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االفتتاحيةفي الداخــــــــل

أطيب التهاني والتبريكات لكم جميعًا قراَءنا األعزاء ونحن يف 
مس�������تهل عامني تدريبي، وهجري جديدين، وندعو اهلل عز وجل 
أن يحف�������ظ قيادتن�������ا الرش�������يدة-يرعاها اهلل-وأن يحفظ وطننا 
احلبيب مملكة العز والرخ�������اء، ومواطنيها املخلصني. متمنني 
لكاف�������ة متدربي ومنس�������وبي معهد اإلدارة العام�������ة أن يكون عامًا 

تدريبيًا موفقًا وحافاًل بالعطاء واإلجناز.
ويتجدد لقاؤنا وتواصلنا معًا على صفحات مجلتكم »التنمية 
اإلداري�������ة«، حيث نناقش يف قضية ه�������ذا العدد اجلديد تداعيات 
ق�������رار مجلس ال�������وزراء ال�������ذي صدر مؤخ�������رًا، والقاض�������ي بفتح 
األنشطة التجارية على مدار الس�������اعة »24 ساعة«، فهذا القرار 
يلبي احلاجة لتعزيز جودة احلياة يف املجتمع السعودي، وميثل 
أح�������د أوجه الدعم التي تقدمها الدول�������ة للقطاع اخلاص ورواد 
األعمال م�������ن خالل توفير البيئة املناس�������بة للعمل؛ عبر تعديل 
األنظمة والتش�������ريعات واالستمرار يف اإلصالحات االقتصادية، 
م�������ع مراع�������اة االحتياجات األمني�������ة واالجتماعي�������ة للمجتمع؛ 

فتعالوا نقترب من آراء اخلبراء واملتخصصني يف هذا الشأن.
ويف لقاء العدد نستضيف رئيس مجلس أمناء الشبكة العربية 
للتواصل والعالقات العامة، س�������لطان بن عبدالرحمن البازعي، 
للحديث عن دورها وأهدافها وبرامجها املس�������تقبلية، فاالتصال 
الفع�������ال هو كلمة الس�������ر يف إدارة العالقة س�������واء ب�������ني املنظمات 
احلكومي�������ة واخلاصة وبعضها البعض أو بينها وبني جمهورها، 
ق لوجه�������ات نظرها وقضاياها  فيمك�������ن ألجهزة الدولة أن تس�������وِّ
بش�������كل مهني محترف، باإلضافة إلى التسويق بشكل فعال يف 
إدارة ملف�������ات وقضايا عربية. ونط�������رح يف حتقيق العدد ظاهرة 
صراع�������ات العمل وإس�������تراتيجيات مواجهته�������ا؛ حتى ال تؤثر يف 
األداء بش�������كل س�������لبي. فالتناف�������س يف أغلب األحي�������ان قد يتخذ 
طابعًا سلبيًا؛ فيؤدي ملثل هذه الصراعات، وهو ما نتعرف عليه 

من خالل آراء بعض الزمالء واملتخصصني.
ونقدم لك�������م تقريرين: يتن�������اول أولهما »اإلدارة االستش�������رافية« 
باعتبارها أحد أهم األفكار واملفاهيم املعاصرة، والتي اكتس�������بت 
ضرورة ملحة وحتظى بأهمي�������ة خاصة يف عالم اإلدارة املعاصر 
وبيئت�������ه الت�������ي متوج مبتغي�������رات متنوعة ومتس�������ارعة؛ مما يثير 
هواج�������س املؤسس�������ات مبختل�������ف أنواعه�������ا ع�������ن املس�������تقبل. ويف 
التقرير الثاني نعالج ظاهرة »العمل عن بعد«، والذي اتس�������عت 
مجاالت�������ه وازدادت أهميته عبر املنص�������ات الرقمية وغيرها؛ وهو 
ما يتطلب مهارات خاصة وأس�������اليب معينة نس�������تعرضها معكم 

إلدارته بنجاح.
باإلضافة إلى عدد من األبواب اجلديدة  والثابتة، واملوضوعات 
املتمي�������زة، وباق�������ة منتق�������اة م�������ن املق�������االت خلب�������راء وإعالمي�������ني 

ومتخصصني معنيني بالشأن اإلداري  >
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اإلدارة االستشرافية..حماية من »املساحات 
العمياء« وتركيز على السيناريوهات
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معهد اإلدارة العامة يستقبل )1865( دارسًا 
ودارسة في )26( برنامجًا إعداديًا

يف املركز الرئيس للمعهد بالرياض وفروعه يف جدة والدمام والنسوي بالرياض

اجلديد  التدريبي  العام  بداية  مع 
1441ه�، انطلقت البرامج اإلعدادية 
مبعهد اإلدارة العامة للفصل األول، 
حيث انتظم )1865( دارسًا ودارسة 
إعداديًا،  ب��رن��ام��ج��ًا   )26( يف  ج����ددًا 
الرئيس للمعهد  امل��رك��ز  ك��ل م��ن  يف 
ب���ال���ري���اض وف���روع���ه مب��ن��ط��ق��ة مكة 
والفرع  الشرقية  واملنطقة  املكرمة 

النسوي بالرياض.  
ع��ام معهد  وأوض���ح معالي مدير 
بن  د.م����ش����ب����ب  ال����ع����ام����ة  اإلدارة 
املعهد  أن  ال��ق��ح��ط��ان��ي  ع���اي���ض 
ي��ه��دف إل���ى رف���ع ك��ف��اءة موظفي 
وتأهيلهم  احل��ك��وم��ي��ة  األج���ه���زة 
ب�������اجل�������دارات ال���ت���خ���ص���ص���ي���ة من 
إعداديًا،  ب��رن��ام��ج��ًا   )13( خ���الل 

ت�����ت�����راوح م����دده����ا م����ن س���ن���ة إلى 
إليفاد  س��ن��وات، مخصصة  ث��الث 
احلكومي؛  ال����ق����ط����اع  م���وظ���ف���ي 
تنفذ هذه البرامج النوعية تلبية 
يف  احلكومية  األج��ه��زة  الحتياج 
للمملكة،  الطموحة  ال��رؤي��ة  ظل 
رؤية 2030، والتي تتطلب كفاءات 
متخصصة تسهم يف رفع مستوى 
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التنمية اإلدارية

وقد  احل���ك���وم���ي���ة،  األج����ه����زة  أداء 
 )840( ال���ب���رام���ج  ه����ذه  ان��ت��ظ��م يف 
موظفًا حكوميًا. والبرامج املنفذة 
ل��ه��ذا ال��ف��ص��ل ه��ي دب��ل��وم��ات عليا 
العلوم  ال��ت��ال��ي��ة:  التخصصات  يف 
م��س��ارات هي:  أرب��ع��ة  القانونية يف 
وأعمال،  وج��ن��ائ��ي،  إداري،  )ق��ان��ون 
احمللية،  واإلدارة  ع�������ام(،  ودول�������ي 
وص�����ن�����ع وحت����ل����ي����ل ال����س����ي����اس����ات، 
وت��ط��وي��ر امل����وارد ال��ب��ش��ري��ة، واألمن 
الداخلية،  وامل��راج��ع��ة  السيبراني، 
وم���ك���اف���ح���ة ال���ف���س���اد، واإلح����ص����اء 
البيانات،  وإدارة  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي 
تقنية  وإدارة  اجلزائية،  واألنظمة 
املعلومات، وإدارة مكاتب القيادات، 
وال�����ع�����الق�����ات ال����ع����ام����ة واالت�����ص�����ال 
إل����ى دبلوم  ب���اإلض���اف���ة  امل���ؤس���س���ي، 
ملوظفي  ه  ُموجَّ العمالء  يف خدمة 
األجهزة احلكومية الذين يعملون 

يف الصفوف األمامية.
وأشار معالي مدير عام املعهد إلى 
أن املعهد َقِبل أيضًا يف هذا الفصل 
)925( دارس��ًا ودارس��ًة من خريجي 
برامج   )9( يف  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
تلبية  إل��ى  والتي تهدف  إع��دادي��ة؛ 
احتياج سوق العمل يف القطاعني 
العام واخلاص من الكفاءات واملوارد 
بة.  لة واملدرَّ البشرية الوطنية املؤهَّ
وه�����ذه ال���ب���رام���ج ت��س��ه��م يف إع����داد 
جيل جديد لوظائف املستقبل مبا 

يتوافق مع متطلبات رؤية اململكة 
2030. والبرامج اإلعدادية التسعة 
كالتالي:  الفصل هي  ه��ذا  املنفذة 
وبرمجة  ال��ب��ش��ري��ة،  امل������وارد  إدارة 
احلاسب اآلل��ي، وشبكات احلاسب 
وإدارة  املستشفيات،  وإدارة  اآلل���ي، 
والسكرتير  اإلم������������داد،  س����الس����ل 
واألعمال  واحمل��اس��ب��ة،  التنفيذي، 

البنكية، والتسويق واملبيعات.
ك��م��ا ي��س��ع��د امل��ع��ه��د ب��ش��راك��ت��ه مع 
امل��ل��ك��ي يف تنفيذ  رئ���اس���ة احل����رس 
م�������ش�������روع ال�����ت�����وظ�����ي�����ف امل����ب����ت����دئ 
ب�����دأ يف هذا  ب���ال���ت���دري���ب، وال�������ذي 

 )100( ق���ب���ول  ح��ي��ث مت  ال���ف���ص���ل، 
دارٍس من خريجي الثانوية العامة 
م���ن���ف���ذة بشكل  ب����رام����ج  أرب����ع����ة  يف 
برمجة  وه������ي:  ل���ل���رئ���اس���ة  خ�����اص 
احلاسب اآلل��ي، وشبكات احلاسب 
التنفيذي،  وال���س���ك���رت���ي���ر  اآلل�������ي، 
وسيباشر  اإلم���داد،  سالسل  وإدارة 
العمل َمن تخرج من هذه الدفعة 

يف رئاسة احلرس امللكي.
وأوض����������ح م����ع����ال����ي د.م����ش����ب����ب بن 
ه����ذه  أن  ال���ق���ح���ط���ان���ي  ع�����اي�����ض 
البرامج اإلعدادية هي أحد أنواع 
ال��ب��رام��ج ب��امل��ع��ه��د، وال��ت��ي تنتهي 
ف وظيفيًا  مبؤهل معتمد وُمصنَّ
املدنية.  اخل��دم��ة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن 
ال��ب��رام��ج يف السنة  ��ذ ه���ذه  وُت��ن��فَّ
احلالية يف كٍل من املركز الرئيس 
للمعهد مبدينة الرياض وفروعه 
ومنطقة  ال���ش���رق���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
النسوي  وال�����ف�����رع  امل���ك���رم���ة  م���ك���ة 
االحتياج  وذل��ك حسب  بالرياض، 
واإلم��ك��ان��ي��ات امل��ت��وف��رة، داع��ي��ًا اهلل 
ق جميع  يف ختام تصريحه أن ُيوفَّ
برامج  وال����دارس����ات يف  ال���دارس���ني 
املعهد، وأن تكون رحلتهم الدراسية 
والتحصيل  ب�����اإلجن�����ازات  م��ل��ي��ئ��ة 
يحتفل  وأن  وال���ع���م���ل���ي،  ال��ع��ل��م��ي 
بتخريجهم وهم مسلحون  املعهد 
تسهم يف  التي  وامل��ه��ارات  باملعارف 
متيزهم وظيفيًا، ويف رفع مستوى 

أداء جهاتهم الوظيفية >

د.مشبب القحطاني: 
البرامج تهدف إلى تلبية 

احتياج سوق العمل يف 
القطاعني العام واخلاص من 

املوارد البشرية الوطنية 
املؤهلة واملدربة

التنمية اإلدارية
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معهد اإلدارة العامة ضمن أفضل 15 جهة حكومية في نضج 
الخدمات اإللكترونية

بلغ 76% لألجهزة احلكومية وفقًا لتقرير »يّسر« للربع الثاني لعام 2019

ك������ش������ف م�������ؤش�������ر ن������ض������ج اخل�������دم�������ات 
احل���ك���وم���ي���ة ال���رق���م���ي���ة، ال�����ص�����ادر عن 
برنامج التعامالت اإللكترونية »يسر«، 
من  الثاني  الربع  املؤشر يف  نتيجة  أن 
عام 2019م جلميع اجلهات احلكومية 
بلغت نحو 76.04 %. وقد ُصّنف معهد 
اإلدارة العامة ضمن أفضل )15( جهة 
اخلدمات  ن��ض��ج  م��س��ت��وى  يف  حكومية 
إلى  باإلضافة  اإللكترونية،  احلكومية 
اخلضراء  التقييم  فئة  على  حصوله 
ض���م���ن ق����ط����اع ال���ت���ع���ل���ي���م واألب�����ح�����اث، 
القياس األخير ملؤشر نضج  وذل��ك يف 
اخلدمات احلكومية اإللكترونية الذي 

اإللكترونية  التعامالت  برنامج  أطلقه 
احل��ك��وم��ي��ة »ي���ّس���ر« ل��ل��رب��ع ال��ث��ان��ي من 
النضج  م��ؤش��ر  يعد  2019م، حيث  ع��ام 
الرقمنة  مستوى  وق��ي��اس  لتقييم  أداة 
ت�����ق�����دمي اخل�����دم�����ات  وال�����ت�����ط�����وي�����ر يف 
مؤشرات  وأح���د  للجمهور،  احلكومية 
التحول  ب��رن��ام��ج  يف  ال��رئ��ي��س��ي��ة  األداء 

الوطني 2020.
اإللكترونية  اخل���دم���ات  أس��ه��م��ت  ف��ق��د 
املقدمة من جانب معهد اإلدارة العامة 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  أه�����داف  يف حت��ق��ي��ق 
للجهات احلكومية والتطوير يف تقدمي 
جعله  مم��ا  للمستفيدين؛  اخل���دم���ات 
م��ن ب��ني أف��ض��ل 15 جهة 
ساهمت يف حتسني مؤشر 
النضج اإلجمالي جلميع 

اخلدمات احلكومية.
نضج  م�����ؤش�����ر  وي����ق����ي����س 
احلكومية  اخل�������دم�������ات 
مستوى  اإلل����ك����ت����رون����ي����ة 
ال������ت������ق������دم احمل������ق������ق من 
احلكومية  اجل��ه��ات  ق��ب��ل 
اخل�������دم�������ات  م�������س�������ار  يف 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، ب���ن���اًء على 
ق من  ثة ُتوثَّ بيانات محدَّ
ِق��ب��ل اجل��ه��ات نفسها من 
اخلدمات  م��رص��د  خ���الل 
احلكومية؛ للمساهمة يف 

إتاحة اخلدمات اإللكترونية احلكومية 
وزي������ادة ن��ض��ج��ه��ا، ب��اإلض��اف��ة إل���ى رفع 

مستوى الشفافية.
ويحلل مؤشر نضج اخلدمات احلكومية 
اإللكترونية مستوى الرقمنة للخدمات 
تقدمها  ال���ت���ي  ال��رئ��ي��س��ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
م��خ��ت��ل��ف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة لعموم 
املستفيدين، حيث يبلغ عدد اخلدمات 
احلكومية املسجلة يف منصة اخلدمات 
م��ة من  احل��ك��وم��ي��ة 3318 خ��دم��ة م��ق��دِّ

167 جهة حكومية.
امل����ؤش����ر ع���ل���ى تشجيع  وي���س���اع���د ه�����ذا 
تقدمي  زي���ادة  اجل��ه��ات احلكومية على 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة ال��رق��م��ي��ة، ورفع 
م���س���ت���وى ال���ش���ف���اف���ي���ة وامل����وث����وق����ي����ة يف 
إجراءات األعمال للخدمات احلكومية 
املستفيدين  لعموم  امل��ق��دم��ة  الرقمية 
���ن ذلك  مب��خ��ت��ل��ف ال����ق����ن����وات. وي���ح���ٍسِّ
احلكومية،  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  عملية 
عبر  االجتماعي  الرفاه  حتقيق  ويعزز 
املواطنني  ع��ل��ى  ت���رك���ز  دع����م س��ي��اس��ات 
وإب��راز العوامل املؤثرة يف رضاهم عند 

تقدمي اخلدمات احلكومية الرقمية.
للخدمات  ال���ن���ض���ج  م����ؤش����ر  وي���س���ه���م 
احلكومية الرقمية يف رفع مؤشر األمم 
امل��ت��ح��دة ل��ل��خ��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة، وهو 
ر  املتحدة يف تطوُّ أح��د مؤشرات األمم 

احلكومة اإللكترونية > 
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معالي مدير عام المعهد يدشن المشاريع والخدمات الجديدة
 لإلدارة العامة لتقنية المعلومات 

دش���ن م��ع��ال��ي م��دي��ر ع���ام م��ع��ه��د اإلدارة 
العامة، د.مشبب بن عايض القحطاني، 
املشاريع اجلديدة لإلدارة العامة لتقنية 
إدارة التطبيقات  املعلومات واملتمثلة يف 
وذل��ك بحضور  اإللكترونية،  واخل��دم��ات 

أص���ح���اب ال��س��ع��ادة ن����واب م��ع��ال��ي املدير 
ال��ع��ام، وم��دي��ري ع��م��وم ال��ف��رع، ومديري 
للمعهد  الرئيس  باملركز  اإلدارات  عموم 
حيث  للمعهد،  العليا  اإلدارة  وأع��ض��اء 
دشن معاليه عددًا من املشاريع واخلدمات 
التي أجنزتها  التقنية اجلديدة 
اإلدارة العامة لتقنية املعلومات، 
التطبيقات  إدارة  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
واخل���دم���ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وهي: 
بُحلتها  ال���داخ���ل���ي���ة  ال���ب���واب���ة   (
الذاتية  واخل���دم���ات  اجل���دي���دة، 
عمليات  إدارة  خ����دم����ات  أله�����م 
املوارد البشرية، وكذلك تطبيقات 

األجهزة الذكية(. 
وقد حضر فعاليات التدشني من 
اإلدارة العامة لتقنية املعلومات، 

املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  ع�����ام  م���دي���ر  م�����ن:  ك����ل 
إدارة  ومدير  الشهري،  نعمي  بن  د.محمد 
التطبيقات واخلدمات اإللكترونية  أ.علي 
بن مشبب القحطاني، وأ.ماهر احلربي من 

إدارة التطبيقات واخلدمات اإللكترونية.
واخلدمات  امل���ش���اري���ع  أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
معالي  دشنها  التي  اجلديدة  اإللكترونية 
امل���دي���ر ال���ع���ام ت��ه��دف إل���ى ال��ت��س��ه��ي��ل على 
اإللكترونية  للخدمات  ال��وص��ول  ال��زم��الء 
أعمال  يف  ت���س���اع���ده���م  ال���ت���ي  واألن���ظ���م���ة 
أهم  أمت���ت���ة  وم���ن���ه���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  اإلدارات 
اخل���دم���ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ألن��ظ��م��ة امل�����وارد 
البشرية، مثل: طلبات اإلجازات، وخطابات 
ال��ت��ع��ري��ف، وك��ش��ف ال����رات����ب، وغ��ي��ره��ا من 
اخلدمات على املوقع الداخلي وتطبيقات 

األجهزة الذكية  > 

المعهد يحقق مستوى مرتفعًا في مؤشر تقييم مستوى النضج
 في قياس وإدارة األداء

مستوى  العامة  اإلدارة  معهد  حقق 
متقدمًا يف مؤشر قياس وإدارة األداء 
الذي يصدره املركز الوطني لقياس 
أداء األجهزة العامة »أداء« لألجهزة 
احلكومية يف عام 2019م. علمًا بأن 
املؤشر يقيس نضج األجهزة العامة 
إدارة  ه������ي:  م�����ج�����االت،  خ���م���س���ة  يف 
وإدارة  األداء،  وإدارة  اإلستراتيجية، 
وثقافة  ال��ت��غ��ي��ي��ر  وإدارة  امل����ب����ادرات، 
املستفيد.  جت���رب���ة  وإدارة  األداء، 

يف  مرتفعًا  مستوى  املعهد  وحقق 
جميع املجاالت، حيث بلغ مستوى 
درج������ات يف   )5( م���ن   )4( ال��ن��ض��ج 
 )5( م��ن   )3.7( ب���  م��ق��ارن��ة  2019م، 
يف عام 2017م. ومت قياس مستوى 
النضج استنادًا على تقرير مفصل 
به  مرفقًا  التخطيط  إدارة  أعدته 
أكثر من )150( وثيقة من مختلف 
الذي  امل���س���ت���وى  ل���دع���م  اإلدارات 

حصل عليه املعهد >

التنمية اإلدارية
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مداد التنمية وثيقة إداريةمتابعاتمتابعات

من مقتنيات مركز الوثائق والمحفوظات بمعهد اإلدارة العامة

يف التاسع من ربيع اآلخر 1436ه� أصدر امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بدمج وزارة التعليم العالي 
ووزارة التربية والتعليم يف وزارة واحدة باسم وزارة التعليم.

الرقم أ / 67
التاريخ: 9 /4/ 1436ه�     

بعون اهلل تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

                            ملك اململكة العربية السعودية
بعد االطالع على النظام األساسي للحكم الصادر باألمر امللكي رقم )أ/90( بتاريخ 1412/8/27ه�.
وبعد االطالع على نظام مجلس الوزراء الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ 13( بتاريخ 1414/3/3ه�.

وبناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة.  
                                              أمرنا مبا هو آت:

أواًل: دمج وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم يف وزارة واحدة باسم )وزارة التعليم(.
غ أمرنا هذا للجهات املختصة العتماده وتنفيذه. ثانيًا: ُيبلَّ

دمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم
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كتب د.عبيد بن سعد العبدلي تغريدة يف حسابه مبوقع التواصل االجتماعي 
»تويتر«، قال فيها إنه عمل سنوات يف العالقات العامة واإلعالم..ورغم اجلهود 
امل��ب��ذول��ة؛ إال أن ك��ل زائ��ر يقابل امل��س��ؤول األول يف املنظمة يقول ل��ه: مل��اذا لم 
تغريدته  يف  د.العبدلي  وميضي  منك؟  سمعتها  التي  منجزاتكم  عن  نسمع 
بقوله:  فيختم  التقصير.!!  على  يعاتبني  وكأنه  املسؤول  إلي  فيلتفت  قائاًل: 

مساكني العاملون يف العالقات العامة واإلعالم مأكولون مذمومون!! 
مجال  يف  العاملون  يعانيه  مما  حالة  تلك  بتغريدته  العبدلي  د.عبيد  وب��ني 
أم اخل���اص. فبينما تكون  ال��ع��ام  القطاع  واإلع���الم س��واء يف  العامة  العالقات 
زائر  يأتي  إعالمية.  كل منصة  وعلى  اجت��اه  كل  ويف  املبذولة مضنية  اجلهود 
وميسح كل هذه اجلهود بكلمة أراد بها مجاملة املسؤول األول يف املنظمة والثناء 
على جهوده يف منظمته، وهو عندما يقول ذلك فإمنا هو يريد التغطية على 
قصوره املعريف، وعدم متابعته. فيغمز من قناة اجلهود اإلعالمية للمنظمة!! 
وقد عاصرت )شخصيًا( هذه احلالة على مدى ثالثة عقود وكانت تتكرر يف 
العالقات  إدارات  يف  العاملني  من  كثير  أيدها  كما  متعددة.  وظيفية  مراحل 
العامة واإلعالم الذين علقوا على تغريدة د.العبدلي. مع التأكيد على عدم 

التعميم. فهناك حاالت تقصير إعالمي لدى البعض. 
العاملني يف مجال  يعرف حقيقة جهود  ال��ذي  املنظمة احلصيف  وم��س��ؤول 
العالقات العامة واإلع��الم يف منظمته، فإن االلتفاتة التي ذكرها د.العبدلي 
يف تغريدته ال تكون للعتاب، إمنا مجاملة للضيف والزائر. خصوصًا عندما 

يرافق التفاتة املسؤول كلمة عتاب رقيقة مصحوبة بابتسامة لطيفة.
وأح��ي��ان��ًا ت��ك��ون ج��ه��ود ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واإلع�����الم يف الهيئات 
واملؤسسات مهضومة، وال ُتقاَبل بإنصاف، مثل كثير من أعمال أخرى غيرها. 
وعليهم أن يقبلوا هذا الواقع وينسجموا معه. وأال تزعجهم مثل هذه األحكام 
وموضوعي  منصف،  هناك  يكون  أن  ب��د  ف��ال  ضيقًا.  لهم  تسبب  أو  القاسية، 
ن األعمال املميزة، وغالبًا يكون هذا املنصف هو املسؤول األول يف املنظمة،  يَثمِّ
القريب من تلك األعمال واجل��ه��ود، وال��ع��ارف متامًا إن كانت اجلهود تتم يف 
وسط مكتمل اإلمكانيات، أم دون ذلك. واملطلع على خفايا العمل وظروفه. 
واملدرك إلمكانيات العاملني وقدراتهم. وهذا ما يخفف عنهم وطأة األحكام 

اجلائرة والنظرة القاصرة >      

،،

،،

مداد التنمية

k

أ. عبدالعزيز الهدلق

kرئي�س التحرير- مدير اإدارة العالقات العامة والإعالم  - معهد الإدارة العامة

التنمية اإلدارية

ملاذا ال نسمع عن منجزاتكم!؟

مسؤول املنظمة 
احلصيف يعرف 

حقيقة جهود 
العاملني يف 

العالقات العامة 
واإلعالم يف 

منظمته

التنمية اإلدارية

11

هـ
14

4
0

 -
ة  

حج
 ال

ذو
 -

 16
7

د  
عد

ال



تقرير

اإلدارة االستشرافية..حماية من »المساحات العمياء« 
وتركيز على السيناريوهات

»اإلدارة االستشــرافية« هــي أحد أهــم األفــكار واملفاهيم الكبرى، والتي اكتســبت ضــرورة ملحة وحتظى 
بأهمية خاصة يف عالم اإلدارة املعاصر وبيئته التي متوج مبتغيرات متنوعة ومتسارعة، وظهور العديد من 
املفاهيم اإلدارية املســتحدثة؛ كالقيادة االستشرافية، والريادة اإلستراتيجية، واإلدارة بالسيناريوهات، 
والتخطيط اإلســتراتيجي، واإلبــداع واالبتكار يف املنظمــات، والتميز التنظيمي، والبراعــة التنظيمية، 
وإدارة املعرفــة، والتحالفــات اإلســتراتيجية، والـ«هنــدرة« أو هندســة التغييــر، وإدارة اجلــودة الشــاملة، 
وغيرها من املفاهيم التي تلبي متطلبات العصر واستشــراف املستقبل؛ من أجل املنافسة والبقاء، وحتقيق 
التميز. ويف هذا العدد من »التنمية اإلدارية« نقدم لكم هذا التقرير الذي نسلط فيه الضوء على »اإلدارة 

االستشرافية«.

مهم جدًا ومختلف
االستشراف  أن  ع���ل���ى  ن���ؤك���د  ال���ب���داي���ة  يف 
السمات  م���ن  أض��ح��ى  ق���د  اإلدارة  ع��ال��م  يف 
يتمتع  فهو  ل��ذل��ك  للمؤسسات؛  العصرية 
بأهمية خاصة يف دورة حياة هذه املؤسسات 
والتنافس  االس��ت��م��رار  ق��درت��ه��ا على  وم���دى 
مع غيرها، كما أنه يختلف متامًا عن غيره 
م���ن امل��ف��اه��ي��م األخ������رى. وه����و م���ا يوضحه 
»دور  امل��ع��ن��ون:  بحثه  يحيى يف  د.ج��اب��ر  لنا 
إذ  اإلداري«،  العمل  املستقبل يف  استشراف 
يرى أن الوعي بأهمية املستقبل واستشراف 
آف��اق��ه وف��ه��م حت��دي��ات��ه م��ق��وم م��ن املقومات 
للمجتمعات  النجاح  صناعة  يف  الرئيسية 
بشكل  واملنظمات  وللمؤسسات  ع��ام  بشكل 
النجاح  ي��س��ت��م��ر  أن  مي���ك���ن  ف����ال  خ�������اص؛ 
والتطور اإلداري دون امتالك رؤية واضحة 
ملعالم املستقبل وخاصة يف العصر احلالي. 
وتبدو أهمية االستشراف يف احلياة اإلدارية 

من خالل ما يلي:

قيادة عملية التخطيط، وه��و أسلوب    >   
املستقبلية  وال��دراس��ات  املستقبل،  لدراسة 
متثل األسلوب املعلوماتي الذي تقوم عليه 
اإلداري����ني  ت���زود  ف��ه��ي  التخطيط؛  عملية 
البدائل  وأشكال  ص��ور  بشتى  واملخططني 
اختيار  م����ن  ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��م  امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
األفضل واألنسب ملستقبل العمل اإلداري 

يف أي مؤسسة أو منظمة.
ٍكن القائمني على التخطيط ومن    <  متمٌ
امل��اض��ي واحلاضر  إط���ار  التنقل يف  خ��الل 
من توقع صور املستقبل املمكن أو املرغوب 
ف��ي��ه ب���دق���ة، وك����ذا حت��ق��ي��ق ه����ذا املستقبل 
واالستعداد له وملتطلباته وحتدياته حتى 
ال نفاجأ بصعوبات ومشكالت تعيق تقدم 

املؤسسات أو املنظمات وتطورها.
العلمية  ب���إجن���ازات���ه  س��ري��ع  امل��س��ت��ق��ب��ل    >  

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وم��ت��غ��ي��ر مب��ا يحمله من 
س��رع��ة م��ت��زاي��دة م��ن ال��ت��غ��ي��ي��رات الشاملة 
)تقنية، وعلمية، واقتصادية، واجتماعية( 
املستعدة  غ��ي��ر  امل��ن��ظ��م��ات  أو  وامل���ؤس���س���ات 
القدرة  تفقد  التغيرات سوف  تلك  ملواكبة 

على معايشة الغد واالستفادة من إجنازاته.
ويشير د.جابر إلى أن املستقبليني أصبحوا 
املستقبل  اس���ت���ش���راف  ص����ور  ي��س��ت��خ��دم��ون 
احلياة  للتخطيط يف شتى مجاالت  ك��أداة 
ويضعونها أمام املسئولني سواء يف املؤسسات 
أو املنظمات أو احلكومات، وأصبح باإلمكان 
ال���ص���ورة. وي���ب���رز د.جابر  ي��خ��ت��اروا ه���ذه  أن 
االخ���ت���الف���ات ب���ني االس���ت���ش���راف وغ���ي���ره من 
امل��ف��اه��ي��م األخ����رى ال��ت��ي ق��د ت��ت��داخ��ل معه. 
املعرفة  إال  ه���و  م���ا  االس���ت���ش���راف  أن  ف��ي��رى 
وحتديد  امل���س���ت���ق���ب���ل  ب����اجت����اه����ات  ال����ت����ام����ة 
على  معتمدين  أفضلها  واخ��ت��ي��ار  ال��ب��دائ��ل 
قوة هذه االجتاهات والتأثير بها وتوجيهها 
ن��ح��و األف����ض����ل، وه����و ب��ع��ي��د ك���ل ال��ب��ع��د عن 
ال��ت��ن��ج��ي��م وال��ت��ك��ه��ن وغ���ي���ره م���ن األساليب 
إلى  ت��ه��دف  م��ه��ارة علمية  ولكنه  ال��ق��دمي��ة، 
ال��ع��ام��ة يف احلياة  ال��ت��وج��ه��ات  اس���ت���ش���راف 
أو بأخرى يف  البشرية والتي تؤثر بطريقة 
أو  أو مجتمع  أو منظمة  ف��رد  ك��ل  م��س��ارات 
مؤسسة حكومية. كما يختلف االستشراف 
ع��ن التنبؤ يف درج���ة حت��دي��د ح���دوث بديل 

إعداد : د.أحمد زكريا أحمد

حتظى باأهمية خا�صة يف عامل الإدارة املعا�صر
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التنمية اإلدارية

م��ا أو ب��دائ��ل معينة م��ن ب��ني ب��دائ��ل أخرى. 
ويختلف أيضًا عن التخطيط طويل املدى 
اإلستراتيجي  بالتخطيط  ��ى  ُي��س��مَّ م��ا  أو 
ف���ه���و أس����ل����وب ع��ل��م��ي ي��غ��ط��ي ف���ت���رة زمنية 
ن��س��ب��ي��ًا 5 سنوات  ال���ق���ول  ط���وي���ل���ة، ومي���ك���ن 
املتغيرات  االع��ت��ب��ار  وي���أخ���ذ يف  ف����وق،  ف��م��ا 
الداخلية واخلارجية، فالتخطيط هو أحد 
املستقبل.  الس��ت��ش��راف  النوعية  األس��ال��ي��ب 
أم����ا اإلس���ق���اط ب��ال��ق��رن��ي��ة ف��ه��و ي���ق���وم على 
افتراض أن ثمة ارتباطًا زمنيًا بني حدثني، 
حيث يقع أحدهما قبل اآلخر عادة، بحيث 
ميكن التنبؤ باحلدث الالحق استنادًا إلى 

احلدث السابق.

8 أسس استشرافية
بعنوان:  الطحان يف بحثه  د.عماد  ويرصد 
امل��س��ت��ق��ب��ل يف حتقيق  اس���ت���ش���راف  »ت���أث���ي���ر 
ال�����ري�����ادة اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ات« 8 
استشراف  م��ج��ال  يف  منهجية  أس���س 

املستقبل كالتالي:
الشمولية والنظرة الكلية لألمور: من    >   

اجتماعية،  اق��ت��ص��ادي��ة،  س��ي��اس��ي��ة،  أوض�����اع 
رؤية  يوفر  بعضها  م��ع  فتفاعلها  وغ��ي��ره��ا؛ 

شاملة.
   <  مراعاة التعقيد: أي تفادي اإلفراط يف 

التبسيط والتجريد للظواهر املدروسة.
   < القراءة اجليدة للماضي واحلاضر: قراءة 

واستخالص  وخبراتهم  اآلخ��ري��ن  لتجارب 
دروس تفيد مبنطق احملاكاة يف فهم آليات 
ال��ت��ط��ور وت��ت��اب��ع امل���راح���ل وق�����راءة احلاضر 

واالجتاهات العامة السائدة.
ال��ن��وع��ي��ة والكمية  امل���زج ب��ني األس��ال��ي��ب   >  

النوعية  فاألساليب  املستقبلي:  العمل  يف 
أن  يندر  فقط  الكمية  األساليب  أو  فقط، 
مستقبلية،  دراس����ة  إن��ت��اج  مبتطلبات  ت��ف��ي 

وإمن�����ا امل�����زج ب���ني األس���ل���وب���ني ي�����ؤدي إلى 
نتائج أفضل.

التعرف  :م��ن خ��الل  والعلمية  احليادية   >  

معينة  بدائل  استبعاد  وع��دم  البدائل  على 
ملجرد رفض الدراسة ملنطلقاتها أو ادعاءاتها.

  < عمل الفريق واإلبداع اجلماعي: فهو أمر 
تفرضه طبيعة الدراسات املستقبلية.

املتتابع  وال��ت��ص��ح��ي��ح  ال����ذات����ي  ال��ت��ع��ل��م   >   

الدراسات  وه�����ذه  وال���ت���ت���اب���ع  ل��ل��ت��ح��ل��ي��الت: 
واألب���ح���اث ال ت��ن��ج��ز دف��ع��ة واح����دة ب��ل إنها 
ع��م��ل��ي��ة م��ت��ع��ددة امل���راح���ل ي��ت��م ب��ه��ا إنضاج 
التحليالت وتعميق الفهم وتدقيق النتائج.

  < اإلدراك ال��ك��ام��ل ب��أن أف��ض��ل امل��ع��رف��ة هو 

اإلنسان  ع��ل��ى  فينبغي  امل��س��ت��ق��ب��ل:  م��ع��رف��ة 
للبدائل  واس��ت��ك��ش��اف��ه  ل��ل��خ��ط��ط  ب��ن��ائ��ه  يف 
ينحو نحو معرفة  أن  ل��أله��داف  واخ��ت��ي��اره 
امل��س��ت��ق��ب��ل م��ن��ط��ل��ق��ًا م���ن ال����ق����راءة اجليدة 
ل��ل��م��اض��ي واحل����اض����ر وك���ي���ف س��ي��ؤث��ر على 

األحداث املستقبلية.
اإلدارة بالسيناريوهات

»لييام  م��ن:  آخ��ر يصحبنا كل  وعلى جانب 
فاهي« »وروب��رت ران��دال« إلى إحدى اآلليات 
االستشرافية  اإلدارة  جن�����اح  يف  امل���ه���م���ة 
وق���درت���ه���ا ع��ل��ى ال��ت��ح��ل��ي��ق مب��ؤس��س��ات��ه��ا يف 
السيناريوهات،  وه��ي  النجاح،  ع��وال��م  آف��اق 
بالسيناريوهات«.  ب��������«اإلدارة  ��ع��رف  يمٌ م��ا  أو 

<<  د.جابر يحيى: 
القيادات اإلدارية 

ُمطاَلبة بتعلم استشراف 
املستقبل وتدريبهم على 
استخدام أساليبه خاصة 
»السيناريوهات« و»دلفي«

<<  »فاهي«و»راندال«:
اإلدارة بالسيناريوهات 

تتالفى »املساحة العمياء« 
يف اخلطط اإلستراتيجية 

و»أمريكان إكسبريس« 
خير مثال

التنمية اإلدارية
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تقرير

فالسيناريو هو الوصف التمثيلي لألوضاع 
واألح��داث احملتملة الوقوع. وعندما نتكلم 
عن سيناريوهات املستقبل فإننا نقصد بها 
املستقبل  ألب��ع��اد  التمثيلي  ال��وص��ف  ذل���ك 
ال��راه��ن، وبلوغًا  ال��وض��ع  ب���دءًا م��ن  املمكنة، 

إلى نقطة محددة يف املستقبل.
التخطيط  أدوات  السيناريوهات من  تعتبر 

اإلستراتيجي التي يستخدمها كل من:
ق����ادة امل��ؤس��س��ات ال���ذي���ن ي��س��ع��ون لفهم   >   

اتخاذ  بغرض  للمستقبل  احملتملة  األبعاد 
ال���ق���رارات احل��ال��ي��ة بأقصى درج���ة ممكنة 

من التأكد.
التسويق  وأن����ش����ط����ة  أق�����س�����ام  م�����دي�����ري   >   

واألبحاث  امل��ال��ي��ة  األوراق  يف  واالس��ت��ث��م��ار 
والتطوير وكل َمن لهم عالقة باتخاذ قرارات 

ذات آثار مستقبلية بعيدة املدى.
ال�����وزراء وامل��س��ت��ش��اري��ن اإلداري�����ني الذين   >  

االقتصادية  اخل��ط��ط  ي��س��اه��م��ون يف وض���ع 
والطويلة  امل��ت��وس��ط��ة  واخل��ط��ط  اخلمسية 
واالجتماعية  الصناعية  لألنشطة  األج��ل 

للمؤسسات والشركات الوطنية.
الباحثني اإلداري���ني واخل��ب��راء املهتمني   >   
بالسيناريوهات  اإلدارة  مب��ف��ه��وم  أك��ادمي��ي��ًا 

ودراسة األبعاد احملتملة للمستقبل.
ويلخص ك��ل م��ن »ف��اه��ي« و»ران����دال« أهمية 
بالسيناريوهات  اإلدارة  ع��ل��ى  االع���ت���م���اد 
ب���������داًل م�����ن اإلس����ت����رات����ي����ج����ي����ة، م�����ن خالل 
ت��وض��ي��ح م��ف��ه��وم »امل��س��اح��ة ال��ع��م��ي��اء« التي 
ه��ي ع��ب��ارة ع��ن مساحة ت��وج��د يف ك��ل خطة 
التفكير  تتجنب هذه اخلطة  إستراتيجية، 
املساحة  ه��ذه  وتزيد  لها.  التعرض  أو  فيها 
العمياء بزيادة حتيزات واضع اخلطة وشدة 
التي  التجارب  نقص معلوماته ومحدودية 
أن تختلف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وم����ن  ل���ه���ا.  ت���ع���رض 

املؤسسة  ب����اخ����ت����الف  ال���ع���م���ي���اء  امل����س����اح����ة 
اعتمادًا على ثقافتها وحالتها يف احلاضر 
داخل  العمياء  املساحات  وتشكل  وامل��اض��ي. 
ن���ق���اط ضعفها  إس���ت���رات���ي���ج���ي���ة  ك����ل خ���ط���ة 
للمنافسني-إذا  مي��ك��ن  ب��ح��ي��ث  األس���اس���ي���ة 
ويدمروها.  الشركة  اكتشفوها-أن يسحقوا 
ظلت«أمريكان  ال��زم��ن  م��ن  طويلة  فلفترة 
على  بناء  إستراتيجيتها  تضع  إكسبريس« 
الظن بأن هناك عالقة طردية بني األرباح 
واحلمالت التسويقية التي تقوم بها، فقد 
كان اجلمهور شديد التأثر بوسائل اإلعالم 
واإلع����الن، ل��درج��ة رف��ع��ت األرب����اح عقب كل 
حملة إعالنية؛ مما جعل املديرين يتوقعون 
بإمكان استمرار الوضع نفسه يف املستقبل، 
وذلك حتى بدأت املؤسسات املنافسة تكسب 
أكثر  خدمات  توفير  على  بالتركيز  السوق 
س��ه��ول��ة وس��رع��ة وت��ن��وع��ًا. ك��ذل��ك أت���ى على 
الدهر ظنت فيه  الشركات ح��نيمٌ من  بعض 
أن املصدر الوحيد لألرباح هو زيادة مبيعات 
لالهتمام  دفعها  مم��ا  احل��ال��ي��ة؛  منتجاتها 
درجة  إل��ى  املبيعات  قطاع  وتدريب  بتوسيع 
اإلنتاج  ب��ق��ط��اع��ي  االه���ت���م���ام  ع���ل���ى  أث������رت 
وال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر. وه���ك���ذا ح����ارت هذه 
الشركات يف أمرها عندما فاجأتها املنافسة 

بطرح منتجات جديدة اكتسحت األسواق.
ف��اخل��ط��ة اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ص��در عن 
املصداقية  من  ق��درًا  تكتسب  العليا  اإلدارة 

يجعلها تتحدى كل االجتهادات وتقاوم كل 
فهي  الوقت.  من  طويلة  لفترة  التعديالت 
وتفرض  للمستقبل  تفترض شكاًل محددًا 
هذا الشكل على الشركة بأكملها، وتستبعد 
ك����ل ال��������رؤى واالف�����ت�����راض�����ات ال���ب���دي���ل���ة عن 
املستقبل. لذلك فكثيرًا ما تتحول اخلطة 
اإلستراتيجية إلى عائق يحول دون التغيير 
والتقدم بداًل من أن تسهل السبيل إليهما. 
ومن هنا تنبع احلاجة لالنتقال إلى اإلدارة 
بالسيناريوهات، والتي تفترض أن املستقبل 
مفتوح جلميع االحتماالت املمكنة. فداخل 
السيناريوهات تتراص جميع املتغيرات ذات 
ال��ت��أث��ي��ر احمل��ت��م��ل ع��ل��ى ال��ش��رك��ة مم��ا يفتح 
آفاق التصور أمام املدير الستعراض جميع 
االحتماالت، مبا يسمح باملفاضلة بينها يف 
املسبقة. على  ال��ت��ح��ي��زات واألح��ك��ام  غ��ي��اب 
أنها  يف  السيناريوهات  أهمية  تكمن  ذل��ك 
البروفات  وإج��راء  التمرن  من  املدير  ن  متكِّ
على عدد من األحداث املستقبلية املمكنة. 
وبهذا ميكننا اعتبار اخلطة اإلستراتيجية 
نفسها واحدًا من السيناريوهات احملتملة، 

أو ما يطلق عليه »السيناريو الرسمي«.
وي������ح������دد »ف��������اه��������ي«، و«ران��������������������دال« ف����ائ����دة 
على  للمؤسسات  بالنسبة  السيناريوهات 

النحو اآلتي:
نك  ميكِّ ال���ع���ائ���د/ال���ت���ك���ل���ف���ة:  حت���ل���ي���ل   >  
التهديدات  اس���ت���ع���راض  م����ن  ال���س���ي���ن���اري���و 

والفرص الكامنة يف املستقبل.
السيناريوهات  تعتبر  اخ��ت��ب��ار:  أن��اب��ي��ب   >   
الشركة  إلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة  اخ���ت���ب���ار  أن���اب���ي���ب 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��ج��اة وال��ب��ق��اء ع��ل��ى قيد 

احلياة.
  < أسئلة حرجة وإجابات جتريبية: تطرح 
التالية:  احل��رج��ة  األس��ئ��ل��ة  السيناريوهات 

<< الرؤية املستقبلية 
والتحليل البيئي 

والتفكير اإلستراتيجي 
أبعاد أساسية 

لالستشراف اإلداري
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التنمية اإلدارية

<< األهداف طويلة املدى 
و»حضارة املستهلك« 

مرتكزان مهمان يف متيز 
االستشراف اإلداري 

وأي مستقبل  تكون شركتنا؟  أن  نريد  أي��ن 
ذلك الذي نحلم به؟ ما هي األحداث التي 
تقود مستقبلنا؟ ما هو املنطق الذي يحكم 
ما  الشركة؟  تقود مستقبل  التي  األح��داث 
هي احللول املتاحة؟ ما هي الصعوبات التي 
ميكن أن تواجهنا؟ أي مستقبل ميثل كابوسًا 

بالنسبة لنا؟ وماذا سنفعل عندما يحل؟
  < توحيد الرؤية: يتيح السيناريو إمكانية 

ت��وح��ي��د ال���رؤي���ة داخ����ل ال��ش��رك��ة، ح��ي��ث يتم 
إش�������راك ال���ع���ام���ل���ني وامل���س���ت���وي���ات اإلداري�������ة 
والتنفيذية األخرى يف عمل السيناريوهات، 
النقيض  ذلك بجانب سهولة فهمها، على 
يصممها  التي  اإلستراتيجية  اخلطة  م��ن 
أعضاء اإلدارة العليا وتظل حبيسة األدراج 
ذلك  دون  ملا  ويبسطها  يفسرها  ملن  حتتاج 

من املستويات التنظيمية.
 أبعاد استشرافية

أبعاد   3 إل�����ى  ال���ط���ح���ان  د.ع�����م�����اد  وي���ل���ف���ت 
وتتمثل  اإلدارة،  ع��ال��م  يف  ل��الس��ت��ش��راف 

يف اآلتي:
الرؤية املستقبلية: وهي عبارة عن بيان   >  

ت���ص���دره امل��ؤس��س��ة مل���ا ت��ن��وي أن ت��ك��ون عليه 
يف املستقبل، وُت��وض��ع ه��ذه ال��رؤي��ة من قبل 
التخطيط  على  للمساعدة  العليا؛  اإلدارة 
مصطلح  إن  ال����ق����ول  ومي���ك���ن  وال���ت���وج���ي���ه، 
األسئلة مثل:  كثير من  ال��رؤي��ة يجيب عن 
وإلى  عليه؟  تصبح  أن  املؤسسة  تريد  م��اذا 
الرؤية  وحت���دد  مسيرتها؟  يف  ستصل  أي���ن 
خططها املستقبلية يف التنمية، حتى تصل 
إلى الصورة املثالية، وتعتبر أساس أي تطور 
تسعى املؤسسة لتحقيقه، ويجب أن تتصف 

الرؤية بالوضوح والبساطة واإليجاز.
  < ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ب��ي��ئ��ي اإلس��ت��رات��ي��ج��ي: ُيعد 

املكونات  أح�����د  اإلس���ت���رات���ي���ج���ي  ال��ت��ح��ل��ي��ل 

اإلستراتيجية؛  اإلدارة  لعمليات  املهمة 
التغيرات  وحتليل  مبتابعة  يهتم  حيث 
البيئية الداخلية واخلارجية للمؤسسة، 
لتحديد مواطن القوة والضعف والفرص 
واملتوقعة؛  احلالية  البيئية  والتهديدات 
مما يؤدي يف النهاية إلى حتديد طبيعة 

اخليار اإلستراتيجي املالئم للمؤسسة.
ال��ت��ف��ك��ي��ر اإلس��ت��رات��ي��ج��ي: ه���و نشاط   >  

إبداعي ومسار فكري تخطيطي شمولي 
متعدد الرؤى واألبعاد، ينطلق من دراسة 
ال���واق���ع ب��ك��ل أب���ع���اده وم���ظ���اه���ره ويرسم 
برامج  وي��ض��ع  مستقبلية  وأه���داف���ًا  رؤى 
االنتقال  ع��ل��ى  ت��س��اع��د  عملية  وخ��ط��ط��ًا 

إلى املستقبل املنشود.
»حضارة املستهلك«

العديد  ي���ن���ظ���ر  م���ت���ص���ل،  ص���ع���ي���د  وع����ل����ى 
اإلدارة  إل�����ى  واألك����ادمي����ي����ني  م����ن اخل����ب����راء 
االس��ت��ش��راف��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا األس����اس القوي 
لتحقيق الريادة اإلستراتيجية للمؤسسات 
واملنظمات املختلفة، إذ إن االرتباط بينهما 
يتسم بالقوة. فهذه املؤسسات واملنظمات ال 
تنافسها  أس��واق حالية بقدر  تتنافس على 
واإلبداع  واستشرافه،  املستقبل  ح��ول  اآلن 
املنظمات  ح��ق��ق��ت  وق����د  ف��ي��ه��ا.  واالب���ت���ك���ار 
اليابانية هذا املفهوم بكل دقة، خاصة عقب 
الثانية.  العاملية  احل��رب  يف  اليابان  هزمية 
ف��ق��د وض���ع���ت ال���ش���رك���ات ال��ي��اب��ان��ي��ة نصب 
إداري علمي  اس��ت��ش��راف  م��ن خ��الل  أعينها 
متميز أهدافها اإلستراتيجية، مبا يضمن 

لها التواجد يف سوق املنافسة العاملية.
اإلداري  امل�����ف�����ه�����وم  ه��������ذا  م������ع  وات������س������اق������ًا 
االس��ت��ش��رايف، ي��ذك��ر لنا إب��راه��ي��م املنيف يف 
أن  ال��ي��اب��ان��ي��ة«  اإلدارة  »إستراتيجية  كتابه 
طويلة  أه��داف��ه��م  على  ي��رك��زون  اليابانيني 

السوقية  األج��ل يف احلصول على احلصة 
وال���ن���م���و. ول���ه���ذا ال��س��ب��ب ن���الح���ظ بوضوح 
أمام  اليابانية  للشركات  التنافسية  القدرة 
غ��ي��ره��ا ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى ال���رب���ح القصير 
السوق  م��ن  األج���ل. فاحلصول على حصة 
األهداف  وأن��ب��ل  أكبر  يعتبر  امل��ط��رد  والنمو 
نهج  م����ن  ال���ي���اب���ان���ي���ة  واإلدارة  ل���ل���ش���رك���ات 
إستراتيجي طويل األمد. فالشركات تفضل 

النمو عن األرباح.
ووف���ق���ًا أي���ض���ًا مل���ا ي���ب���رزه امل��ن��ي��ف، ف����إن أحد 
ال��ت��ي تشكل  اإلداري  العمل  م��رت��ك��زات  أه��م 
للشركات  األم�����د  ط��وي��ل��ة  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
واملنظمات اليابانية وتفوقها على غيرها يف 
سوق املنافسة على املستويني احمللي والعاملي 
البروفسور  ف���إن  ول��ذل��ك  »امل��س��ت��ه��ل��ك«؛  ه��و 
»رتشي« األستاذ بجامعة »كولومبيا« يطلق 
على احلضارة اليابانية )حضارة املستهلك( 
الشركات  ه��ذه  م��ن خالله  ال��ذي تستشرف 
للمستقبل.  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  وامل��ن��ظ��م��ات 
وهو  ل��ألج��ود  دائ��م��ًا  املستهلك يسعى  فهذا 
ال���ش���رك���ات حتقيقه  ت��ل��ك  ت��س��ت��ط��ي��ع  م���ا ال 
بسهولة، وهو ما ينطبق-على سبيل املثال-
ع��ل��ى من���وذج���ني ه��م��ا: س���ي���ارات ش��رك��ة »بي 
اليابانية- وال��س��اع��ات  األمل��ان��ي��ة،  دب��ل��ي��و«  إم 
بدخولهما  »س��ي��ك��و«،  املشتركة  السويسرية 
إج������راء تعديالت  ب��ع��د  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال���س���وق 
الذي  الياباني  املستهلك  إلرض���اء  عليهما 
يسعى دائ��م��ًا من أج��ل احلصول على سلع 

وخدمات ذات جودة عالية >
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إن أهمية وكفاءة وفعالية واستدامة وتأثير القطاع العام يف أي بلد أمر حيوي، 
واحلقيق�������ة أن تقدمي اخلدمات للمواطن من القطاع�������ات العامة مهمة صعبة 
وذات تكلفة عالية، ويذكر »فيليب كوتلر« و»نانس�������ي لي« يف كتابهما »التس�������ويق 
يف القط�������اع العام: خارط�������ة طريق« إن تنفيذ اخلدم�������ات احلكومية للمواطنني 
يتم بتكلفة كبيرة، فاملس�������تفيد يتوقع احلصول على خدمات مشابهة ملا يقدمه 
القطاع اخلاص؛ وبذلك يحتاج القطاع إلى حتس�������ني أدائه لرفع ثقة اجلمهور 
وكس�������ب رضاه، ولتحس�������ني األداء ال بد م�������ن اعتماد أدوات القط�������اع اخلاص يف 
التس�������ويق، كما يذكر »كوتل�������ر« و»لي« إن بعض املس�������ئولني يف القطاعات العامة 
يش�������كك يف أهمي�������ة التس�������ويق للقطاع لك�������ون العملي�������ات احلكومي�������ة مختلفة 
بطبيعتها عن العمليات التجارية، وهذا التش�������كيك وفقًا ل�»كوتلر« و»لي« غالبًا 
م�������ا يكون مبالغًا فيه وال ينبغي أن يكون ذريع�������ة لعدم الكفاءة أو عدم الفعالية 
أو الهدر« ، كما يذكر املؤلفان أن أحد األس�������باب وراء الصورة الس�������لبية للتسويق 
يف القطاع�������ات العامة ه�������و أن الكثير من املس�������ئولني يف هذا القط�������اع يعادلون 
التس�������ويق باإلع�������الن. فالتس�������ويق أكثر من مج�������رد اإلعالن، إن�������ه يهتم مبعرفة 
الفئات املس�������تهدفة، والتواصل معها بش�������كل مقنع وإيجاب�������ي، االبتكار وإطالق 

خدمات ومبادرات جديدة.
ويتطل�������ب التس�������ويق يف القطاعات احلكومي�������ة أن يتولى اإلش�������راف عليه أحد 
املس�������ئولني يف املناصب القيادية العليا، كما يش�������ير عدد من اآلراء إلى أن عدم 
وجود مسميات وظيفية للتسويق حتول دون القيام بها على الوجه الصحيح. 
فالبد من أن يتولى هذه الوظيفة أشخاص حاصلون على شهادات يف تخصص 
التسويق والتخصصات املرتبطة به أو من ذوي اخلبرات على األقل، كما يشترط 
أن يتم تدريبهم بشكل دوري، وأن يكونوا ملتزمني بتطوير مهاراتهم من خالل 

حضور املؤمترات واللقاءات ذات العالقة.
     ويف ه�������ذا الس�������ياق قد يكون من أه�������م ما تقوم به القطاع�������ات احلكومية يف 
تس�������ويقها خلدماتها توحيد اخلطاب عبر منصاتها س�������واء املواقع اإللكترونية 
ق بني املنتج الذي س�������يتم  أو ش�������بكات التواصل االجتماع�������ي أو غيرها، وأن ُتفرِّ

التسويق له ومراحل إعداده الذي هو من صميم عملها  >

،،

،،
kماج�ستري اإدارة تربوية – وزارة التعليم

مقال

تسويق اخلدمات احلكومية

k     اأ. م�ساعل نا�سر الفالح

من أهم ما تقوم 
به القطاعات 
احلكومية يف 

تسويق خدماتها 
توحيد اخلطاب 

عبر منصاتها
 يف املواقع 

اإللكترونية 
أو شبكات التواصل 
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سيرة في اإلدارة

الشبيلي  ص����ال����ح  ب�����ن  ع����ب����دال����رح����م����ن  د.  ول�������د 
وحصل  ، 1944م سنة ة  عنيز  ، لقصيم ا يف 

ع��ل��ى ش��ه��ادت��ني ج��ام��ع��ي��ت��ني، ث��م ابُتعث 
إلى الواليات املتحدة األمريكية عام 

1389ه�������������/1969م، وح���ص���ل على 
ال���دك���ت���وراه يف اإلع������الم. فقد 

ن���ال ش���ه���ادة ال��ل��ي��س��ان��س يف 
ال��ع��رب��ي��ة من كلية  ال��ل��غ��ة 

العربية عام  ال����ل����غ����ة 
1383ه�������������������������������/1963م 
بكالوريوس  وك��ذل��ك 
اجلغرافيا  يف  اآلداب 
1385ه�/1965م،  ع��ام 

من جامعة  اإلع����الم  يف  املاجستير  ع��ل��ى  وح��ص��ل 
درجة  ون������ال  1389ه����������������/1969م،  »كانساس« عام 
ال��دك��ت��وراه يف اإلع��الم من جامعة والي��ة »أوهايو« 
عام 1391ه���/1971م ليكون أول سعودي يحصل على 

الدكتوراه يف اإلعالم.
وإداري���ة واسعة؛ فقد ساهم يف  له خبرة إعالمية 
كما  الرياض،  الرياض وتليفزيون  تأسيس إذاعة 
قدم العديد من البرامج للتلفزيون، وله العديد 
من املقاالت والكتب املنشورة. عمل عضوًا مبجلس 
الشورى ثالث دورات متتالية، وعضوًا يف املجلس 
األعلى لإلعالم. وقد نال د.عبدالرحمن الشبيلي 
وسام امللك عبدالعزيز من الدرجة األولى. ويعتبر 

من رواد اإلعالم يف السعودية.
وق����د م�����ارس د.ع���ب���د ال���رح���م���ن ال��ش��ب��ي��ل��ي العمل 

اإلعالمي يف التلفزيون واإلذاع��ة. وشغل منصب 
ُعنيِّ  ثم  السعودي.  التلفزيون  عام  مدير 
ك���م���ا مارس  وك�����ي�����اًل ل�����وزارة اإلع��������الم. 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل���ام���ع���ي، ح��ي��ث عمل 
سعود.  امللك  أس��ت��اذًا يف جامعة 
وُع��������نيِّ أي����ض����ًا وك�����ي�����اًل ل�����وزارة 
وعمل  ال����ع����ال����ي.  ال���ت���ع���ل���ي���م 
أيضًا أمينًا عامًا للمجلس 
كما  للجامعات.  األع��ل��ى 
ملجلس  رئ����ي����س����ًا  ع����م����ل 
اجلزيرة  إدارة مؤسسة 
ورئيسًا  ل��ل��ص��ح��اف��ة، 
ملجلس أمناء الشركة 

السعودية لألبحاث والتسويق.
     مؤلفاته

العربية  للمكتبة  الشبيلي  د.ع��ب��دال��رح��م��ن  ق��دم 
الكثير م��ن امل��ؤل��ف��ات، م��ن��ه��ا: ن��ح��و إع���الم أفضل، 
الشبيلي  اهلل  ال��ع��ب��د  وص���ال���ح  وأع�������الم،  وإع������الم 
امل��م��ل��ك��ة العربية  - ح��ي��ات��ه وش���ع���ره، واإلع�����الم يف 
السعودية - دراس��ة توثيقية،  وصفحات وثائقية 
السعودية،   العربية  اململكة  اإلع��الم يف  تاريخ  من 
وامللك عبدالعزيز واإلع��الم، وعنيزة وأهلها تراث 
ح��م��د اجل���اس���ر، وس���وائ���ح وأق����الم يف السياسة 

والثقافة واإلعالم .
الثالثاء  ي��وم  الشبيلي  د.عبدالرحمن  ت��ويف  وق��د 
إثر  2019م  ي��ول��ي��و   30 امل���واف���ق  ه����   1440/11/27

سقوط شرفة منزله به يف باريس >

عبد الرحمن الشبيلي..رائد اإلعالم السعودي

إن مسيرة اإلدارة والتنمية اإلدارية يف وطننا احلبيب حافلة بنماذج مشرفة، أسهمت  يف هذه املسيرة بكل تفاٍن وإخالص. 
ويف هذا العدد نستعرض بعض جتارب  د. عبد الرحمن الشبيلي   - رحمه اهلل.
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املنظمات  بني  سواء  العالقة  إدارة  يف  السر  كلمة  هو  الفعال  االتصال 
فمن  جمهورها؛  وبني  بينها  أو  البعض  وبعضها  واخلاصة  احلكومية 

تستطيع  العامة  والعالقات  لالتصال  االحترافية  املمارسة  خالل 
املؤسسات املختلفة أن تبني صالت قوية بجمهورها املستهدف، 

ق  وحتى على املستوى الوطني؛ ميكن ألجهزة الدولة أن تسوِّ
بشكل  العاملي  املستوى  على  وقضاياها  نظرها  لوجهات 

مهني محترف، وهو ما ميكن أن يسهم بدور بارز يف إدارة 
الكثير من امللفات والقضايا العربية عامليًا. ولتحقيق 

هذه األهداف، جاء إنشاء الشبكة العربية للتواصل 
تعزيز  طــريــق  يف  كخطوة  الــعــامــة  والــعــالقــات 

للعالقات  وناجحة  محترفة  وممارسة  التواصل 
العدد نستضيف  لقاء هذا  العربية. ويف  العامة 

أهدافها  عن  للحديث  البازعي،  عبدالرحمن  بن  سلطان  الشبكة،  أمناء  مجلس  رئيس 
وبرامجها املستقبلية.

اللقاء

< كي��ف ج��اءت فك��رة اإن�ص��اء 
للتوا�ص��ل  العربي��ة  ال�ص��بكة 

والعالقات العامة؟

> أتت فكرة إنشاء الشبكة مببادرة 
م�������ن املنظم�������ة العربي�������ة للتنمية 
اإلداري�������ة، وهي إح�������دى املنظمات 
التابعة جلامعة ال�������دول العربية، 
فقد بادرت املنظم�������ة بدعوة عدد 

التواص�������ل  يف  املختص�������ني  م�������ن 
العال�������م  يف  العام�������ة  والعالق�������ات 
العرب�������ي؛ ليكون�������وا نواة مؤسس�������ة 
للش�������بكة وحتت رعاي�������ة املنظمة. 
مجل�������س  تش�������كيل  مت  وبالفع�������ل 
األمناء م�������ن أعض�������اء فاعلني يف 
قطاع التواصل والعالقات العامة 
من عدد من الدول العربية، على 
أن تقوم املنظمة العربية للتنمية 
العامة  األمان�������ة  ب�������دور  اإلداري�������ة 

للشبكة، وسيستمر هذا التنظيم 
تش�������كيل اجلمعي�������ة  يت�������م  حت�������ى 
العمومية للش�������بكة، التي ستكون 
مؤسس�������ة مجتم�������ع مدن�������ي تعمل 
عل�������ى امت�������داد الوط�������ن العرب�������ي، 
وتهتم بتنمية ممارس�������ة التواصل 
والعالق�������ات العام�������ة يف املنظمات 
اخل�������اص  والقط�������اع  احلكومي�������ة 
وتطوي�������ر إمكان�������ات العامل�������ني يف 

املهن املرتبطة بها.

العالقات العامة تتجاوز األزمات وتصنع التفاهم 
وتعزز التنمية اإلدارية باحترافية

أجرى الحوار: سامح الشريف

رئي�س جمل�س اأمناء ال�صبكة العربية للتوا�صل والعالقات العامة �صلطان البازعي:
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التنمية اإلدارية

وهن�������ا ال بد م�������ن توجيه الش�������كر 
بقي�������ادة  للمنظم�������ة  والتقدي�������ر 
مديره�������ا الع�������ام س�������عادة د. ناصر 
الهتالن القحطان�������ي الذي أبدى 
دعم�������ًا كبيرًا للش�������بكة، كما حضر 
جانب�������ًا م�������ن اجتماع�������ات مجلس 
األمناء، وأكد على اهتمام املنظمة 
بقيام الش�������بكة بتأم�������ني ما يكفل 
جناحها يف خدمة هذه القطاعات 
املهمة يف التنمية، والتقدير أيضًا 
ل� د.رانيا عبد الرازق رئيسة قسم 
والدبلوماس�������ية  العامة  العالقات 
وراء  كان�������ت  الت�������ي  املنظم�������ة،  يف 
قي�������ام فك�������رة الش�������بكة واإلع�������داد 

الجتماعاتها وتنظيمها.

تبادل اخلربات

< ما اأهم اأهداف ال�صبكة على 
�صعيد قطاع العالقات العامة 

والت�صال؟ 

> إن ممارسة علوم االتصال بشكل 
عام يف الوطن العربي، رغم قدمها 
وعراقته�������ا، تت�������راوح يف قدراته�������ا 
ب�������ني الضع�������ف والتق�������دم، وب�������ني 
باألس�������اليب  واألخذ  التقليدي�������ة 
والنظريات احلديثة؛ لذلك فقد 
كان من الضروري إيجاد منظمة 
عربية غير حكومية تهتم بتبادل 
أرج�������اء  ب�������ني  ونقله�������ا  اخلب�������رات 
العال�������م العرب�������ي، باإلضاف�������ة إلى 
االس�������تفادة من التجارب الدولية 

املتقدمة يف هذه املجاالت، وبينما 
توج�������د جمعي�������ات متخصصة يف 
معظم ال�������دول العربي�������ة؛ إال أنها 
قلي�������اًل م�������ا تتواصل م�������ع بعضها 
البعض، كم�������ا أن املهني�������ني كثيرًا 
ما يلجؤون لالنتساب للمنظمات 
الدولي�������ة ليكون�������وا عل�������ى اط�������الع 
بآخر املس�������تجدات، ل�������ذا كان من 
الض�������روري إيج�������اد هذه الش�������بكة 
لتقدم هذه اخلدم�������ة للجمعيات 

العربية وللمهنيني العرب.
ولم يكن هناك أنسب من املنظمة 
العربية للتنمية اإلدارية وجامعة 
ال�������دول العربية لتكون مظلة ملثل 
ه�������ذه املؤسس�������ة املهني�������ة وحاضنًا 
له�������ا. وهكذا فإن الش�������بكة تهدف 
إل�������ى أن تك�������ون مرك�������زًا لالعتراف 
املهن�������ي وتطوي�������ر الق�������درات عب�������ر 
وحق�������اًل  املتخص�������ص،  التدري�������ب 
لتبادل اخلبرات واملعرفة وتطوير 
لالحتف�������اء  ومنص�������ة  الق�������درات، 
بالق�������درات والتج�������ارب املتمي�������زة. 

<<  الشبكة ستكون مركزًا 
لتطوير القدرات عبر 

التدريب املتخصص وتبادل 
اخلبرات واملعرفة

التنمية اإلدارية
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اللقاءاللقاء

كما أن الشبكة ستهتم بالتعريف 
وش�������ركات  املهني�������ني  بق�������درات 
اخل�������اص  القط�������اع  ومؤسس�������ات 
العامل�������ة يف ه�������ذه املج�������االت، مبا 
يتي�������ح فرص�������ًا أكبر للعم�������ل على 
امتداد الوطن العربي، وس�������تعمل 
الش�������بكة عل�������ى إيج�������اد عالق�������ات 
وثيقة م�������ع املنظمات واجلمعيات 
الدولية لتسهيل حصول املهنيني 

العرب على عضويتها.
< ما الدور الذي ميكن لل�صبكة 
القي��ام به يف تن�ص��يق وتعزيز 

العمل العربي امل�صرتك؟

للتواص�������ل  العربي�������ة  الش�������بكة   <
والعالق�������ات العام�������ة - وبحس�������ب 
نظامها األساس�������ي ال�������ذي وضعه 
مجل�������س األمن�������اء يف اجتماع�������ه 
األخي�������ر يف القاه�������رة - س�������تفتح 
عضويته�������ا لألف�������راد وللمنظمات 
وكذل�������ك  واخلاص�������ة  احلكومي�������ة 
للجمعي�������ات املتخصصة يف كافة 
جامع�������ة  يف  األعض�������اء  ال�������دول 
ال�������دول العربية، وبه�������ذا نأمل أن 
تتكون لدينا شبكة مهمة وقاعدة 
بيان�������ات ش�������املة للمختصني من 
أفراد خب�������راء أو ش�������ركات، إضافة 
اإللكتروني�������ة  البواب�������ة  أن  إل�������ى 
الت�������ي ب�������دأ العمل على إنش�������ائها 
ستتيح عرض دراسات حالة لكل 
األعم�������ال املتميزة يف حقول علوم 

االتصال والعالق�������ات العامة، مبا 
ل ث�������روة معرفية يس�������تفيد  ُيش�������كِّ
منها العاملون يف احلقل وطالب 

اإلعالم واالتصال. 
إقامة  عل�������ى  الش�������بكة  وس�������تعمل 
امللتق�������ى العربي للعالقات العامة 
بشكل سنوي، وميكن أن يكون ذلك 
يف دولة املق�������ر أو يف إحدى الدول 
العربية، إضافة إلى سلس�������لة من 
ال�������دورات التدريبية التي س�������تقام 
بالتعاون م�������ع اجلمعيات احمللية 

واجلامعات يف كل دولة عربية.

عالقات بينية

< براأيك، كيف ميكن للتوا�صل 
يف  اإيجاب��ي  تاأث��ر  اإح��داث 

املجتمعات العربية وفيما بني 

املنظمات العربية؟ 

> من املعروف أن عمليات االتصال 
واإلعالم والعالقات العامة نشأت 
عل�������ى أس�������اس نش�������وء ق�������در أكب�������ر 
م�������ن التفاه�������م ب�������ني املنظمات - 
واحلكومي�������ة يف مقدمتها - وبني 
جمهوره�������ا، واالعتن�������اء بتطوي�������ر 
املمارسة املهنية يف العالم العربي، 
أي تعزيز هذا التفاهم؛ وبالتالي 
ف�������إن هذا ال بد أن ينعكس إيجابًا 
عل�������ى التنمية بصفتها الش�������املة 
وتعزيز  اإلنت�������اج  عملي�������ات  وعلى 
التواص�������ل  أن  كم�������ا  االقتص�������اد، 
الش�������فافية  أس�������س  على  القائ�������م 
يعزز بالتأكي�������د العالقات البينية 

للمنظمات بشكل إيجابي.

<<  نسعى لتكوين قاعدة 
بيانات شاملة للمختصني 

العرب يف االتصال 
والعالقات العامة

20
هـ

14
4

0
 -

ة  
حج

 ال
ذو

 -
 16

7
د  

عد
ال



< هل ميكن اأن يوؤتي التوا�صل 
فيم��ا ب��ني الأجه��زة العربية 

احلكومية واخلا�ص��ة اآثاره يف 

اإن�صاء م�صاريع عربية ثقافية 

واإعالمية وغرها؟ 

> بدون ش�������ك هذا طموح مشروع 
وقائم دائم�������ًا، لكن قيام مثل هذه 
املش�������اريع يشترط املعرفة البينية 
املوجودة لدى مختلف  بالقدرات 
األط�������راف، وه�������ذه املعرف�������ة ميكن 
أن تتم ب�������ني احملترف�������ني وبتأثير 
السياس�������ية.  الظ�������روف  م�������ن  أقل 
واملهنيون إذا التقوا يف إطار علمي 
يتحدثون لغة مشتركة بقدر أقل 

من التأثيرات السلبية.
الأزمة و�صناعة القرار

العربي��ة  ال��دول  تفتق��ر   >
عام��ة  عالق��ات  لأجه��زة 

حمرتفة ُت�صوق لها ومل�صاريعها 

ووجهات نظرها على امل�صتوى 

العاملي..كي��ف ميك��ن التغل��ب 

على ذلك وما اأف�صل ال�صبل؟

 > هذا صحيح؛  ففي العالم العربي 
لدينا أزمة قدمية ومستفحلة يف 
إدارة مس�������ألة الص�������ورة عن العرب 
يف العال�������م، واحلل�������ول لتحس�������ني 
لدى  القب�������ول  الص�������ورة وحتقيق 
ل�������دى املهنيني  اآلخرين موجودة 
نوا  احملترفني الذين يجب أن مُيكَّ
م�������ن تق�������دمي رؤاه�������م وتصوراتهم 

للمعاجلة، ومثل هذا اجلهد الذي 
قام إلنشاء الشبكة قد يكون خطوة 

مهمة يف هذا الطريق.
< من وجهة نظرك، ما مركزية 
الدور الذي ت�صهم به العالقات 

التنمي��ة  حتقي��ق  يف  العام��ة 

الإدارية العربية؟

 > كثير من األزمات التي تواجهها 
املؤسس�������ات احلكومية وتعيقها عن 
أداء دوره�������ا تنتج م�������ن ضعف صلة 

الفه�������م ب�������ني املؤسس�������ة وجمهورها، 
االحترافي�������ة  العام�������ة  والعالق�������ات 
ق�������ادرة على حتقي�������ق ه�������ذا الفهم؛ 
ن�������ت م�������ن أداء دورها  مت�������ى م�������ا ُمكِّ
احلقيقي، وُأخرجت من أسر األدوار 
العام�������ة  فالعالق�������ات  الهامش�������ية. 
قادرة على حتدي�������د دقيق للجمهور 
املس�������تهدف وق�������ادرة عل�������ى تصميم 
الرس�������الة املناس�������بة لهذا اجلمهور، 
وه�������ي ق�������ادرة أيضًا على اس�������تخدام 
الوسيلة املناسبة إليصال الرسالة، 
كما أنها قادرة على تش�������خيص رأي 
اجلمهور وإيصاله لقيادة املؤسسة؛ 
لذا يجب أن تكون هذه الوظيفة يف 
مرك�������ز صناعة القرار، تش�������ارك فيه 
مب�������ا تعرفه عن اآلثار املترتبة عليه، 

وليست على الهامش >

التنمية اإلدارية

<<  الشبكة ستكون مركزًا 
لتطوير القدرات عبر 

التدريب املتخصص وتبادل 
اخلبرات واملعرفة

التنمية اإلدارية
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كلنا جنزم بأن الزيارات امليدانية أثناء التدريب هي من أنس�������ب اإلس�������تراتيجيات التي تدعم العملية 
التدريبية، ومن أقوى الوس�������ائل يف إيصال املعلومة والوصول للهدف، وتعتبر ذات أهمية وبعد تربوي 
وتعليمي وتدريبي كبير؛ ملا لها من دور يف صقل املهارات و تعزيز مجال سير املهنة واالطالع من كثب 
وبالتفصي�������ل على إج�������راءات العمل والوقوف على كل ما هو جدي�������د يف مجال التخصص، باإلضافة 
ال�������ى الرب���ط ب�������ني اجل�وانب النظرية و التطبيقية يف التدريب، فيتحق�������ق التفاعل بينها، لينتج عنه  
التأثي�������ر اإليجاب�������ي  املأم����ول على املتدرب�������ني،  واملتمثل يف االطالع واالكتش�������اف واملالحظة والتأهيل 
والرب�������ط والتجديد والتطوير واحلماس واالحت����كاك باملهن�������ة. وتك��ون النتيجة أكبر من ذلك عندما 
تت�������م زي�������ارة بيئة عمل تقنية ومتقدمة ومنظمة؛ كزيارة مكتبة جام�ع�������ة األم�يرة نورة بنت عبدالعزيز 
واالط���������الع على جميع أعم��ال املكتبة لديه�������م واخلدمات املق���دمة؛ وذلك لت��دعيم محتويات موضوع 
م حيث مت التنس�������يق املس�������بق ومتت الزي��ارة بش�������كل رائع جدًا ومنظم وُذهلنا  البرنامج التدريبي املقدَّ
نت بزخرفة األح�رف  من اإلمكانيات امل�ادية والبش�������رية للمكتبة والتصميم العربي اجلميل؛ حيث ُزيِّ
ال�عربية على جميع ج��درانها مما أعطاها ط����ابعًا مهيبًا وأنيقًا وعريقًا. فهي مكتبة ضخمة تض��اهي 
كبري�������ات املكتبات العاملية، حيث توجد املكتبة يف املبنى ذي القبة الكبيرة، وتتكون من س�������بعة طوابق 

وبها مميزات جبارة منها:
ل عملية ت�������داول وطلب الكتب  1- متتل�������ك تقني�������ة آلية عالي�������ة متمثلة يف “الذراع اآللي” الذي يس�������هِّ
من األرفف اإللكترونية املوجودة على كامل طوابق املبنى والذي يس�������توعب أكثر من خمس�������ة ماليني 

كتاب.
 2-لديها “11” قاعة للقراءة، وتتبع كل قاعة محطة ذراع آلية يتم من خاللها طلب الكتب. 

3- قاعة املخطوطات والنوادر التي حتتوي على “70” مخطوطًا أصليًا؛ حيث مت ترميمها وتعقيمها 
وجتهيزها للعرض، وكذلك عدد من املخطوطات املصورة باإلضافة إلى “170” كتابًا نادرًا.

4- قاع�������ة التقنيات الطبي�������ة والتي متيزت بوجود »جهاز محاكاة طب�������ي« “الترياق” اخلاص بعمليات 
الطوارئ، ويعرض حاالت مختلفة يتم تشخيصها بناء على معطيات محددة، ومجموعة مجسمات 

طبية متنوعة.
زت جتهيزًا عاليًا بأجهزة عرض تفاعلية بأقالم إلكترونية ذكية وجهاز عرض  5- قاعات تفاعلية ُجهِّ

ثالثي األبعاد.
6- خلوات بحثية متاحة ألي مستفيدة.

7- قاعة املرأة التي حتتوي على جميع مؤلفات املرأة باإلضافة إلى متحف الرائدات السعوديات.
8- قاعة الرسائل اجلامعية تضم مجموعة كبيرة من رسائل املاجستير والدكتوراه.

9- قاعة املكتبات اخلاصة بإهداءات املكتبات الشخصية.
10-قسم قواعد املعلومات حيث يحتوي على 70 قاعدة معلومات متنوعة.

ويف النهاي�������ة، لوال الزيارات امليداني�������ة ملا تعرفنا على هذا الصرح الش�������امخ املعماري واملعريف املتميز، 
وعلى إمكانياته وإجراءات العمل به؛ فالفرصة متاحة للجميع لزيارتها طول األس�������بوع للنس�������اء ما 

عدا يوم السبت للزيارات الرجالية >

،،

،،
kرئي�سة مكتبة معهد الإدارة العامة بالفرع الن�سائي/الريا�س

الزيارات 
امليدانية أثناء 

التدريب هي 
من أنسب 

اإلستراتيجيات 
التي تدعم 

العملية 
التدريبية

مقال

الزيارات امليدانية

k     اأ.اأمل عبدالعزيز احل�سني
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أنظمة و لوائحأنظمة و لوائح

أساليب التعاقد وفق أحكام نظام املنافسات واملشتريات احلديث

د.عالء بن صالح الدين مرغالني
قطاع القانون 

معهد اإلدارة العامة

بصدور نظام املنافسات واملشتريات احلكومية احلديث الصادر 
رؤية  ب��ت��اري��خ 1440/11/13ه����������؛ تخطو  ال�����وزراء  ب��ق��رار مجلس 
اإلنفاق،  كفاءة  يعٍزز  السعودية اجتاهًا حديثًا  العربية  اململكة 
اجلهات  ن  متكِّ التي  التعاقدية  األس��ال��ي��ب  م��ن  العديد  ويتيح 
من  ولعل  واحتياجاتها.  رغباتها  وتلبية  تعاقداتها  إمت��ام  م��ن 
أب����رز اجل���وان���ب ال��ت��ي ب����رزت يف ال��ن��ظ��ام احل���دي���ث ه���ي أساليب 
التعاقد مع األط��راف ذات العالقة بتأمني احتياجات اجلهات 
األساليب  ه��ذه  وتتميز  النظام.  ألح��ك��ام  اخلاضعة  احلكومية 
اتفاقها على إضفاء احلماية  أحكامها مع  بالتباين يف بعض 
وتعزيز النزاهة للمحافظة على املال العام. وأول هذه األساليب 
تقدمي  يتم  أن  بها  ويقصد  اإللكترونية،  العكسية  امل��زاي��دة  هو 
مع  التعاقد  يف  ال��راغ��ب��ني  قبل  م��ن  تعاقبيًا  مخفضة  ع���روض 
اجل��ه��ات احلكومية خ��الل م��دة م��ح��ددة س��ل��ف��ًا؛ ب��ه��دف اختيار 
ويتم بشكل  األسلوب حديثًا  ويعتبر هذا  العروض سعرًا.  أقل 
املنافسة  الثاني فهو  أما األسلوب احلديث  إلكتروني متكامل. 
على مرحلتني، ويقصد به أن يتم التعاقد على مرحلتني وذلك 
املواصفات  إمت��ام حتديد  ع��ن  احلكومية  اجلهة  تعذر  ح��ال  يف 
الفنية والشروط التعاقدية بشكل كامل؛ مما يتيح لها جتزئة 
دقيق  لتتمكن من حتديد حاجياتها بشكل  التعاقد  إج��راءات 
ي��ح��ق��ق ال��ص��ال��ح ال��ع��ام يف اس��ت��خ��دام األم�����وال ال��ع��ام��ة. ويعود 
استخدام مثل هذا األسلوب لطبيعة بعض األعمال احلكومية 
وثالث  امل��ع��ق��دة.  وال��ط��ب��ي��ع��ة  ال��دق��ي��ق  بالتخصص  تتسم  ال��ت��ي 
ويقصد  اإلطارية،  االتفاقية  أسلوب  هو  املستحدثة  األساليب 
بها أن يتم إبرام اتفاقية إطارية بني جهة أو أكثر من اخلاضعني 
ألحكام النظام مع واحد أو أكثر من الراغبني يف التعاقد؛ لتلبية 
اح��ت��ي��اج��ات وم��ش��ت��ري��ات ه���ذه اجل��ه��ات ح��س��ب ش����روط واحكام 
ِقبل  م��ن  م��ح��ددة  معينة  م��دد  يف  ترسيتها  تتم  ال��ت��ي  التعاقد 
اجلهات احلكومية. أما األسلوب الرابع فهو التعاقد عن طريق 
مسابقة  تطرح  أن  احلكومية  للجهات  أت��اح  م��ا  وه��و  املسابقة، 
شعار  كأفضل  الفكرية  امللكية  بحقوق  يتعلق  ما  لكل  للعامة 
أو فكرة أو تصميم. واألسلوب اخلامس هو املنافسة احملدودة، 
وه��و حسب م��ا أوض��ح��ه النظام احل��دي��ث أن��ه يتعلق ب��ع��دد من 
احلاالت التي كانت جتيز للجهات احلكومية-استثناًء-التحرر 
وردت يف  والتي  السابق  واملشتريات  املنافسات  أحكام نظام  من 

ويعالج بعض هذه احلاالت  النظام احلديث  ليأتي   ،47 مادته 
نها  ليتم التعاقد بها عن طريق املنافسة احملدودة وفق حاالت بيَّ
يف م��ادت��ه 30. واألس��ل��وب ال��س��ادس ال��ذي ورد يف طيات النظام 
احلديث هو أسلوب توطني الصناعة ونقل املعرفة، ويتم فيها 
اشتراط التعاقد على توطني صناعة ونقل معرفة مع األطراف 
ذات العالقة بالتعاقد، ويكون هذا األسلوب إما بناء على مبادرة 
م��ن هيئة احمل��ت��وى احمل��ل��ي وامل��ش��ت��ري��ات احل��ك��وم��ي��ة، أو بطلب 
م��ن إح���دى اجل��ه��ات احلكومية ذات ال��ع��الق��ة ال��راغ��ب��ة يف اتباع 
التقليدية يف  األساليب  تبقى  احل��ال  وبطبيعة  األسلوب.  هذا 
التعاقد مع اجلهات احلكومية واملتمثلة يف املنافسة، والشراء 
املباشر وفق أحوال وشروط ُحددت يف النظام. وينبغي اإلشارة 
إلى  والتقليدية-بحد سواء-تهدف  أن األساليب احلديثة  إلى 
املنافسات  نظام  ألح��ك��ام  اخلاضعة  احلكومية  اجل��ه��ات  متكني 
وامل��ش��ت��ري��ات احل��ك��وم��ي��ة؛ م���ن ت��ن��ظ��ي��م إج�������راءات ال��ت��ع��اق��د مع 
الغير مبا له صله باألعمال واملشتريات، وحتقيق أفضل قيمة 
للمحافظة على املال العام، مع احلفاظ على املبادئ القانونية 
العامة املتعلقة بتكافؤ الفرص والعدل واملساواة وتعزيز النزاهة 
واملنافسة والشفافية. ويبقى الدور األكبر على عاتق القائمني 
على اجلهات احلكومية الختيار أفضل األساليب التي تساعد 
على حسن سير املرفق الذي يديرونه مبا يلبي احتياجاتهم من 
خالل استخدام األساليب احلديثة أو التقليدية يف التعاقدات  >

التنمية اإلدارية
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ان الدور التقليدي لو�سيط التاأمني كان من�سبًا على مناق�سة وو�سع برنامج تاأميني يتنا�سب مع القدرات املالية لطالب التاأمني ومقدرة 

التاأمني،  �سراء  واملفاو�س يف عملية  واملدافع  واملحلل  امل�ست�سار  دور  يلعب  الو�سيط  فاإن  الواقع  املطالبات. ويف  �سداد  التاأمني على  �سركة 

اأكثثر وعيًا  اأ�سبح العمالء  ومقدمًا للعمالء خربة متخ�س�سة وجتربة والأهثثم من ذلك قثثدرة التعامل مع ال�سوق. يف ال�سنوات الأخثثرية 

ويطلبون ب�سكل متزايد احلماية �سد خماطر عديدة  كانت تعترب خارج نطاق التاأمني. ونتيجة لذلك فلقد تطورت �سركة حلول لو�ساطة 

التاأمني واإعادة التامني لتقدم خدمات وا�سعة النطاق. تعترب �سركة حلول لو�ساطة التامني واإعادة التامني �سركة رائدة على امل�ستوى املحلي 

واملتخ�س�سة يف و�ساطة التاأمني واإدارة املخاطر وال�ست�سارات، وقد ح�سلت عام 2018 على لقب اأف�سل �سركة و�ساطة تاأمني واإعادة التامني 

.Entrepreneur Middle East magazine من

حصلت شركة حلول لوساطة التامني وإعادة التامني السعودية، على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي عام 2008 بعد التنظيم اجلديد 
لسوق التأمني يف السعودية وكانت قدميًا متواجدة بالسوق السعودي منذ عام 1997 حتت اسم وكالة الغرمييل، الوكيل احلصري لشركة التعاونية 

للتامني على مستوى اململكة العربية السعودية وتعتبر اآلن األكثر متيزًا يف مجال وساطة التأمني وادارة املخاطر.
إن كفاءتنا يف توفير أقصى درجة من النصائح واخلدمات تظهر من خالل مكانة اجلهات والشركات الكبرى التي تتعامل معنا يف السوق السعودي 
واخلليجي. ونتيجة جناحنا املستمر وقدرتنا على احلفاظ على مكانتنا كشركة رائدة يف املنطقة، فإننا نستطيع تقدمي العديد من اخلدمات 

التي نتميز عن منافسينا، ومن هذه اخلدمات:
< خدمات ادارة املخاطر ووساطة التأمني.
< تقدمي اإلستشارات التأمينية لعمالءنا.

< إدارة املطالبات واألخطار لعمالءنا.
< إدارة الرعاية الصحية لعمالءنا.

< خطة استمرارية االعمال العمل وإدارة التعايف من االزمات.
ولكي نتمكن من تقدمي خدمات ذات مستوى رفيع قمنا بتأسيس وحدة توقعات العمالء والتي تعمل للمحافظة على أفضل طرق املمارسة املهنية، 

وقمنا أيضًا ببناء شبكة دولية واسعة املصادر إليجاد حلول خالقة يف مجاالت املخاطر املتعددة، حتى يتسنى لعمالئنا حتقيق أهدافهم.
ان خبرتنا الواسعة متتد لتصل الى كل أنواع التأمني وادارة املخاطر ومن خالل أدائنا للخدمات التأمينية املتعلقة باحتياجات اجلهات والشركات 

السعودية، فإن حلول قد اكتسبت خبرة وقدرات مناسبة لتلبية اإلحتياجات اخلاصة لعمالئها.
ويتميز ممثلي حلول باملعرفة املتخصصة واخلبرات املتقدمة يف املجاالت التالية:

< البتروكيماويات والطاقة.
< اإلنشاءات.

< البحري وأجسام السفن والطائرات.
< القطاعات املالية واملهنية واخلدمات.

< التأمني الصحي ومنافع املوظفني.
< األمن السيبراني.

كما أن لدى حلول كفاءات ذات قدرات فنية عالية لتقدمي أعلى مستويات النصح واإلرشاد ملنع حدوث اخلسائر. وهذه اخلبرات الفنية امنا وجدت 
لتقدمي خدمات مميزة لعمالئنا حول اململكة، ومن هذه اخلدمات:

< العمل على خطة إدارة املخاطر وتأمني مصممة خصيصًا لتلبي األهداف واالحتياجات.
< االلتزام بتقدمي أعلى مستوى من اخلدمات إلرضاء توقعات العمالء وكسب ثقتهم..

< تقدمي النصائح للعمالء مبوضوعية واملتابعة وإدارة حساباتهم خالل السنة.





قضية العدد

�ص��در موؤخ��راً قرار جمل�س ال��وزراء القا�صي بفتح الأن�صط��ة التجارية على مدار ال�صاع��ة »24 �صاعة«، وهذا 

القرار يلبي احلاجة لتعزيز جودة احلياة يف املجتمع ال�صعودي، وميثل اأحد اأوجه الدعم التي تقدمها الدولة 

للقط��اع اخلا���س ورواد الأعمال من خ��الل توفر البيئة املنا�صب��ة للعمل عرب تعديل الأنظم��ة والت�صريعات 

وال�صتمرار يف الإ�صالحات القت�صادية، مع مراعاة الحتياجات الأمنية والجتماعية للمجتمع. 

يف ق�صية هذا العدد نتناول اأبرز تداعيات هذا القرار يف املجالت املختلفة. 

السماح بفتح األنشطة التجارية لـ » 24 ساعة« 
َخْفٌض للبطالة وزيادٌة في األرباح

يلبي احلاجة لتعزيز جودة احلياة يف املجتمع ال�صعودي

إعداد:  شقران الرشيدي



المشاركون في القضية:

> د.عبدالعزيز داغستاني
 عضو مجلس الشورى األسبق، 

واخلبير االقتصادي

> أ.عجالن العجالن
 رئيس مجلس إدارة الغرفة 
التجارية الصناعية بالرياض

> د.عبدالله المغلوث
 عضو اجلمعية السعودية 

لالقتصاد

> د.عبد الرحمن الجبيري
 الكاتب واحمللل االقتصادي

فتح آفاق 
ح����ول إي���ج���اب���ي���ات ه����ذا ال����ق����رار، أك����د وزير 
امل��ك��ل��ف، ماجد  وال��ق��روي��ة  البلدية  ال��ش��ؤون 
ال��ق��ص��ب��ي، يف ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي، أن صدور 
بالعمل  التجارية  لألنشطة  السماح  ق���رار 
إي��ج��اب��ًا على رفع  مل��دة 24 س��اع��ة سينعكس 
مستوى رضا سكان املدن وفتح آفاق جديدة 
لقطاع األعمال مبختلف شرائحه. وأوضح 
تنظيم  أن  أث��ب��ت��ت  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ج���ارب  أن 
السماح مبزاولة األعمال التجارية ملدة 24 
ساعة ينعكس إيجابًا على االقتصاد الكلي 
للدولة؛ من خالل منو الطلب على السلع 

واخل���دم���ات وحت��ف��ي��ز اإلن��ف��اق االستهالكي 
الرأسمالية،  االس���ت���ث���م���ارات  واس��ت��ق��ط��اب 
ومت��ك��ني ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات كالترفيه 
أنه  مبينًا  واالت��ص��االت،  والنقل  والسياحة 
ال��ق��رار يف خلق  م��ن املتوقع أن يسهم ه��ذا 
ورف�����ع مساهمة  ف����رص وظ��ي��ف��ي��ة ج���دي���دة 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة يف الناجت  امل��ن��ش��آت 
السماح  تنظيم  أن  ع��ل��ى  وم���ؤك���دًا  احمل��ل��ي. 
مل��دة 24 ساعة  التجارية  مب��زاول��ة األع��م��ال 
ي��أت��ي ض��م��ن ح��زم��ة م���ن م���ب���ادرات القطاع 
ل��إلس��ه��ام يف حت��ق��ي��ق أهداف  ال��ب��ل��دي 

رؤية 2030.
ضوابط شفافة

ومن جانبه قال وكيل وزارة الشؤون البلدية 
املهندس  وال��ب��رام��ج،  للتخطيط  وال��ق��روي��ة 
بفتح  ال��ق��رار سيسمح  »إن  الدغيثر:  خالد 
احملالت واألنشطة التجارية ملا بعد الساعة 
وف���ق ض��واب��ط شفافة  ال��ل��ي��ل،  12 منتصف 
وم���ح���ددة س��ت��ص��دره��ا ال�������وزارة«. وأف�����اد بأن 
ال��ق��رار ينص على حت��دي��د األن��ش��ط��ة التي 
ستدفع م��ق��اب��اًل م��ال��ي��ًا وأن��ش��ط��ة أخ���رى لن 
املالي نظرًا ملتطلبات طبيعة  املقابل  تدفع 

التنمية اإلدارية

ع��م��ل��ه��ا يف م��خ��ت��ل��ف األوق����������ات« وه������ذا ما 
د الح��ق��ًا وف��ق ق���رارات وزي��ر الشؤون  سُيحدِّ

البلدية والقروية بهذا اخلصوص.
الدورة االقتصادية

ذات��ه، يؤكد خبراء اقتصاديون  السياق  ويف 
ع��ل��ى أن ل��ل��ق��رار ت��ب��ع��ات اق��ت��ص��ادي��ة، أبرزها 
ال��دورة االقتصادية، وتوفير فرص  تنشيط 
واملنتجات  وإتاحة اخلدمات  أكبر،  وظيفية 
يف األسواق على مدار الساعة؛ مما ينشط 
احل��رك��ة االق��ت��ص��ادي��ة وي��رف��ع م��ن تنافسية 

<<   د. عبدالعزيز داغستاني:
 القرار إيجابي وفاعل اقتصاديًا 

واجتماعيًا، وأمتنى السعودة
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قضية العدد

االستثمارية  ال��ف��رص  وت��ن��وع  االق��ت��ص��اد، 
فيه. ويستفيد من القرار معظم قطاعات 
االق��ت��ص��اد ال��ت��ي س��ت��ت��أث��ر ب���زي���ادة الطلب 
ع��ل��ى امل��ن��ش��آت وال��ع��ق��ارات وزي����ادة الفرص 
الوظيفية يف املنشآت الصغيرة واملتوسطة، 
املتوزعة  التجارية  مثل املطاعم واحمل��الت 
املساندة  ال���ق���ط���اع���ات  ب��ج��ان��ب  امل������دن،  يف 

لقطاع السياحة والفنادق.

24 ساعة
م����ن ج���ه���ة أخ�������رى أوض�������ح ع���ض���و مجلس 
االقتصادي  واخل���ب���ي���ر  األس����ب����ق  ال����ش����ورى 
العديد  هناك  أن  داغستاني،  د.عبدالعزيز 
من اآلثار اإليجابية املترتبة على قرار فتح 

احملالت 24 ساعة، منها: 
م��س��ت��وى دخل  رف����ع  امل��س��اه��م��ة يف   >  

سكان املدن.
  < املساهمة يف تخفيف االزدحام يف أوقات 

الذروة من خالل توفير فترات أطول.
  < من���و ال���ن���اجت احمل��ل��ي ال���س���ع���ودي من 

االستهالكي  اإلن����ف����اق  حت��ف��ي��ز  خ����الل 
واستقطاب استثمارات.

  < حتسني البيئة الترفيهية يف املدن.

املساهمة يف رف��ع ج��ودة احلياة يف املدن   >  

وحتسني مستوى التنافسية.
  < حتفيز قطاع األع��م��ال م��ن خ��الل زيادة 

هوامش أرباح الشركات.
للسكان على  واخل��دم��ات  السلع  توفير    >  

مدار الساعة.

ال����ف����رص  ت����وف����ي����ر  يف  امل����س����اه����م����ة   >   

الوظيفية للشباب.
ألف   45 ت��وف��ي��ر  ع��ل��ى  ال���ق���رار سيعمل    >  

وظيفة م��ب��اش��رة يف ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة، و20 
ألف وظيفة غير مباشرة.

باملنشآت  ال��ت��ج��اري  ال��ن��ش��اط  ارت���ف���اع    >  

الصغيرة واملتوسطة بنسبة %14 -%16
ويضيف داغستاني: »هذا القرار ذو إيجابية 
واجتماعيًا«.  اق��ت��ص��ادي��ًا  وف��اع��ل  ع��ال��ي��ة، 
وقال: »أمتنى لو يتم إصدار قرار متزامن 
التجزئة  م��ح��الت  ال��ع��م��ل يف  بقصر  آخ���ر 

واملطاعم على السعوديني فقط«.
ع األنشطة توسُّ

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة 
عجالن  أ.  بالرياض  الصناعية  التجارية 
ارتفاع  يف  سيسهم  ال��ق��رار  »إن  ال��ع��ج��الن: 
امل��ن��ش��آت الصغيرة  ال��ت��ج��اري يف  ال��ن��ش��اط 
إلى   %14 م��ن  ت���ت���راوح  بنسبة  وامل��ت��وس��ط��ة 
16%، وزي��ادة عدد املنشآت اجلديدة بنسبة 
ت��ت��راوح م��ن 5% إل��ى 6%، إض��اف��ة إل��ى زيادة 
املطاعم بنحو %11  أعمال  حجم إجمالي 
ي��ع��ادل 68 مليار ري���ال س��ن��وي��ًا، وزيادة  مب��ا 

<<  د.عبداهلل املغلوث: 
سينشط الدورة االقتصادية 

وقطاع التجزئة التجاري 
والعقاري

<<  أ.عجالن العجالن:
سيسهم يف ارتفاع النشاط 

التجاري يف املنشآت الصغيرة 
واملتوسطة
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القيمة االقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 
االستهالكي  اإلنفاق  زي��ادة  إلى  إضافة   ،%9

ليصل إلى 100 مليار ريال سنويًا. 
وأشار العجالن إلى أهمية القرار يف توفير 
ال���س���ل���ع واخل�����دم�����ات ل��ل��س��ك��ان ع���ل���ى م����دار 
احلياة  دورة  رف���ع  وامل��س��اه��م��ة يف  ال��س��اع��ة، 
باملدن، وحتسني مستوى التنافسية، وأيضًا 
سيسهم يف من��و ال��ن��اجت احمل��ل��ي م��ن خالل 
واستقطاب  االس��ت��ه��الك��ي،  اإلن��ف��اق  حتفيز 

استثمارات رأسمالية.
اإليجابيات  م����ن  أن  ال���ع���ج���الن  وي���ض���ي���ف 
امل��ت��وق��ع��ة ل��ل��ق��رار أي��ض��ًا امل��س��اه��م��ة يف زيادة 
معدالت  وخ����ف����ض  ال���وظ���ي���ف���ي���ة  ال�����ف�����رص 
ال���ب���ط���ال���ة، وحت���ف���ي���ز ق���ط���اع األع����م����ال من 
خالل زيادة هوامش أرباح الشركات، إضافًة 
إل���ى حت��س��ني ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة يف املدن، 
أوقات  يف  االزدح���ام  تخفيف  يف  واملساهمة 

الذروة من خالل توفير فترات أطول.
ودعا العجالن القطاع اخلاص إلى ضرورة 
االستفادة من قرار مجلس الوزراء؛ لزيادة 
أرب�������اح ال����ش����رك����ات وامل����ؤس����س����ات م����ن خالل 
السماح مبزاولة العمل ملدة 24 ساعة، مؤكدًا 
يف الوقت ذاته على أن هذا القرار سيسهم 
يف رفع القيمة اإلجمالية املضافة القتصاد 

اململكة، وينشط الدورة االقتصادية لتلك 
املنشآت، ويعمل على استقرارها.

قطاع اخلدمات
ومن جانبه أشاد عضو اجلمعية السعودية 
لالقتصاد د. عبداهلل املغلوث، بقرار مجلس 
التجارية  للمحال  يسمح  ال��ذي  ال����وزراء، 
ال�24  ط��وال  عملها  باستمرارية  واملطاعم 
س��اع��ة، ح��ي��ث إن ه���ذا ال���ق���رار سيسهم يف 
له  وسيكون  االقتصادية،  ال���دورة  تنشيط 
مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع 
التجاري  ال��ق��ط��اع��ني  ال��ت��ج��زئ��ة ال س��ي��م��ا 
وال��ع��ق��اري، وقطاع اخل��دم��ات، إضافة إلى 
مساعدة رواد األعمال واملنشآت الصغيرة 

واملتوسطة على زيادة إيراداتهم.
أنشطة   6 ه���ن���اك  أن  د.امل���غ���ل���وث  وأوض������ح 
ستستفيد من هذا القرار، مثل: »املقاهي، 
واألن����دي����ة االج��ت��م��اع��ي��ة، وال���ت���رف���ي���ه، كما 
سيشمل »ص��االت األلعاب، ودور السينما، 
واملنشآت الرياضية«، ناهيك عن استفادة 
قطاع املطاعم والوجبات السريعة، إضافة 
مباشرة  غ���ي���ر  ق���ط���اع���ات  ه���ن���اك  أن  إل�����ى 
ق��ط��اع اإليواء  م��ث��ل:  ال��ق��رار  تستفيد م��ن 

السياحي والفنادق والشقق املفروشة.
مضيفًا أن القرار سيسهم يف رفع مبيعات 
ق���ط���اع ال���ت���ج���زئ���ة وق����ط����اع ال���ص���ح���ة مثل: 
احملروقات  ق���ط���اع  وك���ذل���ك  ال��ص��ي��دل��ي��ات، 
ومحطات الوقود، ناهيك عن قطاع النقل 

واملواصالت مثل شركات األجرة وغيرها.
قرار  إيجابيات  م��ن  أن  د.امل��غ��ل��وث  وأض���اف 

فتح احملالت 24 ساعة، توفير:
 - 45 ألف وظيفة يف قطاع التجزئة.

 - 20 ألف وظيفة غير مباشرة.

 - 30 ألف وظيفة بدوام جزئي.
 - زيادة حجم املطاعم مبا يعادل 68 مليون 

ريال سنويًا.
 - زي���ادة اإلن��ف��اق االستهالكي م��ن 90 إلى 

100 مليار ريال.
ال���ط���اق���ة يعزز   - اس���ت���م���راري���ة اس���ت���ه���الك 

إيرادات شركة الكهرباء.
قطاع  وإع����������ادة  االت������ص������االت  ت��ن��ش��ي��ط   -  

التجزئة إلى وضعه السابق.
 - ارتفاع نشاط املنشآت الصغيرة.

- رفع مستوى دخل سكان املدن.
 - رفع جودة احلياة يف اململكة.

<< د.عبدالرحمن اجلبيري:
سيزدهر االستثمار يف قطاع 

املطاعم و» الكافيهات« والترفيه

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

95 ألف وظيفة
امل���غ���ل���وث: »إن ف��ت��ح احمل�����الت على  وي���ق���ول 
ويوفر  اإلن�����ف�����اق  ي����رف����ع  س����اع����ة   24 م�������دار 
95 أل����ف وظ��ي��ف��ة، ك��م��ا س��ي��س��ه��م يف زي����ادة 
ريال،  مليار   100 إلى  االستهالكي  اإلنفاق 
العاصمة  دراس��ة مبنية على جتربة  فوفق 
االقتصاد  دع����م  يف  »ل����ن����دن«  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
الوطني، ورفع الناجت احمللي، من خالل زيادة 
االستهالكي،  واإلنفاق  الوظيفية  الفرص 
وارت���ف���اع ن��ش��اط امل��ن��ش��آت ال��ص��غ��ي��رة، ورفع 
القرار  امل��دن، سيسهم  مستوى دخل سكان 
وتوفير  االق��ت��ص��ادي��ة،  ال�����دورة  تنشيط  يف 
فرص وظيفية أكبر، ويكون له مردود على 
التجزئة،  غير قطاع  أخ��رى  ع��دة قطاعات 
عقب أن شهَد قطاُع التجزئة خالل الفترة 
املاضية نوعًا من التراجع بعد سفر أعداد 

من الوافدين«.
وي���ض���ي���ف امل����غ����ل����وث: إن�����ه م����ن امل���ت���وق���ع أن 
تستفيد عدة جهات خدمية من القرار من 
استمرارية  ظل  يف  الكهرباء،  شركة  بينها 
استهالك الطاقة ملدة أط��ول وهو ما يعزز 

االتصاالت  وكذلك قطاع  الشركة،  إي��رادات 
وغ��ي��ره��م��ا م���ن ال��ق��ط��اع��ات األخ�������رى، كما 
املبيعات،  إي����رادات  توليد  يف  ال��ق��رار  يسهم 
ال��س��اع��ة، كذلك  م���دار  السلع على  وت��وف��ي��ر 
سيؤدي القرار إلى زيادة حجم املطاعم مبا 
يعادل 68 مليون ريال سنويًا، وزيادة اإلنفاق 

االستهالكي من 90 إلى 100 مليار ريال.
احلركة االقتصادية

وع��������ن ان�����ع�����ك�����اس�����ات ذل��������ك ع����ل����ى احل����رك����ة 
أي  وإلى  التجارية،  واألنشطة  االقتصادية 
مدى يسهم يف تنشيط الدورة االقتصادية 
التجزئة  ق���ط���اع  غ��ي��ر  أخ�����رى  ق��ط��اع��ات  يف 
واخلدمات،  وال��ع��ق��ار  ال��ت��ج��ارة  ك��ق��ط��اع��ات 
البطالة  نسبة  وتخفيض  إيراداتها،  وزي��ادة 
األندية  ال���ش���ب���اب يف  ت��وظ��ي��ف  خ����الل  م���ن 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��رف��ي��ه، وص����االت األلعاب 
ودور السينما واملقاهي، واملنشآت الرياضية؛ 
مم��ا يرفع ج��ودة احل��ي��اة يف امل��دن وحتسني 
واحمللل  الكاتب  توقع  التنافسية؛  مستوى 
أن  اجل��ب��ي��ري  عبدالرحمن  د.  االق��ت��ص��ادي 
قرار فتح احملالت التجارية 24 ساعة والذي 

تنشيط  ال����وزراء، سيسهم يف  أق��ره مجلس 
احل��رك��ة االق��ت��ص��ادي��ة احمل��ل��ي��ة، وس��ت��ك��ون له 
سيسهم  بحيث  واق��ت��ص��ادي��ة،  إيجابية  آث��ار 
يف توفير فرص وظيفية كبيرة بسبب حركة 
النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات 
وامل��راف��ق داخ���ل امل���دن، وأن ق��ط��اع التجزئة 
أحد أهم توجهات املستثمرين والذي يشهد 
قطاع  وخ��اص��ة  أدائ���ه  يف  مستمرًا  تعاظمًا 
امل���أك���والت وامل���ش���روب���ات مب���ا ف��ي��ه��ا املطاعم 
وقطاع  التجارية،  واحمل��الت  و«الكافيهات«، 
سوق  مبيعات  حجم  وص��ل  حيث  الترفيه، 
 400 إل���ى  2018م  ع���ام  اململكة  ال��ت��ج��زئ��ة يف 
مليار ري��ال، ومن املتوقع أن ينمو إلى أكثر 
من 12 % بحلول العام 2023م - وفقًا لتقارير 

اقتصادية - وهناك أكثر من 472 ألف منشأة.
ول��ف��ت اجل��ب��ي��ري إل��ى أن��ه يف ح��ال املوافقة 
على توسيع ساعات العمل فإنه من الناحية 
االقتصادية سيزيد من املكاسب، وخاصة يف 
قطاع املواد الغذائية والصيدليات واملطاعم 
املتزايد  التنامي  ظل  يف  الوقود  ومحطات 
واتساعها،  االس��ت��ه��الك��ي��ة  ال���ق���وة  م���ن ج��ه��ة 
ومن حيث التوسع أيضًا يف إنشاء احملالت 
اآلخ���ذة يف  السعودية  ال��س��وق  التجارية يف 

النمو واالزدهار.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيضيف الكثير 
الهدر يف جانب احلركة  وتقليل  املزايا  من 
امل��روري��ة، وارت��ف��اع ال��ع��ائ��دات، كما أن��ه إعادة 
ال���ق���ط���اع مبا  أداء ه����ذا  ل���ن���م���وذج  ت��ص��م��ي��م 
احلديثة،  واملتطلبات  املتغيرات  مع  يتواءم 
كما أنه سيسهم يف توظيف األيدي العاملة 
ال��س��ع��ودي��ة مب��ت��وس��ط ي��ص��ل م��ن واح���د إلى 
اثنني يف أغلب احملالت الصغيرة ، يف حني 
املتوسطة  احمل�����الت  يف  ذل����ك  س��ي��ت��ض��اع��ف 
العمل  م��ن  وب��ال��ت��ال��ي متكينهم  وال��ك��ب��ي��رة؛ 

وفقًا لذلك >
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التنمية اإلداريةالتنمية اإلدارية

تنتج املؤسس�������ات احلكومية وجتمع خالل مس�������يرة عملها كثيرًا من البيانات التي 
تغطي مختلف جوانب احلياة، كالبيان�������ات الصحية، والقانونية، والنقل، وغيرها، 
واس�������تخدام هذه البيانات لغ�������رض معني ال مينع اس�������تخدامها ألغراٍض أخرى يف 
املؤسس�������ات غي�������ر احلكومية، ومنظم�������ات املجتم�������ع املدني والقط�������اع اخلاص. وقد 
أدركت كثير من الدول ال س�������يما املتقدمة منها أهمية ذلك وقطعت ش�������وطًا يف هذا 
املج�������ال كالواليات املتحدة األمريكية وبريطاني�������ا وغيرهما. وتنبع أهمية البيانات 
املفتوحة من قدرتها على حتقيق الكثير من املنافع على املستوى الوطني كاملنافع 
االقتصادي�������ة، وتعزي�������ز الش�������فافية ومش�������اركة املواطن�������ني، وزيادة نوعي�������ة اخلدمات 
احلكومية، ناهيك عن أن إتاحة البيانات للمس�������تخدمني النهائيني من ش�������أنه أن 
يعزز عملية اتخاذ القرار واملش�������اركة الفاعلة وتقيي�������م البرامج التنموية املختلفة. 
وأظهرت التحليالت االقتصادية حجم الفائدة التي ُتنتج من القطاع اخلاص من 
خالل االس�������تفادة من البيانات املفتوحة يف صيغة خلق منتجات وخدمات جديدة 
ُتطرح للس�������وق؛ مما يزيد من حجم نش�������اط القطاع اخلاص ال�������ذي ينعكس على 

تنشيط االقتصاد الوطني بشكٍل عام.
وتع�������رف البيان�������ات احلكومية املفتوحة بأنها البيانات الت�������ي تتاح للجمهور وميكن 
الوصول إليها واس�������تخدامها وإع�������ادة توزيعها بدون أية كل�������ف، أو بكلف منخفضة 
جدًا، ضمن ش�������روط ومب�������ادئ إتاحة البيان�������ات املتعارف عليها، وأهمه�������ا: أن تكون 
البيانات أساس�������ية )أولية(، أن ُتتاح بش�������كل حلظي ودائم يف الوقت املناس�������ب، وغير 

مخصصة امللكية، وقابلة للمعاجلة.
وبرغ�������م ما حتقق للعديد من الدول املتقدمة من مكاس�������ب من خالل تبنيها لنهج 
البيان�������ات املفتوحة، إال أنه لم يتم اس�������تغالل هذا النه�������ج حتى اآلن يف العديد من 
دول العال�������م الثال�������ث، وقد اهتمت املؤسس�������ات احلكومية يف األون�������ة األخيرة وعلى 
اخت�������الف أنواعها بإطالق خدم�������ات البيانات املفتوحة؛ بهدف حتس�������ني اخلدمات 
مة للجمه�������ور وحتقيق املنافع للقطاعات األخ�������رى، وظهرت عدة مبادرات يف  املقدَّ
الوطن العربي كمبادرات اململكة العربية السعودية يف تبني نهج البيانات املفتوحة، 

واإلمارات العربية املتحدة، وتونس، وغيرها.
فالبيانات هي مورد وطني قيم ورصيد إستراتيجي للحكومة وشركائها وللجمهور. 
تتعاظ�������م قيمت�������ه مع الزم�������ن، وإدارة هذه البيان�������ات كأصول إس�������تراتيجية وَجْعلها 

مفتوحة ُيعدُّ ضروريًا وحيويًا >

،،

،،
k مركز البحوث والدرا�سات -  معهد الإدارة العامة  

البيانات 
مورد وطني 
قيم ورصيد 
إستراتيجي 

للحكومة 
وشركائها، 

وإدارتها وجعلها 
مفتوحة ُيعدُّ 

ضروريًا وحيويًا

مقال

البيانات احلكومية املفتوحة 

التنمية اإلدارية

k
د. نازم حممود ملكاوي
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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 »أنتوني داونز«

أحد هؤالء العلماء والرواد. 

ول�������د »أنتون�������ي داونز« يف 21 ديس�������مبر 1930م يف »إيفانس�������تون« 
بوالي�������ة »إلين�������وي« األمريكي�������ة، وحصل عل�������ى البكالوريوس يف 
اآلداب م�������ن كلية كارلت�������ون يف عام 1952م. وم�������ن هناك التحق 
بجامعة »س�������تانفورد« حي�������ث حصل على درجة املاجس�������تير يف 
العلوم عام 1953م، والدكتوراه عام 1956م يف االقتصاد والعلوم 

السياسية.
ب�������دأ مهنته أس�������تاًذا مس�������اعًدا لالقتص�������اد والعلوم السياس�������ية 
يف جامعة »ش�������يكاغو« من عام 1957م إلى ع�������ام 1960م. ووصل 
أيض�������ًا إلى رتبة مالزم أول عندما خدم يف االحتياط بالبحرية 
األمريكية من عام 1959م إلى عام 1962م. وأصبح يف عام 1956م 
رئيس�������ًا ملجلس إدارة مؤسس�������ة األبحاث العقارية يف »شيكاغو« 
يف والي�������ة »إلينوي«. وظل يف هذا املنص�������ب وكذلك يف مجالس 
أخ�������رى، مبا يف ذل�������ك صندوق دعم الدف�������اع القانوني وصندوق 
الدع�������م االجتماع�������ي لش�������يكاغو. وعمل يف عام 1974م أس�������تاًذا 

مشارًكا يف جامعة »إلينوي« يف مدينة »شيكاغو« األمريكية.

مساهماته

بدأ »داونز« مهنته يف الكتابة يف عام 1957م بنشره )النظرية االقتصادية 
للدميقراطي�������ة(، وأّل�������ف يف ع�������ام 1967م كتاب�������ه الكالس�������يكي )داخ�������ل 
ل انتباهه لقضية التمييز العنصري يف أمريكا  البيروقراطية(، ثم حوَّ

وكتب عدة أعمال تعالج املشكالت احلضرية وعزل املدن األمريكية.

علماء  اإلدارة وروادها

وقد أراد »داونز« يف كتابه )النظرية االقتصادية للدميقراطية( 
أن يأت�������ي بقان�������ون اقتص�������ادي للتنبؤ بتصرف�������ات احلكومات 
بطريقة تصرفات املستهلكني واملنشآت الربحية نفسها التي 
ميك�������ن التنبؤ بها من خالل النظرية االقتصادية. وحاول أن 
يكتش�������ف ما هو شكل السلوك السياسي العقالني للحكومة 
ومواطني الدميقراطية. لكن منوذجه لم ُيس�������تخَدم بش�������كل 

واسع من ِقبل العلماء السياسيني بعُد.
ثم أق�������ام »داون�������ز« حجته يف كتابه الذي نش�������ره ع�������ام 1967م 
)داخل البيروقراطية(على اس�������تمرار وج�������ود البيروقراطيات 
قائاًل: إن احلكومات احلديث�������ة حتتاج إليها. وأجرى مقارنة 
بني النظ�������ام البيروقراطي مع نظام الس�������وق احلر، مصرحًا 
بأن بيروقراطيات احلكومة مت خلقها بس�������بب عيوب السوق 
املفت�������وح. وقال: إن الدفاع الوطني لن يكون مس�������ئولية نظام 
الس�������وق احلر؛ ألنه ال يوج�������د ضمان أن كل ش�������خص ينتفع 

سيدافع من أجله. 
ويف الوقت ال�������ذي دافع فيه »داونز« عن البيروقراطيات، فإنه 
لم يثن عليها، معترفًا بأن حتفيز البيروقراطيني يف أحيان 
كثيرة من خالل املصلحة الذاتية أكثر من املصلحة العامة. 
وق�������د وضع قائم�������ة بأه�������داف البيروقراطي حس�������ب أهميتها 
كالتالي: الس�������لطة والدخل والهيبة واألمن والراحة والوفاء 
للفك�������رة والفخر بالعم�������ل املمتاز، وأخي�������رًا الرغبة يف خدمة 
املصال�������ح العامة. وق�������د قال: إن البيروقراطيني س�������يحققون 
أهدافهم بش�������كل عقالني، وهم يحاولون حتقيق املزيد منها 
يف الوقت الذي تنخفض فيه تكاليف حتقيق هذه األهداف >

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

»أنتوني داونز«
Anthony Downs 
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التنمية اإلداريةالتنمية اإلدارية

اتس�������م العصر الذي نعيشه بالسرعة والتغير الديناميكي يف البيئة السياسية والتشريعية واالجتماعية واالقتصادية والتقنيات املتطورة، 
باإلضافة إلى تغير يف ثقافة وحاجات املجتمع، وزيادة حدة املنافس�������ة؛ مما فرض على منظمات األعمال مس�������ايرة هذا التس�������ارع والتنافس 
الشديد أو التناحر- أحياناً - فيما بينها، فهي إن لم تعمل على تغيير ذاتها وخططها، أغلقت أبوابها، وتوارت. ويكمن الفرق بني املنظمات 
الناجحة واملنظمات الفاشلة يف اعتماد الناجحة منها على اإلدارة اإلستراتيجية والرؤى بعيدة األمد، كما أن املنظمات التي ال تعتمد على 

اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي، متوت موتًا بطيئًا.  واملوت البطيء  أحد أعظم اآلفات التي تصيب املنظمات وقطاعات العمل مبقتل.
وهذا أوجب على املؤسس�������ات اختيار وتطوير عناصر إدارية، تتولى مس�������ؤوليات اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي، وقد أطلق عليهم مسمى 
مديري القمة اإلس�������تراتيجيني.  وهم األفراد الذين يتحملون مس�������ؤولية األداء الكلي للمنظمة، أو أحد أقس�������امها الرئيسية. بل إن بعض 
الدراس�������ات اإلدارية احلديثة دعت إلى التخلص من املديرين الوظيفيني وفكرهم وأس�������اليبهم التقليدية، وتبّني فكر املدير اإلس�������تراتيجي 

بأدواره الكلية الشاملة.
ومه�������ام املديرين االس�������تراتيجيني تختلف ع�������ن غيرهم من املديري�������ن، وتتمحور حول ثالث مهام رئيس�������ية يف املنظمة، توص�������ل لها »هنري 

منتسبيرج« )1973(، وهي كالتالي:
    • األدوار التش�������خيصية: فاملدي�������ر يؤدي أدوارًا إس�������تراتيجية وواجبات متع�������ددة اجتماعية أو 

قانونية، بوصفة القائد واملراقب، واملطور وامُلصلح.
    • األدوار املعلوماتي�������ة:  فه�������و املتحدث الرس�������مي الذي ينقل املعلومات للجهات واألش�������خاص 
املعني�������ني، ويوزعها، وينش�������ر املعرف�������ة بني العاملني ومجل�������س اإلدارة، والش�������ركاء داخل املنظمة 

وخارجها، مبا يعزز مكانتها.
ر لألعمال واإلجراءات والهياكل التنظيمية،      • األدوار القرارية: فاملدير اإلستراتيجي شخص ريادي، منهجه التجديد واالبتكار، فهو ُمطوِّ
وباحث عن أفضل اخلدمات والس�������لع، وعن املش�������روعات اجلديدة واألرباح العليا. كما أنه ُمصلح وُمعالج للصراعات واألزمات، يقوم بدوره 
اإلصالح�������ي يف معاجل�������ة ظروف املنظمة ويتخ�������ذ القرارات واإلج�������راءات التصحيحية، ويعمل عل�������ى توزيع املوارد املختلفة، وفق دراس�������ات 
وميزانيات تقديرية، وهو امُلفاوض مع اجلهات الداخلية، كممثل للموظفني من خالل مواجهة مش�������اكل األفراد واألقس�������ام، ومع املنظمات 

واجلهات اخلارجية.
ورغم تعدد الوظائف واألدوار يف السلم والهيكل التنظيمي، إال أن الدور األهم هو للمدير، سواء كان مديرًا ملنشأة خاصة أو عامة، صغيرة احلجم أو كبيرة.

س�������مات املدير اإلس�������تراتيجي: يتس�������م املديرون اإلس�������تراتيجيون مبهارات متيزهم عن غيرهم من املديرين، فقد حدد ) Drucker( سمتني 
أساس�������يتني للمديرين اإلس�������تراتيجيني: أوالهم�������ا يتمتعون مبهارات عالية، حي�������ث تتطلب مهامهم قدرات متمي�������زة يف التفكير والتحليل 
وتقييم البدائل واتخاذ القرارات، والتنبؤ باملس�������تقبل؛ وثانيتهما أن أعمال املدير اإلس�������تراتيجي مس�������تمرة وغير روتينية، مبعنى أن املدير 
اإلس�������تراتيجي ال يعمل باألسلوب التقليدي املبني على الوصف واملهام الوظيفية التقليدية، وأسلوب السيطرة وإصدار األوامر، بل يعمل 

وفق فريق متناغم منسجم، ويتمتع برؤية مستقبلية شاملة، حتدد مسار عمله وأهداِفه وتطوراته، ضمن الصورة الكلية للمؤسسة.
وقد حدد علماء إدارة آخرون خصائص وصفات للمدير اإلستراتيجي، من أهمها:

    • االلتزام واالنضباط يف العمل.
    • رؤية ثاقبة وقيم عليا.

    • التحدي والثقة والقدرة على مواجهة الظروف.
    • االطالع الواسع واملعرفة والفهم.

    • سياسي، قادر على تكوين وإدارة سياسة للمنظمة، وبناء وتوحيد االئتالفات.
إن املدير اإلستراتيجي اجليد - كما يقول »منتسبرج« - يسعى إلى إثارة األسئلة، وليس إيجاد األجوبة، فهو يبحث عن املشاريع والبرامج 
الت�������ي يب�������دأ بها وليس التي أجنزها، ويبحث عن الطرق التي يتخذها، واألهداف الت�������ي يحصل عليها، كما أنه يبحث عن املوظفني الذين 
يختارهم وليس األبنية التي ُيشيدها. وهذه نقطة مهمة جدًا، فما نشاهده يف منظماتنا من حرص وتنافس بعض املديرين على االهتمام 
بالبيئ�������ة املادية وزخرف�������ة املكاتب، وتزويدها بأفخم األجهزة واألثاث، مب�������ا يفوق االحتياج أحيانًا، بل وقبل االهتم�������ام باختيار وبناء موارد 

املنظمة البشرية.
فمن هو املدير الذي نريد؟ وماهي صفاته ومهاراته؟ وهل حان الوقت إلعادة تشكيل املدير الوظيفي أو التقليدي أو التخلص منه وصياغة 
مفه�������وم جدي�������د للمديرين، بعيدًا عن مفهوم املدير الذي حصر ُجّل اهتمامه، يف متابعة احلضور واالنصراف، ومالحقة واعتماد اإلجازات 

للموظفني، وصناعة مدير إستراتيجي يستطيع مسايرة بيئة سريعة التغيير ومتعددة األهداف، وقادر على مواجهة املستقبل ومفاجآته >

k   وكيلة كلية اإدارة الأعمال ل�سطر الطالبات بجامعة جازان

مقال

املديرون اإلستراتيجيون

التنمية اإلدارية

k
د.اأميمة منور البدري
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تقرير

العمل عن ُبعد..مكاسب اقتصادية واجتماعية
والشباب والمرأة أهم المستفيدين

اأدى التطور الكبر يف و�صائل وتكنولوجيا الت�صال احلديثة اإىل تطوير اأدوات العمل عن بعد، فاأ�صبح بالإمكان تنفيذ 

العدي��د م��ن امله��ام واأداء الكثر من الأعمال م��ن خارج مقر العمل، وب��داأ العمل عن بعد ي��زداد يف الكثر من جمالت 

العمل؛ مثل: املحاماة، واملحا�صبة، والإعالم، والت�صميم اجلرافيكي، بل والتعليم والتدريب اأي�صًا؛ عرب املن�صات الرقمية 

وغرها الكثر من الوظائف. يف هذا التقرير ن�صتعر�س مهارات العمل عن بعد واأهم اأ�صاليب اإدارته بنجاح.

نشأته وتطوره
املعرفة«  مجتمع  »نحو  تقرير  يوضح 
ال��ص��ادر ع��ن م��رك��ز اإلن��ت��اج اإلعالمي 
تنفيذ  أن  العزيز  عبد  امللك  بجامعة 
التواصل  أو  ب��ع��د  ع���ن  ال��ع��م��ل  ف���ك���رة 
الواليات  بجدية يف  ب��دأ  ق��د  بعد  ع��ن 

امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة م���ن���ذ أك���ث���ر من 
البداية،  ف��ف��ي  ال����زم����ان؛  م���ن  ع��ق��دي��ن 
اقتصرت الفكرة على العمل من املنزل 
احلديثة؛  االتصال  وسائل  باستخدام 
العمل  مكان  يف  العمل  مفهوم  لتغير 
وم��ا يترتب عليه من تنقالت، غير أن 

اتخاذ القرار واإدارة الوقت واإتقان التكنولوجيا مهارات �صرورية

أي  يف  العمل  لتشمل  توسعت  الفكرة 
م���ك���ان ول���ي���س يف امل���ن���زل ف���ق���ط؛ فبدأ 
ال���ن���اس ي�����ؤدون واج���ب���ات وظ��ائ��ف��ه��م يف 
املراكز  ويف  ال���س���ي���ارات  ويف  ال���ف���ن���ادق 
اخل�����اص�����ة ل���ل���ع���م���ل ع�����ن ب����ع����د، س�����واء 
أنشأتها شركات أو مجتمعات محلية، 
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التنمية اإلدارية

عن  العمل  مبهام  القيام  ميكن  حيث 
الشبكات  فيه  تتوفر  أي مكان  بعد يف 
اإللكترونية سواء كانت سلكية أو ال سلكية، 
العمل  يف  للتوسع  أمثلة  يلي  وفيما 

عن بعد:
  <  العمل عن بعد من املنزل. 

العمل يف م��واق��ع مجهزة، ع��ادة ما    >  

ت��ك��ون قريبة م��ن امل��ن��زل؛ م��ث��ل: مراكز 
إلكترونيًا  م��راف��ق معدة  وه��ي  اجل���وار، 
املستخدمني  مختلف  فيها  ي��ت��ش��ارك 
تنشئها  احمل���ل���ي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  وت���اب���ع���ة 
أعمال  رج������ال  أو  ش����رك����ات  م��ج��م��وع��ة 
مبتكرون مستقلون. وأكواخ االتصاالت 
أو م��راك��ز ات��ص��ال احل����ي، وه���ي مراكز 
املناطق  م��ا تنشأ يف  ع���ادة  إل��ك��ت��رون��ي��ة 
والنائية، حيث تزود املجتمع  الريفية 
احمل���ل���ي ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ط��ل��وب��ة ف�����ورًا. 
وكذلك املكاتب الفرعية، وهي وحدات 

منفصلة ضمن شركة محددة.
    <  العمل يف أي مكان بديل ملكان العمل، 

ح��ي��ث مي��ك��ن ل��وس��ائ��ل االت����ص����االت أن 
توفر شبكات االتصال بصورة مريحة، 
م��ث��ل: م��راك��ز االت��ص��ال ع��ن ب��ع��د، وهي 
أماكن معدة بأجهزة إلكترونية للعمل 
يف مكاتب عن بعد، وليس بالضرورة أن 
تكون قريبة من منزل العامل عن بعد. 
وه��ي محطات عمل  الهبوط،  وم��راك��ز 
مؤقتة عادة ما تقع يف أماكن متلكها الشركة.

امل���ك���امل���ات، وهي  م���راك���ز  ال��ع��م��ل يف    >  

الهاتف  ع���م���ال  ف��ي��ه��ا  ي���وج���د  أم����اك����ن 
ال��رد على مكاملات  أو  للقيام مبكاملات 
املكاملات  ت����وزي����ع  ت��ق��ن��ي��ة  ب���اس���ت���خ���دام 
ال��ت��ل��ق��ائ��ي، وع����ادة م��ا ت��س��ت��خ��دم فيها 
أج��ه��زة جت��م��ع ب��ني أج��ه��زة احلاسوب 
ي���وج���د مركز  وت���ق���ل���ي���دي���ًا  وال����ه����ات����ف. 
لكن  ال����ش����رك����ة،  م����وق����ع  امل����ك����امل����ات يف 
االجتاه احلديث هو فصلها عن مركز 
ال��ش��رك��ة؛ م��ث��ل م��رك��ز امل��ك��امل��ات لشركة 
املوجود  ل��ل��ح��اس��وب  األم��ري��ك��ي��ة  دي����ل 
ال���ه���ن���د، وه�����و م����ن أس���ال���ي���ب نظام  يف 

»استخدام اإلمكانات اخلارجية«.
  < العمل يف العديد من األماكن التي 

تتغير مع الوقت؛ مثل العامل النقال 
أو املتجول الذي ينجز عمله من سيارة 

أو فندق أو من مكتب العميل.
مفهومه ومهاراته

كتاب  مؤلفة  حيشية  فاطمة  وتشير 
مل��������اذا تلجأ  ب����ع����د:  »ال����ت����وظ����ي����ف ع�����ن 
التوظيف  إل�����ى  ال���ن���اش���ئ���ة  ال���ش���رك���ات 

املستقلني؟«  على  واالع��ت��م��اد  ُبعد  ع��ن 
إل���ى أن ال��ع��م��ل ع���ن ُب��ع��د ي��ع��رف وفقًا 
الذي  بالعمل  كينسمان«  ل»فرانسيس 
بعيدًا  م��ا  م��ك��ان  ى يف  ُي����ؤدَّ أن  يستلزم 
العمل  كانت طبيعة  س��واء  املكتب  عن 
دوام��ًا كليًا، أو دوام��ًا جزئيًا، أو يف أيام 
م��ع��ي��ن��ة، واالت����ص����ال ب��ال��ع��م��ل ع����ادة ما 
ب����داًل م���ن االنتقال  إل��ك��ت��رون��ي��ًا  ي��ك��ون 
إل��ي��ه ش��خ��ص��ي��ًا. أم���ا ال��ع��ام��ل ع��ن بعد 
فهو املوظف الدائم يف املؤسسة، الذي 
يستخدم تقنية املعلومات واالتصاالت، 
املكان،  ي��ؤدي عمله مبعزل عن  بحيث 
ويكون العمل ب��دوام كامل أو جزئي أو 

يف أيام محددة.
ال��ع��م��ل عن  أن  ف��اط��م��ة حيشية  وت���رى 
بعد يتطلب عدة مهارات ألدائه بإتقان، 

ومن أهم هذه املهارات:
ال�������ق�������رارات وحل  ات�����خ�����اذ  م�����ه�����ارة   >   

املشكالت.
   <  مهارة إدارة الوقت.

   <  القدرة على العمل منفردًا.

<<   توفير يف الوقت 
والتكاليف، وزيادة

فرص العمل، وتشجيع 
األعمال احلرة 

التنمية اإلدارية
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تقرير

<< اململكة تدعم العمل 
عن بعد مبا متتلكه من بنية 

تكنولوجية متقدمة 

   < مهارة االتصال والتخاطب مع اآلخرين.

  < اخلبرة العملية.
مزايا وعيوب

ومحمد  ال��زوم��ان  عبدالعزيز  ويشير 
العقيلي وعبدالعزيز السالمة وماجد 
الرسيني يف بحث لهم بعنوان: »العمل 
تطبيقه يف  وم��ج��االت  عامليًا  بعد  ع��ن 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة« إل���ى أن 
هناك العديد من املزايا التي يحققها 
العمل عن ُبعد، ومنها فوائد اقتصادية 

وهي:
     < انخفاض اجلهود واملصاريف الناجتة 

بحضورهم  امل���وظ���ف���ني  م��ت��اب��ع��ة  ع����ن 
وغيابهم.

    <  انخفاض الوقت الضائع يف املكاتب 

التقليدية بني االجتماعات والزيارات 
غير املثمرة، وق��راءة ما ال ج��دوى منه 
واملشاركة يف  ال��زم��الء  مع  بالثرثرة  أو 

األفراح واألحزان.
ارت��ف��اع مستوى اجل���ودة؛ ألن أغلب   >  

األع���م���ال ال��ت��ي ت��ن��ف��ذ م��ن خ���الل هذه 
مراجعتها  مي��ك��ن  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��وس��ائ��ل 
فيها  وال��ت��ع��دي��ل  ورف��ض��ه��ا  وحتسينها 

بأسهل وأقل التكاليف.
   <   انخفاض تكلفة االستئجار واحلرية 

يف اختيار موقع املكاتب حيث ال حاجة 
لتوفير مكاتب لكل املوظفني.

ب��خ��ب��رات عديدة  ميكن االس��ت��ع��ان��ة    >  

وبعيدة  قريبة  مختلفة  مناطق  وم��ن 
ب���أق���ل ال��ت��ك��ال��ي��ف، ح��ي��ث ي��ت��م تقدمي 
والتواجد  احل���ض���ور  ب�����دون  اخل���دم���ة 

اجلسدي.
   <  ت��وف��ي��ر ف����رص ال��ع��م��ل ل��ف��ئ��ات من 

امل��ج��ت��م��ع ل����م ت���ك���ن ُت����ت����اح ل���ه���ا فرصة 
كاملقعدين  ال����ع����م����ل؛  يف  االش������ت������راك 
العمل  م����ن  ال����راغ����ب����ات  أو  وامل���ع���اق���ني 
ع���ن محاذير  ب���ع���ي���دًا  ال���س���ي���دات،  م���ن 

االختالط ومشاكله.
يعمل  وج����ود مجتمع  ف���إن  ك��ذل��ك   >   

إنتاجه  أف��������راده؛ س��ي��زي��د م���ن  ج��م��ي��ع 
ودخله القومي مما يضيف إلى الناجت 

العام، ويزيد يف دخل األفراد.
   < كما أن العمل عن بعد سيؤدي إلى 

الشخصية،  املصروفات  تخفيضات يف 
ع��ن مربية  ال��ب��ي��ت  رب���ة  ف��ق��د تستغني 
للتنقل  لها  وس��ي��ارة  س��ائ��ق  أو  لألبناء 

من العمل وإليه.
أما املزايا والفوائد االجتماعية فهي:

للتوفيق بني  ل��ل��م��رأة  ف��رص��ة  م��ن��ح   >   

وه��ذا سيعود  األطفال،  ورعاية  العمل 
على النشء بحسن التربية واإلشراف 

املباشر واملستدمي من األم أو األب.
مفيدة  ف��ئ��ات  بتشغيل  االس���ت���ف���ادة   >  
من السيدات ممن ال يرغنب يف العمل 

املختلط.
 < ت���وس���ع إش�������راك ف���ئ���ات امل���ع���اق���ني يف 
إل������ى دمجهم  ي�������ؤدي  وه�������ذا  ال���ع���م���ل؛ 
الرضاء  ل���ه���م  وي����ق����دم  امل���ج���ت���م���ع،  يف 

والتعويض النفسي.
ل��ل��ع��م��ل يف مناطق  م���ج���االت  خ��ل��ق   >  

معروفة بانعزالها الزراعي أو القروي.
للمشاركة  للجميع  الفرصة  إتاحة   >   

يف ال��ع��م��ل واإلن���ت���اج مب��ا يف ذل���ك كبار 
مجتمع  خلق  أي  واملتقاعدون؛  السن 

عامل بجميع أفراده.
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التنمية اإلدارية

تنشيط األع��م��ال احل��رة املستقلة   >  

الصغيرة وتشجيعها.
وفيما يتعلق بعيوب العمل عن بعد، 

فهي:
الذي  ال��ن��ف��س��ي  ي��ق��دم اإلش���ب���اع  ال   >

العاملني  م���ن  ال���ك���ث���ي���رون  ي��ح��ت��اج��ه 
عمل  ف��ري��ق  إل��ى  باالنتماء  بالشعور 

متواجد جسدًا وحركة منظورة.
ع��ن بعد  العمل  ب��أن  ال��ع��ام  الشعور   >

ه��و ع��م��ل إض����ايف، وأن ه���ذه األعمال 
هي أعمال مؤقتة أو أعمال موسمية 
ال مي��ك��ن االع���ت���م���اد ع��ل��ي��ه��ا يف منح 

االستقرار املالي والوظيفي.
< االفتقار وافتقاد االحتكاك العملي 

والفكري بني فريق العمل والتنافس 
يف األداء واإلنتاج، مما يعني افتقاد 
روح الفريق واملنافسة املفيدة لصاحب 

العمل.
احلديثة  األع�����م�����ال  م����ن  ي��ع��ت��ب��ر   >  
واجلديدة، واإلقبال عليه ال يزال يف 
جتاربه األولى؛ لذا فإن هناك الكثير 
م��ن امل���خ���اوف، وخ��اص��ة ف��ي��م��ا يعتبر 
س��ري��ًا أو خ��اص��ًا، كما أن ه��ذا العمل 
م��ن األخ��ط��اء لعدم  ي��ت��ع��رض لكثير 
املعرفة  أو  السابقة  ال��ت��ج��ارب  وج���ود 
امل��خ��زون��ة ل��ه��ذا ال���ف���رع اجل���دي���د من 

األعمال.
اخلارجية  العمالة  منافسة  فتح   >  
للعمالة احمللية؛ مما قد يزيد صعوبة 

احلصول على وظائف للمواطنني.
العمل  أن  إل��ى  الباحثون  يشير  كما 
العوائق.   ب��ع��ض  ي���واج���ه  ب��ع��د  ع���ن 

منها ما يلي:

العمل  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا  اح���ت���ي���اج   >  
واع���ت���م���اده ع��ل��ى وس��ي��ل��ة ت��ق��ن��ي��ة غير 
متوفرة يف كل مكان؛ لذا فان هناك 

محدودية يف إمكانية االستخدام.
أن التوسع يف هذا العمل يتطلب   > 
االعتماد  يعني  مم��ا  موسعة؛  تقنية 
على البنية األساسية يف التجهيزات 
إعدادها  ي��ت��ك��ل��ف  م���ا  وه����و  األول����ي����ة، 
م��ب��ال��غ ك��ب��ي��رة وزم���ن���ا ط���وي���اًل وتقوم 
أجهزة  أو  ش��رك��ات ضخمة  غالبًا  بها 
حكومية، ويجب االنتظار يف التنفيذ 
امل��ادي��ة أو  املرحلي حسب اإلم��ك��ان��ات 

الزمنية.
فوق  لتعليم  العمل  ه��ذا  احتياج   >    

املتوسط؛ ل��ذا ف��إن ه��ذا العمل ليس 
املجتمع،  ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع  م���ف���ت���وح���ًا 
وه��ن��اك ش���روط تعليمية خ��اص��ة ملن 

ميكن أن ميارس هذا العمل.
    < ض��رورة وج��ود وسيط تقني، وهو 

املكان الذي يتقابل فيه طرفا العمل، 
متماثاًل  ال���وس���ي���ط  ي���ك���ون  ال  وق�����د 

ومتالئمًا مع الطرف اآلخر.

بعد يف  ع��ن  العمل  إمكانية  ع��دم   >    

ك���ل األع����م����ال امل��م��ك��ن��ة، وق����د يساعد 
أن�����ه خاص  إال  األع�����م�����ال،  ب���ع���ض  يف 
ب����األع����م����ال ال���ن���ظ���ري���ة وال����ت����ي ميكن 
إلكترونيًا،  موادها  وانتقال  تنفيذها 
العضلية  ل���ألع���م���ال  م���ن���اس���ب  وغ���ي���ر 

واجلسدية.
توجه حديث

ويشير كلٌّ من: د. عبداهلل بن عبداهلل 
اجلمعة، ود. أحمد نغميش، ود. ناهد 
أب����و زي����د م���ن ج��ام��ع��ة األم���ي���ر سطام 
ب�:  املعنون  بحثهم  يف  عبدالعزيز  بن 
»العمل عن بعد كتوجه حديث لتعزيز 
دور املرأة وذوي االحتياجات اخلاصة 
يف ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع احمل���ل���ي« إل����ى أن 
أح�دث  م�����ن  ب��ع�����د يعتبر  ع�����ن  ال��ع��م�����ل 
الكثير  ت��ع��ت��م��ده�����ا  ال��ت�����ي  ال��ت��وج��ه�����ات 

<<  بدايته من املنزل
 و7 نصائح إلدارة فرق 
العمل عن بعد بنجاح

التنمية اإلدارية
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ن��ح��و توفير  ال�������دول  م�����ن 
العديد  يف  ع��م�����ل  ف�����رص 
األعمال  ق���ط���اع�������ات  م����ن 
ل����ك����ث����ي����ر م�����������ن األف�������������راد، 
وذوي  امل�����������رأة  وخ����اص���������ة 
اخلاصة.  االح���ت���ي���اج���ات 
انتش�ار  على  س�اعد  وق��د 
ودعم�ه  ����ه  ال����ت����وجُّ ه���������ذا 
للتقني�ات  الهائل  التق�دم 
احلديثة واالتصاالت وما 
املعلومات  تقنية  ت��وف�����ره 
والت�ي  ال����ت����واص����ل،  م�������ن 
التحتية  ال��ب��ن��ي�����ة  مت��ث��ل 
العم�ل  ف�رص  م�ن  لكثير 
أول�ت  وق������د  ب���ع�������د.  ع�������ن 
اململكة العربي�ة الس�عودية 
ه�����ذا ال��ت��وج�����ه ك��ث��ي��رًا م�ن 
االهتمام والرعاي�ة، نظ�رًا 
للتقني�ات  الهائل  للتق�دم 

البيئ�ة  وتوف�ر  واالت���ص���االت،  احلديثة 
وتناس�به  ب��ع�����د  ع�����ن  للعم�ل  امل��ن��اس��ب��ة 
م�����ع ث��ق��اف�����ة امل��ج��ت��م��ع، واحل���اج���ة إلى 
امل��رأة يف  تقليل نس�ب البطال�ة، ورغب�ة 
املجتمع وحتقيق               تنمي�ة  يف  املساهمة 

التنمية املستدامة.
العربية  امل��م��ل��ك��ة  أن  ال��ب��اح��ث��ون  وي���رى 
الفجوة  تقليل  على  تعمل  السعودية 
الصناعية  ال��دول  وبني  بينها  التقنية 
وق���د مت��ث��ل هذا  ع���ام 2020م.  ب��ح��ل��ول 
الوطنية  اخلطة  أه��داف  يف  االهتمام 
حيث  امل��م��ل��ك��ة،  يف  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية 
تهدف هذه اخلطة إلى دعم االقتصاد 
الوطني بتنمية وتطوير صناعة تقنية 

التجارة  ع��ل��ى  واالع���ت���م���اد  امل��ع��ل��وم��ات 
الوطنية  الكوادر  وإع��داد  اإللكترونية، 
الكفاءة  ورف�������ع  ع���ل���ي���ه���ا،  واالع����ت����م����اد 
املصروفات  ت��ق��ل��ي��ل  م���ع  واإلن���ت���اج���ي���ة 
وكذلك تبنت اخلطة القومية لتقنية 
املعلومات الس��عودية هدفًا صريحًا وهو 
السعي لتدعيم نظام العمل عن بعد، 
التقني��ات  تطوير وحتديث  من خالل 

الضرورية لتبني هذا النظ��ام. 
7 نصائح

ريفيو«؛  بيزنس  »ه��ارف��ارد  ملوقع  ووفقًا 
ف��ق��د ت��وص��ل��ت دراس�����ة ع��ل��م��ي��ة أجرتها 
ع����ام 2016 حول  »س��اي��ت��رك��س«  ش��رك��ة 
ال���ع���م���ل ع����ن ب���ع���د يف دول������ة اإلم�������ارات 
 %83 ح����وال����ي  أن  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 

م��ن امل��وظ��ف��ني ق��د اس��ت��ف��ادوا م��ن هذه 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��ي��ع��م��ل��وا خ����ارج املكتب 
واستمتعوا بالرضا الوظيفي والتوازن 

بني العمل واحلياة. 
املتخصص  اإلداري  امل����وق����ع  وي����ق����دم 
فرق  إلدارة  مهمة  ن��ص��ائ��ح   7 »م��ك��ت��ب« 
العمل عن بعد بنجاح، وهي: التواصل 
مع الفريق أساسي وضروري، والتعامل 
يعزز  الشخصي  ول��ك��ن  جيد  ال��رس��م��ي 
الثقة، واحترام فارق التوقيت اخلاص 
االعتبار  ب����ع����ني  وخ�������ذ  ب����امل����وظ����ف����ني، 
االخ���ت���الف ال��ل��غ��وي وال���ث���ق���ايف، وضع 
القوانني التي تخدم الشركة والفريق ككل، 
على  ي��س��اع��دان  والتحفيز  وال��ت��دري��ب 

النجاح، ومتابعة املهام وتنفيذها >

تقرير
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3 أهداف واألهمية
ويف ض�������وء ذلك ح�������ددت الدراس�������ة 3 أهداف 
لها وه�������ي: التعرف عل�������ى خصائص مؤلفي 
البح�������وث احملاس�������بية املنش�������ورة يف املجالت 
البح�������وث،  ه�������ذه  وخصائ�������ص  احملكم�������ة، 
وخصائ�������ص ه�������ذه املجالت خالل الس�������نوات 
2001-2017م. وتب�������دو أهمية هذه الدراس�������ة 
م�������ن 3 ن�������واٍح وه�������ي: قل�������ة ع�������دد الدراس�������ات 
العربي�������ة يف هذا املج�������ال وبالتالي ميكن أن 
تخرج الدراس�������ة مبجموعة توصيات ودروس 
مستفادة لتحس�������ني النشر العلمي للبحوث 
احملاس�������بية يف اململك�������ة العربية الس�������عودية، 

أوراق علمية

312 باحثآ يف اململكًة نشروا 226 بحثًا أغلبها يف احملاسبة املالية بنسبة %45

دراسة سعودية توصي: إصدار مجالت سعودية للبحوث 
المحاسبية وإدراجها ضمن معامل التأثير العربي

�صهد علم املحا�صبة واملجالت العلمية املهتمة به تطوراً كبراً خالل العقدين الأخرين من القرن الع�صرين؛ ونتيجة 

لذلك فقد اهتمت الدول العربية ب�صكل كبر بحركة الن�صر العلمي من خالل انت�صار املجالت الأكادميية املتخ�ص�صة 

املحا�صبية  املجالت  تلعبه  الذي  الدور  لأهمية  ونظراً  املحا�صبة.  بينها  ومن  املختلفة  مبجالتها  الإدارية  العلوم  يف 

مة يف الن�صر العلمي للمعرفة املحا�صبية وتراكمها؛ فقد اهتم العديد من الباحثني بدرا�صة اجتاهات الن�صر يف  امُلحكَّ

هذه املجالت. وبالرغم من ذلك فاإن الدرا�صات العربية التي اهتمت بدرا�صة هذه الجتاهات ما زالت حمدودة، فال 

توجد اإل درا�صة واحدة فقط اهتمت بر�صد البحوث املحا�صبية املن�صورة يف اململكة العربية ال�صعودية وذلك خالل 

الفرتة من 1980-2000م. ويف �صوء ذلك قام د.ماجد حممد ال�صيد جزر باإجراء درا�صة تر�صد »اجتاهات البحوث 

واملن�صورة يف  ال�صنوات 2001-2017م«،  ال�صعودية خالل  العربية  اململكة  مة يف  امُلحكَّ املن�صورة يف املجالت  املحا�صبية 

جملة »الإدارة العامة«، ون�صتعر�صها معكم يف هذا العدد من »التنمية الإدارية«.

مة خالل هذه الفترة، وذلك وفقًا ل� 3 متغيرات تتعلق  قام الباحث مبراجعة 226 بحثًا مت نش�������رها يف 10 مجالت س�������عودية ُمحكَّ
باآلتي: خصائص البحوث احملاس�������بية املنش�������ورة، وخصائص مؤلفيها، واملجالت التي نش�������رت هذه البحوث؛ بهدف التعرف على 
تطور البحوث احملاسبية املنشورة يف اململكة يف تلك الفترة، خاصة وأن املتتبع لهذه الدراسات لن يجد سوى دراسة واحدة فقط 
مة. إال أنه قد حدثت عدة تغيرات خالل السنوات التي تلت العام  ُأجريت خالل الفترة 1980-2000م وركزت على 3 مجالت ُمحكَّ
2000م، تشير إلى تطور ومنو بيئة البحث العلمي يف اململكة، وصدور مجالت علمية جديدة معنية بالبحوث احملاسبية؛ ولذلك 

فإنه من املتوقع أن تؤثر هذه التغيرات على اجتاهات هذه البحوث املنشورة الالحقة بهذا العام.

الفج�������وة  حج�������م  حتدي�������د  يف  واملس�������اعدة 
البحثي�������ة بني ه�������ذه النوعية م�������ن البحوث 
على املستويني احمللي والدولي خالل هذه 
الس�������نوات، وتتض�������ح أهمية الدراس�������ة أيضًا 
يف ظل التط�������ورات التي تش�������هدها اململكة، 
ومنه�������ا على س�������بيل املثال: أن م�������ن أهداف 
رؤي�������ة اململك�������ة 2030 يف مج�������ال التعليم أن 
تكون هناك 5 جامعات سعودية على األقل 
ضمن أفضل 200 جامعة يف العالم بحلول 
عام 2030م/1452ه�، وه�������و ما يتطلب زيادة 

النشر العلمي للجامعات السعودية.
6 معايير و10 مجالت

وقد حدد د.ماجد ج�������زر 6 معايير الختيار 
األعم�������ال العلمي�������ة محل الدراس�������ة تتعلق 

بكل من: املجلة، وطبيعة البحث، والنطاق 
واملؤل�������ف،  املوض�������وع،  وطبيع�������ة  الزمن�������ي، 
وعين�������ة البحث. وبن�������اًء على ه�������ذه املعايير 
مت اختي�������ار 10 مجالت ُمحكم�������ة تصدر يف 
اململكة وقامت بنش�������ر البحوث احملاس�������بية 

مجلة »اإلدارة العامة« من 
أكثر املجالت السعودية 
مة اهتمامًا بنشر  احمُلكَّ

البحوث احملاسبية

إعداد : د.أحمد زكريا أحمد
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التنمية اإلدارية

خالل تلك الس�������نوات وهي: مجل�������ة اإلدارة 
العام�������ة )تصدر عن معه�������د اإلدارة العامة(، 
ومجل�������ة االقتص�������اد واإلدارة )الص�������ادرة عن 
جامعة امللك عبدالعزي�������ز(، ومجلة العلوم 
اإلداري�������ة )تصدرها جامعة امللك س�������عود(، 
)تص�������در  اإلس�������المي  االقتص�������اد  ومجل�������ة 
ع�������ن جامع�������ة املل�������ك عبدالعزي�������ز(، ومجلة 
البحوث احملاسبية )الصادرة عن اجلمعية 
املل�������ك  بجامع�������ة  للمحاس�������بة  الس�������عودية 
س�������عود(،  ومجلة العلوم اإلنسانية )تصدر 
ع�������ن جامعة امللك فيص�������ل(، ومجلة العلوم 
اإلنس�������انية واالجتماعية )تصدرها جامعة 
اإلمام محم�������د بن س�������عود(، ومجلة العلوم 
اإلدارية واالقتصادية )الصادرة عن جامعة 
القصي�������م(، ومجل�������ة جامع�������ة ج�������ازان: فرع 
العلوم اإلنسانية، ومجلة العلوم اإلنسانية 

واإلدارية )تصدر عن جامعة املجمعة(.
املؤلفون والبحوث

وقد أسفرت الدراسة عن نتائجها عبر ثالثة 
مس�������تويات: أولها يتضمن مستوى الهدف 
األول اخل�������اص بخصائ�������ص مؤلف�������ي هذه 
البحوث الذين بلغ عددهم 312 باحثًا خالل 
الفت�������رة الزمنية للدراس�������ة )2001-2017م(. 
ويرى الباحث أنه بالرغم من أن هذا العدد 
اتس�������م بالتذبذب بني الزيادة والنقصان إال 
أن االجتاه العام منذ عام 2012م هو االجتاه 
نحو االنخفاض، وقد كانت النس�������بة األكبر 
من هؤالء املؤلفني ينتمون ملؤسسات داخل 
اململكة العربية السعودية، والتي بلغت %63 
مقاب�������ل ما نس�������بته 37% للمؤلفني املنتمني 
ملؤسس�������ات خ�������ارج اململك�������ة، وميي�������ل تأليف 
البحوث احملاسبية املنشورة يف تلك املجالت 
إل�������ى التأليف الفردي بنس�������بة 66% يف حني 
بلغت نس�������بة التأليف املشترك بني أكثر من 
باحث واحد 34%، وأن نسبة اإلنتاج العلمي 

للمؤلفني بلغت 1,38 مؤلف لكل بحث.
وفيما يتعلق بالنتائج على مستوى الهدف 

بخصائ�������ص  اخل�������اص  للدراس�������ة  الثان�������ي 
البح�������وث احملاس�������بية املنش�������ورة يف املجالت 
مة، فق�������د اتضح أن عددها  الس�������عودية احمُلكَّ
بل�������غ 226 بحث�������ًا، وأن املج�������االت الرئيس�������ية 
ملوضوعاتها متيل أكثر إلى احملاسبة املالية 
بنس�������بة 45% ثم املراجعة والتوكيد بنس�������بة 
28% ثم احملاسبة اإلدارية والتكاليف بنسبة 
9%، وتتح�������دد أس�������اليب البحث الرئيس�������ية 
املس�������تخدمة يف هذه البحوث يف أنها متيل 
أكثر إلى أس�������لوب الدراسات املسحية بنسبة 
44% يلي�������ه أس�������لوب الدراس�������ات األرش�������يفية 
بنسبة 39% ثم أسلوب الدراسات امليدانية/

دراس�������ة احلالة بنس�������بة 3% إضافة ألساليب 
أخرى كاألسلوب التحليلي الوصفي فقط 
أو مراجعة األدبيات الس�������ابقة، ويغلب على 
اللغة املس�������تخدمة يف البحوث أنها العربية 
بنس�������بة 86% مقابل 14% منه�������ا كانت باللغة 

اإلجنليزية.
املجالت واللغة

وحتددت نتائج الدراس�������ة اخلاصة مبستوى 
اله�������دف الثالث له�������ا املتعلق�������ة بخصائص 
املجالت املنش�������ور فيها تل�������ك البحوث يف أن 
أكبر عدد مت نشره كان يف مجلة »االقتصاد 
واإلدارة« بواق�������ع 63 بحث�������ًا تلته�������ا وبف�������ارق 
طفيف مجلة »اإلدارة العامة« بإجمالي 60 
بحث�������ًا ثم مجلة »البحوث احملاس�������بية التي 
نش�������رت 39 بحثًا ثم مجلة »العلوم اإلدارية 
واالقتصادي�������ة« بواقع 32 بحث�������ًا، واتضح أن 
أكبر ع�������دد من مؤلف�������ي هذه البح�������وث كان 
مبجل�������ة »االقتص�������اد واإلدارة« بإجمالي 99 
باحثًا تلته�������ا مجل�������ة »اإلدارة العامة« بعدد 
75 باحث�������ًا ثم مجلة »البحوث احملاس�������بية« 
بواقع 49 باحثًا ث�������م مجلة »العلوم اإلدارية 
واالقتصادي�������ة« بإجمال�������ي 46 باحثًا، وتبني 
أن أكب�������ر ع�������دد م�������ن البح�������وث احملاس�������بية 
املش�������تركة بني أكث�������ر من مؤلف مت نش�������ره 
يف مجل�������ة »االقتص�������اد واإلدارة« بواق�������ع 14 

بحثًا مشتركًا تلتها مجلة »اإلدارة العامة« 
بعدد 14 بحثًا مش�������تركًا ثم مجلة »العلوم 
اإلداري�������ة واالقتصادية« بإجمالي 12 بحثًا 
مش�������تركًا ثم مجلة »البحوث احملاس�������بية« 
بواقع 10 بحوث مش�������تركة، ويف املقابل كان 
أكبر ع�������دد من تلك النوعي�������ة من البحوث 
الفردي�������ة يف مجل�������ة »اإلدارة العامة« بعدد 
46 بحث�������ًا فردي�������ًا تلتها مجل�������ة »االقتصاد 
واإلدارة« ومجلة البحوث احملاسبية بواقع 
29 بحث�������ًا فردي�������ًا ل�������كل منهما ث�������م مجلة 
العل�������وم اإلداري�������ة واالقتصادي�������ة بإجمالي 
20 بحث�������ًا فرديًا، وق�������د اقتصرت 5 مجالت 
منها على نش�������ر البحوث احملاسبية باللغة 
العربية فقط وهي: اإلدارة العامة، والعلوم 
اإلنس�������انية  والعلوم  واإلدارية،  اإلنس�������انية 
والعلوم  اإلنسانية،  والعلوم  واالجتماعية، 
اإلنس�������انية واإلدارية، بينما باقي املجالت 
قامت بنش�������ر البحوث احملاسبية باللغتني 
العربي�������ة واإلجنليزي�������ة وه�������ي: االقتص�������اد 
واالقتص�������اد  اإلداري�������ة،  والعل�������وم  واإلدارة، 
والعلوم  والبحوث احملاس�������بية،  اإلسالمي، 

اإلدارية واالقتصادية.
3 توصيات

ويبدي د.ماجد جزر 3 توصيات لدراس�������ته 
مة  وه�������ي: العمل على إصدار مجالت ُمحكَّ
يف  احملاس�������بية  البح�������وث  يف  متخصص�������ة 
اململك�������ة العربية الس�������عودية س�������واء كانت 
يف  متخصص�������ة  أو  التخص�������ص  عام�������ة 
مجال محاس�������بي معني كاحملاس�������بة املالية 
أو املراجع�������ة، والعمل عل�������ى إدراج املجالت 
املقترحة املتخصصة يف البحوث احملاسبية 
ضمن مش�������روع معام�������ل التأثي�������ر العربي، 
وض�������رورة التع�������رف عل�������ى مش�������اكل البحث 
العلمي ومشاكل النشر العلمي يف املجالت 
م�������ة على املس�������تويني احمللي والدولي  احمُلكَّ
م�������ن وجه�������ة نظ�������ر الباحث�������ني واجلامعات 

وهيئات حترير املجالت نفسها >
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5 إستراتيجيات إلدارة صراعات العمل 
ومواجهتها مهارة مهمة

الن�صحاب والإجبار وامل�صاومة والتعاون وتلطيف الأجواء

تحقيق

يلجاأ الكثر من املديرين اإىل زيادة روح التناف�س بني املوظفني؛ كي ي�صتنفروا طاقاتهم ويحققوا اأعلى معدلت 

د بينهم �صراعًا مكتومًا تظهر اآثاره ال�صلبية فيما بعُد  الأداء يف العمل، لكنهم ل يدركون اأن هذا التناف�س يولِّ

وي�صطرون بعدها اأن يعاجلوا هذه الآثار ال�صلبية بو�صائل عدة، وتتنوع الأ�صباب املوؤدية لل�صراع يف بيئة العمل 

فيما بني املوظفني اأو بينهم وبني مديريهم، وتوجد العديد من الو�صائل والإ�صرتاتيجيات ملواجهة هذا ال�صراع 

ومعرفة اأ�صبابه وعالج اآثاره ال�صلبية على جهة العمل..يف هذا التحقيق ن�صتعر�س اأهم هذه الإ�صرتاتيجيات 

واأن�صبها للق�صاء على �صراعات العمل. 

إعداد :
سامح الشريف

إعداد : سامح الشريف

إستراتيجيات »جونسون«
معمار  د.ص��الح صالح  يقول  البداية  يف 
الثقافية  بامللحقية  التدريب  إدارة  مدير 
السعودية بأمريكا: »لعل اجلميع يتفقون 
��ع ب��ش��ري س��ي��ك��ون فيه  ع��ل��ى أن أي جت��مُّ
صراع؛ وبالتالي يجب أن نكون جاهزين 
ل��ه قبل وق��وع��ه م��ن خ��الل إستراتيجيات 
علمية وعملية إلدارة هذا الصراع. ولعل 
أفضل املراجع التي اطلعت عليها مؤخرًا 
اخلماسية  اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة  ت���ل���ك  ه����ي 
ال���ت���ي أط��ل��ق��ه��ا »ج���ون���س���ون« ع����ام 1981م 
ما  حيوان  منها  طريقة  كل  ميثل  والتي 
والثعلب،  وال���دب،  وال��ق��رش،  )السلحفاة، 

والكلب(:
)1( إستراتيجية االنسحاب )السلحفاة(: 
يف هذه اإلستراتيجية ينسحب الشخص 
إلى موقعه السابق؛ حتى يتجنب النزاع 
مت����ام����ًا ك���م���ا ت��ن��س��ح��ب ال���س���ل���ح���ف���اة إلى 

مخبأها! فيقوم الشخص عندما يواجه 
عوائق باالنسحاب ويستغني عن أهدافه 
وعالقاته؛ حتى يبتعد عن القضايا التي 
بسببها يدور الصراع، وعن الناس الذين 
ميكن أن يتصارع أو يختلف أو ال يتفق 
معهم، كما يعتقد الشخص أنه ال أمل 
كما  بالعجز  ف��ه��و يشعر  ال���ص���راع،  حل��ل 
يعتقد أنه من األسهل أن ينسحب بدنيًا 

ونفسيًا من الصراع بداًل من مواجهته.
)2( إستراتيجية اإلجبار )سمك القرش(: 
أن يستقوي على  الشخص  وهنا يحاول 
الشخص اآلخ��ر ع��ن طريق إج��ب��اره على 
ق��ب��ول ح��ل��ول ال���ص���راع امل��ق��ت��رح��ة، ويكون 
أول�����وي�����ة مطلقة  ه���ن���ا  ال����ه����دف  حت���ق���ي���ق 
بالشخص اآلخر  أما عالقاته  للشخص، 
ف��ل��ي��س ل��ه��ا أه��م��ي��ة، ف��س��م��ك ال��ق��رش من 
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نظر  وجهتي  ب��ني  املشتركة  األرض��ي��ة  م��ا 
متطرفتني أو متباعدتني.

)الكلب  ال����ت����ع����اون  إس���ت���رات���ي���ج���ي���ة   )5(
األليف(: وهنا األهداف والعالقات مهمة 
واألشخاص  العالية!  القيمة  نفس  ولها 
ال���ت���ع���اون ينظرون  ي��س��ت��خ��دم��ون  ال���ذي���ن 
لذلك  حُت��ل؛  أن  يجب  كمشكلة  للصراع 
ي��س��ت��خ��دم��ون أس���ال���ي���ب م��خ��ت��ل��ف��ة حتى 
يصلوا إلى حل يحقق أهدافهم وأهداف 
يعتقدون  ك���م���ا  اآلخ�����ري�����ن،  األش����خ����اص 
ب��إم��ك��ان��ي��ة حت��س��ني ال��ع��الق��ة ع���ن طريق 
تخفيف التوتر بينهم، وهم يستخدمون 
ال��ن��ق��اش ال���ه���ادف ل��ت��ح��دي��د امل��ش��ك��ل��ة، ثم 
البدائل وينفذون بدياًل  يقومون بتوليد 
يتفقون عليه؛ لذلك جتد أن احللول يف 
هذا األسلوب ترضي أطراف الصراع كما 

ُتبِقي العالقة قوية.
جانبان للصراعات

من جانبه، يقول علي بن سعود الشهراني 
التعليم  وزارة  وك��ي��ل  م��ك��ت��ب  ع����ام  م��دي��ر 
املنظمات  تخلو  »ال  املشتركة:  للخدمات 

الصراعات  م��ن وج��ود  أن��واع��ه��ا  مبختلف 
يف العمل، لكن السؤال الذي يتبادر إلى 
األذهان: ما أسباب هذه الصراعات؟ ومن 
أين يظهر الصراع؟ ومن خالل مالحظة 
من  ت���أت���ي  ال���ص���راع���ات  أن  أرى  ع��م��ل��ي��ة؛ 
جانبني أساسيني: اجلانب األول: طبيعة 
العمل نفسه هي َمْن تخلق الصراع؛ وهذا 
من منظور إداري بحت. فبعض املديرين 
هم َمْن يجعلون العمل كزجاجة يتسابق 

خالل سلوكياته يعتقد أن الصرعات ُتنتج 
رابحًا وخاسرًا، بطاًل وضحية، فالربح أو 
الفوز يعطي ه��ؤالء األشخاص إحساسًا 
باإلجناز واالفتخار. فهم يحاولون الربح 

وحتقيق أهدافهم بوسائل الهجوم.
)3( إستراتيجية تلطيف األجواء )الدبُّ 
اللطيف(: وهنا تكون العالقة مهمة جدًا 
، ويكون حتقيق األهداف الشخصية أقل 
يكون  أن  الشخص  ي��ح��اول  حيث  قيمة، 
ويعتقد  اآلخ��ري��ن،  من  ومحبوبًا  مقبواًل 
ب الصراع لصالح  الشخص بضرورة جتنُّ
االنسجام مع اآلخرين ليكون مقبواًل من 

طرفهم.
)الثعلب(:  امل��س��اوم��ة  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة   )4(
ب���درج���ة معتدلة  ال��ش��خ��ص ه��ن��ا  وي��ه��ت��م 
بأهدافه وبعالقاته مع اآلخرين، كالثعلب 
يسعى نحو املساومة، ويستغني عن جزء 
مقنعة  أساليب  ويستخدم  أه��داف��ه،  م��ن 
ليستغني اآلخرون عن جزء من أهدافهم 
ل��ل��ص��راع م��ع الشخص  حتى يصل حل��ل 
اآلخ�����ر، ح��ي��ث ي��ك��س��ب ك���ل ش��خ��ص شيئًا 

<<  علي الشهراني:
 التنافس يزيد اإلنتاجية 
د الصراع؛ والعمل  لكنه يولِّ

اجلماعي هو احلل

<<  د.صالح معمار:
الصراع أمر بديهي، ويجب 

أن نستعد له بإستراتيجيات 
علمية وعملية

التنمية اإلدارية
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املوظفون على فك هذه الزجاجة؛ لعلهم 
ي���ظ���ف���رون ب���ش���يء مم����ا حت���ت���وي���ه. وه����ذا 
زيادة  يف  تسهم  التي  اإليجابية  م��ن  فيه 
وجود  إلى  إضافة  اإلنتاج،  التنافسية يف 
عدد من السلبيات، وأهمها وجود الصراع. 
وبالرغم من وجود بعض اآلث��ار السلبية 
يف التنافس بني املوظفني؛ إال أنه يسهم 
املواهب  وُيِظهر  التقدم  يف تطوير عجلة 
مع ظهور بعض املشاكل التي سرعان ما 
تزول حيال حتقيق الهدف، وهذا أعتبره 

أفضل الصراعني«.
ويتابع الشهراني: أما اجلانب الثاني فهو 
صراع املوظفني فيما بينهم دون أن يكون 
للعمل دور أساسي يف ذلك، وهذا سلبياته 
املوظف ال  إن  إيجابياته، حيث  أكثر من 
على  العمل  يبرهن ألص��ح��اب  ب��أن  يهتم 
لتحقيق  يسعى  وأن��ه  إيجابيٌّ  تفكيره  أن 
باآلخرين.  األذى  إحل���اق  دون  املصلحة 
لألسف، فاملوظف يسعى إلسقاط زميله، 

ويحاول أن يصطاد يف املاء العكر لشيء 
يف النفس.

وي���ت���س���اءل ال���ش���ه���ران���ي: م���ا ه���و احل����ل يف 
ت��ل��ك اخل����ي����ارات؟ وي��ج��ي��ب بقوله:  م��ث��ل 
»م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري، ف��إن احل��ل أن يسعى 
ص��اح��ب ال��ع��م��ل ل��الس��ت��ف��ادة م��ن النقاط 
يسعى  وأن  احلالتني،  كلتا  يف  اإليجابية 
ملعاجلة السلبيات وتفاديها، فعلى سبيل 
املثال، يقوم بوضع خطة لتحقيق هدف 
م��ا، وه��ذا ال��ه��دف ال يكون ه��دف��ًا رئيسيًا 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، وإمن����ا ي��ك��ون مب��ث��اب��ة اختبار 
مصلحة  تهمه  م��ن  وم��ع��رف��ة  للموظفني 
العمل وأنها فوق كل مصلحة، ومن يفكر 
قبل  نفسه  وحت��ط��ي��م  ال��ع��م��ل  تعطيل  يف 

اآلخرين.
بذلك  أن��������ه  ال�����ش�����ه�����ران�����ي  ع����ل����ي  وي����������رى 
يستقطب  أن  ال��ع��م��ل  ص��اح��ب  يستطيع 
َم���ْن ي��ت��ص��ارع��ون ع��ل��ى ال��ت��ق��دم واالزده����ار 
)وهؤالء هم من سيكون جناحهم جناحًا 

للمنظمة(. أما من يكتشف أنه سيسبب 
ل��ه امل��ت��اع��ب وي��ق��ل��ل م��ن خ��ط��ط املنظمة 
أو معاجلة  إب���ع���اده  ف��ع��ل��ي��ه  امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
النجاح  سيستطيع  أن���ه  رأى  إذا  س��ل��وك��ه 
بيئة جتانسية  ب��أن خلق  ذل��ك. علمًا  يف 
ب���ني امل��وظ��ف��ني أن��ف��س��ه��م وب���ني املوظفني 
وعملهم هي من أفضل الطرق إلدارة مثل 

تلك الصراعات يف العمل.
ك���ذل���ك تشجيع  ال���ش���ه���ران���ي:  وي��س��ت��ط��رد 
والعمل  امل��ش��ت��رك  ال��ن��ج��اح  وث��ق��اف��ة  بيئة 
اجلماعي يسهم يف تخفيف الصراع بني 
أفراد املنظمة، من خالل تعزيز األهداف 
العاملني،  بني  ال��رؤي��ة  وتوحيد  املشتركة 
وك���ذل���ك ف���إن ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع مستوى 
الشفافية والفرص املتكافئة بني العاملني 
سوف يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر 
ال���ص���راع���ات. ويف  يف تخفيف ح���دة ه���ذه 
ن��ه��اي��ة األم����ر، ف���إن ال���ص���راع أم���ر طبيعي 
ق���ادة املنظمات  إزال���ت���ه، ول��ك��ن  وال مي��ك��ن 

تحقيق

<<  بهيج البهيجي:
مواجهة الصراع وتعظيم 
املصالح العليا للمنظمة 

أنسب احللول
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ال��ن��اج��ح��ني ه��م َم����ْن ي��ت��ع��ام��ل��ون م��ع هذا 
الصراع بذكاء لتخفيف مستواه.

ب ومواجهة جتنُّ
ويقول بهيج البهيجي- موظف حكومي-

ت��خ��ل��و م���ن الصراعات  ل���ن جن���د م��ن��ش��أة 
داخل العمل بني الرؤساء وزمالء العمل. 
بهذا  احل���دي���ث  اإلدارة  ع��ل��م  اه���ت���م  وق����د 
ال���ن���وع م���ن ال���ص���راع���ات ع��ن��د ن��ش��أة إدارة 
املوارد البشرية احلديثة التي من خاللها 
تشرف على العديد من األنشطة؛ بغرض 
إيجابية  بطريقة  البشري  العنصر  إدارة 
وف���ع���ال���ة، ت������وازن ب���ني م��ص��ل��ح��ة مختلف 
األط����راف وال��ع��الق��ات اإلن��س��ان��ي��ة، وخلق 
أفضل  إل��ى  للوصول  مناسبة  عمل  بيئة 
مقومات الرضا بني العاملني على أساس 
حتقيق الهدف األعلى للمنشاة. وتنقسم 
ال���ص���راع���ات إل����ى ع����دة م��س��ت��وي��ات حيث 

أو  اإلدارات  ب��ني  حت���دث 
وحدات وأقسام املنشأة.

إدارة  ويرى البهيجي أن 
يقع على عاتق  الصراع 
بهدف  ال��ع��ل��ي��ا  اإلدارة 
احلد من اآلثار السلبية 
ل��ل��ص��راع وحت��وي��ل��ه إلى 
ويتابع:  إي���ج���اب���ي،  أم����ر 
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري، فإن 
إستراتيجية  ت��ط��ب��ي��ق 
�������ب اخل��������������وض يف  جت�������نُّ
الصراعات  تلك  أس��ب��اب 
اإلستراتيجيات  م�����ن 
ال������ت������ي قد  ال�����ف�����اش�����ل�����ة 
العليا  اإلدارة  تتخذها 
��������د ال��������ص��������راع  وُت��������ص��������عِّ

<<  محمد فيصل أبو ثنني:
على اإلدارة التوفيق بني 

حاجات املوظفني وحاجات 
العمل وغرس

االحترام املتبادل

مناسبًا جلميع  أراه  وم��ا  أكبر،  ملستويات 
مستويات الصراع هو تطبيق إستراتيجية 
امل���واج���ه���ة، ح��ي��ث ت���ق���وم ف��ل��س��ف��ت��ه��ا على 

م���ع أطرافه  ال����ص����راع  أس���ب���اب  م��ن��اق��ش��ة 
وال��وق��وف على احللول من خ��الل تبادل 
العامة  املصالح  وتعظيم  النظر  وجهات 

عن املصالح الشخصية.
مهارة مهمة

ويؤكد محمد فيصل أبو ثنني - موظف 
حكومي - أن إدارة الصراع  مهارة ُتكتسب 
م��ع اخل��ب��رة يف ال��ع��م��ل، وه���ي م��ه��ارة حل 
امل��ش��ك��الت ب���ني امل��وظ��ف��ني وك���اف���ة األمور 
وعندما  وال���ت���ش���غ���ي���ل���ي���ة.  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة 
تفتقدها اإلدارة يتأثر سير العمل وتكثر 
بعيدًا  للموظفني  الشخصية  األه����داف 
ع���ن أه�����داف امل��ن��ش��أة، ف��ال��ط��ري��ق��ة املثلى 
التوفيق بني حاجات املوظفني وحاجات 
وغرس  توعيتهم  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ع��م��ل، 
االحترام املتبادل، ورفع مستوى التقدير 

للحصول على نتائج إيجابية  >

التنمية اإلدارية
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إنفوجرافيك
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إضاءات إدارية

يشغلها  فيمن  شخصية  م��ق��وم��ات  وظ��ي��ف��ة  أو  مهنة  ل��ك��ل 
جتعله مناسبًا لها جديرًا بها قائمًا بواجباتها، واحملقق ال 
يختلف يف ذلك عن غيره، فال بد أن تتوافر فيه كثير من 
الصفات لضمان سالمة ونزاهة اإلجراءات التي يقوم بها، 

ومن أهمها ما يلي:
ي��ك��ون مؤمنًا  وأن  التحقيق،  ب��ش��ؤون  واخل��ب��رة  ال��دراي��ة   >
برسالته يف استظهار احلقيقة وحتقيق العدالة باعتبارها 

الغاية والهدف املنشود من التحقيق.
< ي��ج��ب ع��ل��ى احمل��ق��ق أن ي��ت��ص��ف ب��ح��س��ن اخل��ل��ق وطيب 

واحترام  وال��ت��واض��ع  اجل��ان��ب  ول��ني  التعامل 
ال���ش���خ���ص���ي���ة وحسن  وق��������وة  ال���������ذات 

امل��ظ��ه��ر وس���م���و ال��ش��ع��ور وحفظ 
اللسان عن الشتم والسخرية 

معه  يتعامل  مبن  والتهكم 
من مخالفني وغيرهم.

يلتزم  أن  احملقق  على   >
أثناء  ال���ن���ف���س  ب���ض���ب���ط 
وأن  التحقيق،  مباشرته 
يستسلم  ال  حليمًا  يكون 

للغضب.
بالذكاء  يتصف  أن  يجب   >

وقوة  البديهة  وسرعة  والفطنة 
امل���الح���ظ���ة وال������ذاك������رة وال���ب���ع���د عن 

الغلط والسهو حتى ال يكون عالة على التحقيق.
< يجب عليه االلتزام باحليدة والبعد عن املؤثرات وامليول 

التي قد تؤثر سلبًا يف مجريات التحقيق.
< يجب عليه االلتزام باألصول املرعية يف مسائل التحقيق، 

وأن يعي أن مهمة التحقيق أمانة يف عنقه.
وملمًا  التحقيق  ألهمية  وم��درك��ًا  واع��ي��ًا  ي��ك��ون  أن  يجب   >

بأصوله وإجراءاته التي تقررها األنظمة واللوائح.
< يجب على احملقق أن يتزود بالثقافة العامة وأنواع العلوم 
األخرى، وبخاصة ما يتعلق بعلم النفس االجتماعي الذي 

يساعده يف دراسة نفسية املوظف املخالف.
< االب��ت��ع��اد ع��ن ال��وع��ود ال��ت��ي ال ميلك احملقق 
إم��ك��ان��ي��ة حت��ق��ي��ق��ه��ا، وك��ذل��ك االب��ت��ع��اد عن 
تضليل املخالف أو إيهامه أو التغرير به 

بقصد احلصول على اعتراف معني.
< ال ي��ج��وز أن ي��ت��ول��ى ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
أطرافها  بأحد  يتصل  من  القضية 
ال���ن���س���ب حتى  أو  ال����ق����راب����ة  ب��ص��ل��ة 

الدرجة الرابعة.
< يلزم أن تكون مرتبة احملقق أعلى 
املوظف  ملرتبة  األق��ل مساوية  أو على 
امل���ط���ل���وب ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع���ه، ول���ك���ن من 
األف��ض��ل وج��ود ه��ذا ال��ش��رط يف حالة كون 

املوظف املخالف ذا منصب رفيع >

صفات المحقق اإلداري

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

مبعلومات  ملمًا  يكون  اأن  موظف  كل  على  ينبغي 

بحقوقه  كاملة  دراية  على  يكون  حتى  ومعارف؛ 

وواجباته، والتزامات العمل احلكومي. ون�صتعر�س 

معكم يف هذا العدد جانبًا مهمًا من هذه املعلومات 

واملعارف عن �صفات املحقق الإداري.

أ. أحمد بن عبد الرحمن الزكري 
عضو هيئة التدريب سابقًا 

قطاع القانون  مبعهد اإلدارة العامة.



حتظى منظمات الرعاية الصحية يف كافة دول العالم باهتمام كبير؛ وفقًا ألهميتها القصوى 
يف مختلف الدول واملجتمعات سواء املتقدمة أو النامية، وقد واجهت هذه املنظمات العديد 

أولت  الذي  األمريكي  املجتمع  يف  خاصة  وبصفة  العام،  أدائها  يف  أثرت  التي  املشكالت  من 
مؤسساته الكثير من االهتمام مبوضوع اإلدارة الصحية. ويف املقابل، فقد تطورت مفاهيم 

املفاهيم  هذه  أهم  أحد  اإلستراتيجي  التوجه  كان  وقد  املعاصرة،  اإلدارة  وممارسات 
واملمارسات؛ لذلك سعت الدول املتقدمة ومنها الواليات املتحدة إلى توظيف مفاهيم 

الذي  الكتاب  موضوع  هو  وهذا  الصحية.  اإلدارة  منظمات  يف  اإلستراتيجية  اإلدارة 
نقرأه معكم يف هذا العدد من »التنمية اإلدارية« بعنوان: »اإلدارة اإلستراتيجية يف 

سواين«،  أي.  و«لندا  دنكان«،  و«جاك  جنت«،  م.  »بيتر  تأليف:  الصحية«،  الرعاية  منظمات 
يف  صادر  وهو  نصيرات،  توفيق  فريد  أ.د  الترجمة  وراجع  األحمدي،  عايد  بن  طالل  أ.د  للعربية  بترجمته  وقام 

ترجمته العربية عن معهد اإلدارة العامة.

قرأت لك

يتكون الكتاب من تقدمي، و10 فصول متنوعة، 
و3 مالحق، ويبلغ عدد صفحاته 270 صفحة. 
وي��ش��ي��ر م��ؤل��ف��و ال��ك��ت��اب يف ال��ت��ق��دمي إل���ى أن 
كبيرًا  ت��غ��ي��رًا  ش��ه��دت  الصحية  ال��رع��اي��ة  بيئة 
أن كانت  الزمن، وذل��ك بعد  منذ عقدين من 
صعوبات  تواجه  الصحية  الرعاية  منظمات 
ت���ف���اع���ل���ي���ة، وخفض  ب��ي��ئ��ة  ال���ت���ع���ام���ل م����ع  يف 
التكاليف، واملوازنة بني القدرة والطلب، وهذه 
ال��ص��ع��وب��ات مي��ك��ن ال��ت��غ��ل��ب عليها م��ن خالل 
املنظم،  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  اإلدارة  ن��ه��ج  تطبيق 
وهو ما مت بالفعل. فقد قامت هذه املنظمات 
ب��ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ات ه����ذا ال��ن��ه��ج، ووج�����د قادة 
اإلستراتيجي،  التفكير  أن  الصحية  الرعاية 
اإلستراتيجي  ال���زخ���م  وإدارة  وال��ت��خ��ط��ي��ط، 
القوى  أس��اس��ي��ة؛ للتغلب على  م��رت��ك��زات  ه��ي 
أن  كما  الصحية،  ال��رع��اي��ة  لصناعة  احمل��رك��ة 
من  م��ظ��ه��رًا  أصبحت  اإلستراتيجية  اإلدارة 
مظاهر القيادة الفعالة يف مؤسسات الرعاية 

الصحية.
حتليل إستراتيجي شامل

من  األول  ال���ف���ص���ل  يف  امل����ؤل����ف����ون  ي���ت���ط���رق 
اإلدارة  »ط���ب���ي���ع���ة  اس����ت����ع����راض  إل�����ى  ال���ك���ت���اب 

اإلحصاءات  أن  فيوضحون  اإلستراتيجية«، 
الصحية  ال���رع���اي���ة  ت��ك��ال��ي��ف  أن  إل����ى  ت��ش��ي��ر 
ظلت تنمو مبعدل ال ميكن استدامته، حيث 
وصلت إلى 17,3% من الناجت احمللي األمريكي 
التوقعات  وأش���ارت  2009م،  ع��ام  اإلجمالي يف 
بلغت 19,3% من هذا  التكاليف  ه��ذه  أن  إل��ى 
مبقدار  زادت  أن��ه��ا  أي  2019م،  ع����ام  ال���ن���اجت 
ال��ن��اجت احمللي  بنسبتها يف  م��ق��ارن��ة  م���رات   4
بلغت %5,1.  ال��ت��ي  ع��ام 1960م  اإلج��م��ال��ي يف 
املؤلفون على  الفصل يركز  ه��ذا  وم��ن خ��الل 
ومهاراتها،  اإلستراتيجية،  اإلدارة  تعريفات 
والتخطيط  اإلس����ت����رات����ي����ج����ي،  وال���ت���ف���ك���ي���ر 
اإلستراتيجي،  ال��زخ��م  وإدارة  اإلستراتيجي، 

اإلدارة  إل��ى  وراء احلاجة  اجل��وه��ري  والسبب 
ن��ظ��ري أو خريطة  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، ومن����وذج 

للتفكير اإلستراتيجي.
ويصحبنا الكتاب يف رحلة حتليل شامل ملوقف 
م��ن��ظ��م��ات ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة وع��ال��م اإلدارة 
إلى  ال��ث��ان��ي  م��ن  ال��ف��ص��ول  اإلستراتيجية يف 
اخلامس، فيبني الفصل الثاني »فهم وحتليل 
الصحية«،  ال���رع���اي���ة  وب��ي��ئ��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
التأثيرات  أهمية  على  ال��ض��وء  يسلط  حيث 
والتشريعية  السياسية  والتغيرات  البيئية، 
ثم  والتنافسية،  والتكنولوجية  واالقتصادية 
يطرح تساؤاًل يرتبط بالتفكير اإلستراتيجي 
وه���و: ه��ل األط��ب��اء محللو ب��ي��ان��ات؟ ويوضح 
اإلستراتيجية،  ل���إلدارة  اخل��ارج��ي��ة  الطبيعة 
وأهدافه  البيئي،  للتحليل  احلاجة  وحتديد 
وقيوده، ومكونات البيئة العامة، ومكونات بيئة 
الرعاية الصحية، وعمليات التحليل البيئي 
السيناريوهات  أس��ل��وب  وخ��اص��ة  وأس��ال��ي��ب��ه، 
اإلستراتيجية  اإلدارة  ب��ي��ئ��ة  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
مل��ن��ظ��م��ات ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة، وي��ق��دم دروسًا 
مل���دي���ري ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة. وي���ب���رز الفصل 
ال��ك��ت��اب »حتليل منطقة خدمة  م��ن  ال��ث��ال��ث 

د مالحمها واتخاذ القرارات املنظمية املهمة 4 اإ�صرتاتيجيات اجتاهية حُتدِّ

اإلدارة اإلستراتيجية في منظمات 
الرعاية الصحية

 <<  حتليل املنافسني 
ورسم خريطة املجموعات 

اإلستراتيجية خطوة مهمة 
للتميز اإلستراتيجي يف 

سوق الرعاية الصحية
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اإلستراتيجية  األهمية  حيث  من  املنافس«، 
لتحليل هذه املنطقة، والتركيز يف حتليلها، 
التحليل  ه�����ذا  ت���ع���ت���رض  ال���ت���ي  وال���ع���ق���ب���ات 
ل��ل��م��ن��اف��س��ني، وحتديد  ك��ال��ت��ح��دي��د اخل���ط���أ 
ح����دود ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة، وم����ح����ددات ال��س��وق/

املنظمة، والتحليل الهيكلي ملنطقة اخلدمة، 
املوجودة،  امل��ن��ظ��م��ات  ب���ني  امل��ن��اف��س��ة  وش�����دة 
خريطة  ورس���م  للمنافسني  حتليل  وإج����راء 
تقييم  اإلستراتيجية من خالل  املجموعات 
امل���ن���اف���س���ني وتوصيف  ق�����وة وض���ع���ف  ن���ق���اط 
حسب  املنافسني  وجتميع  إستراتيجياتهم، 
ع  التي يظهرونها، وتوقُّ نوع اإلستراتيجيات 
واملبادرات  املستقبلية  التنافسية  احل��رك��ات 

اإلستراتيجية من املنظمات األخرى.
4 إستراتيجيات اجتاهية

وي��ع��ال��ج ال��ف��ص��ل ال���راب���ع »ال��ت��ح��ل��ي��ل البيئي 
ال��داخ��ل��ي وامل��ي��زة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة«، ف��ي��دور حول 
الرؤية،  ال��رس��ال��ة،  ال��ت��وج��ه:  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
ال��ق��ي��م واأله�����داف اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، ح��ي��ث إن 
تطوير الرسالة يتطلب من أعضاء املنظمة 
وتطوير  متيزها  يف  إستراتيجيًا  يفكروا  أن 
آمالهم  يف  ب��ال��ت��ف��ك��ي��ر  ل���ه���م  ت���س���م���ح  رؤي�������ة 
ب��ال��ن��س��ب��ة مل��س��ت��ق��ب��ل امل��ن��ظ��م��ة وب���ن���اء الوعي 
اإلستراتيجية  األه��داف  متثل  كما  بقيمها، 
أهدافًا واضحة تساعد على تركيز األنشطة. 
»اإلستراتيجيات  اخلامس  الفصل  ويجمل 
مت  التي  اإلستراتيجيات  فهذه  االجتاهية«، 
 4 يف  تتحدد  السابق  الفصل  يف  توضيحها 
إستراتيجيات هي: الرسالة، والرؤية، والقيم، 
واأله�����داف اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة؛ وس��م��ي��ت كذلك 
اتخاذهم  عند  اإلستراتيجيني  توجه  ألنها 
الرسالة  املهمة. فتحاول  املنظمية  القرارات 
التقاط الغرض أو التميز للمنظمة أو مبرر 
وجودها، وتخلق الرؤية صورة عقلية ملا يريد 
القادة من املنظمة أن حتققه حينما حتقق 
هدفها، أما القيم فهي املبادئ التي يحملها 
ب��ه��ا وال يتهاون  أع��ض��اء امل��ن��ظ��م��ة وي��ع��ت��زون 
األهداف  بينما  وامل��وظ��ف��ون،  امل��دي��رون  فيها 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ه��ي ت��ل��ك ال��ن��ت��ائ��ج النهائية 
الشاملة التي تسعى املنظمة إليها كي تنجز 

رسالتها وحتقق رؤيتها ورسالتها.
بدائل إستراتيجية

ويبحث املؤلفون يف الفصل السادس »تطوير 
بدائل إستراتيجية«، من خالل منطق القرار 
القرارات  إن  إذ  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة؛  ص��ي��اغ��ة  يف 
الغايات  ب��س��ل��س��ل��ة  ت��رت��ب��ط  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
مع  القرار  ه��ذا  يتناغم  أن  ويجب  والوسائل، 
غ��ي��ره. وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن هناك العديد 
ملنظمات  املتاحة  اإلستراتيجية  البدائل  من 
أن  ال��ص��ح��ي��ة، ومي��ك��ن ألي منظمة  ال��رع��اي��ة 
الوقت  يف  مختلفة  إستراتيجيات  ع��دة  تتبع 
صياغة  ف�����إن  ك����ذل����ك  ب���ال���ت���ت���اب���ع،  أو  ن���ف���س���ه 
البدائل  ت���ط���وي���ر  ت���ش���م���ل:  اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
ال���ب���دائ���ل، واخليار  وت��ق��ي��ي��م  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 
من  فئات   5 املؤلفون  وي��ح��دد  اإلستراتيجي. 
اإلستراتيجيات  وه��ي:  اإلستراتيجيات  ه��ذه 
التكيفية،  واإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ات  االجت���اه���ي���ة، 
وإستراتيجيات  التنافسية،  واإلستراتيجيات 

دخول السوق، وإستراتيجيات التنفيذ.
ب�«تقييم  السابع  الفصل  يف  املؤلفون  وي��ق��وم 
البدائل واالختيار اإلستراتيجيي«، فيوضحون 
كيفية تقييم البدائل اإلستراتيجية لكل فئة 
م��ن ه��ذه ال��ف��ئ��ات.  وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك توجد 
طرق تقييم ال تسهم يف صنع القرار واتخاذه 
ب��ش��ك��ل ج���ي���د، ومي���ك���ن اع���ت���ب���اره���ا أف�����ك�����ارًا أو 
خرائط تساعد اإلستراتيجيني على التفكير 
املناسب.  م��ك��ان��ه��ا  يف  ووض���ع���ه���ا  امل��ن��ظ��م��ة  يف 
وه���ن���اك اخ���ت���ي���ار إس��ت��رات��ي��ج��ي م��ه��م يتعلق 
املديرين  ذل��ك يتطلب وج���ود  ك��ل  ب��أن تنفيذ 
الثامن  ال��ف��ص��ل  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ني. وي��ت��ن��اول 
م��ن ال��ك��ت��اب »إس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ت��ق��دمي اخلدمة 
املضيفة للقيمة«، أو تطوير خطط التنفيذ، 

ما  إستراتيجيات  تغيير  أو  إبقاء  خ��الل  من 
قبل اخل��دم��ة، ويف أث��ن��اء اخل��دم��ة، وم��ا بعد 
اخلدمة. ويشدد املؤلفون على وجوب حتديد 
األساسية  السمات  اإلستراتيجيني  املديرين 
أن��ه��ا تسهم  ت��وزي��ع اخل��دم��ة؛ للتأكد م��ن  يف 

بشكل ممتاز يف إجناز اإلستراتيجية.
تطوير خطط العمل

وي������دور ال��ف��ص��ل ال��ت��اس��ع م���ن ال��ك��ت��اب حول 
للقيمة«،  امل��ض��ي��ف��ة  ال��دع��م  »إس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
ك��ل من:  ال��ض��وء على دور  امل��ؤل��ف��ون  فيسلط 
التنظيمي  وال��ه��ي��ك��ل  التنظيمية،  ال��ث��ق��اف��ة 
وامل�������وارد اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة. ك��م��ا ي���ب���رزون دور 
والهيكل  وت���غ���ي���ي���ره���ا،  امل��ن��ظ��م��ي��ة  ال���ث���ق���اف���ة 
وإدارة  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة،  وامل�������وارد  امل��ن��ظ��م��ي، 
وتكنولوجيا  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة،  ال���دف���ع  ق����وة 
امل��ع��ل��وم��ات وم���ص���ادره���ا ب��اع��ت��ب��اره��ا م���ن بني 
للقيمة.  املضيفة  الدعم  إستراتيجيات  أهم 
العاشر  بالفصل  كتابهم  امل��ؤل��ف��ون  ويختتم 
الذي يناقشون من خالله موضوع »توصيل 
العمل«،  خ��ط��ط  وت���ط���وي���ر  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
حيث يعرضون كيفية ترجمة اإلستراتيجية 
التنظيمية  الوحدات  على مستوى  بأهداف 
وخ���ط���ط ال���ع���م���ل؛ إلجن�����از األه�������داف. فهذه 
ال����وح����دات ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
اإلستراتيجية. ويجب على املديرين يف هذا 
ال��ش��أن م��راج��ع��ة األه����داف وخ��ط��ط العمل؛ 
ل��ل��ت��أك��د م���ن أن���ه���ا م��ت��س��ق��ة م���ع���ًا؛ ولضمان 
البشرية  ل����ل����م����وارد  األم�����ث�����ل  االس�����ت�����خ�����دام 
والطبيعية واملالية. ويرى املؤلفون أن خطط 
اإلستراتيجية  ب��ت��رج��م��ة  ت��ت��ع��ل��ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
السوق  ودخ��������ول  وال���ت���ك���ي���ف���ي���ة  االجت����اه����ي����ة 
)أفعال  عمل  وواجبات  مهام  إلى  التنافسية 
ال���رس���ال���ة وال����رؤي����ة والقيم  م���ح���ددة حت��ق��ق 
وإستراتيجيات  واإلستراتيجيات  واأله��داف 
للقيمة(.  املضيفة  اخلدمة  وتوصيل  الدعم 
إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هذه األفعال 
م���س���ؤول���ي���ة األف��������راد داخ������ل امل���ن���ظ���م���ات، وأن 
تكون ج��زءًا ال يتجزأ من وظائفهم، ويجب 
ب���ن���اء ك���ل وظ��ي��ف��ة ل��ت��وض��ح ك��ي��ف ت��س��ه��م يف                

اخلطة اإلستراتيجية >

التنمية اإلدارية

<<   التنافسية ودخول 
السوق والتنفيذ واالجتاهية 

والتكيفية 5 بدائل 
إستراتيجية لتطوير 

منظمات الرعاية الصحية

التنمية اإلدارية
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مصطلحات إدارية

k.املصدر: املنارة يف شرح بعض مصطلحات اإلدارة. تأليف: أ.د/ أحمد بن داود املزجاجي
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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 .

الحماية المدنية والجنائية
 لألمالك الوقفية

تأليف: أ.محمد األمني بلميلود.
الناشر: دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

سنة النشر: 2019م.
التاريخ  يف  ال��ب��ارز  ودوره  ال��وق��ف  أهمية  الكتاب  يبرز 
اإلسالمي؛ مما يستدعي النظر يف إعادة إحيائه من 
جديد، وال يكون ذلك إال بتوفير احلماية له باعتباره 

مااًل ذا طبيعة خاصة.

األمن اإلعالمي القومي
تأليف: د.غادة أشرف السيد.

الناشر: دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
سنة النشر: 2019م.

يتناول هذا الكتاب األمن اإلعالمي القومي، وضرورة 
وجود إستراتيجية إعالمية مبنية على رؤية نابعة من 
الغايات واألهداف القومية للدولة. يتم صياغتها من 
خالل السياسات والبرامج؛ مبا يرسخ دور اإلعالم يف 

احلفاظ على األمن القومي.

شكوى المجني عليه وأثرها في اإلجراءات الجنائية
تأليف: د.عبداحلليم فؤاد الفقي.

الناشر: مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، اجليزة، مصر.
سنة النشر: 2019م.

هذا الكتاب هو دراس��ة تركز على إعطاء املجني عليه دورًا كبيرًا 
وفعااًل يف مجال اإلجراءات اجلنائية؛ بزيادة فاعلية حق الشكوى 
مباشرة  يف  خصمًا  عليه  املجني  واع��ت��ب��ار  نطاقها،  يف  وال��ت��وس��ع 

الدعوى اجلنائية.

إصـدارات



أساسيات في تعدين البيانات
تأليف: أ.نعمة عبداهلل الفخري.

الناشر: دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
سنة النشر: 2019م.

داخل  متثيلها  وكيفية  البيانات،  باستعراض  الكتاب  يهتم 
احلاسبة، ومفهومها، وأنواعها، وخصائصها، ومفهوم تعدين 
ال��ب��ي��ان��ات، وال��ع��ن��ق��دة، وال��ت��ص��ن��ي��ف، وم��ف��ه��وم ال��ت��ع��ل��م اآللي 

وأنواعه، ومفهوم اخلوارزميات. 

مشروعية وتأصيل العقد اإلداري 
من الفقه اإلسالمي

تأليف: د.خالد بن عبداهلل اخلضير.
سنة النشر: 2019م.

مفهوم  على  الضوء  الكتاب  ه��ذا  يسلط 
ومشروعيته  القانون،  يف  اإلداري  العقد 
من الفقه اإلسالمي، وتأصيل هذا العقد 

من الفقه االسالمي.

التنظيم القانوني للوحدات
 اإلدارية المحلية

تأليف: أ. أحمد غازي فيصل.
الناشر: مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، 

اجليزة، مصر.
سنة النشر: 2019م.

ت��ك��ون عليه  أن  ي��ج��ب  م��ا  ال��ك��ت��اب بتوضيح  يهتم 
امل��ن��ت��ظ��م��ة يف إقليم،  م��ج��ال��س احمل���اف���ظ���ات غ��ي��ر 
والعضوية فيها، واالختصاصات التي تسهم فيها 
لتحقيق  عليها؛  والرقابة  املركزية  احلكومة  مع 
الالمركزية  نظام  وتدعيم  احمللية  الشؤون  رعاية 

اإلدارية اإلقليمية. 

التنمية اإلدارية
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،،
فهد عامر األحمدي 

واالكتشافات  واالختراعات  العلوم  تاريخ  تراجع  حني 
رجلني  عظيم  إجناز  كل  خلف  أن  تالحظ  العظيمة؛ 
معروف،  األول  ولكن  والعبقرية؛  الذكاء  يف  يتساويان 
األول  مغمور،  والثاني  مشهور  األول  منحوس،  والثاني 
يحصل على كل مبالغات املجد والعظمة، والثاني يحصل 

على كل اجلحود والنسيان والغياب عن الساحة.
التي  التاريخ  ذاكرة  أن  إلى  يعود  رأيي  يف  املشكلة  وسبب 
نسيان  فقط يف  تكمن  ال  واحد،  بطل  من  ألكثر  تتسع  ال 
كأس  مباريات  دائمًا يف  )كما يحدث  الثاني  املركز  صاحب 
املنتصر كلَّ املجد والشهرة، وحرمان  ب��ل وإعطاء  العالم(؛ 

الوصيف حتى من حقه يف حشر اسمه!!
الظاهرة ميكن أن حتدث حتى على مستوى األمم،  وهذه 
ي كل أمة الفضل يف اكتشاف هذا الشيء أو ذاك.  حيث تدعِّ
وينسى التاريخ دائمًا َمْن ينتمي لألمة األضعف..فاإليطالي 
»غاليليو« هو املشهور حاليًا باكتشاف حركة البندول ولكن 
احلقيقة هي أن ابن يونس املصري سبقه بذلك، واملشهور 
أن اإلجنليزي »وليم هاريف« يعتبر رسميًا املكتشف للدورة 
النفيس سبقه بذلك  ابن  أن  الدموية ولكن احلقيقة هي 
إلى  الكاميرا  اختراع  الفرنسيون  ينسب  حني  ويف  بقرون، 
»لويس داجير«، واألملان إلى »فريدرك سكوت«، نسي العالم 
أن ابن الهيثم هو أول َمْن عكس الصورة داخل غرفة مظلمة 

صغيرة دعاها »القمرا« )ومنها اشتق اسم الكاميرا(..
ورغ�م أنني شخصيًا ال أحبذ فكرة منح اإلجنازات العاملية 
جنسية محلية، ورغم أن أصحابها هم آخر من يفكر يف لون 
أو عرق أو ديانة َمْن يستفيد من أعمالهم؛ إال أنني فقط 

كتبت هذا املقال تكرميًا وتعريفًا بأصحاب املركز الثاني >
،،

األخيرة

ذاكرة التاريخ ال تتسع

كاتب يف �سحيفة الريا�س

خلف كل إجناز 
عظيم رجالن 

يتساويان يف الذكاء 
والعبقرية؛ ولكن 

األول معروف، 
والثاني منحوس

k

k

54
هـ

14
4

0
 -

ة  
حج

 ال
ذو

 -
 16

7
د  

عد
ال






