية  عجلة  لدفع  املهني 
ال�سعوبات �حتقيق البتكار خ�سو�سًا يف ظل التحديات �التغريات  القادر على تذليل  الأ�سا�سي 

التي ت�سهدها ال�ساحتان املحلية �العاملية.

*  اأ�ستاذ اإدارة الأعمال امل�سارك، مدير اإدارة البحوث �ال�ست�سارات - فرع معهد الإدارة العامة باملنطقة ال�سرقية

،،

التنمية اإلدارية
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مقال

إعادة هندسة الموارد البشرية

،،

د. عاكف لطفي اخل�سا�نة *

للتمكن من 
رفع كفاءة 
مستويات 
النجاح ال بد
 من زيادة 
مستويات 

التبني إلعادة 
هندسة الموارد 

البشرية

،،

�ا�ستجابة  التميز،  اإىل  ال�ساعية  للمنظمات  ملحة  حاجة  الإ�سرتاتيجي  الأ�سلوب  تطبيق  بات 
على  �الهيمنة  الزبائن  على  ال�ستحواذ  يف  التناف�سية  البيئية  �التحديات  ال�سريعة  للمتغريات 
الأ�سواق �قيادتها؛ �لذلك فقد زاد ذلك من حتمية قرارات الإدارات يف خمتلف مواقعها اإىل تبني 
الأ�ساليب الإ�سرتاتيجية لتحقيق النجاح �البقاء.  �لتحقيق ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية2030 
ال�سمويل  ب�سكلها  الب�سرية  املوارد  عمليات  هند�سة  اإعادة  من  بد  ل  املتقدمة  النجاح  معايري  �فق 
�التوظيف  �الختيار  �نوعًا،  كمًا  الوظيفية  الب�سرية �حتديد الحتياجات  للموارد  )التخطيط 
الربامج  �ت�سميم  الوظيفية،  �املوا�سفات  الوظائف  �تو�سيف  �حتليل  الكفاءة،  اأ�سا�س  على 
التدريبية �التاأهيل، �بناء �تطوير اأنظمة الأجور �احلوافز، �التقييم �التقومي للأداء الوظيفي، 
�توفري اجلودة يف احلياة الوظيفية �ال�سلمة �الوقاية للعاملني، �بناء علقات العمل امللئمة(، 
�التي تعزز من كفاءة العاملني �رفع م�ستوى ر�ساهم الوظيفي مبا يخدم الر�ؤية امل�ستقبلية، �ين�سجم 
مع توجهات الفكر الإداري املعا�سر. فالعن�سر الب�سري-على اختلف م�ستوياته الإدارية-هو املعني 
باإدارة املوارد الأخرى �ا�ستثمارها، �كذلك باإدارة الإ�سرتاتيجيات عرب كافة مراحل د�رة حياتها 

)البداية، �النمو، �الن�سوج، �النحدار(.
التغيري  بحجم  املختلفة  الإدارة  تطور  مراحل  عرب  الإ�سرتاتيجي  النجاح  م�ستويات  ارتبطت  لقد 
�التطوير الذي طراأ على عمليات املوارد الب�سرية، �التي من خللها قاد اإىل الرتقاء مبخرجات 
الأكرث  هي  الب�سرية  املــوارد  باأن  قناعاتنا  من  يعزز  الذي  الأمر  احلياة؛  جوانب  كافة  يف  الأداء 
اعتمادًا عليها يف حتقيق الر�ؤى الإ�سرتاتيجية، �هو ما ي�ستوجب �سر�رة الإعداد �التاأهيل الكفوؤ 
لكافة عملياتها لتوظيفها بال�سكل الفاعل من قبل ممار�سيها، �الذين بد�رهم هم من يحققون نتائج 

النجاح �التميز. 
ال�سعودي؛  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  لدى  �توطينه  الإ�سرتاتيجي  النهج  ثقافة  مبداأ  �لتفعيل 
اإعادة البناء �التاأهيل للموارد الب�سرية يف  فقد تبنى معهد الإدارة العامة �منذ ن�ساأته �سيا�سات 
القطاعني العام �اخلا�س �املجتمع املحلي، من خلل براجمه التدريبية املختلفة يف عمليات اإدارة 

املوارد الب�سرية.
بد  فل  كثرية  �متغريات  عنا�سر  لتداخل  �معقد  �سعب  الإ�سرتاتيجي  املنظور  من  العمل  اأن  �كون 
�املوارد،  نف�سها،  التخطيطية �الإ�سرتاتيجية  للعملية  من مواجهة حتديات خمتلفة يعود بع�سها 
�العاملني، �غريها. �لكن للتمكن من رفع كفاءة م�ستويات النجاح؛ ل بد من زيادة م�ستويات التبني 
لإعادة هند�سة املوارد الب�سرية ب�سكل م�ستمر، �املواكبة على حت�سني كافة عملياتها التخطيطية 
م�ستويات  خمتلف  على  �غريها  �الوقائية  �التحفيزية  �التقييمية  �التدريبية  �التوظيفية 

اأ�سحاب القرار الإداري �ال�سيا�سي يف الد�لة.   

* ع�سو هيئة التدريب، قطاع اإدارة الأعمال- معهد الإدارة العامة.
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إعادة هندسة الموارد البشرية

* ع�سو هيئة التدريب، قطاع اإدارة الأعمال- معهد الإدارة العامة.

المقهى اإلداري

3 أسباب تجعلك تفكر في ترك الوظيفة 

الجودة الشاملة واإلدارة 
اليابانية 

كيف تتعامل مع مدير مهووس بالسيطرة؟

اجلودة  »اإدارة  م�سطلح  الباحثون  ا�ستخدم 
الياباين  الإدارة  اأ�سلوب  لو�سف   « ال�ساملة 
لتح�سني اجلودة. �هو اأ�سلوب اإداري لتحقيق 
ــاء  الــنــجــاح طــويــل الأمــــد مــن خـــلل اإر�ــس
ال�ساملة  ــودة  اجل اإدارة  �تعتمد  العملء. 
يف  املنظمة  اأعــ�ــســاء  جميع  م�ساركة  على 
�اخلــدمــات  �املنتجات  العمليات  حت�سني 
اإدارة  �تــعــود  للعمل.  الثقافية  �البيئة 
اأع�ساء  على  بالفائدة  ال�ساملة  اجلـــودة 

املوؤ�س�سة �املجتمع.

هذه  اأهم  �من  بال�سيطرة،  املهو��س  املدير  مع  للتعامل  للموظفني  ن�سائح  ريفيو«  بيزن�س  »هارفارد  موقع  يقدم 
الن�سائح ما يلي:

فاإذا  التي تثري ح�سا�سية مديرك.  الأمور  ما هي  اأن تخمن  الأمن: حا�ل  بانعدام  �سعوره  تعامل مع 
كنت تعتقد باأنه ي�سعر بالإهانة من مديره فحا�ل اأن تفكر يف طريقة تخفف من خللها هذا 

ال�سغط عنه.
ل تت�ساجر معه: عليك اأن تقبل باأن يكون لدى مديرك اأ�سياء مهمة ليعلمها 

لك. لذلك حا�ل اأن تتعلم اأكرب قدر من الأ�سياء النافعة �باأ�سرع �قت ممكن يف 
حال قرر هو باأل يت�ساهل، �قررت اأنت باأنك غري قادر على حتمل املزيد.

دقق يف نف�سك: اإذا بدا لك اأن مديرك ل يثق يف قدرتك على اإجنازك عملك؛ ففكر فيما 
اإذا كنت اأنت قد منحته �سببًا لي�سعر بذلك.

يف  �مديرك  اأنت  ي�ساعدك  اأن  ميكن  م�ستقبلك  على  تركيزك  اإن  الأمــام:  اإىل  قدمًا  تطلع 
اأن تدخل معه يف نقا�س  اإيجابية يف الوقت احلا�سر؛ لذلك حا�ل  اأكرث  التفاعل بطريقة 

حول الأهداف البعيدة املدى.

جتد املرء يق�سي حياته يف هّم ما بني البحث عن العمل املنا�سب له، �هّم القدرة 
على اإثبات نف�سه يف �ظيفته �ال�ستمرار فيها، �هذا يكون يف بع�س الأحيان 
اأكرث �سعوبة من اإيجاد الوظيفة التي تتنا�سب �مهارات الإن�سان �قدراته، 

�يعترب من القرارات ال�سعبة التي يتخذها املرء يف حياته هو قرار ال�ستقالة 
من العمل �البحث عن عمل جديد؛ لذلك هناك بع�س املوؤ�سرات التي تقول اإنه 

قد حان الوقت كي ت�ستقيل من عملك-��فقًا ملن�سة »اأراجيك«-�هي:
فقدان ال�سغف: اإذا �جدت اأن عملك �مهنتك مل تعد تعطيك ال�سعور بال�سغف 

مكان  اختيار  �يف  اأ�ًل،  مهنتك  اختيار  يف  النظر  فاأعد  مكانتك؛  لك  �حتقق 
عملك ثانيًا.

حالة ثبات �ظيفي: التطور �سمة احلياة �مبا اأننا نعي�س يف ع�سر ال�سرعة؛ فهذا يجعل 
�سيء  كل  يتطور  اأن  املنطقي  من  �لي�س  نتخيل،  مما  بكثري  اأ�سرع  ب�سكل  يحدث  التطور 

حولك �تبقى اأنت يف مكانك د�ن تغيري. 
منها  عديدة؛  لأ�سباب  احلر  العمل  اإىل  ي�سعى  اجلميع  اخلا�س:  م�سر�عك  بدء 

هذه  يف  لك  بالن�سبة  الوظيفة  �ستبد�  لذلك  نعي�سه،  الذي  القت�ساد  طبيعة 
�البدء  للمغامرة  ��ستتجه  �التطور،  التقدم  من  متنعك  قيودًا  احلالة 

مب�سر�عك اخلا�س امل�ستقل.

التنمية اإلدارية
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صفحة ُتعنى 
برصد أبرز ما صدر 
من الكتب اإلدارية 

الحديثة لتقدم 
وعياً متجدداً لتعزيز 
الثقافة اإلدارية من 

خالل العطاءات 
المتميزة. ويتم إعداد 

الصفحة بالتعاون 
مع اإلدارة العامة 
للمكتبات بمعهد 

اإلدارة العامة .

جمموعة اأنظمة التعليم �العلوم يف اململكة 
العربية ال�سعودية

تاأليف: اأ.��سيم ح�سام الدين.
النا�سر: البتكار للن�سر �التوزيع، عمان، الأردن.

�سنة الن�سر: 2019م.
التعليم  اأنظمة  من  جمموعة  على  الكتاب  يحتوي 
الإدارة  معهد  نظام  �منها:  ال�سعودية،  يف  �التدريب 
التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  �تنظيم  العامة، 

�املهني، �نظام جمل�س التعليم العايل �اجلامعات.

التقييم املايل للم�ساريع ال�ستثمارية
تاأليف: د.حممد �ساحل.

النا�سر: مركز الكتاب الأكادميي، عمان، الأردن.
�سنة الن�سر: 2019م.

لل�ستثمار،  الأ�سا�سية  اجلــوانــب  الكتاب  يتنا�ل 
التقييم  �معايري  القت�سادية،  ــد�ى  اجل �درا�ــســات 

املايل للم�ساريع ال�ستثمارية.

اجلرمية الإلكرت�نية �حتديات الأمن القومي
تاأليف: د.حممود مدين.

النا�سر: امل�سرية للن�سر �التوزيع، القاهرة، م�سر.
�سنة الن�سر: 2019م.

يف  ��ــســورهــا  الإلــكــرت�نــيــة  للجرمية  الكتاب  يعر�س 
القانون امل�سري، �ظاهرة جرائم الكمبيوتر �الإنرتنت، 
�مفهوم  الإلكرت�نية،  اجلرمية  �اأنــواع  ��سور  �مفهوم 

املجرم الإلكرت�ين.

إصـدارات



مناذج �اإ�سرتاتيجيات التدري�س الفعال
تاأليف: د.ايثار املياحي.

النا�سر: الر�سوان للن�سر �التوزيع، عمان، الأردن.
�سنة الن�سر: 2019م.

يهتم الكتاب با�ستعرا�س املفاهيم، �الإ�سرتاتيجيات لت�سحيح 
التدري�س  يف  احلديثة  �الإ�سرتاتيجيات  اخلاطئة،  املفاهيم 
امل�سطلحات  بع�س  �مفهوم  الــدمــاغ،  اإىل  امل�ستند  �التعلم 

الرتبوية. 

املخدرات الرقمية
تاأليف: اأ.تقي فوؤاد.

للعلوم،  ــة  ــي ــادمي الأك الــــدار  الــنــا�ــســر: 
القاهرة، م�سر. 

سنة النشر: 2019م.
مفهوم  عــلــى  ــوء  الــ�ــس ــكــتــاب  ال ي�سلط 
�كيفية  �اأنواعها،  الرقمية،  املخدرات 
لها، �طرق  ال�سلبية  ا�ستخدامها، �الآثار 

الوقاية منها.

املرتكزات الأ�سا�سية للتعلم التعا�ين
تاأليف: د.حممود الربيعي - د.مازن الطائي.

النا�سر: دار �سفاء للن�سر �التوزيع، عمان، الأردن.
�سنة الن�سر: 2019م.

للتعلم  التاريخية  اخللفية  الكتاب  هــذا  يقدم 
النظرية  �الأطر  �مراحله،  �مفهومه،  التعا�ين، 
التعلم  يف  �الطالب  املعلم  �د�ر  التعا�ين،  للتعلم 

التعا�ين. 

التنمية اإلدارية
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األخيرة

كيف نضمن سالمة قراراتنا؟

اأ. فهد الأحمدي *

ل اأعرف فعًل كيف ن�سمن �سلمة قراراتنا، �لكنني اأعرف بع�س القواعد �اخلربات التي ميكنها تقليل 
ن�سبتها يف حياتنا، خذ كمثال قاعدة )تاأجيل املوافقة( التي تعلمتها من الأفلم �امل�سل�سلت.. افعل 
مثل رجال الأعمال )�زعماء الع�سابات( ل ترف�س �ل توافق ،�لكن اأجب بكلمات من قبيل »اأفكر �اأرد 
اأ� ل متلك خربة  اأ� مرتددًا  »اأعطني مهلة لبحث املو�سوع«.. افعل ذلك حني تكون جاهًل  اأ�  عليك« 

كافية، اأ� حتى حني ت�سك يف نوايا ال�سخ�س املقابل.
هذه  يف   )%  100 قرارك  �سحة  يف  اأنت  )�تثق  موؤكدة  �النتائج  �ا�سحة  الفكرة  تكون  اأحيانًا  �لكن 
فورًا،  �توافق  متامًا  العك�س  تفعل  اأن  يجب  الفر�سة..  �سياع  يف  ��سببًا  خطاأً  التاأجيل  ي�سبح  احلالة 
�تتذكر اأن خري الرب عاجله.. جميع النا�س يرتدد�ن قـبل اتخاذ القرارات الكبرية )بل �يفكر�ن يف 

الهرب �الرتاجع( فكن اأنت ال�ستثناء الذي يقطف الثمرة �يرفع يده قبل اجلميع...
دقائق،  ع�سر  بعد  قرار  لأي  املحتملة  النتائج  يف  التفكري  تعني  التي   10،10،10 قاعدة  هناك  اأي�سًا 
ثم ع�سرة اأيام، ثم ع�سرة اأ�سهر )�اإن كان م�سرييًا، بعد ع�سر �سنوات(.. قد تبد� الع�سر دقائق فرتة 
اأ� بعث ر�سالة  اإ�سارة �عمل حادث مميت.. كافية للتفوه بكلمة م�سيئة  ق�سرية، �لكنها كافية لقطع 
تندم عليها.. �اإن كان هذا حالنا مع )الع�سر دقائق( فكيف �سيكون حالنا بعد اأيام �اأ�سهر ��سنوات...؟
�لكن معظمنا  �م�سا�ئ،  يت�سمن حما�سن  .. كل قرار   %  100 �سيئ  اأ�  اإيجابي  من قرار  ما  اأن  � تذكر 
ثم  �الإيجابيات  ال�سلبيات  حدد  قرار  اأي  اتخاذ  قبل  الإيجابيات..  متنا�سيًا  ال�سلبيات  على  يركز 
اتخذ قرارك بح�سب الأغلبية.. اكتب الثنتني يف �رقة كي ت�سبح �ا�سحة يف ذهنك �ترى ال�سلبيات 

)املرعبة( بحجمها الطبيعي.
تتعلم  اأن  يجب  �اإمكانياتنا..  �احتياجاتنا  رغباتنا  بني  نخلط  لأننا  �سيئة  قرارات  نتخذ  ما  كثريًا 
اأي قرار.. فقد )ترغب( يف �سراء مر�سيد�س �لكن عائلتك )ل  الف�سل بني هذه الثلثة قبل اتخاذ 
حتتاجها( �قــد )ترغب( بزيارة الربازيل �لكن )اإمكانياتك املادية( ل تتحملها.. لهذا ال�سبب يجب 
اأ� تاأثريها  اإمكانياتك �احتمال تدهورها  اأن تعزل رغباتك عن احتياجاتك، �تاأخذ بعني العتبار 

على اأ�سياء اأخرى يف حياتك.
�مرتددين  �م�ستعجلني  غا�سبني  نكون  حني  نتخذها  اخلاطئة  قراراتنا  معظم  اأن  تذكر  �اأخــريًا، 
�تداعيات  )بنتائج  جاهلني  اأ�  التفا�سيل(،  بحث  )عن  متكا�سلني  نكون  حني  �يائ�سني..  �م�سغوطني 
�سغرية  كل  ت�سجيل  يف  )مثًل  متها�نني  اأ�  الدرا�سة(،  اأ�  للنقا�س  خلقًا  منلك  )ل  متعبني  اأ�  القرار(، 

�كبرية(.
كل هذه الأ�سباب ميكنك اأنت ال�ستعانة بها )بطريقة معاك�سة( لتحقيق رغباتك �تلبية متطلباتك.. 
قبل فرتة مثًل �ساألني اأحد اأقربائي: كيف اأجعل مديري يوافق على طلباتي؟.. اأجبته: اطرحها حني 
يكون متعبًا �جائعًا �م�ستعجًل �ل ميلك �قتًا للنقا�س �درا�سة املو�سوع.. قــال ببلهة: �متى يكون 

ذلك؟ قلت: يف نهاية الد�ام، �حتديدًا حني يهمُّ بركوب �سيارته هربًا من حرارة ال�سم�س.

*  كاتب راأي يف �سحيفة الريا�س

قراراتنا الخاطئة 
نتخذها حين 
نكون غاضبين 
ومتكاسلين عن 
بحث التفاصيل
 أو جاهلين

 بنتائج وتداعيات 
القرار 
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*  كاتب راأي يف �سحيفة الريا�س




