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االفتتاحية
تخط���و اململك���ة بخطى واثق���ة نح���و التميز عل���ى امل�ستوى
العامل���ي يف جم���االت عدي���دة؛ يف �ض���وء م���ا ت�شه���ده م���ن
جه���ود تنموي���ة جادة وهادفة �إىل رفع كف���اءة الأداء يف كافة
م�ؤ�س�ساتن���ا الوطنية ،فنحن وطن طم���وح ،وجمتمعنا حيوي
ي�سع���ى بق���وة لتحقيق الإجن���ازات تلو الإجن���ازات ،و�سيظل
اقت�صادن���ا مزده���راً يف �سعي���ه لتنويع م�ص���ادر دخلنا وفتح
�سوقن���ا الوطني���ة لال�ستثم���ار العاملي .فهذه حم���اور ر�ؤيتنا
املباركة ر�ؤية اململكة  2030التي جنني ثمارها على امل�ستوى
العامل���ي؛ فق���د �صنف البن���ك ال���دويل يف تقري���ره ال�سنوي
«ممار�س���ة �أن�شطة الأعمال» الذي يقي����س �أداء ) (190دولة
من خ�ل�ال  10م�ؤ�شرات اململكة العربي���ة ال�سعودية الأوىل
عاملياً يف «�إ�صالحات بيئة الأعمال» التي تهدف لبناء املزيد
م���ن التنوع االقت�ص���ادي ،و�إزالة العراقيل الت���ي تواجه رواد
الأعم���ال ،وخلق فر�ص عمل �أف�ضل ،ورفع م�ستويات الدخل
واملعي�شة .وهو ما نطرحه مع خربائنا يف ق�ضية هذا العدد
من جملة «التنمية الإدارية».
ولع���ل هذا الإجناز العاملي يفر�ض علينا مزيداً من الإ�صرار
على تدريب كوادرنا الوطنية وفق �أحدث �صيحات التدريب،
خا�صة التدريب الإلكرتوين ،وت�أهيلهم ملواجهة تغريات �سوق
العم���ل؛ وانعكا�س ذل���ك على االجتاه���ات امل�ستقبلية ل�سوق
التدري���ب يف اململك���ة ،وكذلك متكني امل���ر�أة ال�سعودية التي
اقتحم���ت جماالت عديدة حقق���ت فيها �إجنازات ت�ؤكد على
�أنن���ا نعول عليها دوراً تنموياً فع���االً .كذلك ف�إن �إعالمنا يف
ع�صر الثورة الرقمية يجب �أن يكون داعماً لهذه الإجنازات،
وي�سه���م بفاعلي���ة يف ت�سوي���ق م�شاريعنا القومي���ة ،وخططنا
التنموي���ة .فه���ذه كله���ا مو�ضوع���ات طرحناه���ا للنقا�ش مع
د.ح�صة العقيل مدي���رة الفرع الن�سائي ملعهد الإدارة العامة
باملنطقة ال�شرقية ،والتي ا�ست�ضفناها يف «لقاء العدد».
وانطالق���اً م���ن االهتمام به���ذه الكوادر ودوره���ا الفعال يف
جم���ال التنمي���ة الإداري���ة؛ ف�إنن���ا نطرح معك���م يف «حتقيق
العدد» كيفية التعام���ل مع «املوظف العنيد» وتروي�ضه ،وهو
م���ا يعد نوعاً من الت�أهي���ل لال�ستفادة من جه���وده و�أقرانه،
وتوظيفهم على نحو فعال ودجمهم يف م�سريتنا التنموية.
ولع���ل �إ�صالحات بيئ���ة الأعم���ال ،وتر�سيخ دعائ���م التنمية
الإداري���ة لن ت�ؤتي ثمارها �إال �إذا كان لدينا «البديل املنا�سب
يف الوقت وامل���كان املنا�سبني» ،وهي �أ�صدق مقولة ميكن �أن
تع�ب�ر عن حتقيق «التعاقب الوظيفي» �أو ما يعرف بالإحالل
الوظيفي الذي يع���د مبثابة جتديد ل�شباب الكوادر الإدارية
وال�ض���خ املتج���دد للدم���اء يف �إدارة م�ؤ�س�ساتنا املختلفة على
كاف���ة امل�ستويات ،ال �سيما على م�ست���وى القيادات الإدارية،
وهو ما نتناوله معكم يف تقرير هذا العدد بعنوان« :التعاقب
الوظيفي».
فه���ذه املو�ضوع���ات ،وغريه���ا ،والت���ي نقدمه���ا لك���م على
�صفحات املجلة ندعوكم ملطالع���ة تفا�صيلها ،بالإ�ضافة �إىل
ع���دد من الأبواب اجلديدة ،والثابتة ،واملو�ضوعات املتميزة،
وباقة منتق���اة من املقاالت خلرباء و�إعالميني ومتخ�ص�صني
معنيني بال�ش�أن الإداري <

التنمية اإلدارية
رئيس التحرير:

أ .عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق
مدير إدارة اإلتصال المؤسسي
هاتف  - 8297117 :فاكس 4745022 :
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هيئة التحرير:

د .أحمد زكريا أحمد
هاتف 4745034 :
mohameda@ipa.edu.sa
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�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد مكة املكرمة وامل��ح��اف��ظ��ات وامل��راك��ز

«درا�سة الإج��راءات يف �إم��ارة منطقة

ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة ،وت��ك��ث��ي��ف ب���رام���ج ت���دري���ب وت��ط��وي��ر

لأمتتتها تقنياً» .وتت�ضمن اخلطوات

الفي�صل م�ست�شار خ���ادم احل��رم�ين التابعة لها ،وتطوير منظومة العمل،
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�أه��م��ي��ة م��واك��ب��ة ت��وج��ه��ات ال��ق��ي��ادة من�سوبي الإمارة ،ما ي�سهم يف االرتقاء

والو�صول بعمل الإم��ارة �إىل امل�ستوى بالأداء.

الذي يحقق تطلعاتها.

م��ك��ة امل��ك��رم��ة وم��ك��ون��ات��ه��ا ،مت��ه��ي��داً

امل�ستقبلية ال��ت��ي ت�ستهدف تطوير

�إجراءات العمل يف �إمارة منطقة مكة

وتخلل االجتماع ا�ستعرا�ض للدرا�ستني

و�سبل تعزيز برامج التح ّول
املكرمةُ ،
التقني يف ال��ت��ع��ام�لات؛ الأم���ر ال��ذي
قدم وي�سهل الإجراءات
يج ّود العمل امل ُ ّ

الأمري بدر بن �سلطان بن عبدالعزيز« ،حتديد احتياج دي��وان �إم��ارة منطقة

االجتماع بتوجيه �سمو �أم�ير منطقة

و�أ���ش��ار الأم�ي�ر خ��ال��د الفي�صل لدى اللتني التي �أعدهما فريقان ُم�شكالن
تر�ؤ�سه اجتماعاً يف مقر الإمارة بجدة ،م��ن الإم���ارة ومعهد الإدارة العامة،

بح�ضور نائبه �صاحب ال�سمو امللكي حيث جاءت الدرا�سة الأوىل بعنوان:
ومعايل مدير عام معهد الإدارة العامة مكة املكرمة ،واملحافظات ،واملراكز

الدكتور م�شبب القحطاين� ،إىل �أهمية باملنطقة من القوى العاملة ،وو�ضع
مناق�شة تطوير العمل يف �إمارة منطقة �آلية لإعادة توزيعها» ،والثانية بعنوان:

على املراجعني .وق��د مت تتويج هذا

املكرمة بت�شكيل جلنة برئا�سة �سمو
نائبه وع�ضوية فريقي الدرا�ستني

لتطبيق الدرا�ستني خالل عامني <

التنمية اإلدارية

أمير منطقة عسير يفتتح ورشة عمل القائمين
بمهام المتابعة اإلدارية
افتتح �صاحب ال�سمو امللكي �أمري منطقة ع�سري ،و�سعادة مدير
عام فرع املعهد مبنطقة ع�سري الأ�ستاذ عبداملح�سن بن ح�سني
�آل م�شيط ه��ذه الور�شة ،والتي تهدف �إىل تطوير مهارات
املمار�سني والقائمني مبهام �إدارة املتابعة يف الأجهزة احلكومية،
ب�إك�سابهم املعارف الأ�سا�سية يف جمال �أنظمة ولوائح املراقبة
واملتابعة ،والتعرف على �أهم امل�شكالت والتحديات التي تواجه
القائمني على هذه الأعمال واقرتاح احللول املنا�سبة لها .كما
تهدف هذه الور�شة لو�ضع حجر الأ�سا�س لو�ضع �آلية لتح�سني
االت�صال بني �إدارات املتابعة والأج��ه��زة الرقابية باملنطقة
وجدولة ور���ش العمل امل�ستقبلية التي من �ش�أنها رفع كفاءة
العاملني وحت�سني �أدائهم .وقد �أعرب �سعادة مدير عام الفرع
عن �شكره وتقدير ل�سمو �أمري املنطقة لتوجيه �سموه ب�إقامة
هذه الور�شة ،وملتابعته وحر�صه الدائمني على تطوير الكوادر
الب�شرية يف منطقة ع�سري .ويف اخلتام ت�سلم �سمو �أمري منطقة
ع�سري درعاً تذكارياً بهذه املنا�سبة <

لعرض مجموعة من البرامج يف «كيف تكون قدوة بلغة القرآن»

فرع المعهد بمكة المكرمة يشارك في
فعاليات ملتقى مكة الثقافيالرابع

نكون قدوة بلغة القر�آن <
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برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�صل م�ست�شار خادم احلرمني
ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة املكرمة،
�شارك �سعادة �أ.علي بن يحيى الغامدي
م��دي��ر ع��ام ف��رع املعهد مبنطقة مكة
املكرمة يف فعاليات ملتقى مكة الثقايف
يف دورته الرابعة لهذا العام 1441هـ،
لعر�ض جمموعة من الربامج التي �سوف
ي�شارك بها فرع املعهد يف برنامج كيف

7

متابعات

معالي د .مشبب القحطاني يدشن منصة ابتكار
ونظام اإلستشارات ويطلق مسابقة تحدي المعهد
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د�شن معايل مدير عام املعهد الدكتور
م�شبب القحطاين خالل اجتماع اللجنة
العليا من�صة ابتكار على املوقع الداخلي
للمعهد وال��ت��ي حت��ت��وي على معلومات
عن عملية االبتكار ومراحله وعدد من
�أ�ساليب و�أدوات االب��ت��ك��ار .كما تتيح
املن�صة طلب �إق��ام��ة جل�سات ابتكارية
مبوا�ضيع خمتلفة منها :التثقيف يف
االبتكار ،وبحث الفر�ص والتحديات،
وتوليد الأفكار ومنذجتها واختبارها.
و تتيح املن�صة للموظف تقدمي �أفكار
مبتكرة �أو حتديات يف ن�شاطات املعهد
وبيئة العمل .كذلك �أطلق املدير العام
م�سابقة حتدي املعهد والتي تهدف �إىل
الت�شجيع القرتاح �أفكار وحلول ابتكارية
لتطوير الن�شاطات والعمليات والتنظيم
للمعهد م��ن �أج��ل حت�سني �أداء املعهد
ب�شكل ع��ام .وي�ستطيع جميع الزمالء
االط�لاع على تفا�صيل م�سابقة حتدي
املعهد وامل�شاركة فيها عرب من�صة ابتكار
يف املوقع الداخلي للمعهد.
ك��م��ا د���ش��ن م��ع��ايل م��دي��ر ع���ام املعهد
نظام اال�ست�شارات ،وهو نظام �آيل مت
تنفيذه وفق �أف�ضل املمار�سات يف تطوير
الربجميات .وتتكون وظائف هذا النظام
من خم�س مراحل رئي�سية هي:
> طلب اال�ست�شارة.
> ت�شكيل الفريق.
> تنفيذ اال�ست�شارة.
> ت�صميم وطباعة اال�ست�شارة.
> �صرف املكاف�آت للم�ست�شارين.

اال���س��ت�����ش��ارات حت��ت الإجن����از ،ومتكني
�صاحب ال�صالحية وذي العالقة من
االط�لاع على جميع ال�شروحات التي
مت��ت عليها ،وك��ذل��ك �إت��اح��ة �إمكانية

وي��ح��ق��ق ذل����ك ال���ن���ظ���ام ال���ع���دي���د من
امل��زاي��ا لتطوير العمل داخ��ل منظومة
اال�ست�شارات باملعهد ومن �أبرزها �أمتته
ن�شاط اال�ست�شارات بالكامل ،وبناء ملف
�إلكرتوين لكل ا�ست�شارة ،ومتابعة حالة ا�ستعارة اال�ست�شارة املنجزة �إلكرتون ًيا <

التنمية اإلدارية

يف إطار املتابعة الدورية ألداء إستراتيجية املعهد

اإلدارة العامة للتخطيط والجودة تصدر تقريرها
الربعي الثالث ألداء إستراتيجية المعهد 2020
يف �إطار املتابعة الدورية لأداء �إ�سرتاتيجية املعهد
� ،2020أ�صدرت الإدارة العامة للتخطيط واجلودة
متمثلة يف �إدارة التخطيط تقرير قيا�س �أداء
�إ�سرتاتيجية املعهد  2020للربع الثالث 2019م؛
حيث يعك�س التقرير التقدم املُحرز للمعهد يف
حتقيق �أهدافه الإ�سرتاتيجية .وقد توجهت �إدارة
التخطيط بال�شكر اجلزيل �إىل جميع الإدارات
املعنية يف املعهد مل�ساهمتها يف حتقيق م�ستهدفات
الإ�سرتاتيجية ،وتزويدها بجميع البيانات الالزمة
لقيا�س �أداء الإ�سرتاتيجية يف الوقت املحدد <

لبحث سبل التعاون وتبادل اخلبرات

فرع المعهد بالشرقية يستقبل وفدًا من
كليات األصالة

الإجنليزية ،و�أ.حممد املع�شي مدير �ش�ؤون
املتدربني ،و�أ.حممد احل�سني مدير مركز
الأعمال ،و�أ�.صالح الغريب مدير الربامج
املالية واالقت�صادية <
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التقى �سعادة مدير عام فرع املعهد باملنطقة ال�شرقية د.حممد باجنيد وفداً من كليات الأ�صالة باملنطقة ال�شرقية ،وقد �ضم الوفد
ك َ
ال من :نائب الرئي�س للموارد املالية وامل�شرف العام لل�ش�ؤون املالية والإدارية �أ.عبدالرحمن اخللويف ،وعميد القبول والت�سجيل
و�ش�ؤون الطالب د.حممد ال�شمري ،وعميدة كلية العمارة والت�صميم د�.سكينة املو�سى ،وعميدة الدرا�سات امل�ساندة د.ندى الزهراين،
وم�����س ��ؤول ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة والإع��ل�ام
�أ.جابر املحمود .وهدفت الزيارة �إىل بحث
�سبل و�آليات العمل والتعاون وال�شراكات
وت��ب��ادل اخل��ب�رات ب�ين اجل��ان��ب�ين ،وق��د
ح�ضر االجتماع من الزمالء بفرع املعهد
ُك ٌّل من :د.بدر القبي�سي مدير مركز اللغة

متابعات

تسهم يف رفع استفادة املتدربني من البرامج

المعهد يطلق  8خدمات عبر قناة التكامل
(يسر)
الحكومية بالتعاون مع ّ
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�أط��ل��ق امل��ع��ه��د ب��ال��ت��ع��اون م��ع برنامج تنفيذ الربامج املطروحة يف اخلطة،

وي�����ش��رف عليها ب��رن��ام��ج التعامالت

)ي�سر(  8خدمات عرب قناة التكامل ال�برام��ج املوجهة للمتدرب ،وخدمة
ّ

بغر�ض تفعيل عملية االرتباط وتبادل

ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة احلكومية بالإ�ضافة �إىل خدمة اال�ستعالم عن

احل��ك��وم��ي��ة )(GSB؛ ح��ي��ث ت�سهم اال�ستعالم ع��ن خطة امل��ت��درب� ،إىل

هذه اخلدمات يف رفع مدى ا�ستفادة جانب خدمة �إمكانية تقدمي تر�شيح
املتدربني م��ن ال�برام��ج التي يقدمها متدرب جديد ،وخدمة حذف تر�شيح
املعهد .وت�ضم قائمة اخلدمات التي م��ت��درب ،ف�����ض� ً
لا ع��ن خ��دم��ة تقدمي

�أط��ل��ق��ه��ا امل��ع��ه��د ،خ��دم��ة اال�ستعالم بيانات م��ت��درب ،وخ��دم��ة اال�ستعالم
عن ت��واري��خ خطة الرت�شيح ،وخدمة ع��ن دورات امل���ت���درب .وت����أت���ي قناة

اال���س��ت��ع�لام ع���ن ت���واري���خ ال�ب�رام���ج التكامل احلكومية �ضمن خدمات

املخطط تنفيذها  ،وخدمة مواعيد البنية التحتية امل�شرتكة التي �أ�س�سها

)ي�سر(؛ وذلك
الإلكرتونية احلكومية
ّ
ال��ب��ي��ان��ات احل��ك��وم��ي��ة امل�����ش�ترك��ة بني

خمتلف اجل��ه��ات املرتبطة بالقناة.

برنامج)ي�سر( �إىل دعم التحول
وي�سعى
ّ

الرقمي يف اململكة من خ�لال توفري
خمتلف اخل��دم��ات واحل��ل��ول التقنية
للجهات احلكومية؛ وذلك و�صو ً
ال �إىل
متكينها من تقدمي خدمات �إلكرتونية

حمورها املواطن <

التنمية اإلدارية

وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير عام
معهد اإلدارة العامة
ا�ستقبل معايل وكيل �إمارة منطقة الريا�ض
د.في�صل بن عبدالعزيز ال�سديري مبكتبه
يف ديوان الإم��ارة معايل مدير عام معهد
الإدارة ال��ع��ام��ة د.م�����ش � ّب��ب ب��ن عاي�ض
القحطاين.
وج����رى خ�ل�ال اال���س��ت��ق��ب��ال ب��ح��ث �أوج���ه
التعاون بني الإمارة ومعهد الإدارة العامة،
و�سبل تعزيز الربامج التدريبية واملهارات
الوظيفة ،وتنفيذ توجيهات �سمو �أم�ير
منطقة الريا�ض و�سمو نائبه يف التطوير
الإداري وتنمية امل���وارد الب�شرية .وقد
ح�ضر اال�ستقبال مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية واملالية نا�صر بن عبدالعزيز الداود ،ومدير املوارد الب�شرية ب�إمارة منطقة
الريا�ض حممد بن عبداهلل املنقا�ش ،وم�ساعد مدير الإدارة العامة للتخطيط ب�إمارة الريا�ض بندر املهنا <

يأتي ضمن مبادرات إدارة الدعم املنهجي واإلحصائي

المعهد يعقد اللقاء العلمي الخامس
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عقدت �إدارة الدعم املنهجي والإح�صائي مبركز البحوث
والدرا�سات باملعهد اللقاء العلمي اخلام�س حتت عنوان:
«الأخ��ط��اء ال�شائعة يف ا�ستخدام اخ��ت��ب��ارات الفرو�ض يف
البحوث والدرا�سات العلمية» ،والذي قام بتقدميه د.ه�شام
عبداحلميد �أبو و�سع من �إدارة الدعم املنهجي والإح�صائي.
جدير بالذكر �أن اللقاء ي�أتي �ضمن مبادرات �إدارة الدعم
املنهجي والإح�صائي باملركز الرامية �إىل تعزيز وتطوير
مهارات البحث العلمي والتحليل الإح�صائي ملن�سوبي املعهد
من �أع�ضاء هيئة التدريب والباحثني والطالب ،وقد مت عقد
اللقاء بقاعة القلق�شندي مبركز امللك �سلمان للم�ؤمترات ،ومت
نقل فعالياته عرب االت�صال املرئي لكافة الفروع <

إدارية
وثيقة
متابعات

توحيد أجزاء اململكة حتت مسمى «اململكة العربية السعودية»

يف ال�سابع ع�شر من جمادى الأوىل 1351هـ �أ�صدر امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود �أمراً

ملكياً بتحويل ا�سم اململكة احلجازية النجدية وملحقاتها �إىل ا�سم «اململكة العربية ال�سعودية».
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الرقم 2716
التاريخ 1351 / 5 / 17هـ
بعد االعتماد على اهلل ،وبنا ًء على ما ُرفع من الربقيات من كافة رعايانا يف اململكة احلجازية
والنجدية وملحقاتها ،ونزوالً على رغبة الر�أي العام يف بالدنا ،وحباً يف توحيد �أجزاء اململكة
العربية� ،أمرنا مبا هو �آت:
يُح َّول ا�سم اململكة احلجازية النجدية وملحقاتها �إىل ا�سم «اململكة العربية ال�سعودية» وي�صبح
لقبنا بعد الآن «ملك اململكة العربية ال�سعودية» <

من مقتنيات مركز الوثائق والمحفوظات بمعهد اإلدارة العامة

التنمية اإلدارية

مداد التنمية

من ينصف املوظف؟!

للأ�سف؛ �إن كثرياً من املوظفني يف القطاعني العام واخلا�ص ال يعرفون كثرياً من حقوقهم ،وال بع�ضاً من واجباتهم،
وبالرغم من �أن هناك موظفني يق�ضون �سنوات طويلة يف الوظيفة ويتعرفون على الكثري من الواجبات باملمار�سة ،لكن
تبقى احلقوق ي�شوبها غمو�ض كبري!!
فلماذا ال توجد كتيبات و�أدلة �إعالمية و�إر�شادية تت�ضمن احلقوق والواجبات العامة يت�سلمها املوظف امل�ستجد يف �أول يوم
عمل �سواء كان يف القطاع العام �أو اخلا�ص؟ م�شتملة على اخلطوات الواجب عليه اتخاذها عند �شعوره به�ضم حقوقه يف
املن�ش�أة التي يعمل بها .رمبا يكون القطاع العام �أكرث عدالً و�إن�صافاً وحفاظاً على حقوق العاملني فيه؛ ولكن القطاع اخلا�ص
مبا ي�شتمل عليه من هيئات وم�ؤ�س�سات كربى ومتو�سطة و�صغرى ،ف�إن الو�ضع فيه خمتلف .فبع�ض املن�ش�آت يحدث فيها
خمالفات نظامية ،وحتايل على �أنظمة ال�سعودة والتوظيف ،وكذلك طرق التعامل مع
املوظف ،و�أحياناً �إنهاء خدماته بال حقوق؛ ا�ستغالالً جلهل املوظف بحقوقه ،وعدم
معرفته بالطرق النظامية ملواجهة مثل هذه الإج��راءات .و�أحياناً يتعر�ض املوظف
مل�ضايقات عملية� ،أو �شخ�صية ،و�أحياناً �إىل حتر�ش يف مكان العمل .وال يعرف كيف
ال�سبيل �إىل �أخذ حقه .وت�شهد و�سائل الإعالم وو�سائل التوا�صل االجتماعي �شكاوى
كثرية من موظفني وموظفات تعر�ضوا مل�ضايقات �أو حتر�ش �أو �إنهاء خدمات بال
وجه حق .ويطلبون من يدلهم على كيفية نيل حقوقهم يف هذه احلاالت!! وت�أتيهم
الردود والن�صائح م�شرقة ومغربة .ينبغي �أن يكون هناك دليل مكتوب ومعتمد ي�شرح
لكل موظف حقوقه ،ويبني له واجباته ،ويدله على الطريق ال�صحيح لأخذ حقوقه
k
�إذا ر�أى �أنه مل ينلها� ،أو �أن املن�ش�أة التي يعمل بها مل متكنه منها .ويكون املرجع �أوالً
أ .عبدالعزيز الهدلق
داخل املن�ش�أة كالإدارة القانونية مث ً
ال� ،أو خارجها من جهات االخت�صا�ص كمكاتب
العمل وغريها .ويكون هناك و�سائل توا�صل حديثة عرب تطبيقات �أو �أرقام هواتف،
�أو ح�سابات يف و�سائل التوا�صل االجتماعي خلدمة املوظفني واملوظفات وا�ستقبال
�شكاواهم وتقدمي الن�صائح القانونية لهم ،و�إي�ضاح الإج��راءات املنا�سبة الواجب
عليهم اتباعها لنيل حقوقهم .وللأ�سف ،ف�إن بع�ض املمار�سات يف املن�ش�آت املتو�سطة
وال�صغرية تظلم املوظفني ،وت�ضيع حقوقهم ،ويتم �إيهام املوظف ب�أمور غري قانونية؛
لألسف ان كثير
لي�سهل على �أ�صحاب هذه املن�ش�آت ف�صلهم ،وبال حقوق �أي�ضاً .و�أكرث ما تعانيه املر�أة
من املوظفني
العاملة هو التحر�ش يف مكان العمل ،وهو �أمر موجود يف كل �أنحاء العامل؛ لذلك
يف القطاع
يجب �أن تكون هناك �إجراءات �صارمة ومعلنة ،حتول دون وقوع مثل هذه املمار�سات،
وتو�ضح العقوبات على مرتكبيها ،كما تو�ضح للمت�ضرر الإجراءات التي يجب عليه
العام واخلاص
اتباعها لأخذ حقه ،ومعاقبة املعتدي .ذلك �أن وجود تلك الإجراءات الوا�ضحة كفيل
اليعرفون كثير ًا
بردع كل من ت�سول له نف�سه بالتحر�ش� ،أو بظلم �أي موظف ،واالعت�ساف بحقه .فكثري
من حقوقهم
ممن ميار�سون تلك املخالفات يتجر�ؤون على فعلها اعتماداً على جهل املعتدى عليه
بحقوقه ،وعدم معرفته بطرق و�إج��راءات نيل حقوقه.فلكي ال نكون عوناً للظامل،
يجب توعيه املوظف واملوظفة بحقوقهما وواجباتهما ،و�إر�شادهما للطرق النظامية
لنيل حقوقهما .والت�سهيل عليهما ما �أمكن ذلك .فكثري من احلقوق تُهدر وت�ضيع
ب�سبب طول الإجراءات وتعقيدها ،وعدم معرفة �صاحب احلق باجلهة املرجعية التي
حتفظ له حقه� ،أو تعيد له حقه امل�سلوب .كما �أن هناك مقرتحاً �أن تو�ضع لوحات
�إر�شادية وا�ضحة يف مداخل املن�ش�آت ت�ؤكد حقوق املوظف ،وتبني و�سائل االت�صال
باجلهات املرجعية عند وجود �شكوى .فامل�ستبد عندما يرى ذلك �سريتدع ،ويرتاجع
عن ممار�ساته .ويح�سب �ألف ح�ساب لعواقب �أفعاله <

،،
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رئي�س التحرير -مدير �إدارة الإت�صال امل�ؤ�س�سي  -معهد الإدارة العامة
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تقرير

�أقل من  %50من ال�شركات العائلية اخلليجية تطبق �سيا�سته بو�ضوح

التعاقب الوظيفي..تخطيط متميز لتجديد شباب
المنظمات
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إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد

«توف�ير البديل املنا�سب يف الوق��ت املنا�سب ويف املكان املنا�سب» ،هي �أ�صدق مقولة ميك��ن �أن تعرب عن مفهوم التعاقب
الوظيفي� ،أو الإحالل الوظيفي وتلخ�ص املق�صود به .وهو على درجة كبرية من الأهمية يف عامل الإدارة املعا�صر؛ لأنه
مبثاب��ة جتديد ل�شباب الكوادر الإدارية وال�ض��خ املتجدد للدماء يف �إدارة املنظمات املختلفة على كافة امل�ستويات ،ال
�سيما على م�ستوى القيادات الإدارية .وتربز �أهمية التخطيط لهذا التعاقب والإحالل يف اجلهات احلكومية .وي�شري
بع���ض الباحث�ين �إىل �أن الدرا�س��ات تب�ين �أن �أقل من  %50م��ن امل�ؤ�س�سات وال�ش��ركات يف الغرب لدیه��ا خطط للتعاقب
الوظیفي ،بینما ت�صل الن�سبة �إىل �أقل من  %15يف ال�شرق .وعلى الرغم من ذلك  ،ف�إن  %37من اخلطط تف�شل ب�شكل
فادح؛ لآن ما یزید على  %80من هذه اخلطط ت�ستهدف املوظفنی ذوي الأداء املرتفع .فتعالوا معنا ن�صحبكم يف هذا
التقرير لنتعرف على واقع التعاقب الوظيفي ،و�أهميته ،وحتدياته ،و�إجراءاته.

التنمية اإلدارية

>> 11حتدي ًا يواجهها
تخطيط التعاقب الوظيفي
يف اجلهات احلكومية
باململكة

على ال�شركات ذاتها ،بل �ستطاول
املنطقة ككل .وخالفاً ملناطق �أخرى
من العامل ،ف�إن الكثري من ال�شركات
العائلية يف املنطقة ال ت��زال �شابة
مقارنة بنظرياتها العاملية ،بل ال يزال
بع�ضها بيد اجليل الأول ومل يحن
الوقت بعد النتقالها �إىل الأجيال
التالية .وبغ�ض النظر عن احلجم
والقطاعات التي تن�شط فيها ،يواجه
هذا النوع من ال�شركات يف املنطقة
حتديات كثرية ،ال �سيما فيما يتعلّق
بخطط التعاقب الوظيفي .ووفقاً
ال�ستبيان �أجرته «براي�س ووترهاو�س
كوبرز» عام 2016م ،ف�إن  %14فقط
من ال�شركات العائلية لديها خطة
تعاقب ر�صينة ووا�ضحة املعامل،
فيما �أ���ش��ار %38من امل�شاركني يف
اال�ستبيان �إىل �أنهم مل ي�ضعوا فعلياً
خطة لهذا الأمر .ومن جهة �أخرى،
�أ���ش��ارت درا���س��ة �أج��راه��ا «جمل�س
ال�����ش��رك��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة اخلليجية»
بالتعاون مع �شركة «ماكينزي �آند

كومباين» �إىل �أن �أقل م��ن %50من
ال�شركات تطبق �سيا�سة وا�ضحة
للتوظيف وتعاقب القيادات ،و�أن
 %32منها لديها �سيا�سة وا�ضحة يف
�ش�أن الأدوار وامل�سئوليات القيادية.
الر�ؤ�ساء التنفيذيون
وع��ل��ى �صعيد مت�صل ،ي�ستعر�ض
موقع «العربية.نت» النتائج التي
�أظهرتها درا�سة «التعاقب الوظيفي
للر�ؤ�ساء التنفيذيني لعام 2018م»
وال�صادرة عن �شركة «�إ�سرتاتيجي
�آند» ،التابعة ل�شبكة «بي دبليو �سي»،
فقد ات�ضح �أن معدل تغيري الر�ؤ�ساء
التنفيذيني يف ه��ذا ال��ع��ام ال��ذي
�شهد العديد م��ن اال���ض��ط��راب��ات،
م�ستوى قيا�سياً عند ،%17
بلغ
ً
وبرغم هذه الن�سبة ،فقد كان هناك
جمموعة من امل�س�ؤولني التنفيذيني
الذين مل يتعر�ضوا مطل ًقا خلطر
فقدان منا�صبهم.
وتك�شف ال��درا���س��ة ،ال��ت��ي قامت

15
العدد  - 169صفر 1441 -هـ

ال�شركات العائلية
ن�ؤكد يف م�ستهل هذا التقرير على
�أن التعاقب الوظيفي ل��ه �أهميته
ال��ق�����ص��وى���� ،س���واء يف ال�����ش��رك��ات
اخلا�صة �أو اجلهات احلكومية؛ �إال
�أن التحديات فيما يتعلق باجلهات
احلكومية رمبا تبدو �أو�ضح مما هي
عليه يف بع�ض ال�شركات اخلا�صة
التي رمبا تربز يف بع�ضها م�شكلة
ال��ت��ع��اق��ب ال��وظ��ي��ف��ي ،كال�شركات
ال��ع��ائ��ل��ي��ة وب��خ��ا���ص��ة يف منطقتنا
اخلليجية ،وهو ما ن�شرته «جريدة
احل��ي��اة» ال��ت��ي �أوردت �أن هناك
تقديرات ت�شري �إىل �أن �أ�صوالً بقيمة
تريليون دوالر �ستنتقل �إىل �أف��راد
اجليل املقبل من �أ�صحاب اخلربة
وال��ك��ف��اءة يف ال�����ش��رك��ات العائلية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط خالل
الفرتة 2025-2015م .ونظراً �إىل
�أن هذه ال�شركات توظف �أكرث من
 %80من القوى العاملة يف املنطقة
وت�سهم بن�سبة  %60م��ن ناجتها
املحلي الإج��م��ايل ،ووف��ق�اً لتقرير
�صدر �أخ�ي�راً ع��ن �شركة «براي�س
ووترهاو�س كوبرز» ،ف�إن هذا التحول
القادم �سيرتتب عليه �آثار ال تقت�صر

تقرير
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بتحليل �آل��ي��ات التعاقب الوظيفي
للر�ؤ�ساء التنفيذيني يف �أكرب 2500
�شركة م�ساهمة عامة يف العامل على
مدار الـ  19عاماً املا�ضية� ،أنه وعلى
الرغم من �أن متو�سط فرتة خدمة
الرئي�س التنفيذي ك��ان��ت خم�سة
�أع�����وام� ،إال �أن  %19م��ن جممل
الر�ؤ�ساء التنفيذيني حافظوا على
منا�صبهم مل��دة � 10أع���وام �أو �أكرث
خالل الفرتة الزمنية التي �شملها
التحليل .وتتفاوت احتماالت بقاء
الر�ؤ�ساء التنفيذيني لفرتة طويلة
يف منا�صبهم ح�سب املنطقة ،حيث
تبلغ يف �أمريكا ال�شمالية ن�سبة ،%30
بينما تبلغ  %19يف �أوروب��ا الغربية،
�أم��ا يف اليابان وال�برازي��ل ورو�سيا
والهند ف�إنها تبلغ  ،%9وترتاجع يف
ال�صني لت�صل �إىل .%7
وق��د ارتفع معدل تغيري الر�ؤ�ساء
التنفيذيني يف �أك�بر � 2500شركة
يف العامل �إىل م�ستوى قيا�سي بلغ
 %17,5يف عام 2018م ،وهي ن�سبة
تزيد بنحو  %3ع��ن الن�سبة التي
مت ت�سجيلها يف عام 2017م والتي
بلغت  ،%14,5وتفوق املعدل ال�سائد
يف العقد املا�ضي .كما ارتفع معدل
تغيري الر�ؤ�ساء التنفيذيني ب�شكل
ملحوظ يف خمتلف مناطق العامل
يف ع��ام 2018م با�ستثناء ال�صني،
و�شهدزياد ًة كبري ًة يف دول �أوروب��ا
الغربية .وكان معدل التغيري �أعلى
يف االقت�صادات املتقدمة الأخرى؛
مثل� :أ�سرتاليا ،وت�شيلي ،وبولندا؛

>>  %14فقط من الشركات
العائلية لديها خطة
تعاقب رصينة وواضحة
املعالم
ح��ي��ث و���ص��ل �إىل  ،%21,9وه��و
م�ستوى قريب من املعدل ال�سائد يف
الربازيل ورو�سيا والهند (.)%21,6
وقد كان �أعلى معدل تغيري ر�ؤ�ساء
تنفيذيني يف �أوروب��ا الغربية بن�سبة
 ،%19,8يليه �أمريكا ال�شمالية بن�سبة
� .%14,7أما على �صعيد القطاعات
املختلفة ،ف��ق��د ���ش��ه��دت �شركات
خ��دم��ات االت�����ص��االت �أع��ل��ى معدل
تغيري ر�ؤ�ساء تنفيذيني عند ،%24,5
تليها �شركات املواد مبعدل ،%22,3
و�شركات الطاقة بن�سبة .%19,7
و�شهد قطاع الرعاية ال�صحية �أدنى
معدل تغيري للر�ؤ�ساء التنفيذيني
بن�سبة .%11,6
ً
11
حتديا
ويلفت د.في�صل البواردي يف بحثه
املعنون« :حت��دي��ات خطط تعاقب
ال��ق��ي��ادات الإداري������ة يف الأج��ه��زة
احل��ك��وم��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية“ �إىل �أنه على الرغم من
�أن التخطيط للتعاقب ين�صح باتباعه
يف ع��دد كبري من الدرا�سات وفق
النماذج املقرتحة ،ف�إن املنظمات ال
تزال تتحا�شى ممار�سته يف الواقع

ال��ع��ل��م��ي ،ح��ي��ث ت��و���ص��ل ا�ستطالع
�إىل �أن  %55من املنظمات مل يكن
لديها تخطيط التعاقب الوظيفي
للقيادات ،وتو�صلت درا�سة �أخرى
�إىل �أن  %35من  1318من املديرين
ال��ع��ام�ين يف ال�����ش��رك��ات م��ت��ع��ددة
اجلن�سيات امل��وج��ودة يف الواليات
املتحدة الأمريكية مل يكن لديهم
خ��ط��ط ل��ت��ع��اق��ب ال���ق���ي���ادات ،كما
ت��و���ص��ل��ت درا����س���ة �أخ����رى �إىل �أن
 %60م��ن املنظمات غ�ير الربحية
يف �إيطاليا ال يوجد لديها خطط
تعاقب القيادات.
ويجمل د.البواردي التحديات التي
تواجه املنظمات يف خطط التعاقب
 وفقاً ملا �أ�سفرت عنه البحوثوالدرا�سات املختلفة-يف  11حتدياً
ك���الآت���ي :ن����درة املتخ�ص�صني يف
املنظمة للقيام بتخطيط التعاقب
لبناء ال��ق��ي��ادات ،و�ضعف التكامل
بني �إدارة تطوير امل��وارد الب�شرية
والإدارات ل��ب��ن��اء خ��ط��ط تعاقب
القيادات ،و�ضعف اهتمام الإدارة
العليا بخطط تعاقب ال��ق��ي��ادات،
و�ضعف الربامج التدريبية لتطوير
ال��ق��ي��ادات الإداري������ة احل��ك��وم��ي��ة،
و�ضعف اهتمام املنظمة بالتدريب
على ر�أ����س العمل لبناء القيادات
الإداري����ة ،و�ضعف االه��ت��م��ام ب�أثر
التدريب لتطوير القيادات الإدارية،
وع���دم ت��واف��ر �آل��ي��ة مكتوبة لبناء
خطط تعاقب القيادات الإداري���ة،
و���ض��ع��ف ن��ظ��ام احل��واف��ز يف دع��م

التنمية اإلدارية

>>  6إجراءات مهمة
لكيفية التخطيط
للتعاقب الوظيفي
خطط التعاقب ،و�ضعف �أنظمة
االخ��ت��ي��ار والتعيني ل��دع��م خطط
تعاقب ال��ق��ي��ادات ،و�ضعف نظام
تقييم الأداء ال��وظ��ي��ف��ي يف دع��م
خ��ط��ط ال��ت��ع��اق��ب ،وع����دم معرفة
التجارب الناجحة يف جمال خطط
تعاقب القيادات.
جلنة التعاقب الوظيفي.
> ثانياً :تكوين اللجان :يجب تكوين
جلنة للتعاقب الوظيفي يف امل�ؤ�س�سة
من فريق قوي وم�ؤهل ومتخ�ص�ص،
وت�ضطلع ب��ـ  12مهمة ك��ال��ت��ايل:
و���ض��ع خ��ط��ة ال��ت��ع��اق��ب الوظيفي
بالتن�سيق م��ع م��دي��ري الإدارات
ور�ؤ���س��اء الأق�سام وو�ضع املعايري
الختيار املر�شحني والتي تُبنى عادة
على الأداء ،وال��ت��أك��د م��ن فاعلية
نظام قيا�س �أداء العاملني ور�صد
ومتابعة �أداء اخللفاء املحتملني،
واختيار وحتديد اخللفاء املحتملني
لكل الوظائف القيادية بامل�ؤ�س�سة،
وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ االح��ت��ي��اج��ات
التدريبية للقادة املحتملني داخلياً
وخ��ارج��ي �اً ،واالح��ت��ف��اظ ب�سجالت

جل��م��ي��ع امل���ر����ش���ح�ي�ن ،وت��رت��ي��ب
املر�شحني واختيار البديلني الأول
وال��ث��اين لكل وظيفة وف��ق معايري
دقيقة ،والإ�شراف الكامل والرعاية
ال��ت��ام��ة للموهوبني يف ال��درج��ات
الدنيا بتحفيزهم واعطائهم فر�ص
االن���ط�ل�اق والإب��������داع ،و�إ����ش���راك
اخللفاء املحتملني للمنا�صب يف
���ص��ن��اع��ة ال���ق���رار وم��ن��ح��ه��م الثقة
والتدريب العملي ،ومتابعة ودرا�سة
ال��ب��ي��ئ��ة اخل��ارج��ي��ة ل�����س��وق العمل
واملراجعة امل�ستمرة لنظام الأجور
واحل��واف��ز؛ لتاليف هجرة الكوادر
امل�ؤهلة ،وامل�ساهمة يف ا�ستقطاب
الكوادر النادرة من خارج امل�ؤ�س�سة،
والتحري من جودة اخلدمات التي
تُق َّدم للعاملني وبيئة العمل الداخلية
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� 6إجراءات
وي���ح���دد حم���ي ال���دي���ن ���ص��ال��ح يف
�أط��روح��ت��ه بعنوان�« :أث���ر تخطيط
التعاقب الوظيفي يف ب��ن��اء ق��ادة
امل�ستقبل»� 6 ،إج�����راءات لكيفية
التخطيط للتعاقب الوظيفي وهي:
> �أوالً :ن�شر ثقافة التعاقب الوظيفي
ب�ين ك��ل �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة :وذل��ك
بعقد ور���ش عمل ت�شارك فيها كل
القيادات وعمل تنوير لهم يت�ضمن
�أن امل�صلحة العامة للم�ؤ�س�سة هي
املف�ضلة يف هذا ال�صدد على امل�صالح
ال�شخ�صية ،وحتفيز وت�شجيع روح
االنتماء للم�ؤ�س�سة ،و�أن الوظيفة
لي�ست حكراً على �شخ�ص معني،
و�أن تخطيط التعاقب الوظيفي يعد
�أحد �أهم �إ�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سة،
و�إ�شراك ذوي املنا�صب القيادية يف

تقرير

م��ن �أج���ل ن�شر ثقافة اال�ستبقاء،
واال�ستعانة باخلرباء واملخت�صني يف
جمال �إدارة امل��وارد الب�شرية؛ بغية
الو�صول �إىل م�ؤ�شرات النجاح يف
عمل اللجنة.
> ثالثاً :الإعداد التدريبي الفعال:
يتعني اعتماد خطة للتدريب الفعال
للقيادات الواعدة� ،سواء من خالل
ربطها بامل�سار الوظيفي� ،أو من
خ�لال ب��رام��ج خا�صة تُ� َع � ُّد وتُن َّفذ
لهذه القيادات من خمتلف قطاعات
املنظمة.
> راب��ع �اً :املتابعة االنتقائية :فال
ب��د م��ن متابعة جمیع العاملنی؛
بهدف الك�شف عن قیادات حمتملة
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للم�ستقبل ،ویتم عمل بنك للمعلومات
«بطاریة القیادات» لیكون جاهزاً
للبحث فیه عن البدالء املحتملني
عندما یقرتب موعد الإحالل.
> خام�ساً :التجهيز للقائد البديل:
وهنا يتحدد املطلوب من خالل 5
�أم���ور كالتايل :التحفيز القانوين
والإج���رائ���ي ،والتحفيز النف�سي
والتهيئة الذهنية للقائد البديل،
والت�أكد من �إمتام الإعداد والتدريب،
وطرح اال�سم كمر�شح على ال�سلطة
املخت�صة ،و�إم��ك��ان��ي��ة التعيني يف
الوظيفة كنائب �أوالً.
> �ساد�ساً :م�ساندة القائد البديل:

�سواء مت التعيني يف وظيفة نائب
�أوالً� ،أو مت التعيني مبا�شرة يف
ال��وظ��ي��ف��ة ،وامل��ط��ل��وب م��ن القائد
احلايل امل�ساندة بامل�شورة دون فر�ض
الو�صاية على القائد اجلديد ،ويف
هذا ال�ش�أن ميكن ح�صر م�سئوليات
القائد احلايل ب�ش�أن م�ساندة القائد
البديل كالتايل :التوجيه االبتدائي
حول الدور املتوقع للقائد اجلديد،
والن�صح ب�ش�أن الأول��وي��ات الواجب
االلتفات �إليها ،وعر�ض اال�ستعداد
ل��ل��م�����س��اع��دة ب���ن���ا ًء ع��ل��ى ال��ط��ل��ب،
واملبادرة بامل�ساعدة �أو النجدة عند
الطلب ،وعدم تعمد الإعالن الكبري
عن مو�ضوع امل�ساندة <

سيرة في اإلدارة

التنمية اإلدارية

تفان وإخالص.
إن مسيرة اإلدارة والتنمية اإلدارية يف وطننا حافلة بنماذج مشرفة  ،أسهمت يف هذة املسيرة بكل ٍ
يف هذا العدد نستعرض بعض جتارب د .فيصل بن منصور الفاضل ،عضو مجلس الشورى .

د.فيصل بن منصور الفاضل..خبير اإلدارة القانونية
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ً
عاما ،منها ثالثة وع�شرون
عمل د.في�صل بن من�صور الفا�ضل يف القطاعني العام واخلا�ص ملدة تقرتب من الثالثني
ً
ً
حاليا ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى.
عاما يف العمل احلكومي ،ويعمل
تعليمه
ح�صل على بكالوريو�س يف الأنظمة (ق��ان��ون) من كلية العلوم الإداري��ة
بجامعة امللك �سعود ،واملاج�ستري يف الإدارة العامة من اجلامعة نف�سها،
وكذلك درجة املاج�ستري يف القانون من كلية «كوين مريي» بجامعة لندن،
وح�صل على الدكتوراه يف القانون من اجلامعة ذاتها � ً
أي�ضا ،وقد تلقى
العديد من الدورات التدريبية يف جمال القانون والتحكيم والإدارة داخل
اململكة وخارجها.
حياته املهنية
�أ�شرف الفا�ضل على الإدارة القانونية يف وزارة املعارف (وزارة التعليم)،
ودائرة ال�ش�ؤون القانونية بال�شركة ال�سعودية للكهرباء باملنطقة الو�سطى،
والإدارة القانونية يف الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني .وعمل يف
الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني على وظيفة مدير عام الإدارة
القانونية ،كما عمل ع�ضو ًا يف هيئة تدري�س كلية احلقوق بجامعة دار
العلوم مبدينة الريا�ض ،ورئي�س اللجنة اال�ستئنافية للف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية ملدة ثالث �سنوات ،ورئي�س جلنة الف�صل يف خمالفات
نظام حماية املناف�سة.
كما عمل ع�ضو ًا باللجنة الدائمة حلماية امل�ستهلك برئا�سة معايل وزير التجارة واال�ستثمار ،وذلك كممثل عن الهيئة
العامة لل�سياحة والرتاث الوطني .وهو ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية الأنظمة ال�سعودية ،وع�ضو يف عدد من اجلمعيات
العلمية واملهنية داخ��ل اململكة منها :جمعية الأنظمة ال�سعودية ،واجلمعية ال�سعودية لل��إدارة ،وع�ضو يف ع��دد من
اجلمعيات املهنية خارج اململكة منها :مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،واملعهد
امللكي للمحكمني بلندن ( ،)MCIArbوهيئة لندن للتحكيم الدويل (.)LCIA
�شارك يف �إعداد ودرا�سة ومراجعة العديد من م�شروعات الأنظمة واللوائح يف اجلهات التي عمل بها ويف هيئة اخلرباء
ً
متحدثا يف العديد من امل�ؤمترات وور�ش العمل واملنتديات املتخ�ص�صة يف القانون.
مبجل�س الوزراء ،كما �شارك
م�ؤلفاته
ق��دم العديد من امل�ؤلفات ،منها ما يلي :مبد�أ ا�ستقاللية �أط��راف النزاع يف ظل نظام التحكيم يف اململكة العربية
ال�سعودية( ،درا��س��ة مقارنة) ،دار طويق للن�شر ،الريا�ض ،ع��ام 1431ه� �ـ .وتنفيذ �أح�ك��ام املحكمني يف اململكة العربية
ال�سعودية :نظرة �إ�صالحية لتطوير الآلية( ،درا�سة مقارنة) ،دار طويق للن�شر ،الريا�ض ،عام 1431هـ .ودور الق�ضاء يف
التحكيم باململكة العربية ال�سعودية( ،درا�سة مقارنة) ،دار طويق للن�شر ،عام 1432ه �ـ .والو�سيط يف قانون ال�شركات
ال�سعودي اجلديد (باال�شرتاك مع الدكتور �صالح بن عو�ض البلوي) ،مكتبة القانون واالقت�صاد ،الريا�ض ،عام 1437هـ.
و َكتب العديد من املقاالت يف �صحيفة «االقت�صادية» وعدد من ال�صحف املحلية عن الأنظمة وال�ش�ؤون القانونية <

اللقاء

مديرة الفرع الن�سائي ملعهد الإدارة العامة باملنطقة ال�شرقية د.ح�صة العقيل:

نظام الجامعات الجديد سيغير متطلبات
سوق العمل وسيؤثر على التدريب
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أجرى الحوار :سامح الشريف

تشهد اململكة حراك ًا كبير ًا على صعيد تطوير سوق العمل ،وهو ما يتطلب تطوير ًا
موازي ًا يف متطلبات التدريب؛ بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومتمكنة قادرة على
مواجهة تغيرات سوق العمل بفعل التطورات التكنولوجية الكبيرة ،وال شك يف أن هذا
التطوير يوظف كافة التقنيات احلديثة يف اإلدارة ،ويف مقدمتها علم البيانات وكافة
العلوم املرتبطة به .يف هذا اللقاء مع مديرة الفرع النسائي ملعهد اإلدارة العامة باملنطقة
الشرقية د.حصة العقيل تتابعون كثير ًا من التفاصيل املهمة حول سوق التدريب يف
اململكة.

التنمية اإلدارية

>> املستقبل سيشهد
ظهور قيادات نسائية واعدة
ستبرز على الساحة بصورة
مشرفة للمملكة
وه���ذا مم���ا �أ�سهم يف ب���روز العديد
م���ن القي���ادات الن�سائي���ة املتمي���زة
عل���ى امل�ستوي�ي�ن املحل���ي والدويل.
ولعل �أب���رز القرارات املهمة يف هذا
ال�سي���اق هو تعيني �صاحب���ة ال�سمو
امللك���ي الأم�ي�رة رميا بن���ت بندر بن
�سلط���ان �سف�ي�رة خل���ادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن يف �أهم دول���ة يف العامل
وه���ي الواليات املتح���دة الأمريكية.
و�أعتق���د �أن ه���ذا لي����س ه���و �سقف
الطم���وح يف متكني املر�أة ال�سعودية،
ب���ل �إن امل�ستقبل ينتظ���ر العديد من
القي���ادات الن�سائي���ة الواع���دة التي
�ستربز على ال�ساحة وب�صور م�شرفة
للبلد.
> ما �أهم ما تت�س � � ��م به امل � � ��ر�أة التي
ً
تتوىل من�ص � � � ً
قياديا ،وتختلف به
�با
عن الرجل؟
< �أنا �شخ�صياً �ض���د تقييم املر�أة �أو
الرج���ل يف �أي من�صب �أو مهمة غري
الت���ي ميزهما اهلل تع���اىل بهما من
اختالف���ات يف ال�صف���ات اخللقية.
الأه���م م���ن ذل���ك ه���و �أن كل م���ن
يت�سل���م من�صباً قيادياً م���ن امر�أة �أو
رجل �أن يُقي َّم ك�إن�سان متمكن وقادر
على خو����ض التحديات وعلى قيادة
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�سوق التدريب
> يع � � ��د التدري � � ��ب الإلك �ت ��روين من
�أه � � ��م ال�س � � ��مات احلديث � � ��ة للتدريب
يف الع�ص � � ��ر احلايل .كي � � ��ف تقيمني
الإقبال على هذا النوع من التدريب
يف اململكة؟
< يف ر�أي���ي �إن التدريب الإلكرتوين
قد �أخ���ذ حيزاً كبرياً م���ن االهتمام
يف كل من القطاعني اخلا�ص والعام
يف اململك���ة .ومما مل�س���ت �شخ�صياً،
هناك توجه كبري و�إقبال ملمو�س بني
العديد م���ن الأفراد�-سواء ممن هم
عل���ى ر�أ�س العمل �أو من الدار�سني-
على هذا الن���وع من التدريب .ولعل
�أهم الأ�سباب يف ذلك هو تغلب هذا
النوع من التدريب على �أهم العوائق
وهما الزمان واملكان ،بالإ�ضافة �إىل
وعي من�سوب���ي القطاعني يف دولتنا
احلبيب���ة ب�أهمي���ة التطوي���ر الذاتي
ومواكب���ة التغي�ي�ر املت�سارع يف �شتى
املجاالت.
> ما �أهم ما مييز �سوق التدريب يف
اململكة فيما يرتب � � ��ط بتدريب املر�أة
ال�سعودية؟
< اعتق���د �أن �أه���م م���ا ميي���ز �سوق
التدريب هو �إتاحة املجال ملن يبحث
عن الفر�ص وع���ن حتقيق الأف�ضل؛
بغ�ض النظر ع���ن اجلن�س .وهذا ما
يجعل املر�أة كزميله���ا الرجل� ،سواء
يف �س���وق التدري���ب� ،أو غ�ي�ره م���ن
املجاالت الأخرى قادرة على خو�ض
التحدي���ات واحل�صول عل���ى التميز
والقدرة على الإبداع.
> كي � � ��ف تتوقع �ي ��ن االجتاه � � ��ات
امل�س � � ��تقبلية للتدريب يف اململكة يف

امل�ستقبل القريب؟
< �أن���ا مت�أك���دة �أن التدري���ب يف
اململك���ة �سيك���ون ل���ه يف امل�ستقب���ل
طابع خمتلف متاماً عن التدريب يف
الوقت الراهن؛ وال�سبب يف ذلك هو
االختالف يف الطلب الذي �سيفر�ض
تغرياً يف م�ضمون و�آلية التدريب يف
العديد م���ن امل�ؤ�س�س���ات التدريبية.
ولع���ل �أه���م م���ا �سيفر����ض التغيري
يف ه���ذا املج���ال هو التغ�ي�ر الكبري
واملت�س���ارع يف التكنولوجي���ا وعل���ى
متطلبات �سوق العمل ،والذي �سي�ؤثر
على توجه الأف���راد وامل�ؤ�س�سات يف
البح���ث ع���ن الفر����ص املنا�سب���ة يف
التدريب .ويف اعتقادي �أي�ضاً �أن من
�أهم النقالت النوعية التي يجب �أن
ت�ؤخذ يف االعتبار ،والتي من املمكن
�أن ت�ؤثر على االجتاهات امل�ستقبلية
للتدريب يف اململكة هو اعتماد نظام
اجلامع���ات اجلدي���د؛ وال���ذي م���ن
املتوق���ع �أن يفت���ح العديد من الآفاق
ويحدث تغيرياً كب�ي�راً يف متطلبات
�سوق العمل.
متكني املر�أة ال�سعودية
> م � � ��ا �أهم املحط � � ��ات التي مرت بها
املر�أة ال�سعودية على �صعيد التمكني
للم�ش � � ��اركة الفاعل � � ��ة يف الوظائ � � ��ف
العامة وتويل املنا�صب القيادية؟
< ال �أح���د يختل���ف عل���ى �أن امل���ر�أة
ال�سعودي���ة كان���ت وت���زال حتظ���ى
باهتم���ام كبري يف جم���االت التعليم
والتوظيف من قبل دولتنا الر�شيدة؛
ولكن ميكن القول �إن الفرتة احلالية
هي فرتة تاريخية وتغيري كبري ي�شمل
املجتمع ال�سع���ودي بجميع �أطيافه،

اللقاء
اللقاء

املنظمة بكفاءة وفعالية ومتكن ،و�أن
يكون لديه جميع موا�صفات القيادي
الناجح والتي ال تقت�صر على �أي من
اجلن�سني دون الآخر.
التنمية الإدارية
> �إذا ُطلب منك و�ضع خطة خم�سية
للتنمية الإدارية يف اململكة .ما �أهم
البنود التي �سرتكزين عليها؟
< مبا �أنني �أنتمي لأحد �أهم اجلهات
احلكومية التي كانت والزالت ت�سهم
ب�ش���كل رئي�س���ي وفع���ال يف جم���ال
التنمية الإدارية ،ف�أنا �أرى �أن خطط
التنمي���ة الإداري���ة يج���ب �أن حتتوي
عل���ى العديد م���ن البن���ود التي من
�ش�أنه���ا رفع كف���اءة من�سوبي اجلهاز
الإداري يف الدول���ة .ولعل �أهم هذه
البنود ما يلي:
> اال�ستثم���ار يف ال�ث�روة الب�شري���ة
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>> املرأة السعودية قادرة
على مواجهة التحديات
والتميز واإلبداع
يف التدريب
ال���كادر الإداري؛ ع���ن طريق ت�أهيل
امل�ؤثرين من قيادات و�إداريني ب�شكل
يخدم التوجه العام للدولة.
> �إيج���اد �آلي���ات ت�سه���م يف قيا����س
وزيادة �إنتاجية املوظف ب�شكل ف ّعال
ي�سهم يف تطور اجلهاز الإداري.
> �إيج���اد �آليات ومبادرات ت�سهم يف
التخل�ص من املركزية والبريوقراطية
وزي���ادة التمكني ل���ذوي الكفاءة من
الكادر الوظيفي.

> ح���ث املنظم���ات عل���ى التط���ور
ومواكب���ة التغي�ي�ر يف �أجهزته���ا
الإداري���ة؛ وذلك عن طري���ق متابعة
�أح���دث الأ�سالي���ب امل�ستخدم���ة يف
الإدارة والت���ي �أ�سهم���ت يف تطوي���ر
وجن���اح املنظم���ات الأخ���رى عل���ى
م�ستوى العامل.
> زي���ادة الوع���ي بالتطوي���ر الذاتي
وحث املوظف على املبادرة؛ بتطوير
نف�س���ه وت�شجيع زمالئه على مواكبة
التطورات يف املجاالت املختلفة.
> ت�صمي���م الربامج واملبادرات التي
ت�سه���م يف خلق جيل م���ن املوظفني
الذي���ن يتمي���زون بح����س ع���ال م���ن
الرقاب���ة الذاتي���ة وروح املب���ادرة يف
بيئة العمل.
ثروة كبرية
> يع � � ��د عل � � ��م البيان � � ��ات يف الف �ت ��رة

التنمية اإلدارية

>> البيانات ثروة كبيرة
ومنجم ضخم لو مت
استغاللها بشكل أمثل
ستحدث تطوير ًا
يف املنظمات

ك � � ��ي ي�س � � ��هم بفاعلي � � ��ة يف ت�س � � ��ويق
امل�شاريع القومية وخطط الأجهزة
احلكومية؟
< الإعالم ب�شكل عام مثله مثل غريه
من املج���االت الت���ي اجتاحتها ثورة
التغي�ي�ر الإلكرتوني���ة .وقد الحظنا
ب���دون �شك كي���ف تغري ج���زء كبري
م���ن هوية الإع�ل�ام يف فرتة وجيزة،
وكي���ف �أ�صبح ما كان دارجاً و�شائعاً
يف املا�ض���ي القريب ،ال ي���كاد يُذكر
يف الوق���ت احل���ايل .ولعلن���ا جميعاً
ا�ست�شعرن���ا كي���ف اختف���ى الإعالم
الورقي م���ن ال�ساح���ة ،وكيف حلت

>> حساب اجلهاز
احلكومي يف مواقع التواصل
هو البوابة الرسمية
ألخباره والوسيط بينه
وبني املجتمع

حمل���ه التقني���ات احلديث���ة ب���كل
ج���دارة� .إن دور املعني�ي�ن بالإع�ل�ام
الرقم���ي لي�س بال�سه���ل ،والتحديات
كب�ي�رة .فاملعلومة ميكنه���ا االنت�شار
عل���ى نطاق وا�س���ع يف وقت قيا�سي؛
لذل���ك يج���ب التعام���ل باحرتافي���ة
ومهنية ومواكبة الأخبار مبو�ضوعية
وم�صداقي���ة؛ وذلك من �أجل حتقيق
الأهداف املن�شودة بفعالية وكفاءة.
وكما ذك���رت �آنفاً ،فالإعالم الرقمي
له دور كب�ي�ر على م�ست���وى الدولة؛
لذل���ك يجب �أن يكون القائمون عليه
من الكفاءات املتمكنة وامل�ؤهلة والتي
لديها وعي تام ب�أهمية هذا اجلهاز.
ويظه���ر اهتمام اجله���ات احلكومية
اجللي بالإع�ل�ام الرقمي عن طريق
ّ
احل�ساب���ات الر�سمي���ة لكل جهاز يف
مواق���ع التوا�ص���ل االجتماعي والتي
تلع���ب دور البواب���ة الر�سمية لأخبار
اجله���ة والو�سيط بينه���ا وبني �أفراد
املجتمع <
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احلالي � � ��ة من �أهم العل � � ��وم النظرية
الت � � ��ي يُ عتمَ � � ��د عليه � � ��ا يف درا�س � � ��ة
الق � � ��رارات قب � � ��ل �إ�ص � � ��دارها وبن � � ��اء
م�ؤ�ش � � ��رات �أداء للم�ش � � ��اريع .كي � � ��ف
تقيمني ذلك؟
< عل���م البيان���ات �أ�صب���ح الآن حمل
اهتمام كبري وعلى نطاق وا�سع� ،سواء
عل���ى م�ست���وى ال���دول �أو املنظمات
وحتى على م�ستوى الأفراد .وميكن
الق���ول �إن البيانات-بحكم وجودها
على نطاق وا�سع ويف متناول اجلميع
يف املواق���ع الإلكرتونية-تعترب ثروة
كبرية ومنجماً �ضخماً ،بحيث لو مت
ا�ستغاللها بال�صورة املثلى؛ ف�إن ذلك
�سي�سهم يف �إحداث قفزات تطويرية
كب�ي�رة يف خمتلف املج���االت .لذلك
من امله���م �أن تك���ون املنظمات التي
ت�سع���ى �إىل النج���اح والتمي���ز على
وعي ت���ام ب�أهمي���ة ث���روة البيانات،
و�أن تُ ِّ
وظ���ف �أف�ض���ل املمار�س���ات يف
حتليله���ا وحتويله���ا �إىل معلوم���ات،
وم���ن ثم اال�ستفادة منها يف التطوير
وطرح احللول للعديد من الق�ضايا.
الإعالم والتحديات
> يف ظ � � ��ل ع�ص � � ��ر االت�ص � � ��االت
وتكنولوجي � � ��ا املعلومات ،م � � ��ا الدور
امل�أم � � ��ول م � � ��ن الإع �ل ��ام الرقم � � ��ي

مقال

اإلدارة املتمركزة على البيانات

،،

د.خالد ح�سني الع�سريي
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تشير أدبيات
اإلدارة احلديثة
إلى أهمية تقنية
البيانات يف بناء
منصات رقمية
ودعم نظم
اإلدارة

k

،،

دفعت التحوالت املعقدة يف �أ�ساليب الإدارة ،والتغريات املطردة يف �سلوك الفرد؛ التي
ولًدتها طبيعة البيئة االجتماعية ،وكذلك انت�شار البيانات الهائل ،ورغبة امل�ؤ�س�سات يف
البقاء يف طليعة امل�ستقبل ،وتعزيز �صورتها التناف�سية ،نحو التمركز بالطريقة العلمية
على حتليل البيانات و�إدارتها بطريقة تُعزز من ا�ستقرائها للم�ستقبل.
وعليه ت�شري �أدبيات الإدارة احلديثة �إىل �أهمية تقنية البيانات يف بناء من�صات رقمية
ت�سهم يف جتميع وانت�شار هذه البيانات وت�س ِّهل من تدفقها عرب خطوط الإدارة؛
حيث كان لها دور عظيم يف دعم نظم الإدارة نحو حتليالت �أعمالها ،ومتكينها من
اتخاذ القرار ب�شكل �سريع م�ستندًا �إىل حقائق وبيانات دقيقة .وقد �أظهرت الدرا�سات
احلديثة �أن م�ؤ�س�سات الأعمال التي تعتمد على البيانات ال تقوم فقط باتخاذ القرارات
الإ�سرتاتيجية الأف�ضل ،ولكنها تتمتع �أي�ضاً بالكفاءة الت�شغيلية العالية ،وت�ستطيع �أن
حت�سن من ر�ضا العمالء ،وترفع من م�ستويات �أرباحها ،كما �أظهرت الأبحاث العلمية
ِّ
�أن امل�ؤ�س�سات التي ترتكز على البيانات تزيد من احتمال زيادة العمالء � 23ضع ًفا،
كما تزيد احتمالية االحتفاظ بهم �ستة �أ�ضعاف ،وعلى م�ستوى املورد الب�شري ت�ستطيع
ا�ستقطاب الأفراد ذوي الكفاءة والقدرة العالية على االحتفاظ بهم.
ولذلك فاملنظمات التي تعطي اهتما ًما متز ًنا بتمركز �إدارتها على البيانات بديلاً
عن العمليات ،يُتو َّقع �أن تبقى قيمتها حيوية؛ كونها حتقق هدف التطوير والتح�سني
امل�ستمر للممار�سات والإجراءات �أو باملعنى الدقيق ن�ستطيع القول �إنها ت�سمح بت�شكيل
الهوية اجلديدة للفعل الإداري ،ومبا ي�سمح ب�إعادة ابتكار عنا�صرها وممار�ستها يف
الواقع ،ومبا ي�سهم يف �إدارة البيانات بفعالية ،ويعطي لتحليلها وتف�سريها مدلولاً
�إدار ًّيا ينعك�س على النواجت املتوقعة من امل�ؤ�س�سة� .إنها البيانات التي يرى علم التقنيات
فيها النفط اجلديد ،و�أف�ضل طريقة للو�صول �إىل النجاحات املرغوبة هي رقمنة
عمليات امل�ؤ�س�سات وحتليالتها؛ حيث توفر هذه الرقمنة جمموعة كبرية من البيانات
احلا�ضرة يف �أي وقت ،وتعد حجر الزاوية يف اتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية ،وتعزز
أ�سي�سا على ما �سبق،
قدرة امل�ؤ�س�سة التناف�سية من خالل حت�سني الإنتاجية والأداء .ت� ً
و�إميا ًنا بدور البيانات وحتليلها يف احلد من عدم الكفاءة ،وتخفي ًفا من قب�ضة املفهوم
اخلاطئ للممار�سات البريوقراطية مبا يحقق كفاءة الإنفاق؛ فقد حان الوقت لتمكينها
من الدور املهم واحليوي يف م�ؤ�س�ساتنا التعليمية مبا يمُ ِّكن من جتديد دور املواطن
يف اخلدمات املقدَّمة ،وي�سهم يف ا�ستنبات �أ�ساليب الإدارة بالنتائج داخل م�ؤ�س�ساتنا
التعليمية <

ً
�سابقا  -اخت�صا�صي التخطيط وم�ؤ�شرات الأداء بوزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين .
 kمدير �إدارة مكاتب التعليم بوزارة التعليم

لوائح
أنظمة وو لوائح
أنظمة

التنمية اإلدارية

البصمة الوراثية

د.أشرف رفعت محمد عبد العال ُخ ّرم
أستاذ القانون اجلنائي املشارك
معهد اإلدارة العامة
وال� ��ر�أي ال�غ��ال��ب ي��ذه��ب �إىل ق�ب��ول الأدل ��ة العلمية احل��دي�ث��ة يف
الإثبات اجلنائي ب�ضوابط معينة ،وب�شروط و�ضمانات ال يجوز
ً
دليال مبا�شرة لإثبات احلدود؛ �إال �أنهم
اعتبار الب�صمة الوراثية
اختلفوا يف حتديد طبيعتها �إىل ر�أي�ين كما ي�أتي :ال��ر�أي الأول
ً
ودليال من
ينظر �إىل الب�صمة الوراثية باعتبارها خربة جنائية،
الأدلة ،وميكن احل�صول عليها عن طريق فح�ص اجل�سد؛ ك�أخذ
ف�صيلة الدم� ،أو ال�شعر� ،أو اللعاب ،وغريها .والر�أي الثاين :يرى
�أن الب�صمة ال��وراث�ي��ة ه��ي قرينة قانونية قاطعة تفيد اليقني؛
ومي�ك��ن م��ن خاللها �إث �ب��ات اجل��رائ��م امل��دع��ى ب�ه��ا .وق��د ا�ستقرت
حمكمة النق�ض امل�صرية على �أن «�إج�ب��ار املتهم على اخل�ضوع
للإجراءات الطبية الالزمة ال ي�ؤدي �إىل بطالن يف الإج��راءات»،
ون�صت املادة ( )171من نظام الإجراءات اجلزائية ال�سعودي رقم
(�أ )2/تاريخ 1435/1/22ه �ـ على �أن «للمحكمة �أن تندب خبري ًا
�أو �أك�ثر لإب��داء ال��ر�أي يف م�س�ألة فنية متعلقة بالق�ضية ،ويقدم
ً
مكتوبا يبني فيه ر�أي��ه خ�لال امل��دة
اخلبري �إىل املحكمة تقرير ًا
التي حتدد له وللخ�صوم احل�صول على �صورة التقرير» ،ون�صت
امل ��ادة ( )179م��ن ن�ظ��ام الإج� ��راءات اجل��زائ�ي��ة رق��م (�أ )2/ل�سنة
1435ه �ـ على �أن «ت�ستند املحكمة يف حكمها �إىل الأدل��ة املقدمة
�إليها �أثناء نظر الق�ضية ،وال يجوز للقا�ضي �أن يق�ضي بعلمه
وال مبا يخالف علمه» ،ومن ثم يعمل بها كدليل يخ�ضع لتقدير
القا�ضي اجلنائي؛ �إال �أنه يوجد فراغ ت�شريعي ب�ش�أن و�ضع حلول
جديدة م�ستحدثة تتنا�سب مع امل�شكالت الناجتة عن الب�صمة
الوراثية؛ منها م�شروعية ا�ستخدامها ،ومنها التوفيق بني �ضرورة
�إجبار املتهم باللجوء للفح�ص اجليني لك�شف احلقيقة احرتام
حقوق املتهم وحرياته <
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�إن تقدم العلوم وتطورها خطا بالتحقيق اجلنائي خطوات كبرية
ملواجهة ا�ستخدام املجرمني للو�سائل العلمية والتكنولوجية
احلديثة يف اقرتاف جرائمهم؛ مما فر�ض على الأجهزة الأمنية
ا��س�ت�خ��دام الأ��س�ل��وب العلمي والتقنيات احل��دي�ث��ة و�أجهزتهما
لك�شف و�إثبات اجلرمية ومرتكبيها  ،من خالل علم الب�صمات
الذي �أ�سهم يف حتقيق ال�شخ�صية ،و�أ�سهم علم البيولوجيا يف
التعرف على ف�صائل الدم واحلم�ض النووي من خالل حتليل
ً
طبقا لنظرية «�إدموند لوكارد» ( :كل جمرم
البقع املختلفة وذلك
يرتك يف غالب الأحيان دون علمه يف مكان ارتكاب جرميته �آثاراً
وي ��أخ��ذ على �شخ�صه �أو ثيابه �أو �أدوات ��ه �آث ��ار ًا �أخ ��رى) .وك�شف
اجلرمية يف ه��ذه احلالة يتوقف على ق��درة املحقق وخربتـه يف
�أهمية الب�صمة الوراثية يف �إثبات جرائم العر�ض التي يكون من
ُ
وال�ضر من احلمل و�ضياع الن�سب و�سلب ال�سمعة.
فعلها العار
وي�لاح��ظ �أن ��ه مل ي��رد ت�ع��ري��ف للب�صمة ال��وراث �ي��ة يف الت�شريع
والق�ضاء-على ح��د علمي-حتى كتابة ه��ذا ال�سطور ،وم��ن ثم
ميكن تعريف الب�صمة الوراثية �أو احلم�ض النووي ب�أنها «وحدة
البناء الأ�سا�سي للخلية التي تنقل املعلومات ال�صادقة الدا َّلة،
ع�ل��ى ه��وي��ة ال �ف��رد وامل���س�ل���س�ل��ة ل�ل���ص�ف��ات ال��وراث �ي��ة ،وال�برجم��ة،
واملقدرة ،وامل�شفرة التي حتمل التمايز وعدم الت�شابه ،والقابلة
ل �ل �ق��راءة الفنية م��ن ق�ب��ل خ�ب�ير للتنب�ؤ م�ن��ذ ب��داي��ة ت�ك��وي��ن كل
كائن حي على ج��زيء احلم�ض حتى بعد امل��وت وع�بر الأجيال
بكل �أمانة ،وال تقبل ال�سقوط وال املحو مب�ضي املدة؛ باعتبارها
تقنية ذات قوة تدليلية ا�ستخدمت يف النفي والإثبات اجلنائي.
الإ�شكالية �أن الب�صمة الوراثية يرجى منها نفع املجتمع والفرد
لإثبات جرائم العر�ض؛ غري �أنها يف املقابل تن�ش�أ عنها م�شكالت
قانونية .فهذه الب�صمة تنتهك احلق يف اخل�صو�صية اجلينية
الذي يقوم على عن�صرين هما :العن�صر ال�شخ�صي وهو الإرادة
الواعية ل�صاحب اجلني وعدم اطالع الغري على معلوماته اجلنية
�إال ب��ر��ض��اه احل ��ر ،والعن�صر امل��و��ض��وع��ي وه��و الطبيعة الذاتية
للجني ولي�س للإن�سان دخل يف الرتكيب اجليني ،والك�شف عنها
يخ�ضع للهند�سة الوراثية؛ حيث يقت�ضي �أخذ عينة من ج�سد
الإن�سان دون امل�سا�س ب�سالمة اجل�سد �سواء ك��ان الأخ��ذ بغر�ض
طبي� ،أو غر�ض جنائي� ،أو غر�ض علمي� ،أو �إ�ضافة �إىل �إف�شاء
ال�سر املتعلق بهذه املعلومات اجلينية .وم��ن ثم تنطبق عليها
القواعد العامة يف الإث�ب��ات وه��ي «البينة على امل��دع��ى» .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن القانون ال يُ جيز �إجبار ال�شخ�ص بتقدمي دليل
�ضد نف�سه؛ ذلك �أن الب�صمة الوراثية هي �إجبار ال�شخ�ص على
�أن يقدم �شاهد ًا من ج�سده على �إدانته �أو براءته .وقد اختلف
ال�ف�ق��ه ح��ول طبيعة الب�صمة ال��وراث �ي��ة يف الإث �ب��ات اجل�ن��ائ��ي؛

مفاهيم إدارية

التنمية اإلدارية

العدد  - 169صفر 1441 -هـ

27

< امل�صدر :املنارة يف �شرح بع�ض م�صطلحات الإدارة .ت�أليف� :أ.د� /أحمد بن داود املزجاجي.

قضية العدد

البنك الدويل ي�صنف اململكة يف الريادة من بني  190دولة

السعودية األولى عالميًا في إصالحات
بيئة األعمال..تحديات وتطلعات
�صن��ف البن��ك الدويل يف تقريره ال�سن��وي« -ممار�سة �أن�شطة الأعمال» الذي يقي���س �أداء ( )190دولة من
ً
عامليا يف �إ�صالحات بيئة الأعمال التي تهدف لبناء
خ�لال  10م�ؤ�شرات -اململكة العربية ال�سعودية الأوىل
املزي��د من التنوع االقت�ص��ادي ،و�إزالة العراقيل التي تواجه رواد الأعمال ،وخل��ق فر�ص عمل �أف�ضل ،ورفع
م�ستوي��ات الدخل واملعي�شية .ويقوم البنك الدويل ب�إ�ص��دار ت�صنيف القت�صادات الدول يُ عرف بـ «�سهولة
القي��ام بالأعم��ال» لقيا���س مدى جاذبي��ة بيئة الأعم��ال من حيث مالءم��ة البيئ��ة التنظيمية النطالق
ً
حملي��ا ،واملعايري املتخذة يف االعتب��ار هي مدى �سهولة الب��دء بن�شاط ما،
وت�شغي��ل الأعم��ال �أو ال�شركات
واحل�صول على تراخي�ص الإن�شاء ،والتزود بالكهرباء ،واحل�صول على التمويل ،وحماية حقوق م�ستثمري
الأقلية ،ودفع ال�ضرائب ،والتجارة بني احلدود ،و�إنفاذ العقود ،وت�سوية حاالت الإع�سار �أو الإفال�س ،وهناك
تقييم عام لكل اقت�صاد باعتبار �إجمايل هذه املعايري.

إعداد :شقران الرشيدي

التنمية اإلدارية

المشاركون في القضية:
< د.إحسان بوحليقة
عضو مجلس الشورى السابق
واخلبير االقتصادي

< د.محمد القحطاني
أستاذ إدارة األعمال الدولية
واملوارد البشرية بجامعة
امللك فيصل

< د".غيتا غوبيناث"
كبيرة االقتصاديني يف صندوق
النقد الدولي

< د".سيميون يانكوف"
مؤسس تقرير ممارسة األعمال،
وكبير مديري األبحاث يف مجموعة
البنك الدولي

< د".فضل البوعينين"
اخلبير اإلستراتيجي واالقتصادي

«فيت�ش» للت�صنيف االئتماين ،عن ترقية
نظرتها امل�ستقبلية القت�صاد اململكة �إىل
م�ستقرة ،و�أن االقت�صاد ال�سعودي ي�سري
يف االجت���اه ال�صحيح ،و�أن الإ�صالحات
االقت�صادي���ة الت���ي �أعلنته���ا اململك���ة
ب���د�أت ت�ؤت���ى �أُكلها ،و�أنه���ا ت�شهد حال ًيا
حزمة غ�ي�ر م�سبوقة م���ن الإ�صالحات
االقت�صادية.
الـ  10األكثر تنافسية
و�أو�ضح د.ماجد الق�صبي وزير التجارة
واال�ستثمار رئي����س جمل�س �إدارة املركز
الوطن���ي للتناف�سية «تي�س�ي�ر» �أن تقدُّم
اململك���ة يف تقري���ر بيئ���ة الأعم���ال م���ا
ه���و �إال ت�أكي���د عل���ى م���ا مت تنفيذه من
�إ�صالح���ات لتح�سني بيئ���ة الأعمال يف
اململك���ة وتعزي���ز تناف�سيته���ا؛ لالرتقاء
برتتيبه���ا يف التقارير العاملي���ة .م�شرياً
�إىل �أن اململك���ة تع���د الي���وم م���ن �أب���رز
الوجه���ات اال�ستثماري���ة عل���ى م�ستوى
الع���امل .وم�ؤك���داً عل���ى �أن الإجن���ازات
الت���ي حتققت خالل مدة زمنية ق�صرية
ماهي �إال البداي���ة ملرحلة �أكرث ازدهاراً
وجناح���اً ،و�أن العم���ل م�ستم���ر لتحقيق
�أه���داف ر�ؤي���ة 2030؛ وذل���ك للو�صول
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رؤية 2030
�إ�ش���ار معه���د وا�شنط���ن للدرا�س���ات
اال�سرتاتيجية �إىل �أن ر�ؤية اململكة 2030
تعت�ب�ر خ�ي�ر دليل عل���ى ني���ة ال�سعودية
�إجراء �إ�صالحات يف بيئة الأعمال .كما
ذكر املعهد يف تقريره الدوري �أن الوقت
ال���ذي ق�ضت���ه احلكوم���ة ال�سعودية يف
تنفي���ذ �إ�صالحات بيئة الأعمال ،وحجم
ر�أ����س امل���ال ال���ذي �أُنفق علي���ه يحظى
ب�أولوي���ة ق�ص���وى ل���دى الدول���ة .وعلى
�صعي���د مت�ص���ل �أعلنت وكال���ة «موديز»
للت�صني���ف االئتم���اين ،وكذل���ك وكال���ة

>> د.غيتا غوبيناث:
السعودية أصلحت بيئات
العمل ،ومن الواضح أن
شيئ ًا إيجابي ًا غير مسبوق
يحدث فيها

باململك���ة �إىل م�ص���اف ال���دول ال���ـ 10
الأكرث تناف�سية يف العامل.
تشريعات وتنظيم
وم���ن جانب���ه ق���ال نائ���ب وزي���ر العمل
والتنمي���ة االجتماعية للعمل د.عبداهلل
�أبو ثنني� :إن الوزارة تعمل على ا�ستحداث
ومراجع���ة ت�شريعات تنظيم بيئة �أمناط
العم���ل اجلدي���دة وغ�ي�ر التقليدي���ة؛
كالعم���ل احل���ر وامل���رن واجلزئ���ي؛ و�إن
ال���وزارة ته���دف من ذل���ك �إىل �أن تكون
بيئ���ة العمل متكامل���ة وداعمة لتوظيف
ال�سعوديني وال�سعوديات ،ومتكينهم من
فر����ص العم���ل يف ال�س���وق ،و�إن الوزارة
م�ستم���رة يف توقي���ع االتفاقي���ات لرفع
معدل التوطني يف القطاعات الواعدة؛
كالقطاع ال�صناعي والرتفيه.
نظام الشباك الواحد
وحول ت�صنيف البن���ك الدويل للمملكة
ب�أنها الأوىل عاملي���اً يف �إ�صالحات بيئة
الأعمال ،قالت د».غيتا غوبيناث» ،كبرية
االقت�صاديني يف �صندوق النقد الدويل:
«�إن االقت�ص���اد العاملي ينمو مبعدل ،%3
و�إ�صالح���ات ال�سعودية لبيئ���ات العمل
�شمل���ت �إن�شاء نظ���ام ال�شب���اك الواحد
لت�سجيل ال�ش���ركات ،وا�ستحداث قانون
للمعام�ل�ات امل�ضمونة ،وقان���ون �إ�شهار
الإفال����س ،وحت�سني حماي���ة م�ستثمري
الأقلي���ة ،و�إج���راءات ل�ض���م املزي���د من
الن�س���اء �إىل ق���وة العم���ل ،وم���ن اجللي
�أن �شيئ���اً �إيجابياً غ�ي�ر م�سبوق يحدث
يف ال�سعودي���ة ،واجلمي���ع تفه���م �أن من
الأف�ض���ل تنوي���ع االقت�ص���اد ،وه���ذا هو
بالفع���ل �سبب الإ�صالحات التي حتدث
الآن؛ و�سيكون لها انعكا�ساتها الإيجابية
على اال�ستق���رار االقت�صادي واحلراك
التنموي يف البالد».
اقتصاد مزدهر
ويف ال�سي���اق ذات���ه ق���ال د�».سيمي���ون
يانك���وف» م�ؤ�س����س تقري���ر ممار�س���ة
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>> د.سيميون يانكوف:
التقدم الذي حققته
السعودية يف حتسني بيئة
األعمال يؤكد عزمها للوصول
إلى اقتصاد مزدهر
الأعم���ال ال�صادر ع���ن جمموعة البنك
ال���دويل ،وكب�ي�ر مدي���ري الأبح���اث يف
جمموع���ة البن���ك ال���دويل� :إن التق���دم
ال�سري���ع ال�������ذي حققت���ه ال�سعودي���ة يف
حت�س�ي�ن بيئ���ة الأعم���ال خ�ل�ال الع���ام
املا�ض���ي ي�ؤكد عزمها عل���ى دعم ريادة
الأعم���ال والقط���اع اخلا����ص؛ للو�صول
�إىل اقت�صاد مزده���ر وحيوي .وبالنظر
�إىل الإ�صالح���ات الت���ي نفذتها اململكة
لتح�س�ي�ن بيئ���ة الأعم���ال ،فق���د مت
ت�سهي���ل �إجراءات بدء ممار�سة الن�شاط

التج���اري و�أمتتته���ا ،كم���ا مت تخفي����ض
�إج���راءات �إ�ص���دار تراخي����ص البن���اء
و�أمتتته���ا م���ن خ�ل�ال من�ص���ة «بلدي»،
�إ�ضاف���ة �إىل ت�سهيل �إج���راءات التجارة
ع�ب�ر احلدود م���ن خ�ل�ال تقلي�ص مدة
ف�سح احلاويات يف املنافذ البحرية �إىل
� 24ساعة وال�سماح �أي�ضاً بف�سحها قبل
و�صول ال�سف���ن �إىل امليناء� ،إ�ضافة �إىل
تد�ش�ي�ن البواب���ة الإلكرتوني���ة «ف�سح».
وفيم���ا يتعلق ب�إنفاذ العقود يف الق�ضايا
التجاري���ة؛ قامت اململك���ة بتطبيق عدد
من الإجراءات التي �أ�سهمت يف ت�سريع
عملي���ة �إنفاذ العق���ود ،وذلك من خالل
ال�سماح برفع الدعاوى والقيد والإحالة
والتبليغ والأح���كام �إلكرتونياً ،وتقلي�ص
م���دة الإنف���اذ يف الق�ضاي���ا التجاري���ة
وحتدي���د عدد م���رات ت�أجيل اجلل�سات
�إىل  3مرات كحد �أق�صى».

إشادة أممية
وح���ول ه���ذا الت�صني���ف العامل���ي
يق���ول د.ف�ض���ل البوعين�ي�ن ،اخلب�ي�ر
الإ�سرتاتيجي واالقت�صادي�« :إن االنفتاح
ال�سع���ودي غري امل�سبوق ،وبيئة الأعمال
واال�ستثمار املحلية حديثة عهد ،وبد�أت
يف التغلب على الثنائي الذي عانى منه
امل�ستثمرون ال�سعوديون لعقود ،واملتمثل
يف الف�ساد والبريوقراطية �إال �أن حتوالً
حكومي���اً ج���اداً وواعي���اً يق���ود عملي���ة
ت�صحي���ح �شاملة يفرت����ض �أن تكون قد
هي�أت بيئ���ة ا�ستثمارية تتما�شى وحجم
ال�ش���ركات القادمة ،و�سق���ف متطلبات
اال�ستثم���ارات العاملية اجلادة من خالل
�إ�ص�ل�اح بيئ���ة الأعم���ال واال�ستثم���ار،
وحتديث الأنظمة مبا يتما�شى وطبيعة
املرحل���ة القادم���ة» .و�أ�ضاف« :ما كانت
الإ�صالحات االقت�صادية التي اتخذتها

التنمية اإلدارية

>> د.إحسان بوحليقة:
حتسني بيئة األعمال
يجلب املزيد من رؤوس
األموال واملستثمرين وتدفق
االستثمارات األجنبية
إصالحات
وح���ول ت�صني���ف البن���ك ال���دويل ،قال
د�.إح�س���ان بوحليق���ة ،ع�ض���و جمل����س
ال�ش���ورى ال�سابق واخلبري االقت�صادي:
«�إن الدول الت���ي ت�سعى �إىل ا�ستقطاب
اال�ستثم���ارات تعمل عل���ى حت�سني بيئة
الأعم���ال واال�ستثمار؛ بغية جلب املزيد
من ر�ؤو�س الأم���وال وامل�ستثمرين،
واململك���ة الي���وم جنح���ت يف
حت�س�ي�ن بيئ���ة الأعم���ال
واال�ستثمار ،وازاحة املعوقات
التي ميك���ن �أن حتد من تدفق
اال�ستثم���ارات الأجنبي���ة �إىل
اململك���ة� ،أو تل���ك التي
ق���د تعي���ق م���ن منو
وتو�س���ع ا�ستثمارات
ا ملو ا طن�ي�ن » .
و�أ�ضاف« :ال �شك يف
�أن بيئ���ة الأعمال ارتقت
�إىل م�ستوي���ات عالي���ة ،وه���ذا
الت�صني���ف يعد �شه���ادة دولية
ملا تقوم ب���ه اململكة من جهود،
لكنه���ا حتت���اج �إىل �إ�صالحات
كث�ي�رة ،فهناك بع����ض الأنظمة
والت�شريع���ات الت���ي حتت���اج �إىل
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والت�شريع���ات مب���ا يتما�ش���ى وحج���م
اال�ستثمارات الأجنبية والعاملية املتوقع
قدومها للمملكة ،وقال« :يجب حتديث
الأنظم���ة والت�شريعات مب���ا يتوافق مع
ر�ؤي���ة اململك���ة  .»2030و�أ�ض���اف�« :إن
حجم ومكان���ة ال�ش���ركات العاملية التي
ُمنحت تراخي�ص لال�ستثمار يف اململكة؛
يحت���م علين���ا �أن نعي���د �صياغ���ة بيئ���ة
الأعم���ال ،وت�شريعاتن���ا اخلا�ص���ة ببيئة
>> د.محمد القحطاني:
اال�ستثمار وتطويرها ،ويجب �أن ن�سابق
حجم ومكانة الشركات
الزمن حتى يتم �إ�صالح الأنظمة وتهيئة
العاملية يحتم علينا أن
بيئة الأعمال لق���دوم امل�ستثمر العاملي؛
نعيد صياغة بيئة
بغي���ة �صناعة بيئ���ة ا�ستثمارية م�ستقرة
وجاذبة لال�ستثم���ار ،و�أنا مت�أكد من �أن
األعمال وتطويرها
جمي���ع وزارات الدول���ة املعني���ة بكاف���ة
اململكة م�ؤخراً لتم ُّر دون �أن تتفاعل معها تخ�ص�صاته���ا تعي متام���اً العوائق التي
املنظم���ات الدولية املعني���ة باالقت�صاد ،حتد من جل���ب اال�ستثمارات الأجنبية،
ومل تك���ن ال�ش���ركات العاملي���ة لتت�سابق ولديها مفاتيح احللول».
للح�صول عل���ى تراخي�ص اال�ستثمار يف
اململكة؛ �إال وق���د �أيقنت تلك ال�شركات
يقين���اً ال ي�ساوره ال�ش���ك �أن ال�سيا�سات
االقتصادية ال�سعودي���ة اجلديدة ت�سري
يف االجت���اه ال�صحي���ح ،فقد
�أ�ش���ادت منظم���ة الأمم
املتحدة للتجارة والتنمية
«�أونكتاد»« ،بالإجراءات
التي اتخذتها اململكة يف
�إط���ار ت�سهيل �إجراءات
اال�ستثمار».
االستثمارات
ا أل جنبي��ة
والعاملية
ويلتقط �أطراف
احلديث د.حممد
القحطاين� ،أ�ست���اذ �إدارة
الأعمال الدولية واملوارد
الب�شري���ة بجامعة امللك
في�ص���ل ،م�ؤك���داً عل���ى
�أهمي���ة ب���ذل مزي���د م���ن
اجله���ود لتطوي���ر الأنظم���ة

قضية العدد

>> د.فضل البوعينني:
االنفتاح السعودي غير
طور بيئة
املسبوق َّ
األعمال وتغ َّلب على الفساد
والبيروقراطية
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حتدي���ث من اجلهات املعني���ة ،وبع�ضها
ق���د �أُعلن عن���ه بالفعل ،وم���ا يهم رجل
الأعمال وامل�ستثمر هنا �أن يكون دخوله
�إىل ال�سوق �سل�ساً ،وكذلك خروجه من
ال�س���وق ،و�أن تطبق �إج���راءات التناف�س
وحماي���ة املناف�س���ة ،ويف اململك���ة اليوم
جمل�س للمناف�سة ،ولكن يجب �أن يكون
�أك�ث�ر �صرام���ة ،والره���ان الي���وم على
�سال�سة الأنظم���ة والت�شريعات املعنية،
و�أن تكون جاذبة ولي�ست طاردة؛ ولذلك
كلما كانت الإجراءات احلكومية املعنية
مبنح الرتاخي�ص �سل�سة ومرنة ووا�ضحة
�سيكون ذلك قفزاً على العوامل ال�سلبية
التي حت���د من اال�ستثم���ار ،كذلك ف�إن
�شفافي���ة العم���ل يف اجلهات احلكومية
املعنية باال�ستثمار �ش���رط �أ�سا�سي ملنع
الف�س���اد ،كما �أن املحا�سب���ة وال�صرامة
يف مواجهة الف�ساد �ستعززان من البيئة
اال�ستثمارية ب�شكل مبا�شر».
وق���ال د.بوحليق���ة�« :إن العام���ل الأهم
اجل���اذب لال�ستثم���ارات العاملي���ة ه���و
مدى جاذبية بيئة الأعمال واال�ستثمار،
واملتمثل يف الربحية املتوقعة لل�شركات

التي تزم���ع اال�ستثمار يف بلد ما ،وهذا
العن�صر يعد املحرك الرئي�سي اجلاذب
لل�ش���ركات العاملي���ة لال�ستثم���ار يف �أي
بلد ،ولذلك تعد جدوى اال�ستثمار لدى
ال�ش���ركات يف املرتب���ة الأوىل متجاوزة
الو�ضع االقت�ص���ادي �أو حتى ال�سيا�سي
يف ذل���ك البل���د؛ ولذلك ر�أين���ا كيف �أن
بع�ض ال�ش���ركات العاملية اجتهت للعمل
يف بيئ���ات حروب ون���زاع مثلما ر�أينا يف
بع�ض ال���دول الأفريقي���ة �أو يف العراق،
لذل���ك يج���ب �أن نر�س���م �ص���ورة ذهنية
وا�ضحة تعك�س جدوى اال�ستثمارات يف
اململكة ،وكذل���ك من الأهمية مبكان يف
م�س�أل���ة جلب اال�ستثم���ارات يف اجلانب
الت�شريعي �أن يكون لدينا �أنظمة وا�ضحة
ومعلنة و�سهل���ة ،و�أن يتم �إ�شهارها ،ويف
م�س�أل���ة بيئة الأعمال واال�ستثمار ،يجب
علين���ا �أن نكي���ف قوان�ي�ن خا�ص���ة يف
م�س�أل���ة تل���ك اال�ستثم���ارات ،و�أن تكون
مرحلي���ة ،ثم بعد ذل���ك ميكن تطويرها
�أو دجمه���ا مع اال�ستثم���ارات العادية».
وح���ول احلاج���ة للمزي���د م���ن الأنظمة
والت�شريعات احلكومية امل�ؤثرة يف تهيئة

البيئ���ة املحلية للأعم���ال لال�ستثمارات
الأجنبي���ة ،قال د.بوحليقة« :لقد قطعنا
خط���وات �إيجابي���ة مهم���ة يف طري���ق
حت�سني بيئة الأعمال ،ويجب �أن نراجع
كث�ي�راً من الأنظم���ة احلكومية يف هذا
املج���ال ،وخا�ص���ة قوان�ي�ن امل�شرتي���ات
احلكومي���ة؛ حي���ث �إن ه���ذه امل�شرتيات
مغرية ،وهي الفاتورة الأعلى يف البالد،
وبع����ض امل�ستثمرين يدخلون لال�ستثمار
يف اململك���ة بغي���ة الظف���ر بج���زء م���ن
ه���ذه امل�شرتيات ،ولذل���ك هناك حاجة
ما�س���ة للتدقيق على عق���ود امل�شرتيات
احلكومي���ة؛ بغي���ة �أن تك���ون يف حال���ة
�إيجابية وت�سه���م يف ال�شفافية وحت�سني
بيئة اال�ستثمار ،وال بد من تطبيق مبد�أ
املقا�س���ات بالأنظم���ة يف االقت�صاديات
الت���ي جنح���ت ،و�أن ن�ستخ���دم قوان�ي�ن
و�أنظم���ة جتارية وحكومي���ة جنحت يف
دول متاثلن���ا يف الهي���كل االقت�ص���ادي،
حتى نخرج من االجته���ادات واملحاولة
واخلط�أ؛ لأن تلك االجتهادات يف و�ضع
الأنظم���ة تكلفنا الكثري ،وبع�ض نتائجها
ال�سلبية قد ت�ستمر لع�شر �سنوات» <

مقال

التنمية اإلدارية

األعراض اجلانبية لقياس األداء

،،

د .جعفر �أحمد العلوان

� kأ�ستاذ �إدارة الأعمال امل�شارك ،مدير �إدارة البحوث واال�ست�شارات  -فرع معهد الإدارة العامة باملنطقة ال�شرقية

k

لقياس االداء
أعراض جانبية
محتملة على
صحة املنظمات
والبد من معرفة
املصور األساسي
لها

،،
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تتج���ه الأجهزة احلكومية لال�ستفادة م���ن قيا�س الأداء يف مرافقها؛ ملا له من �أثر كبري
على عمليات التحفيز والتعلم يف املنظمة ،كما �أن قيا�س الأداء �ضروري ملا يقدمه من
معلومات حول الأهداف ومدى �إجنازها من جهة ،ولأهميته يف تطبيق الإ�سرتاتيجيات
ومتك�ي�ن املوظف�ي�ن من جهة �أخ���رى ،كما تُ�شري �أدبي���ات الإدارة العام���ة �إىل �أن قيا�س
الأداء �ض���روري جلعل الأجهزة احلكومية �أكرث قابلية للرقابة من خالل زيادة امل�ساءلة
املرتبط���ة ب���الأداء ،ومن خالل متكني القادة للت�أثري على ت�صميم اخلدمات العامة ذات
ال�صلة بالأولويات الإ�سرتاتيجية.
وب�ش���كل عام ،ف�إن قيا����س الأداء ميتد لي�شمل املخرجات والنتائ���ج والكفاءة والفاعلية
والعدال���ة يف امل�ستويات املختلفة للمنظمة .ومن جهة �أخرى ،فقد تعر�ض قيا�س الأداء
يف العق���ود الأخ�ي�رة لالنتقاد؛ وذل���ك ب�سبب بع����ض الأعرا�ض اجلانبي���ة املُمكنة التي
ي�سببه���ا قيا����س الأداء على القط���اع العام .و�أحد الأ�سباب اجلوهري���ة وراء هذا النقد
هو �أن قيا�س الأداء يف القطاع العام يكون عادة غري �شامل؛ لعدم مقدرته على تغطية
جمي���ع الأبعاد ذات ال�صلة بالأداء التنظيم���ي .وبالرغم من املحاوالت الطموحة لكثري
م���ن منظم���ات القط���اع العام يف تطوي���ر قيا����س �أداء �أف�ضل من خ�ل�ال �أنظمة قيا�س
الأداء ال�شامل���ة ،مثل بطاق���ة الأداء املتوازن والآليات امل�شابه���ة� ،إال �أن تعقيد وتداخل
�أن�شطة الأجهزة احلكومية وانخفا�ض قابلية بع�ض الأن�شطة للقيا�س ي�ؤدي �إىل �صعوبة
التغطي���ة ال�شاملة جلميع �أبعاد الأداء؛ وبالتايل ف�إن قيا�س الأداء قد يف�شل يف الرتكيز
عل���ى حتفي���ز ال�سل���وك املرتبط بالأه���داف والإ�سرتاتيجي���ات التنظيمي���ة�.إن امل�شكلة
اجلوهري���ة املتمثلة يف عدم �شمولية قيا�س الأداء تُثري القلق حول �إمكانية ظهور بع�ض
الأعرا�ض اجلانبية لقيا�س الأداء ،مثل التالعب ،والتوجهات ال�سلبية ،وظهور ما يُعرف
بالإزاح���ة ال�سلوكي���ة .فالتالعب يمُ كن �أن يحدث من خالل ال�سل���وك العبثي الذي قد
يق���وم ب���ه امل�س�ؤول عامداً يف نظام الرقابة للظهور ب�شكل �إيجابي؛ بهدف حتقيق مزايا
مادي���ة �أو معنوية يف املنظم���ة� .أما التوجهات ال�سلبية فهي كالن���زاع والتوتر واملقاومة
املتكون���ة؛ ب�سبب نظام قيا�س الأداء ال���ذي يت�ضمن م�ستهدفات غري واقعية �أو يت�ضمن
جمموع���ة من مقايي�س الأداء غري ال�شاملة ،والتي تف�شل عادة يف تقدير بع�ض اجلهود
املهم���ة للموظفني ،مم���ا ي�ؤدي �إىل انعدام احلافز يف تعاون ه����ؤالء املوظفني .وحتدث
الإزاح���ة ال�سلوكية عندم���ا تعمل نتائج قيا�س الأداء غري ال�شام���ل على ت�ضليل املدراء
واملوظف�ي�ن؛ مما يجعلهم يتوجهون للرتكيز �أكرث على �آلية القيا�س ،وعدم الرتكيز على
حتقي���ق اله���دف ،مما ي����ؤدي �إىل ق�صر نظر يف ر�ؤي���ة امل�س�ؤولني ح���ول �إ�سرتاتيجيات
املنظم���ة� .إذاً فكم���ا �أنّ لبع�ض �أنواع الدواء �أعرا�ضاً جانبي��� ًة على �صحة الإن�سان ،ف�إن
لقيا����س الأداء �أعرا�ض���اً جانبي ًة محُ تملة على �صحة املنظمة .وللتعامل الفاعل مع هذه
الأعرا����ض اجلانبي���ة ،ينبغي �أوالً معرفة امل�صدر احلقيقي لهذه الأعرا�ض التي ال تعود
فق���ط لت�صميم قيا����س الأداء ،بل تعود �أي�ض���اً لكيفية ا�ستخدام قيا����س الأداء ،وكيفية
تفاع���ل ممار�س���ات قيا�س الأداء مع ممار�سات الرقابة الأخرى يف املنظمة؛ على �سبيل
املث���ال ،ت����ؤدي الرقابة ال�صرامة �إىل تفاق���م �أعرا�ض قيا�س الأداء غ�ي�ر ال�شامل حيث
تُ�ش�ي�ر الأدبيات �إىل وجود تفاعل بني ت�صمي���م قيا�س الأداء ومدى �صرامة ا�ستخدامه
بوا�سط���ة املدراء يف املنظمة .فالرقابة ال�صارمة ت���زداد كلما ا�ستخدم املديرون قيا�س
الأداء ك�أ�سا����س يف تقيي���م املر�ؤو�س�ي�ن ،وكلما اُ�ستخدمت نتائج قيا����س الأداء لأغرا�ض
التعوي�ضات املالية كاعتماد امليزانية املالية على �أ�سا�س الأداء <

،،

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

« ألن شيك »
Allen Schick
k

ح�ص � � ��ل «�ألن �ش � � ��يك» على درج � � ��ة البكالوريو� � � ��س من كلية
«بروكلني» يف نيويورك عام 1956م ،واملاج�س � � ��تري عام 1959م،
والدكتوراه عام 1969م من جامعة «يل» يف والية «كونيتيكت».
وقد در�س الإدارة العامة يف جامعة «ماريالند» ،وعمل �أ�ستا ًذا
م�س � � � ً
�اعدا يف معهد امل�ؤ�س�س � � ��ة التجارية الأمريكي .وكان يف
ال�س � � ��ابق من كب � � ��ار موظفي خدمة البح � � ��ث يف الكوجنر�س
(مكتبة الكوجنر�س) ،وقبل ذل � � ��ك عمل كبريًا للباحثني يف
معهد «بروكنجز» ،كما در�س � ً
أي�ضا يف جامعة «توفتز» وجامعة
«�س �ي ��ركيوز» .ويعترب «�ش � � ��يك» مرجعًا يف درا�س � � ��ات امليزانية
واملالية العامة .ويعمل م�ست�ش � � ��ارًا لعدد من ال�شركات على
امل�س � � ��تويني املحلي والدويل �سواء للقطاع العام �أو اخلا�ص.
و�أ�ش � � ��رف على درا�سة ت�شمل �ست دول لإ�صالح القطاع العام
وهي� :أ�سرتاليا ،وبريطانيا ،وفرن�سا ،ونيوزيلندا ،وال�سويد،
والواليات املتحدة الأمريكية.
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م�ساهماته
ً
معمقا يف �أنظمة و�ضع امليزانية
�أجرى «�ألن �ش � � ��يك» بح ًثا
العامة ،وهو �أحد الدار�سني والباحثني البارزين يف معاجلة
ميزانية الكوجنر�س .كتب يف منت�صف ال�ستينيات من القرن
املا�ضي عن م�ش � � ��اريع ميزانية التخطيط والربامج  ،حيث
�أتى بفهم للكيفية التي قد تغري بها مثل هذه الإ�صالحات،
وهي الرتكيز على و�ضع امليزانية.
وقد حتدث «�ش � � ��يك» يف كتاب (الطريق من موازنة الأ�سا�س
ال�صفري) عن تقييد و�ضع ميزانية قاعدة ال�صفر .وناق�ش
التطبيق الناجح املفرت�ض خالل فرتة �إدارة «كارتر» ويدر�س
«�ش � � ��يك» يف كتاب :جتديدات امليزانية يف تطبيق �أداء و�ضع
امليزانية والـ  PPBعلى م�ستوى الوالية .وبرغم �أنه وجد �أن
الواليات تتفاوت ب�شكل مثري يف كل ما يخت�ص بتطورها يف
و�ض � � ��ع امليزانية ورغبتها يف التغيري ،فقد اختتم بقوله�« :إن

جتديد امليزانية ممكن» .وبعد اقتفاء �أ�صل �إ�صالح امليزانية
و�إجراء م�سح يف الواليات للتحقق من �أجل �إ�صالح ميزانية
الوالية ،فقد ناق�ش «�ش � � ��يك» بع�ض العقبات التي تعرت�ض
طريق عملية التجديد يف امليزانية وقدم بدائل للـ ،PPB
وخل� � � ��ص �إىل القول ب�أنه توجد هناك ثالث � � ��ة بدائل� ،أولها
يتعلق ب�سيا�س � � ��ة نظام التخطيط؛ حيث جند ا�ستخدامً ا
�أق � � ��ل للعملي � � ��ات الر�س � � ��مية لت�ش � � ��ريع وتطوي � � ��ر الربنامج
املتعلق بتكوين ال�سيا�سة الرئي�سة ،بينما ت�ستخدم عملية
امليزانية الطبيعية ملعاجلة الربامج امل�ستمرة والتعديالت
التدرُّجي � � ��ة .والثاين هو نظام امليزاني � � ��ة التحليلي والذي
يت�س � � ��م بالروتيني � � ��ة والتخل� � � ��ص من بدائل طريقة و�ض � � ��ع
امليزانية .و�أحد الأوجه الرئي�س � � ��ة لهذه الطريقة يتمثل يف
دورتها متعددة ال�سنوات .و�أخريًا ،ي�صف «�شيك» نظامً ا من
م�سارين ،ي�صبح فيه التخطيط وو�ضع امليزانية م�ستقلني
ون�شاطني منف�صلني .ووفق هذا ال�سيناريو ال يتم جتديد
و�ض � � ��ع امليزاني � � ��ة ،لكن يتم تفعيل عدد كب �ي ��ر من موظفي
التخطي � � ��ط والتحلي � � ��ل ليجدوا و�ض � � ��عية وقوة يف و�ض � � ��ع
امليزانية.
رمبا لالهتمام الكبري ف�إن كتاب (الكوجنر�س واملال) ،وكتاب
(الت�صالح وو�ض � � ��ع ميزانية الكوجنر�س) جاءا يف وقتهما.
فالأول يقع يف � 600ص � � ��فحة تقريبًا ،ويعترب درا�س � � ��ة مهمة
لفرتة ال�سنوات اخلم�س التي �أعقبت قانون مر�سوم ميزانية
غنى يف املعلومات
الكوجنر� � � ��س لعام 1974م .وجند هن � � ��اك ً
ذات ال�صلة بو�ضع امليزانية كما توجد اليوم .والكتاب الآخر
خ�صي�ص � � ��ا لتزويد القارئ
عدد �ص � � ��فحاته �أقل ،وقد وُ�ضع
ً
بعملية الت�س � � ��وية يف الكوجنر� � � ��س .ويناق�ش «�ش � � ��يك» هنا
هدف الت�سوية وكذلك �آلية عملية الت�سوية .وذلك يعترب
ً
نقا�شا ً
جيدا للتحقق والتوازن بني جلان امليزانية واللجان
الت�ش � � ��ريعية يف الكوجنر� � � ��س ،وكذلك تق � � ��دمي موجز لكل
من فوائد وخ�س � � ��ائر �إجراءات الت�سوية احلالية .فهو بهذه
ال�صورة اخلا�صة يعد قراء ًة جيد ًة على �ضوء جناح الإدارة
احلالية يف ا�س � � ��تخدام هذه العملية لت�ش � � ��كيل �سيا�س � � ��اتها
الفيدرالية اجلديدة <

( )aاملصدر :علماء اإلدارة وروادها يف العالم ،سيرة ذاتية وإسهامات علمية وعملية ،إبراهمي بن علي امللحم.

مقال

التنمية اإلدارية

االقتصاد املعريف والتجارة اإللكترونية
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أرا�ض تمَ ْتِل ُكها� ،أو �آالت ت�ستخد ُمها ،ولكنها ت�أتي من التجديد واالبتكار املنبثق عن البحوث
مل تَ ُعد ثروة الأمم ت�أتي من جتارةٍ تدي ُرها� ،أو � ٍ
والتطوي����ر ،والتدري����ب والتعليم امل�ستمر ،وت�أهيل الكوادر الوطنية القادرة على مواجهة حتديات الأو�ضاع الراهنة وامل�ستقبلية .ومن هنا
برز مفهوم االقت�صاد املعريف يف العقد الأخري من القرن الع�شرين ،حيث ذكر «رالف �ستاير»-مدير �شركة «جون�سون»-يف ال�سابق كانت
امل�صادر الطبيعية �أهم مكومات الرثوة الطبيعة ،و�أهم موجودات ال�شركة ،وبعد ذلك �أ�صبح ر�أ�س املال–
متمث��ل�ا يف الأم����وال والآالت -من �أهم مكونات امل�شروعات� ،أم����ا الآن فقد حل حمل امل�صادر الطبيعة
والأموال واملعدات الثابتة ر�أ�س املال املعريف الذي يعد من �أهم مكونات الرثوة الوطنية و�أغلى ما متتلكه
ال�ش����ركات� .أ�ضف �إىل ذلك �أن ركائز االقت�ص����اد املعريف �أ�ضحت �أحد �أهم املوارد االقت�صادية املتجددة
واملتزاي����دة يف ع�صرن����ا احلديث� ،سواء ما يعرف باملعرفة ال�صريح����ة التي ت�شتمل على قواعد البيانات
واملعلوم����ات والربجمي����ات وفنون الإنتاج� ،أو املعرفة ال�ضمنية الت����ي ميثلها الأفراد بخرباتهم ومعارفهم
املحرك الرئي�سي لعملية النمو امل�ستدام وخلق
القائم����ة عل����ى ابتكار وامتالك و�سبل تطويعها �إذ �إنها ) ِ ّ
ال��ث�روة الوطني����ة .ويرجع ذلك ب�صف����ة �أ�سا�سية لت�سارع وترية التطورات احلديث����ة ،والتي متثل املحرك
الرئي�س����ي لكافة املتغريات االقت�صادية وال�سيا�سية ،و�أحد الأركان الأ�سا�سية وال�سمات الطبيعية لزيادة
وحتفي����ز معدالت النمو االقت�صادي للعدي����د من الدول .وت�ؤكد نتائج العديد من الدرا�سات التطبيقية
k
على �أن هناك �أث ًرا �إيجاب ًيا للمعرفة على النمو االقت�صادي يف املدى الطويل ،وذلك من خالل العديد د .عبدالعزيز عبداملجيد �صوان
من املتغريات؛ كر�صيد ر�أ�س املال الب�شري ،وم�ستوي االبتكار املحلي ،وتطبيق التقنية ،وم�ستوى تقنية
االت�ص����االت واملعلوم����ات امل�ستخدم .حيث �أو�ضحت الدرا�سات �أن الزي����ادة يف متو�سط �سنوات التعليم
بن�سبة � %20أدى �إىل زيادة معدل النمو االقت�صادي بن�سبة  ،% 0.15كما �أن الزيادة نف�سها يف االبتكار
�أدت �إىل زي����ادة مع����دل النمو االقت�صادي بن�سبة � ،% 3.8أما التح�س����ن يف البنية البحثية ملنظومة  ICTفقد �أدى �إىل زيادة معدل النمو
االقت�صادي بن�سبة  .% 0.11ويف اململكة العربية ال�سعودية �أو�ضحت تقارير هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات �أن الإنفاق على منتجات
تقني����ة املعلوم����ات ،من قبل احلكومة وال�شركات والأفراد خالل الفرتة  ،2006-2001ازداد مبا يقارب �أربعة �أ�ضعاف مبعدل منو �سنوي
بل����غ  ،%18.5وه����و ما يع����ادل  22.3مليار ريال يف عام  ،2009ومبا ميثل ن�سبة  %30من جمموع الإنفاق الكلي على االت�صاالت وتقنية
املعلوم����ات باململك����ة ،ث����م قفز �إىل  42.1مليار ريال عام  .2014وعندما �أطلقت اململكة ر�ؤية  ،2030كخطة طويلة الأجل يف �أوائل �شهر
�إبري����ل م����ن ع����ام  ،2016م�ستهدف ًة تنوي����ع م�صادر الإيرادات العام����ة ،وتقليل االعتماد عل����ى النفط كم�صدر رئي�س����ي للإيرادات .انبثق
ع����ن الر�ؤي����ة برنامج التحول الوطن����ي يف يونيو  ،2016والذي حدد  178هد ًفا �إ�سرتاتيج ًيا يندرج حتت����ه �أكرث من  340من امل�ستهدفات
وامل�ؤ�ش����رات لقيا�����س النتائج املرجوة يف  24وزارة ومن�ش�أة حكومية .كان دعم وتطوي����ر قطاع التجارة الإلكرتونية باعتباره مكوناً رئي�س ًيا
يف �أح����د حماورها؛ بُغية تعزيز التنوع االقت�ص����ادي ،وت�شجيع التدفقات اال�ستثمارية الأجنبية ،وتهيئة بيئة جاذبة للم�ستثمرين الدوليني
واملحليني يف قطاع التجارة الإلكرتونية ،وذلك حتى ميكن زيادة فر�ص العمل املتولدة من خالل تطوير مهارات ال�شباب ،وتعزيز م�شاركة
املر�أة يف �سوق العمل ،وتن�شيط قطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة� ،أ�ضف �إىل ذلك تعزيز �سهولة �أداء الأعمال وت�سهيل دخول ال�شركات
الدولية �إىل ال�سوق ال�سعودي .كما تخطط حكومة اململكة لزيادة قيمة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة من  30مليار ريال �إىل  70مليار
ريال بحلول عام  ،2020وتعزيز ترتيب اململكة على م�ؤ�شر البنك الدويل ل�سهولة �أداء الأعمال من � 82إىل  .20ومن ناحية �أخرى ،ت�شمل
�أهداف برنامج التحول الوطني زيادة ثقة امل�ستهلك من خالل تعزيز التجارة العادلة ،وتقوية ال�سيا�سات و�أطر العمل التي حتمي حقوق
امل�ستهل����ك ،ورف����ع الوع����ي ب�ش�أن هذه حقوق ،وعليه فقد مت تكليف وزارة التجارة واال�ستثمار للعمل على حت�سني تقييم اململكة يف م�ؤ�شر
ثق����ة امل�ستهل����ك لريتف����ع ترتيبها من � 106إىل  115بحلول عام  .2020وملعرفة ترتيب اململكة يف التجارة الإلكرتونية من املنظور العاملي،
�أو�ضح����ت درا�س����ة م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية يف ع����ام 2017م ،والتي و�ضعت معايري ملدى جاهزية دول العامل للم�شاركة يف
التج����ارة ع��ب�ر الإنرتنت ،م�ستخدم����ة املعايري التالية« :انت�شار ا�ستخ����دام الإنرتنت ،وعدد خوادم االت�ص����ال بالإنرتنت امل�ؤمنة مقابل كل
ملي����ون ن�سم����ة من ال�سكان ،وانت�شار احل�ساب����ات البنكية ،واملوثوقية الربيدية» ،ح�صلت اململكة على الرتتيب رقم  46من بني  144دولة،
متفوق ًة على كل من الهند وال�صني .فالتجارة الإلكرتونية ميكن تعزيز دورها يف عمليات التنمية باململكة ،واعتبارها اليد اخلفية التي
تعمل على دفع عجلة النمو االقت�صادي ،وذلك من خالل زيادة وعي امل�ستهلك مبرونة و�سهولة و�أمان عمليات التجارة الإلكرتونية ،هذا
م����ن جان����ب الطلب؛ �أما من جانب العر�����ض فيمكن حتقيق ذلك من خالل حتفيز امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة لالندماج يف القنوات
الرقمية؛ لقدرتها على التنويع و�سرعة تلبيتها للخدمات املطلوبة من قبل امل�ستهلكني� ،أ�ضف �إىل ذلك دعم البحوث والدرا�سات وحتفيز
ال�شباب على التجديد واالبتكار  ،وتبني حا�ضنات امل�شروعات لتطبيق االبتكارات اجلديدة ،حتى ميكن جني ثمار التكنولوجيا احلديثة
يف ع�صر زادت فيه حدة ال�صراعات الأممية والتطورات الإلكرتونية لتحقيق م�صالح الدول االقت�صادية والوطنية <

تقرير

�أهم الرثوات التي متتلكها املنظمات

فريق البيانات..قيادة التخطيط والتطوير
واإلبداع
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يف خضم الثورة التكنولوجية الراهنة؛
تتعاظم قيمة البيانات باعتبارها من
أه��م ال��ث��روات املعرفية التي متتلكها
املنظمات على اختالفها ،فمن خالل
البيانات تستطيع املنظمة اتخاذ القرار
الصحيح يف الوقت املناسب ،واالعتماد
على التخطيط االستراتيجي ألعمالها
لفترات زمنية مقبلة؛ مما ميكنها من
مواجهة التحديات املختلفة .ويف ضوء
ذلك يصبح من الطبيعي اجتاه الكثير
من املنظمات إلى تشكيل فرق للبيانات،
تتولى جمع وتخزين وإدارة وحتليل
البيانات لتوظيفها ،واالستفادة منها
يف أعمال املنظمة ومختلف األنشطة،
وات��خ��اذ ال���ق���رارات امل��ن��اس��ب��ة .يف هذا
التقرير نتعرف على مهام فرق البيانات
يف املنظمات وأهم األدوار املنوطة به.

مهام ومؤهالت
قام مركز «�آي بي �إم لأعمال احلكومة»
ب�إجراء مقابالت مع عدد من م�سئويل
البيانات يف الواليات املتحدة الأمريكية،
بجانب خ�براء وخمت�صني ،لو�ضع �إطار
عمل للمهام التي يقومون بها ،وكيف
ميكن اال�ستفادة من هذا املن�صب اجلديد،
وك��ي��ف ي��ت��م اخ��ت��ي��ار الأج����در باملن�صب
ومعايري التناف�س .و�أ�صدر تقريراً يو�ضح
طبيعة فريق البيانات داخ��ل امل�ؤ�س�سة
ومهامه .ووفقاً للتقرير الذي ا�ستعر�ضه
موقع «احلكومة الرقمية» ،تتمثل املهمة
الرئي�سية لكبري م�س�ؤويل البيانات يف
حتفيز امل�ؤ�س�سة وقيادة عملية ت�أهيلها؛
من �أج��ل �أن تتمكن من �إنتاج ومعاجلة
البيانات لتعظيم املنفعة العامة التي
تنتجها يف �شكل �سيا�سات وخ��دم��ات.
ويتطلب ذلك قيادة وتن�سيق العمل على

نطاق امل�ؤ�س�سة ب�أكملها؛ من �أجل تطوير
ال��ب��ي��ان��ات وحت�����س�ين ق����درات امل�ؤ�س�سة
على �إدارة البيانات وتنفيذ مهام؛ مثل:
جمع البيانات ،ومعاجلتها ،وحتليلها،
وا�ستخراج نتائج ت�سهم يف عملية �صنع
القرار .وبح�سب ما ا�ستخل�صه التقرير،
يتميز م�س�ؤول البيانات الناجح بقدرته
على املوازنة بني الر�ؤية والت�صور لأفكار
جديدة وتطبيق هذه الأفكار ب�شكل عملي.
ويُنتظر من م�س�ؤول البيانات الناجح �أن
يتمتع بامل�ؤهالت الثالثة التالية:
> �إدارة البنية التحتية :على م�س�ؤول
البيانات �أن يكون م�ؤه ً
ال لإدارة البنية
التحتية الأ�سا�سية للبيانات يف امل�ؤ�س�سة،
بحيث يدعم �إدارة خمازن البيانات ،ن�شر
البيانات املفتوحة ،وحتليل البيانات،
وغريها من املهام.
> االن��ف��ت��اح ع��ل��ى الأف���ك���ار والأ���س��ال��ي��ب
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>> مسؤول البيانات
الناجح يستطيع املوازنة
بني الرؤية وتقدمي
أفكار وتطبيقها

 4إدارات
وي��ق��دم فهد ال��ب��ك��ري-م��ن خ�لال موقع
«من��ذج��ي��ات»-ت�����ص��وراً ك��ام� ً
لا لت�أ�سي�س
�إدارة البيانات يف امل�ؤ�س�سة ،حيث �أو�ضح
البكري �أنه لت�أ�سي�س �إدارة بيانات متكاملة

حتول وطني
�إن �أهم �أبعاد ع�صرنا احلايل ،و�أبرز ما
�أتاحته التقنية احلديثة-وفقاً لتقرير
ملجلة «الفي�صل»-بعنوان�« :إدارة البيانات
يف ع�صر التحول الوطني» ،هو الوفرة
يف توليد البيانات ،وازدي��اد القدرة على
تخزينها ومعاجلتها ،حتى بات توظيف
البيانات وا�ستخراج ما حتويه من نتائج
و�أرق����ام م��ن �أه���م �أ�ساليب التعامل مع
عاملنا ال�شبكي؛ لذلك مل ي ُعد من املمكن
�إغفال جانب «�إدارة املعلومات والبيانات»
عند احلديث عن التقنية ،وهو ما يه ّم؛
لأن الربامج املن�ضوية حتت ر�ؤية 2030؛
م��ث��ل ب��رن��ام��ج حتقيق ال���ت���وازن امل���ايل،
وبرنامج التحول الوطني ،وبرنامج �إدارة
امل�شروعات ،وبرنامج قيا�س الأداء ،تلزمها
قدرة عالية على قيا�س الأثر الذي حتدثه
�آليات حلولها ،مع توافر القدرة الدائمة
على حت�سني القرارات وت�صحيحها ب�شكل
حتد كبري؛ لأن حتقيقه ي�أتي
م�ستمر ،وهو ٍ ّ
من منهجية �إدارة معلومات وبيانات لي�س
داخل م�ؤ�س�سة /منظمة واحدة ،و�إمنا بني
م�ؤ�س�سات وكيانات و�أفراد على امل�ستوى
الوطني كله.وتو�ضح «الفي�صل» �أن��ه ال
يع ّد مفهوم «�إدارة املعلومات والبيانات»

بني امل�ؤ�س�سات ب�شكله التقليدي مفهوماً
ج��دي��داً مت��ام��اً؛ فمنذ ���س��ن��وات �أ�سهم
تطبيق مفهوم «تد ّفق املعلومات العابر
احل�����دود» حت��ت ق��ي��ادة «ج���اك ويل�ش»
يف �شركة � GEإىل حت���والت هائلة يف
ال�شركة �أعادتها من �شركة مقبلة على
الإف�لا���س �إىل واح��دة من �أه��م �شركات
العامل ،وبالطبع كان هذا التحول م�شفوعاً
بتغيريات م�ؤ�س�ساتية �أخ���رى؛ كتطبيق
تقنية درج���ات �سجما ال�ست لتح�سني
�إجراءات العمل ،لكن ما يه ّم هنا هو ت�أكيد
�أهمية تفعيل �إدارة املعلومات والبيانات
لتمكني التحول الوطني ال�شامل .وللت�أكيد
هنا ،يرجى مراعاة �أننا عندما نتحدث
عن �إدارة البيانات فنحن نتكلم عنها من
جانب �إداري وتقني وب�شري ،وال نتكلم
عن �إدارة قواعد البيانات الذي هو جزء
ي�سري ،و�إمنا عن ال�صورة الكاملة لإدارة
البيانات .وترى جملة «الفي�صل» �أنه مع
�إطالق ر�ؤية اململكة  ،2030تظهر �أهمية
امتالك الو�سائل التي مت ّكن من التعامل
مب��رون��ة م��ع ال��ت��ح��دي��ات ،وي�شمل ذل��ك
القدرة على اتخاذ وقيا�س �أثر القرارات
با�ستخدام البيانات ،وهو ما يح ّتم تفعيل
�آليات �إدارة البيانات التي تعالج امل�شكالت
وال�صعوبات املتعلقة بها.
ذكاء األعمال
ويرتبط بالعمليات التي يقوم بها فريق
البيانات يف املنظمات املختلفة ذلك الدور
املهم للفريق املنوط به �إدارة عمليات ذكاء
الأعمال ،حيث ت�سعى معظم املنظمات،
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املبتكرة :يُتوقع م��ن م�س�ؤول البيانات
الناجح �أن يُ�شجع م�ؤ�س�سته على جتربة
�أ�ساليب غري معهودة يف �إدارة البيانات
واال�ستفادة منها.
> التنفيذ ب�شكل عملي :فبالإ�ضافة �إىل
قدرته على االبتكار ،يجب على امل�س�ؤول
�أن يكون قادراً على حتويل هذه الأفكار
�إىل نتائج عملية على �أر�ض الواقع.
وجاء يف التقرير-وفقاً ملوقع «احلكومة
الرقمية»-ثالثة عنا�صر من �ش�أنها خلق
وتوفري مناخ عمل مثايل لنجاح م�س�ؤول
البيانات ،وهي :دعم امل�سئولني التنفيذيني
وقيادة امل�ؤ�س�سة ،وو�ضوح الغاية والهدف
ال���ذي ي�سعى لتحقيقه مب��ا ي�ساعده
وكذلك ي�ساعد فريق عمله على العمل
ب�شكل ُمركز متناغم ،والتنوع يف مهارات
فريق البيانات بحيث يمُ ٍ ِّكن امل�ؤ�س�سة من
حتويل �أفكارها �إىل واقع ب�صورة �سريعة
و�أكرث �إبداعاً .و�أو�صى التقرير امل�ؤ�س�سات
احلكومية بعدة تو�صيات م��ن �أهمها:
توفري املوارد املنا�سبة للمدير التنفيذي
للبيانات ،وي�شمل ذلك املوارد املالية وغري
املالية ،واعتبار �إ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة هي
نقطة االنطالق وكذلك الرتكيز على خلق
قيمة عامة للعمالء ،وخلق ون�شر ثقافة
البيانات يف امل�ؤ�س�سة.

الأط��راف؛ يجب �أن تقدم جميع احللول
واخل��دم��ات امل��ع��روف��ة ح��ال��ي �اً ،و�أهمها
خدمات ا�ستخراج التقارير والبيانات،
وخ���دم���ات ذك����اء الأع����م����ال ،وخ��دم��ات
ال��ب��ي��ان��ات ال�ضخمة ،وخ��دم��ات تقييم
الأداء ،واخلدمات اال�ست�شارية يف جمال
�إدارة البيانات .وميكن ا�ستحداث �إدارات
�أو �أق�سام حتت �إدارة البيانات لتقدمي كل
خدمة� ،أو دمج بع�ضها ح�سب حجم اجلهة
وم��دى الفائدة يف تق�سيمها .ويق�سمها
�إىل �أربعة �أق�سام �أو �إدارات ،وهي� :إدارة
التقارير ،و�إدارة ذك��اء الأع��م��ال ،و�إدارة
البيانات ال�ضخمة ،و�إدارة تقييم الأداء.

>> ضرورة توفير املوارد
املالية وغير املالية
للمدير التنفيذي
للبيانات

تقرير

>> تنفيذ مهام جمع
البيانات ومعاجلتها وحتليلها
واستخراج نتائج تسهم يف
عملية صنع القرار
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وفقاً لبحث �أجراه د.عبدالعزيز النداوي
و د.ج��ا���س��ر ال��ن�����س��ور ب��ع��ن��وان« :ذك���اء
الأع��م��ال :منهجية لتطوير العمليات
الإدارية يف منظمات الأعمال» �إىل رفع
قدراتها التناف�سية وحماولة �إيجاد �سبل
كثرية لإجن���از �أعمالها ،ويتطلب هذا
العمل اتخاذ قرارات �سريعة و�صحيحة
وح��ا���س��م��ة ا�ستجابة ل��ه��ذه التغيريات
التي يكون معظمها غري متوقع وغري
حم�سوب النتائج ،ومن هذا املنطلق ت�أتي
الأهمية الكربى ملفهوم ذك��اء الأعمال
ال���ذي ي�ساعد على ا�ستيعاب الو�ضع
ال�سائد لبيئة العمل التي تت�صف ب�شدة
املناف�سة وال��ت��ي �أ�ضحت �أك�ثر تعقيداً
كنتيجة ل�سرعة التغري؛ لذلك ت�سعى
امل��ن��ظ��م��ات �إىل حت�����س�ين م��واق��ع��ه��ا يف
بيئة العمل �أو ا�ستمرار املناف�سة فيها.
ويذكر الباحثان �أن هناك جمموعة من
الأ�سباب وامل�ب�ررات التي تدعم وجود
نظام متكامل لذكاء الأعمال ،ومنها ما
يلي:
> ظهور ووجود ثقافات جديدة وحتديات
�أمام املنظمات تدعو �إىل �ضرورة وجود
�أن��ظ��م��ة متقدمة يف خمتلف جم��االت
العمل.
> ظهور املناف�سة احل��ادة واحلاجة �إىل
التطوير والإبداع وخلق الفر�ص املنا�سبة.
> احلاجة �إىل املحافظة على املنظمات
يف املجاالت املختلفة.
> احلاجة �إىل خلق �أ�شياء جديدة وغري
م��وج��ودة م��ن خ�لال �إي��ج��اد ط��رق عمل
جديدة ت�ساهم يف ذلك.

> ا�ستخدام التكنولوجيا �أو الأف��ك��ار
اجلديدة التي تتمتع مبرونة عالية تدفع
�إىل التطوير والإبداع.
> وج���ود امل��رون��ة ال��ع��ال��ي��ة يف خمتلف
جماالت العمل التي ت�شجع على التطوير
والإبداع واالبتكار.
> وجود هياكل تنظيمية ت�سهم يف دعم
نظام ذكاء الأعمال يف املنظمات.
خيارات إستراتيجية
وي�شري د�.سامي �أحمد عبا�س يف بحثه
املعنون « :ذكاء الأعمال و�أثره يف حتديد
اخل��ي��ار الإ���س�ترات��ي��ج��ي» �إىل �أن ذك��اء
الأع��م��ال يعد من املمار�سات احلديثة
التي �شهدتها منظمات الأعمال ،والذي
يقوم على �أ�سا�س عملية جمع البيانات
م��ن م�صادرها ومعاجلتها وتنظيمها،
وتهيئته امل��ع��ل��وم��ات م��ن خ�ل�ال توفري
قاعدة معلومات ،وم�ستودع بيانات من
املمار�سات والتطبيقات التي ت�ساعد يف
حتديد وحت�سني اخليارات الإ�سرتاتيجية،
بالإ�ضافة �إىل متكني املنظمات من التعلم
والتكيف مع املمار�سات اجلديدة .ويعد
ذكاء الأعمال حق ً
ال �إداري �اً فنياً متعدد
التخ�ص�صات ومتنوع الأ�شكال وخمتلف

الأوج���ه ومتكامل الأب��ع��اد؛ يهدف �إىل
بلورة الأعمال والتكنولوجيات يف وترية
واحدة ،تقوم على ركيزة وبنية املعلومات
وتطبيقها .وي�ضيف د�.سامي عبا�س:
«ولعل �أهمية ذكاء الأعمال ترتبط ب�صورة
�أو���ض��ح بع�صرنا ه���ذا ،ع�صر التطور
والت�سارع يف اقت�صاد املعرفة .فذكاء
الأعمال هو الأداة التي ي�ستطيع متخذو
ال��ق��رار م��ن خ�لال��ه تف�سري املعلومات
ال�ضرورية لتطبيق اخليار الإ�سرتاتيجي
ال�صحيح والناجح واملبني على �أ�سا�س
قاعدة من امل�ؤثرات امل�ستنبطة من نظم
املعلومات التي ميتلكونها� .إن املنظمات
ال�سباقة هي التي �أدرك��ت �أهمية ذكاء
الأع���م���ال وت�����س��ارع��ت يف ر���س��م ر�ؤي���ة
�صحيحة و�سليمة ووا���ض��ح��ة امل��ع��امل؛
من �أج��ل تقدمي حلول للم�شاكل وجعل
القرارات �أكرث ومرونة وكفاءة يف �صناعة
اخليار الإ�سرتاتيجي .لقد تكللت جهود
ذكاء الأعمال بالنجاح الوا�سع مع توفر
بيانات معتمدة على كرب حجمها ،وهو
الأمر الذي يفر�ض على املنظمات �إدارة
البيانات وا�ستغالل جهود ذكاء الأعمال
يف �أعلى �إمكانياتها لتحقيق النجاح يف
املنظمة <

مقال

التنمية اإلدارية

املخاطر وإداراتها يف املشاريع

k

مدير حمفظة م�شاريع مركز التدريب عن ُبعد  -معهد الإدارة العامة .
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�إدارة املخاطر من الأمور املهمة التي يجب مراعاتها يف �إدارة امل�شاريع ،وهي عملية م�ستمرة طوال فرتة حياة امل�شروع .وخطة �إدارة
املخاطر هي �إحدى مكونات خطة �إدارة امل�شروع التي يتم من خاللها حتديد الكيفية التي �ستتم بها �إدارة املخاطر يف امل�شروع،
ويتم بنا�ؤها من خالل جمموعة من العمليات ،وقد تختلف هذه اخلطة ب�شكل كبري من م�شروع �إىل �آخر ،وذلك اعتماداً على جمال
امل�شروع وحجمه.
وع َّر َف معهد �إدارة امل�شاريع الأمريكي اخلطر يف �أي م�شروع من امل�شاريع ب�أنه؛ «حدث �أو ظرف غري م�ؤكد ،ينتج عن حدوثه �أثر
�سلبي �أو �إيجابي على هدف امل�شروع» ،وعليه ف�إن هنالك مكونني �أ�سا�سيني للخطر؛ �أولهما هو احتمال حدوث اخلطر ،والثاين
هو �أثر هذا اخلطر املحتمل على النتائج .واحتمالية وقوع املخاطر تقع يف نطاق �أكرب من
ال�صفر و�أقل من  ،%100فلو كانت قيمة احتمالية وقوع اخلطر ت�ساوي �صفراً ،فهذا يعني �أن
اخلطر لن يقع ،ولو كانت احتمالية وقوع اخلطر هي  %100فهذا يعني �أن اخلطر �سيقع ال
حمالة ،وي�صبح واقعاً يجب التعامل معه على �أنه م�شكلة من امل�شاكل.
ويجب على مديري امل�شاريع و�ضع خطة لإدارة املخاطر ،يُحدد فيها-باال�شرتاك مع �أ�صحاب
امل�صلحة-ب�شكل دقيق املخاطر التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على امل�شروع ،وبيان �أهمية كل منها،
وحتليلها نوعاً وكماً ،وما تقييم احتماالت وقوعها ،وبيان ت�أثري كل منها على امل�شروع،
مع حتديد الأ�ساليب والإج��راءات امل�ستخدمة يف التعامل مع تلك املخاطر؛ مبا ي�سهم يف
تقلي�ص فر�ص وقوعها ،وت�شمل كذلك مراقبة املخاطر وحماولة ال�سيطرة عليها من خالل
حتديدها ،وت�صميم خطط منا�سبة لتعقب تلك املخاطر ومواجهتها ،بالإ�ضافة �إىل متابعة
ظهور خماطر جديدة ،والعمل على متابعتها يف خمتلف مراحل امل�شروع .وتنق�سم املخاطر
k
من حيث كونها ُمع ّرفة وغري ُمع ّرفة �إىل نوعني� :أولهما املخاطر املُع ّرفة؛ وهذه يتم تعريفها �أ .حممد بن احلميدي ال�سبيعي
وحتليلها وو�ضع اخلطط املنا�سبة ملعاجلتها حال وقوعها ،ويف هذا النوع يتم تقدير تكلفة
خطة اال�ستجابة لهذه املخاطر وو�ضعها يف ميزانية امل�شروع �ضمن بند احتياطي الطوارئ؛
ُ
وهذا االحتياطي يكون حتت ت�صرف مدير امل�شروع .والنوع الآخر يتمثل يف املخاطر غري املع ّرفة؛ ويف هذا النوع يتم و�ضع مبلغ
معني من قِ بل الإدارة ،ويحتاج مدير امل�شروع �إىل �إذن من الإدارة ال�ستخدام هذا االحتياطي� .أما �أنواع املخاطر من حيث كونها
�سلبية �أو �إيجابية؛ ف�إن املخاطر ال�سلبية تُعترب تهديداً؛ لأنها قد ت�سهم يف ت�أخر امل�شروع� ،أو زيادة يف تكلفته؛ وهو �أمر غري محُ َّبب
لدى مديري امل�شاريع ،و�أ�صحاب امل�صلحة؛ لذلك ي�سعون �إىل تالفيها �أو التخفيف من �آثارها� .أما املخاطر الإيجابية؛ فتُعترب
فر�صاً ينبغي ا�ستغاللها واحلر�ص على حتقيقها .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك من يُطلق على ال�سلبية «خماطر» وعلى الإيجابية
«فر�ص»؛ وبناء على هذا التق�سيم توجد �إ�سرتاتيجيات لال�ستجابة للمخاطر ال�سلبية وللمخاطر الإيجابية؛ فاملخاطر ال�سلبية
ميكن منعها ب�إزالة م�سببها �أو ب�إحداث تغيري يف خطة امل�شروع لتجنب وقوعها� ،أو التخفيف منها� ،أو حتويلها �إىل طرف ثالث.
�أما املخاطر الإيجابية فيمكن ا�ستثمارها� ،أو حت�سينها لزيادة احتمالية حدوثها� ،أو م�شاركتها مع طرف ثالث .وهناك �إ�سرتاتيجية
رابعة م�شرتكة بينها وهي قبول اخلطر وعدم اتخاذ �أي �إجراء حتى حدوثه .و�أ�شهر مثالني على ا�ستخدام تلك الإ�سرتاتيجيات،
ُ
القر�ش عليك �أثناء ت�صويره»-كمثال على املخاطر ال�سلبية ،واملثال الثاين على املخاطر الإيجابية هو
�أولهما هو «هجوم �سمك
«احل�صول على مكاف�أة عند االنتهاء من كتابة �شفرة برنامج حا�سوبي قبل املوعد املحدد ب�أ�سبوعني» .فعند تطبيق �إ�سرتاتيجيات
اال�ستجابة للمخاطر ال�سلبية كما هو يف مثال «هجوم �سمك عليك �أثناء ت�صويره» ،ف�إنك كي تتجنب وقوع اخلطر� ،إما �أن ت�ست�أجر
قف�صاً حديدياً حلمايتك� ،أو تغري خطة امل�شروع ب�إلغاء فكرة الت�صوير .وميكنك التخفيف من اخلطر بال�سباحة مع �سمك القر�ش
وحماولة �إ�شغاله مبا تقدم له من طعام؛ لكيال يهاجمك� ،أو �أن يتم نقل اخلطر �إىل طرف ثالث؛ بحيث يتم االتفاق مع م�صور
حمرتف لت�صوير �سمك القر�ش .و�آخرها قبول اخلطر؛ بحيث ال يتم عمل �أي �شيء ،واملجازفة بال�سباحة مع �سمك القر�ش ،وميكن
ا�ستخدام البندقية ذات الرمح للدفاع عن النف�س.
وعند تطبيق �إ�سرتاتيجيات اال�ستجابة للمخاطر الإيجابية ،كما يف مثال «احل�صول على مكاف�أة عند االنتهاء من كتابة �شفرة برنامج
حا�سوبي قبل املوعد املحدد ب�أ�سبوعني»؛ فيمكنك ا�ستثمار هذه الفر�صة بتعيني مربمج حمرتف� ،أو حت�سينها لزيادة احتمالية
حدوثها؛ وذلك بتدريب املربجمني لديك� ،أو م�شاركتها مع طرف ثالث ليقوم بالعمل نيابة عنك .و�آخرها قبول اخلطر وعدم عمل
�أي �شيء وترك الفر�صة تفوت .وقد ين�ش�أ نتيجة اال�ستجابة للمخاطر الأ�صلية ظهور خماطر �أخرى يُطلق عليها «املخاطر الثانوية»،
وال تعترب هذه املخاطر خطرة �أو كبرية كاملخاطر الأ�صلية؛ �إال �أنها قد ت�صبح كذلك �إن مل يتم توقعها ،و�إعداد خطة منا�سبة
ملواجهتها؛ فبع�ض املخاطر الثانوية قد حتتاج �إىل خطة لال�ستجابة لها ،وذلك اعتماداً على مدى ت�أثريها على هدف امل�شروع <

إضاءات إدارية

واجبات المحقق اإلداري
عند تلقي البالغات والشكاوى
هناك معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف
أن يلم بها حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه
وواجباته ،والتزامات العمل احلكومي.
نستعرض معكم يف هذا العدد بعض ًا
منها كالتالي:
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تعد الشكوى أو ال��ب�لاغ م��ن أه��م م��ص��ادر اإلب�لاغ
ع��ن امل��خ��ال��ف��ة ال��ت��أدي��ب��ي��ة وال��س��ل��وك��ي��ة ال��ت��ي تقع
م��ن امل��وظ��ف؛ ل��ذا ف��إن احمل��ق��ق ال ميكنه مباشرة
إجراءات التحقيق إال إذا علم بها بواسطة البالغ
قدم إليه ،فكثير من التحقيقات
أو الشكوى التي ُت َّ
بناء على شكوى؛ لذا يتعني على احملقق
ت
جُ�� َرى ً
اتباع اخلطوات التالية:
> على احمل��ق��ق عند وص���ول ال��ب�لاغ أو
ال���ش���ك���وى م����ن ص����اح����ب ال���ش���أن
(امل���ب���ل���غ ن��ف��س��ه أو ال��ش��اك��ي،
أو ب����واس����ط����ة ال����غ����ي����ر ،أو
ارساله بواسطة البريد
أو ال��ف��اك��س) أن ي��ب��ادر
ب�������ق�������راءة ال������ب���ل��اغ أو
الشكوى قراءة دقيقة
وف�����اح�����ص�����ة ل���ل���ت���أك���د
م�����ن ص���ح���ة ال���وق���ائ���ع
ال��ت��ي ت��ض��م��ن��ت��ه��ا ،فقد
ي��ت��ض��م��ن ال���ب�ل�اغ ح���ادث��� ًا
وه���م���ي��� ًا ال وج�����ود ل���ه على
أرض ال����واق����ع ب���ه���دف إزع�����اج
ال��س��ل��ط��ات ،أو رمب����ا ي���ك���ون ال��ب�لاغ

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

أو الشكوى كيدي ًا رغبة من أح��د ضعاف النفوس
يف االن��ت��ق��ام وال��ت��ش�في م��ن أح��د األش��خ��اص الذين
يعملون يف اإلدارة بقصد إذالل���ه وإه��ان��ت��ه نتيجة
إحالته إلى التحقيق.
> يقوم احملقق باستدعاء الشاكي أو املب ِّلغ ملناقشته
فميا تضمنه البالغ أو الشكوى من وقائع أو بيانات
للتأكد من جديتها وصحتها.
> ب��ع��د ذل���ك ي�ت�م ال��ت��ص��رف يف ال��ش��ك��وى أو
ال��ب�لاغ ،وي��ك��ون التصرف أح��د شيئني
هما:
> حفظ الشكوى إذا ثبت عدم
ص��ح��ت��ه��ا ،أو زوال س��ب��ب��ه��ا،
أو ل����ع����دم وج�������ود م��خ��ال��ف��ة
ت���س���ت���دع���ي اجل������������زاء ،وأن
يحاط صاحب الصالحية
بذلك.
> إج������راء حت��ق��ي��ق إذا رأى
احمل���ق���ق أن ال���وق���ائ���ع ال��ت��ي
تضمنها ال���ب�ل�اغ أو ال��ش��ك��وى
ت���ش���ك���ل م���خ���ال���ف���ة ت���أدي���ب���ي���ة أو
سلوكية وذل��ك بعد احلصول على
موافقة صاحب الصالحية <

 kمن كتاب «التحقيق اإلداري :أصوله وقواعده على ضوء نظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب املوظفني».

إنفوجرافيك

التنمية اإلدارية

3

أساليب إلدارة العمل

توجد ثالثة أساليب إلدارة العمل ،ويعتمد تطبيق أي من هذه األساليب الثالثةعلى سمات
بيئة العمل ،وطبيعة العمل املراد إجنازه ،وخصائص العاملني الذين سيقومون بهذا العمل.
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أوراق علمية

تفعيل دور األفراد يف عملية صنع واتخاذ القرارات

بحث ميداني يكشف أن  9وزارات فقط لديها إدارات
لألزمات والكوارث ويوصي بالتخطيط اإلستراتيجي
ع��امل الإدارة مل��يء بالتحدي��ات ،وجتوبه املتغريات ال�سريع��ة املتالحقة ،وتتقاذف��ه الكثري من امل�ش��كالت واملخاطر؛ لذا فلم
يك��ن م��ن امل�ستبعد �أن تواجه امل�ؤ�س�سات املختلفة عدداً من الأزم��ات والكوارث التي تعد من الأحداث املهمة والفارقة يف حياتها
وا�ستمراريته��ا وتناف�سه��ا م��ع غريها؛ وهو الأم��ر الذي يحدده ا�ستع��داد هذه امل�ؤ�س�س��ات وامتالكه��ا �إدارات متخ�ص�صة وكوادر
ب�شري��ة ماهرة ق��ادرة على �إدارة هذه الأزم��ات والكوارث والت�صدي لها .وقد ب��د�أ االهتمام ب�إدارة الأزم��ات والكوارث يف اململكة
العربي��ة ال�سعودي��ة بع��د �أحداث �سي��ول مدينة جدة ع��ام 2002م وغريها من الأح��داث؛ مما �ساهم ب�شكل كب�ير يف ال�سنوات
الأخ�يرة يف تغي�ير مفهومها ع��ن املفهوم ال�سابق .ولذل��ك فقد اكت�سبت درا�سة تقيي��م واقع �إدارة الأزمات والك��وارث يف اململكة
�أهمية كبرية؛ وهو املنطلق العلمي والواقعي الذي انطلق منه د.احل�سني �إبراهيم ح�سان ،و�أ.عبدالرحمن بن ح�سني داغ�ستاين
لإجراء بحثهما امليداين على الوزارات ال�سعودية ،وال�صادر عن معهد الإدارة العامة ،والذي ن�ستعر�ضه معكم يف هذا العدد.
إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد
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الأزم���ة تعني :ال�صغ�ي�رة والكبرية ،املحلية
واخلارجي���ة� .أم���ا الكارث���ة فمدلوله���ا
ينح�صر يف احلوادث ذات الدمار ال�شامل
واخل�سائر الكبرية يف الأرواح واملمتلكات،
والت���ي غالب���اً ما تكون ناجت���ة عن ظواهر
طبيعية كال�سيول �أو الزالزل والرباكني� ،أو
ب�شرية كاحلروب.
ً
ً
> للأزمات م�ؤيدون داخليا وخارجيا� .أما
الك���وارث وخا�صة الطبيعية منها فغالباً ال
يكون لها م�ؤيدون.
> يف الأزم���ات نح���اول اتخ���اذ ق���رارات
حلله���ا ،ورمبا ننجح ورمب���ا نخفق� .أما يف
الكارث���ة ف�إن اجله���د غالباً م���ا يكون بعد
وقوع الكارثة وينح�صر يف التعامل معها.
> الأزم���ات غالباً ما تكون ت�صاعدية ،يف
ح�ي�ن �أن الكوارث غالباً م���ا تكون مفاجئة
ب�شكل كامل.
> الأزم���ات ميك���ن التنب����ؤ به���ا ،يف حني
ي�صعب التنب�ؤ بالكوارث.

كث�ي�راً م���ا يختلط مفه���وم كل م���ن الأزمة
والكارث���ة وال ي�ستطي���ع الكثري منا التفرقة
بينهما ،وهو ما ركز عليه الباحثان؛ ولذلك
فهم���ا يح���ددان يف م�سته���ل ه���ذا البحث
مفهوم الأزمة ب�أنه «حالة غري عادية تخرج
عن نط���اق التحكم وال�سيط���رة وت�ؤدي �إىل
توقف حركة العم���ل �أو هبوطها �إىل درجة
غري معتادة ،بحيث تهدد حتقيق الأهداف
املطلوب���ة م���ن قِ ب���ل املنظم���ة ويف الوق���ت
املحدد» ،كما يح���ددان مفهوم الكارثة ب�أنه
«حدث ج�سيم ي�صي���ب قطاعاً من املجتمع
�أو املجتم���ع ب�أكمل���ه مبخاط���ر �شدي���دة
وخ�سائر مادية وب�شرية ،وي�ؤدي �إىل ارتباك
وخلل وعج���ز يف التنظيم���ات االجتماعية
�أو االقت�صادي���ة �أو ال�سيا�سي���ة ،وي�ؤثر على
�سرعة الإعداد للمواجه���ة ،وتعم الفو�ضى
يف الأداء وت�ض���ارب الأدوار عل���ى خمتلف
امل�ستوي���ات»؛ ويف �ضوء هذا التحديد يربز
الباحث���ان  5ف���روق �إجرائي���ة ب�ي�ن الأزمة
والكارثة على النحو التايل:
الأزمات والكوارث
> الأزمة �أعم و�أ�شم���ل من الكارثة؛ فكلمة ويف���رد د.احل�س�ي�ن و�أ.داغ�ست���اين خالل

�ضرورة زيادة التحفيز
املادي واملعنوي ملن�سوبي
�إدارات الأزمات وتدريبهم
وم�شاركتهم يف التخطيط
واتخاذ القرارات

«مراجع���ة الأدبيات» يف الف�صل الثاين من
هذا البحث ت�أ�صي ً
ال نظرياً لإدارة الأزمات
والك���وارث ،فيح���ددان مفه���وم الأزم���ة،
و�أن���واع الأزمات والك���وارث والتي �صنفها
املتخ�ص�ص���ون واخل�ب�راء وف���ق ت�صنيفات
عدي���دة؛ فعل���ى �سبي���ل املث���ال ت�صنيفه���ا
م���ن حي���ث طبيعة احل���دوث ،وم���ن حيث
امل�ستهدف باالعت���داء ،ومن حيث الهدف،
وم���ن حيث م�س���رح اجلرمي���ة ،ومن حيث
امل�ص���در ،وم���ن حي���ث العمق ،وم���ن حيث
التكرار ،ومن حيث املدة ،ومن حيث الآثار،
ومن حي���ث الق�صد ،ومن حي���ث املعاجلة،
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وم���ن حيث املظه���ر ،ومن حي���ث التكوين،
ومن حي���ث �شدته���ا ،ومن حي���ث ال�شمول
والت�أثري .ثم يربزان �أ�سباب ن�شوء الأزمات
والكوارث عل���ى النحو التايل� :سوء الفهم،
و�س���وء الإدراك ،و�سوء التقدي���ر والتقييم،
والإدارة الع�شوائي���ة ،والرغبة يف االبتزاز،
والي�أ����س ،والإ�شاع���ات ،وا�ستعرا�ض القوة،
والأخطاء الب�شري���ة ،والأزمات املخططة،
وتعار����ض الأه���داف ،وتعار����ض امل�صالح.
ويتن���اوالن �أي�ض���اً خ�صائ����ص الأزم���ة ،ثم
يتحدث���ان عن دورة تط���ور الأزمة والكارثة
ومراحله���ا املختلف���ة الت���ي يراه���ا البع�ض
تنح�ص���ر يف  4مراحل هي :ما قبل الأزمة،
وتفاقمها ،و�إدارتها ،وما بعدها.
وي�ش�ي�ر الباحث���ان �إىل كل م���ن الآث���ار
الإيجابي���ة وال�سلبي���ة للأزم���ات ،ويركزان
عل���ى مفه���وم �إدارة الأزم���ات ،ومقوم���ات
ه���ذه الإدارة والت���ي من بينه���ا العمل على
جع���ل التخطيط للأزمات ج���ز ًءا مهماً من
التخطي���ط الإ�سرتاتيجي وعن�صراً رئي�سياً
م���ن اخلطط العام���ة للمنظم���ة ،و�ضرورة
عق���د الربامج التدريبي���ة وور�ش العمل يف
جمال �إدارة الأزمات ،و�إعداد فريق مدرب
لإدارة الأزمات للعمل خالل مراحل الأزمة.
وي�سلط البحث ال�ض���وء على �سيناريوهات
�إدارة الأزمات ،والتخطيط لإدارة الأزمات،
و�إ�سرتاتيجياته���ا ،و�أ�سالي���ب التعام���ل مع
الأزمات والتي ي�صنفانها �ضمن � 3أ�ساليب
هي :الأ�سالي���ب التقليدية كتجاهل الأزمة
و�إنكاره���ا ،والأ�سالي���ب غ�ي�ر التقليدي���ة
كطريقة فريق العم���ل املتكامل واحتوائها،
والأ�سل���وب العلم���ي الذي مي���ر مبجموعة
م���ن املراحل واخلط���وات املرتابط���ة التي
تب���د�أ بتقدير املوق���ف والدرا�س���ة املبدئية
لأبع���اد الأزمة وتنته���ي بالتدخل العقالين
ملعاجلتها� .إ�ضافة �إىل ذلك يلفت الباحثان
�إىل معوق���ات �إدارة الأزم���ات .وي�ش�ي�ران
�إىل الإدارة بالأزم���ات و�ش���روط جناحها.
ث���م ينتقل الباحث���ان للحديث عن الكوارث
من حيث مفهومها ،وخ�صائ�صها و�سماتها،

و�أنواعها ،وم�ستوياته���ا املتوقعة ،و�إدارتها ،ت�أثري �سلبي ملعوق���ات االت�صال واملعلومات
وعملية التخطيط لإدارتها ،و�إ�سرتاتيجيات على منظومة �إدارة الأزمات والكوارث.
احل���د من التعر�ض للك���وارث وخماطرها،
و�إج���راءات �إدارتها ،والف���رق بني الأزمات
امل�شاركة والتدريب
والكوارث واملفاهيم الأخرى ذات ال�صلة .ويف �ض���وء ه���ذه النتائج؛ اق�ت�رح الباحثان
العدي���د من التو�صيات والتي منها ما يلي:
زي���ادة االهتم���ام بن�شر وتفعي���ل دور �إدارة
�إيجابيات و�سلبيات
ويجم���ل د.احل�س�ي�ن و�أ.داغ�ست���اين نتائج الأزمات والكوارث يف باقي الوزارات التي
بحثهم���ا ،والتي من بينها ما يلي :بلغ عدد لي����س لديها هذه الكيانات الإدارية ،وزيادة
ال���وزارات التي متتلك كياناً �إدارياً وا�ضحاً دور وفاعلية �إدارة الأزمات والكوارث لدى
وم�س����ؤوالً عن �إدارة الأزم���ات والكوارث  9ال���وزارات الت���ي يت�ضمن هيكله���ا الإداري
وزارات م���ن �إجمايل ع���دد وزارات الدولة وجود مث���ل هذا الكيان ،وزي���ادة االهتمام
البالغ  21وزارة ،وقد بلغت ن�سبة الوزارات بتقدمي برامج تعليمي���ة متعددة امل�ستويات
الت���ي �أب���دت �إميان���اً وا�ضح���اً ب���دور �إدارة بالإ�ضاف���ة للربام���ج الت�أهيلي���ة يف جم���ال
الأزمات والكوارث وجدوى وجودها � ،%90إدارة الأزم���ات والك���وارث ملواكبة احلاجة
و�أظه���رت النتائ���ج �أن  %55م���ن القيادات املتزاي���دة له���ذا التخ�ص����ص ،و�ض���رورة
لديه���م ف�صل وا�ض���ح بني مفهوم���ي �إدارة االهتمام بتفعيل دور جميع الأفراد يف هذه
الأزم���ات والك���وارث وم���ا يتعل���ق بهما من الكيانات يف عملية �صنع واتخاذ القرارات
�أن�شط���ة ومه���ام ،و�أن بع����ض ال���وزارات املتعلقة ب�إدارة الأزمات والكوارث.
تختلف يف طبيعة عملها واملهام املكلفة بها كذل���ك يو�صي���ان ب�ض���رورة العم���ل عل���ى
وحمدودي���ة تعاملها مع الأزمات والكوارث زي���ادة �شعور جمي���ع الأف���راد العاملني يف
ب�ش���كل كبري مثل وزارت���ي التجارة واملالية ،ه���ذه الكيان���ات الإداري���ة بالر�ض���ا جت���اه
بينما يقوم  %22,2من هذه الكيانات مبهام اهتم���ام الإدارة بهم �إن�ساني���اً وعملياً ومبا
الإدارة والتعام���ل م���ع الأزم���ات والكوارث ينعك����س عل���ى كفاءته���م وفاعلي���ة �أدائهم،
ب�صورة منف�صلة وف���ق منهج علمي و�آليات و�ض���رورة االهتمام بزي���ادة االعتماد على
وا�ضح���ة وحم���ددة؛ مما ي�ش�ي�ر �إىل تطور التخطي���ط الإ�سرتاتيج���ي لإدارة الأزمات
وحرفي���ة عملها جتاه الأزم���ات والكوارث والك���وارث ،و�ض���رورة االهتم���ام بزي���ادة
مثل وزارتي اخلارجية والداخلية ،و�أو�ضح �إ�شراكه���م يف عملي���ات التخطيط ب�شقيها
 %22,9منه���ا �أن عمله���ا يف �إدارة الأزمات التنفيذي والإ�سرتاتيجي ،و�ضرورة ال�سعي
والك���وارث ي�أتي عند احلاج���ة �إليه فقط؛ ال�ستقط���اب خمت�ص�ي�ن يف �إدارة الأزمات
والك���وارث بالع���دد ال���كايف والكف���اءات
كوجود حالة من حاالت الطوارئ.
وعل���ى جان���ب �آخر ثب���ت وج���ود حالة من واجلدارات املنا�سبة لذلك ،و�ضرورة �سعي
ال�ضع���ف �أو ع���دم وج���ود دور للتخطي���ط الإدارة لزي���ادة احلواف���ز املادي���ة ودعمها
الإ�سرتاتيج���ي لإدارة الأزم���ات والكوارث بالأخ���رى املعنوي���ة الوظيفي���ة ،و�ض���رورة
لدى �إدارة الكيانات الإدارية التي يعمل بها �سعيه���ا �أي�ضاً لزي���ادة دور وم�شاركة جميع
املبحوث���ون ،ووجود حالة م���ن عدم الر�ضا العامل�ي�ن يف ه���ذه الكيان���ات يف اتخ���اذ
عن���د ن�سبة كبرية منهم ب�ش����أن عدم كفاية الق���رارات ،و�ض���رورة االهتم���ام بزي���ادة
احلوافز املادية للعاملني يف �إدارة الأزمات الربام���ج التدريبي���ة اخلا�صة برف���ع كفاءة
باعتبارها �أحد املعوقات الثقافية والب�شرية وتفاع���ل العامل�ي�ن يف الكيان���ات الإداري���ة
والتنظيمية لإدارة املوارد الب�شرية ،ووجود املعنية ب�إدارة الأزمات والكوارث <

تحقيق

االحتواء وامل�شاركة والتغافل عن الأخطاء مفاتيح �سحرية

الموظف العنيد..التواصل الفعال ضروري
والنظام يحكم الجميع
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إعداد  :سامح الشريف

يختلف املوظفون فيما بينهم يف الطباع واخل�صال ال�شخ�صية ،فهناك املوظف املطيع الذي ي�ستجيب
ملطالب ر�ؤ�سائه وي�ؤديها بكفاءة ،وكذلك هناك املوظف العنيد الذي ال ي�ستجيب ب�سهولة وي�صر
على ر�أيه حتى ولو كان خط�أً ويخالف �آراء ر�ؤ�سائه وبقية الزمالء وال يتعامل ب�سال�سة مع زمالء
ً
�سلبا على جودة العمل
العمل ،وهذا املوظف ي�سبب الكثري من امل�شكالت يف بيئة العمل قد ت�ؤثر

وكفاءته .يف هذا التحقيق نتعرف على املفاتيح ال�سحرية للتعامل مع املوظف العنيد.

التنمية اإلدارية

>> د.يوسف النملة:

املوظفون أصحاب الطباع
الصعبة يحتاجون ملعاملة
خاصة و 6نصائح للتعامل
معهم بنجاح

� 5إ�سرتاتيجيات
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يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ،ع����ادة م��ا يوجد
موظف �أو �أك�ثر ال ي ��ؤدون �أعمالهم
جيدًا� ،أو ي�صعب التعامل معهم� ،أو
يجد املوظفون �إ�شكاليات يف التعامل
م��ع��ه��م؛ ن���ظ���راً ل�����ص��ع��وب��ة طباعهم
ال�شخ�صية .وامل�شكلة هي �أن العديد
من املديرين يقعون فري�سة له�ؤالء
املوظفني ،ويقومون بق�ضاء قدر غري
متنا�سب من الوقت والفكر والطاقة
م��ع��ه��م ،وت��وج��د � 5إ���س�ترات��ي��ج��ي��ات
يقدمها املنتدى العربي لإدارة املوارد
الب�شرية ي�ستطيع من خاللها املدير
�أن يتعامل م��ع امل��وظ��ف العنيد �أو
املثري للم�شاكل ،وهي:
الإن�صات� :إن �أف�ضل املديرين هم
م��ن ي��ك��ون��ون على يقظة عندما ال
يقوم املوظف بفعل ال�شيء على ما
يرام .فهم يعرفون �أن �أف�ضل ت�صور
لتح�سني املوظف يكمن يف امتالك

�أو���ض��ح فهم ممكن حلالته ،مبا يف
ذلك معرفة وجهة نظره ال�صارمة.
�إع���ط���اء رد ف��ع��ل ���س��ل��وك��ي وا���ض��ح:
يق�ضي معظم املديرين العديد من
ال�شهور ورمبا ال�سنوات يف ال�شكوى
من املوظف العنيد ،وال مينحه ردود
فعل حقيقية على ما يتعني القيام به
ب�شكل خمتلف؛ حيث �إن �إعطاء ردود
فعل قا�سية واحدة من �أكرث الأمور
املزعجة التي يتعني على املدير القيام
بها ،ولكن املديرين اجليدين يتعلمون
فعلها بطريقة جيدة .كن مت�سقاً� :إذا
قلت �إنك ال توافق على �سلوك معني،
ال تقم بفعل هذا ال�سلوك يف بع�ض
الأحيان؛ فاملوظفون ينتظرون لريوا
ما تفعله �أكرث مما تقوله؛ فعلى �سبيل
املثال لو �أخ�برت موظفاً �أن يقدم
تقريراً معيناً يف وقت حمدد ،وكنت
يف بع�ض الأحيان ت�شعر بالغ�ضب،

�إذا مل يقم املوظف ب�إجناز تلك املهمة
ويف �أحيان �أخرى ال ت�شعر بالغ�ضب؛
ف�سيقوم امل��وظ��ف��ون الأق����ل ك��ف��اءة
بعدم �إجناز عملهم .تعيني جمموعة
من العواقب الوخيمة �إذا مل تتغري
الأمور� :إذا مل تتح�سن �أمور املوظف،
يقوم املديرون بتحديدها ويقولون
«ما زلت �أعتقد �أن��ه ميكنك تخطي
هذه املرحلة� ،إليك ما ي�ساعدك على
تخطي تلك املرحلة� ،إذا مل �أر هذا
ال�سلوك يف ه��ذا التاريخ �ستواجه
عقوبات».
ً
ال ت�سمم ال��ب��ئ��ر :غ��ال��ب �ا م��ا يعمم
امل��دي��رون ال�ضعفاء م�شكلة تعامل
بع�ض امل��وظ��ف�ين ب�شكل ���س��ىء مع
زمالئهم دون ا�ستثناء� .أم��ا املدير
اجليد فال ي�سيء احلديث مع �سائر
املوظفني؛ لأن��ه بذلك يخلق مناخاً
منعدم امل�صداقية.

تحقيق

>> ضياء كابلي:

مجاراة املدير للموظف
وتقبل وجهة نظره
العنيد ُّ
إحدى الوسائل الفعالة
للتخفيف من عناده

 6ن�صائح
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ويو�ضح د.يو�سف النملة ،اخلبري يف
�إدارة امل��وارد الب�شرية� ،أن املوظفني
ذوي الطباع ال�صعبة هم كثريو التذمر
وال�شكوى والعدوانيون وال�سلبيون
و�أ�صحاب امل��زاج غري الوا�ضح و َمن
ق��د ي��ن��ف��ج��رون غ�����ض��ب�اً دون �سبب
معروف واملغرورون ونحوهم ،وتوجد
 6ن�صائح تفيد يف التعامل معهم،
وهي:
> احذر �أن تتوتر حني تتعامل معهم
فتفقد ال�سيطرة على م�شاعرك،
فالتوتر تهديد كبري لنجاحك ،والتوتر
غالباً م��ا يفقدك التفكري الهادئ
الذي حتتاجه يف مثل هذه املواقف.
> ال تنزل �إىل م�ستوى حماقة بع�ض
املوظفني ذوي الطباع ال�صعبة ،وال
تعطهم �أك�ثر مما ي�ستحقون؛ ف ��إذا
كنت مث ً
ال تتحدث مع �أحدهم وطال
احلال وبد�أ هذا املوظف يجرك �إىل

�ساحته؛ فحاول حتييده وح��اول �أن مل يُ��ج��د ن��ف��ع�اً؛ ف��اط��ل��ب م��ن زميل
�آخر �أو ا�ستعمل �أ�ساليب �أخرى غري
تفعل ذلك برفق.
> � ّأجل القرار الذي يجب �أن يُتخذ ر�سمية ،ف�إن عدمت احليلة بعد ذلك،
حتى تف ِّكر ب��الأم��ر �أك�ث�ر وت�شاهد فالنظام الر�سمي يحكم اجلميع.
امل�شكلة من ع��دة زواي��ا ،وال تخلط
مناق�شة جماعية
ق����رارك الإداري ب��ع��اط��ف��ة ع��اب��رة
لتتخل�ص من �إزعاج املوظف ال�صعب .وي���رى �ضياء حمم���د �أحم���د كابلي،
> غ �لِّ��ب امل�صلحة ال��ع��ام��ة يف كل مدير م���وارد ب�شري���ة ومالية ب�إحدى
ت�صرفاتك وق��رارات��ك وابتعد عن الأجهزة احلكومية� ،أن جماراة املدير
ال�شخ�صنة ،فلي�ست امل�شكلة م�شكلتك للموظ���ف العنيد وتقب���ل وجهة نظره
يعد �إحدى الو�سائل الفعالة للتخفيف
�أنت.
> ال ت�صارع الأم���واج ل��وح��دك ،بل م���ن عن���اده ،فقب���ول ر�أي �أو وجه���ة
اطلب م�ساعدة مديرك �أو زميلك �أو نظ���ر هذا املوظ���ف العنيد ولو لفرتة
ا�ست�شر �صديقك� ،شاور من �سبقك م�ؤقتة ق���د يجعله يل�ي�ن ويخفف من
وال تظن �أنك �أول من عانى ويعاين .عناده ويتقب���ل ر�أي مديره فيما بعد.
> «ادف��ع بالتي هي �أح�سن» ،واب��د�أ وي�ضيف كابلي« :على املدير �أن يتقبل
ب��احل��ل��ول ال���ودي���ة دون الر�سمية ،هذا املوظ���ف وميت�ص غ�ضبه وعناده
فقد ت�ستعني ببع�ض املوظفني ذوي بتقبل ر�أيه ومناق�شته مع عدم تخليه
عن واجبات وظيفته».
ال�شخ�صيات التوافقية للتحدث مع
امل��وظ��ف ال�صعب ليقرتحوا عليه وي�شري �ضياء كابلي �إىل �أن��ه على
تغيري �أ�سلوبه وطريقة تعامله ،ف�إن زم�ل�اء ال��ع��م��ل �أي�����ض �اً �أن يتفهموا

التنمية اإلدارية

>> خالد السهلي:

على الزمالء معاملة املوظف
العنيد مبشاركته يف العمل
وعدم التصادم معه

�شخ�صية امل���وظ���ف ال��ع��ن��ي��د ،و�أن
ي�ستمعوا له يف حال �إ�صراره على ر�أي
معني يف م�س�ألة ما ،وتقبل هذا الر�أي
واملناق�شة اجلماعية له والو�صول
لر�أي الأغلبية؛ ف�أحياناً يكون لر�أي
الأغلبية القدرة على جعل املوظف
العنيد يتنازل ع��ن ع��ن��اده ومت�سكه
بر�أي معني.

دعم وت�شجيع

الكلمة الطيبة والتسامح
والتغافل عن األخطاء غير
املتعمدة أفضل وسيلة ملعاملة
املوظف العنيد

املوظف العنيد ال يستطيع
اإلصرار على رأيه إذا
كان يخالف الرأي العام
للموظفني

التطويرية.
وي ��ؤك��د ال�سهلي على ج��ان��ب �آخ��ر
وه���و �أن ع��ل��ى ال��زم�لاء يف العمل
معاملة املوظف العنيد مب�شاركته يف
العمل ،وعدم الت�صادم معه ،ودعمه
وت�شجيعه طوال الوقت.

معاملة الأخ الكبري ،و�إب���راز جانب
االهتمام واخل��وف عليه واحلر�ص
على م�صلحته .ويرى يحيى من�صور
جبلي �أن���ه يجب على زم�ل�اء هذا
املوظف عدم �إجباره على ممار�سة
عمل غري محُ َّبب له وتف ُّهم حالته
والدوافع التي جعلته عنيداً �أو غري
متفهم لزمالئه وما �إذا كان ملتزماً
�أو م�����ص��راً على ع��ن��اده ،كما يجب
�إع���ط���ا�ؤه ال�����ص�لاح��ي��ات وااله��ت��م��ام
ببع�ض م�س�ؤولياته الوظيفية ومعرفة
ال�شيء املح َّبب له وتوفري جو عام
ليعرب عن مهاراته الوظيفية املحببة
له يف وظيفته.

حتفيز وتغافل

وي���ق���ول ي��ح��ي��ى م��ن�����ص��ور ع��ب��داهلل
جبلي ،امل�ساعد الإداري� :إن من
�أه��م املفاتيح ال�سحرية للتعامل مع
املوظف العنيد يف بيئة العمل هي
الكلمة الطيبة والت�سامح والتغافل
ع��ن ال����زالت ،ويف بع�ض الأح��ي��ان
التغافل عن الأخطاء غري املتعمدة
�أو الأخطاء غري اجل�سيمة .وي�ضيف
جبلي :ويف�ضل يف بع�ض الأح��ي��ان
حتفيزه �أو جذبه للعمل بفاعلية من
خالل بع�ض احلوافز؛ مثل :انتدابه
ملدينته �أو م�سقط ر�أ�سه ،ومعاملته

م�صلحة العمل

وي�شري �إب��راه��ي��م ب��ن حممد عابد
احل�سني ،مدير مكتب عميد البحث
العلمي بجامعة �أم القرى� ،إىل �أنه
على املدير �إ�شراك كافة زمالء العمل

47
العدد  - 169صفر 1441 -هـ

م���ن ج��ان��ب��ه ،ي���رى خ��ال��د ع��ب��داهلل
احلميدي ال�سهلي ،م�شرف وح��دة
ب�إحدى كليات جامعة املجمعة� ،أن
من �أه��م الو�سائل الناجحة لتعامل
امل��دي��ر م��ع امل��وظ��ف العنيد يف بيئة
العمل و�ضعه يف العمل الذي ينا�سبه
ويتقنه ،ومنحه بع�ض ال�صالحيات �أو
تفوي�ضه �صالحيات معينة ،ودعمه
وحتفيزه ،وت�أهيله من خالل تر�شيحه
للح�صول على ال���دورات التدريبية

>> يحيى جبلي:

>> إبراهيم احلسني:

تحقيق
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>> أحمد احلميد:

يجب احتواء املوظف
العنيد مبشاركة أفكاره
وخططه وتوجيهها لصالح
العمل
يف التعبري عن وجهات نظرهم؛ لكي
ين�شر وي�ؤيد ال��ر�أي العام للموظفني
وال ي�ستطيع املوظف العنيد يف هذه
احلالة الإ�صرار على ر�أيه يف امل�سائل

املهنية ،و�أن يطلب املدير من هذا
امل��وظ��ف ق��ب��ول وج��ه��ة ن��ظ��ره لفرتة
م�ؤقته حتى يتم التو�صل �إىل اتفاق
فيما بينهما ،وخ�ل�ال ه��ذه الفرتة
يدر�س املوظف العنيد وجهة نظر
املدير ورمبا يقتنع بها ويتخلى عن
عناده .وي�ضيف احل�سني :لي�س لزاماً
�أن يتم االت��ف��اق يف الآراء ح��ول كل
امل�سائل يف العمل ،ففي بع�ض الأحيان
ت�سهم اخلالفات يف وجهات النظر
يف �إ�ضفاء �صبغة من الديناميكية
واالب��ت��ك��ار على بيئة العمل ،ولكن
قد يجانبك ال�صواب �أحياناً ولي�س
�شرطاً �أن يكون ر�أي امل��وظ��ف هو
العامل الأول يف �أداء املهام ب�شكل
�صحيح ،ولهذا �أن�صح املوظف العنيد
بتجنب ال�صدام مع الآخرين ملجرد
االختالف معهم يف الر�أي ،و�إذا كانت

امل�س�ألة املختلف عليها على درجة
كبرية من الأهمية فال بد من تغليب
امل�صلحة العامة للعمل �أي���اً كانت
وجهات نظر املوظفني.

احتواء وم�شاركة

ويقول �أحمد بن �سليمان احلميد،
م���وظ���ف ح��ك��وم��ي� ،إن امل��وظ��ف�ين
ي��خ��ت��ل��ف��ون ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م م���ن حيث
�صفاتهم ال�شخ�صية ،فهناك املوظف
العنيد ،وامل��وظ��ف �شديد الغ�ضب،
واملوظف متقلب املزاج ،ويجب على
ك��ل مدير معرفة �صفات موظفيه
والتعامل معهم من خاللها ،فاملوظف
العنيد مث ً
ال يجب احتوا�ؤه مب�شاركة
�أف��ك��اره وخططه وتوجيهها ل�صالح
العمل وجعله ي�شارك يف �إ���ص��دار
القرارات هو وبقية زمالئه <

التنمية اإلدارية
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قرأت لك
«جارترن» تتوقع �أن يتجاوز �سوقها العاملي  411مليار دوالر �أمريكي عام 2020م

«الحوسبة السحابية»..فرص وتحديات وتجارب
عالمية وسعودية
ً
وانطالقا من في�ض البيانات
يف ظل التطور التقني الذي �أحرزته الب�شرية،
املتدفق عرب امل�صادر املتنوعة ،وخا�صة ما يتم تداوله منها على مواقع
التوا�صل االجتماعي؛ كـ «تويرت» ،و «في�سبوك»� ،أو حتى عرب قواعد
البيانات املختلفة؛ �أ�صبحت احلاجة ملحة �إىل احلو�سبة ال�سحابية التي
تتبو�أ مكانة متميزة يف عامل الكمبيوتر والإنرتنت ،منذ ظهورها يف عام
2009م؛ فقد َّ
مكنت امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة من �أن تتبادل بياناتها
ب�سهولة وي�سر ،و�أن تتيح خدماتها الإلكرتونية عرب قنوات متعددة
مهي�أة لهذا الغر�ض ،و�أ�صبح با�ستطاعة الفرد العادي الو�صول لهذه
اخلدمات املتاحة له على مدار ال�ساعة طوال ال�سنة .وبالرغم من املزايا
العديدة للحو�سبة ال�سحابية؛ �إال �أنها تواجه العديد من التحديات؛
كالهجمات الإلكرتونية «اخلبيثة» ،وتكلفتها املادية املرتفعة،
وغريها؛ وهو الأمر الذي يلقي بظالله على املطورين ومُ َّ
قدمي هذه
اخلدمات �أن يبحثوا عن حلول لهذه التحديات ،وارتياد �آفاق �أرحب
ً
وانطالقا من هذه الأهمية؛ فقد بادر د.خالد بن
يف عامل التقنية.
نا�صر �آل حيان �إىل ت�أليف كتابه املعنون« :احلو�سبة ال�سحابية:
�أ�سا�سيات ومبادئ وتطبيقات» ال�صادر عن معهد الإدارة العامة،
والذي نقر�أه ً
معا يف هذا العدد من «التنمية الإدارية».
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عاملي وحملي
ف�ص�ل�ا متنوعاً،
ً
يتكون الكت���اب من 11
ويبل���غ ع���دد �صفحات���ه � 675صفح���ة،
ي�ستهله���ا امل�ؤل���ف بتمهي���د يو�ض���ح من
خالله املق�ص���ود باحلو�سب���ة ال�سحابية
التي ي���رى �أنها ت�شري يف �أب�سط �صورها
�إىل م�شاركة وتخزين البيانات والربامج
والو�صول �إليها عرب �شبكة الإنرتنت من
�أي مكان ،با�ستخدام �أي جهاز �إلكرتوين
مهي�أ لذلك ،ويف �أي وقت ،بحجم وتخزين
و�سرع���ة و�صول غري حمدودين .وخالل
�إب���رازه �أهمية الكت���اب و�أهدافه ،ي�سلط
د�.آل حيان ال�ضوء على الأهمية التقنية
واالقت�صادية للحو�سبة ال�سحابية .فعلى
امل�ستوى الدويل� ،أ�شارت �شركة «جارترن
اال�ست�شارية» يف تقريرها الذي �صدر يف

فرباير 2017م-كا�ست�شراف لها يف هذا
الوق���ت�-إىل �أن م���ا يزيد ع���ن  %50من
املنظمات على م�ستوى العامل �سرتتبط
باحلو�سب���ة ال�سحابي���ة ،كم���ا �أن حجم
ال�س���وق العامل���ي له���ذه التقني���ة يف عام
2016م ق���د جت���اوز  219ملي���ار دوالر،
وتوقعت «جارترن» منو هذا الرقم بن�سبة
 %87يف عام 2020م� .أما على امل�ستوى
املحل���ي فقد �ض َّمن���ت وزارة االت�صاالت
وتقني���ة املعلوم���ات ممثل���ة يف برنام���ج
)ي�سر( احلو�سبة
التعامالت احلكومية
ً
ال�سحابية ك�إحدى مبادراتها امل�ستقبلية
يف اخلط���ة التنفيذية الثانية للتعامالت
الإلكرتوني���ة احلكومي���ة (-1433
1437هـ) ،و�شرعت يف �إن�شاء ما يُ�س َّمى
بال�سحابة الإلكرتوني���ة احلكومية ،كما

�ش���رع معه���د الإدارة العام���ة يف تطبيق
من���وذج الربجمي���ات كخدم���ة )(SaaS
ب�إتاح���ة بع����ض اخلدم���ات ال�سحابي���ة
لدار�سيه.
مبادئ مهمة
وتكم���ن �أهمي���ة هذا الكت���اب يف تقدمي
الأ�سا�سي���ات واملع���ارف والتطبيق���ات
اخلا�صة بتقنية احلو�سبة ال�سحابية �إىل
�شريحة كبرية من امل�ستفيدين ،وخا�صة
متخذي القرار يف امل�ؤ�س�سات املختلفة.
وتب���دو �أي�ضاً �أهميت���ه يف افتقار املكتبة
العربية لوجود مرجع م�ؤ َّلف متخ�ص�ص
وحمكم يف هذا املجال املهم.
�إدارة فعالة
ويربز الف�صل الثال���ث منوذجاً معمارياً
ي�صف الطبقات الأربع الالزمة لت�شغيل

التنمية اإلدارية

امل�ؤل���ف بالتف�صي���ل يف الف�صل ال�ساد�س
ال���ذي يتطرق �إىل �أهمية ه���ذه الإدارة،
وعوام���ل جن���اح التح���ول واالنتقال �إىل
احلو�سب���ة ال�سحابية؛ كو�ض���وح �أهداف
التح���ول ،والدع���م وامل�سان���دة القوي���ة
م���ن الإدارة العليا .وب�صف���ة عامة يقرر
امل�ؤل���ف �أنه ميك���ن �أن تت���م �إدارة البنية
التحتية والتطبيقات على ال�سحابة عرب
جمموع���ة م���ن التقني���ات والربجميات
امل�صمم���ة خ�صي�ص���اً ملراقب���ة و�إدارة
�أ�ص���ول ال�سحابة؛ كالتجهي���زات املادية،
والربجميات.
التقنية االفرتا�ضية
وينتق���ل الكت���اب لطرح مفه���وم التقنية
االفرتا�ضية ،فيقدم تعريفاً لها ،ويو�ضح
�أهم �أهدافها ،خا�صة زيادة االنتفاع من
امل���وارد احلا�سوبي���ة ب�أك�ب�ر قدر ممكن،
وزيادة العائد على اال�ستثمار ،وم�شاركة
امل���ورد التقن���ي نف�س���ه ب�ي�ن العديد من
امل�ستفيدي���ن .كذل���ك يو�ض���ح فوائ���د
ا�ستخ���دام ه���ذه التقني���ة ،وم�ساوئه���ا،
و�أن���واع موارده���ا الت���ي ميك���ن حتويلها
افرتا�ضياً؛ كاخلوادم ،وخمازن البيانات.
ثم يتطرق �إىل املنهجيات الثالث للتقنية
االفرتا�ضية ،وهي :االفرتا�ضية الكاملة،
واجلزئية ،واملمكنة بالتجهيزات املادية.
وي�ستكمل الكتاب �إعطاء القارئ ت�صوراً
ً
�شام�ل�ا ع���ن التقني���ة االفرتا�ضي���ة من
خ�ل�ال ا�ستعرا����ض مفه���وم برجميتها،
و�أ�شه���ر �أدوات هذه الربجمة ،ومعوقات
عملها.وي�سل���ط امل�ؤل���ف ال�ض���وء يف
الف�صل الثام���ن على مو�ضوع مهم ،وهو
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من���وذج تقن���ي للحو�سب���ة ال�سحابي���ة،
وه���ذه الطبق���ات ه���ي :امل�ستفي���د،
وال�شبك���ة احلا�سوبي���ة ،و�إدارة ال�شبكة،
والتجهي���زات املادي���ة .وتعم���ل ه���ذه
الطبق���ات ب�ش���كل تكامل���ي يظه���ر �آلية
عم���ل احلو�سب���ة ال�سحابي���ة ،بحي���ث
يت�ض���ح مب���د�أ االعتمادي���ة جلي���اً فيم���ا
بينه���ا ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الإنرتنت
يع���د مكون���اً �أ�سا�سي���اً لعم���ل ال�سحابة.
ويناق����ش الف�ص���ل الراب���ع م���ن الكتاب
النم���اذج املختلفة التي ميك���ن توظيفها
لن�ش���ر و�إط�ل�اق ال�سحاب���ة احلا�سوبية.
وميك���ن ب�شكل ع���ام ت�صني���ف ال�سحابة
�إىل  4من���اذج ه���ي :ال�سحابة اخلا�صة،
والعامة ،والهجين���ة ،واملجتمعية .وتبدو
االختالف���ات فيم���ا بينه���ا وف���ق ع���دة
عوام���ل؛ كحج���م ال�سحاب���ة ،وموقعه���ا
اجلغ���رايف ،والأم���ن واخل�صو�صي���ة،
والأداء ،وال�شبك���ة ،و�إدارتها و�صيانتها،
واتفاقية م�ستوى اخلدمة ،والت�شريعات
والقوانني ذات العالقة .وي�شرح الف�صل
اخلام�س ويو�ضح تفا�صيل مناذج تو�صيل
خدم���ات احلو�سبة ال�سحابية ،واملحددة
يف � 3أن���واع �أ�سا�سي���ة ،وه���ي :من���وذج
البنية التحتية كخدمة ( ،)IaaSومنوذج
املن�ص���ة كخدم���ة ( ،)PaaSومن���وذج
الربجمي���ات كخدم���ة ( .)SaaSويلفت
د�.آل حي���ان �إىل �أن احلو�سبة ال�سحابية
تتي���ح للم�ستفيدين الو�ص���ول �إىل جتمع
كب�ي�ر م���ن امل���وارد احلا�سوبي���ة ،ت�شمل
احلجم املطلوب من القدرة احلا�سوبية،
والنط���اق ال�شبكي امل�سته���دف ،وال�سعة
التخزيني���ة ،وقواع���د البيان���ات،
والتطبيق���ات الإلكرتوني���ة ،بالإ�ضاف���ة
مل���وارد �أخرى .وجتدر الإ�ش���ارة �إىل �أنه
مع تزايد الإقبال على خدمات احلو�سبة
ال�سحابية ،تربز احلاجة لإدارتها ب�شكل
فع���ال؛ ل�ضم���ان �س�ي�ر عم���ل اخلدمات
عل���ى نحو ير�ضي ك ً
ال من مزود اخلدمة
وامل�ستفيد منها .وهو الأمر الذي يتناوله

>> اإلدارة الفعالة
خلدمات احلوسبة السحابية
تضمن سير عمل اخلدمات
وإرضاء مزود اخلدمة
واملستفيد منها

مب���د�أ الأم���ن عن���د االنتقال جزئي���اً �أو
كلي���اً �إىل ال�سحاب���ة ،ومناق�شة الق�ضايا
الأمني���ة املرتبطة با�ستخ���دام احلو�سبة
ال�سحابي���ة ،وه���و م���ا يتمث���ل يف نق���ل
التطبيق���ات الإلكرتوني���ة والبيان���ات
املرتبط���ة بها �إىل ال�سحاب���ة ،والنواحي
الأمني���ة املتعلقة ب�أمن البيان���ات ،و�أمن
ال�شبكة ،و�أمن التقنية االفرتا�ضية ،و�أمن
املن�ص���ة .ثم يناق�ش امل�ؤلف جزئية مهمة
ترتب���ط بالتخطيط املطلوب للتعايف من
الك���وارث ،وكذلك حماي���ة اخل�صو�صية
والتكام���ل .وي�ؤك���د د�.آل حي���ان على �أن
احلو�سب���ة ال�سحابي���ة ميك���ن �أن متن���ح
م�ستخدميه���ا مي���زة تناف�سي���ة مهم���ة،
�إذا مت توظي���ف تطبيقاته���ا وخدماته���ا
ب�شكل فعال و�صحيح لتحقيق متطلبات
�أعماله���ا .ويرك���ز الف�ص���ل التا�سع على
�أك�ث�ر املمار�سات اخلاطئ���ة �شيوعاً عند
االنتقال �إىل البيئ���ة ال�سحابية؛ ك�إ�ساءة
فهم متطلب���ات امل�ستفي���د .وعقب ذلك
يق���دم امل�ؤلف جمموعة م���ن التو�صيات
لتجن���ب الكث�ي�ر م���ن ه���ذه املمار�سات
اخلاطئة.
التحديات والتجارب
ويفرد الكتاب الف�صل العا�شر للحديث
ع���ن قيا����س اخلدم���ات ال�سحابية من
خ�ل�ال االط�ل�اع عل���ى من���اذج لقيا�س
التكالي���ف والت�سع�ي�ر؛ كمقايي����س
التكالي���ف املادي���ة لأعم���ال ال�سحابة،
ومقايي����س التكاليف املادي���ة لإدارتها.
ويتح���دث �أي�ض���اً عن من���اذج ت�ستخدم
به���دف قيا�س م�ستوى ج���ودة اخلدمة
ال�سحابي���ة ،واتفاقية م�ستوى اخلدمة،
ويق���دم جمموع���ة م���ن الإر�ش���ادات
والتو�صي���ات العملي���ة الواج���ب
توافره���ا عند اعتماد ه���ذه االتفاقية.
وي�ستعر����ض يف الف�ص���ل الأخري �أبرز
الفر�ص والتحديات يف جمال احلو�سبة
ال�سحابي���ة عل���ى امل�ستوي�ي�ن البحث���ي
والعملي <

إصـدارات

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

التنظيم القانوني لضريبة القيمة المضافة
في المملكة العربية السعودية
ت�أليف :د.خالد ح�سن �أحمد.
النا�شر :مركز الدرا�سات العربية للن�شر والتوزيع ،اجليزة،
م�صر.
�سنة الن�شر2019 :م.
يناق�ش ه��ذا الكتاب املفاهيم الأ�سا�سية لل�ضريبة ،وعر�ض
النظام ال�ضريبي يف اململكة العربية ال�سعودية ،ونظام القيمة
امل�ضافة والئحته التنفيذية.

الوجيز في قضاء التحكيم
ت�أليف :د.عمر اخلويل.
ال �ن��ا� �ش��ر :امل ��رك ��ز ال �� �س �ع��ودي ل �ل �ب �ح��وث وال ��درا�� �س ��ات
القانونية ،جدة ،ال�سعودية.
�سنة الن�شر2019 :م.
يعر�ض الكتاب مباديء وتطبيقات من �أحكام ق�ضائية
ذات ��ص�ل��ة ب��ال�ت�ح�ك�ي��م ال �ت �ج��اري ،وم �ب ��ادئ لهيئات
حتكيم دويل يف عدد من منازعات البرتول واملنازعات
احلدودية ،وكذلك م�صطلحات يف التحكيم.
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المؤسساتالعالميةوطرقالتصنيف
في المؤسسات األكاديمية
ت�أليف :د.عثمان عبيدات.
النا�شر :دار احلامد للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن.
�سنة الن�شر2019 :م.
ي�ب�رز ال �ك �ت��اب من� ��اذج امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ع��امل �ي��ة يف علم
املعلومات ،وم�ؤ�شرات التعاون العلمي ،وم�ؤ�شرات �أثر
اال�ست�شهاد يف علم املعلومات والببليومرتية.

التنمية اإلدارية

مواقع التواصل ودورها في التوجهات
السياسية
ت�أليف :د.م�شتاق طلب فا�ضل.
النا�شر� :شركة دار الأك��ادمي �ي��ون للن�شر وال�ت��وزي��ع ،عمان،
الأردن.
�سنة الن�شر2019 :م.
يعر�ض الكتاب التطور التاريخي للإعالم التفاعلي ومواقع
التوا�صل االجتماعي ،ودورها يف التوجهات ال�سيا�سية.

اإلشهار اإلعالمي
ت�أليف :د�.إبراهيم عبدال�سالم.
ال�ن��ا��ش��ر :دار احل��ام��د للن�شر وال�ت��وزي��ع،
عمان ،الأردن.
�سنة الن�شر2019 :م.
ي �� �س �ل��ط ه� � ��ذا ال� �ك� �ت ��اب ال� ��� �ض ��وء ع�ل��ى
اخل� ��� �ص ��ائ� �� ��ص اجل� ��وه� ��ري� ��ة ل�ل��إ�� �ش� �ه ��ار
الإعالمي ،و�أهدافه ،و�إ�شكاليات حتليل
اخل � �ط� ��اب يف ال� ��درا� � �س� ��ات الإع�ل�ام� �ي ��ة
العربية.

دليل قراءة األنظمة واللوائح في المملكة
العربية السعودية
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ت�أليف :امل�ست�شار /خالد بن عبدالرازق ال�صفي.
النا�شر :الفاحلني للطباعة والن�شر ،الريا�ض ،ال�سعودية.
�سنة الن�شر2019 :م.
يهتم ال�ك�ت��اب با�ستعرا�ض الأن�ظ�م��ة وال�ل��وائ��ح يف اململكة،
واملواد والقواعد واجلمل القانونية ،وامل�صطلحات وال�صيغ
النظامية.
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األخيرة

علم البيانات
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مع تطور العلوم ب�شتى جماالتها ،واالنفجار املعلوماتي ،والتطور التقني الهائل الذي �شهده العامل يف الآونة الأخرية؛ ازدادت كمية
البيانات واملعلومات واملعارف ب�شكل هائل ،وتنوعت امل�صادر و�أوعية البيانات واملعلومات؛ مما زاد من �صعوبة الو�صول �إليها بال�شكل
املطلوب وذلك من �أجل حتقيق الأهداف واتخاذ قرارات حكيمة ،و�أي�ضاً حلل امل�شكالت املختلفة ،مما ا�ستدعى ظهور منهجية
من �ش�أنها م�ساعدة امل�ستفيدين �إن كانوا �صناع القرارات باملنظمات �أو �أ�صحاب الأعمال التجارية والباحثني وغريهم من املهتمني
بهذا املجال؛ وذلك من �أجل الو�صول �إىل احلقائق وحل امل�شكالت والق�ضايا املختلفة ،وهذه املنهجية هي منهجية ر�صد ومعاجلة
وحتليل للبيانات ،ثم حتويلها �إىل معلومات مفيدة لتحقيق النجاحات يف �صناعة واتخاذ القرارات بال�شكل ال�صحيح .وظهر يف
الآونة الأخرية م�صطلحات حديثة القت رواجاً عاملياً وت�ألقاً �إعالمياً وتناف�ساً علمياً
وجتارياً؛ وذلك لإ�سهاماتها يف ت�سهيل الإجراءات وحل امل�شكالت؛ وكان من �أبرزها علم
البيانات ،وذكاء الأعمال ،والذكاء اال�صطناعي ،و�إنرتنت الأ�شياء ،و�سل�سلة الكتل ،وغريها
من التقنيات النا�شئة ،وتنوعت اال�ستخدامات لها كل ح�سب اهتمامه �أو وفقاً للحاجة لها.
ومن جانب �آخر� ،أثر النمو الهائل يف البيانات على �سري الأعمال باملنظمات والدول؛ مما
نتج عنه وجود حتديات وحاجة �إىل �إيجاد و�سائل و�أ�ساليب ت�ساعد يف عملية التعامل مع
البيانات و�إيجاد حلول لها .ومن هذا املنطلق ،ظهر علم البيانات الذي يُعد علماً جديدًا؛
حيث ن�ش�أ يف البداية من خالل جماالت التحليل الإح�صائي والتنقيب عن البيانات و�إدارة
املعلومات ،فقد نُ�شرت جملة  Data Scienceلأول مرة يف هذا املجال عام 2002م،
بوا�سطة املجل�س الدويل للعلوم ،ويف عام 2008م كان �أول ظهور مل�صطلح علماء البيانات.
k
وعلم البيانات عبارة عن مزيج من التخ�ص�صات املتعددة؛ مثل :علم املعلومات ،وعلم
د.محمد عايض القرني
الإح�صاء ،وعلم تقنية املعلومات «الربجميات» ،وجمال املعرفة بالأعمال .وي�ستخدم علم
البيانات جمموعة من الأ�ساليب العلمية والعمليات واخلوارزميات والأنظمة ال�ستخراج
قيمة من البيانات وحتويلها �إىل معلومات مفيدة .كما �أن علم البيانات يت�ضمن جمموعة من املهام لتطوير �إ�سرتاتيجيات و�أ�ساليب
حتليل البيانات ،وبناء مناذج للبيانات با�ستخدام بع�ض التطبيقات والربامج لتحليل البيانات؛ ومن �أ�شهرها لغة الربجمة الـ R
والـ Python؛ كونها متتاز بالتفاعلية وبتعاملها اجليد مع امل�صفوفات ،وكذلك تعترب من الربامج املجانية .بينما يعتمد الكثري
على  Google Analyticsك�أداة هامة وحيوية لتحليل البيانات للمواقع الإلكرتونية الرقمية ،ومراجعة �أداء حت�سني حمركات
البحث؛ ودرا�سة �سلوكيات امل�ستفيدين والعمالء من هذه املواقع؛ وذلك من �أجل حتقيق النجاح يف الن�شاطات التجارية.حيث تقوم
كثري من ال�شركات التجارية باالهتمام بامتالك البيانات ،وحتليلها ،ومن ثم ا�ستخدامها التخاذ قرارات �أف�ضل و�إن�شاء منتجات
وخدمات �أكرث ابتكاراً؛ وعلى �سبيل املثال :تهتم �شركة �أمازون بعملية حتليل ومعاجلة املاليني من العمليات اليومية؛ بهدف تلبية
احتياجات عمالئها ،و�إجابة ما يُق َّدر ب�أكرث من ن�صف مليون ا�ستف�سار يومي ل�شركائها يف املبيعات «زبائن البيع» .وت�شري �أمازون
يف �أحد تقاريرها �إىل �أنها متتلك  3قواعد بيانات وتعد من �أكرب قواعد البيانات يف العامل� .أما موقع الفي�سبوك فيقوم مبعاجلة
ما يقدر بـ  50مليار �صورة مرفوعة من قبل م�ستخدميه .وبعد ا�ستحواذ �شركة الفي�سبوك على الوات�س �آب زاد عدد م�ستخدميه
م�ستخدم لعام 2018م ،ويُجرى من خالله �أكرث من  100مليون مكاملة �صوتية يومياً ،وي�ستغرق
لأكرث من مليار ون�صف املليار
ٍ
ُ
ا�ستخدامه اليومي �أكرث من ملياري دقيقة ،ويتم تبادل ر�سائل يومية تقدر بـ  65مليار ر�سالة يومية .وي�ستخدمون حوايل  60لغة،
ويتداولون �أكرث من مليار مقطع فيديو يومياً وحوايل  5ماليني �صورة كل يوم ،ويُ�ستخدَم من قبل �أكرث من  180دولة .وتعترب
عملية جمع البيانات من م�صادرها املختلفة خطوة �أ�سا�سية ومهمة من خطوات حتليل البيانات ،والتي بدونها لن تكتمل عملية
حتقيق الهدف للو�صول �إىل احلقائق .وحتى تكتمل عملية تقنني خمرجات البيانات بال�شكل ال�صحيح؛ ف�إنه ينبغي �أن يت�شارك
عامل البيانات مع متخ�ص�صني �آخرين يف علم البيانات وهم :حملل �أعمال يُحدد امل�شكلة ،ومهند�س بيانات يقوم ب�إعداد البيانات
وكيفية الو�صول �إليها ،ومهند�س تقنية معلومات ي�شرف على العمليات والبنية التحتية الأ�سا�سية ،ومطور تطبيقات يقوم بن�شر
النماذج �أو خمرجات التحليل يف التطبيقات واملنتجات ،وحمرتف معلومات ويقوم بعملية بناء لوحات التحكم املعلوماتية وعر�ضها
للم�ستفيدين ومراقبتها ب�شكل م�ستمر .واجلدير بالذكر هنا ،ف�إن علم البيانات اليزال يفتقر �إىل خريجني ،وعلماء ومتخ�ص�صني يف
علم البيانات منذ ظهوره حتى الآن ،رغم �شهرة هذا العلم الوا�سعة ولكن هناك توجهات مبراكز التدريب املحلية والعاملية لإعداد
متخ�ص�صني لهذا العلم؛ وذلك بعقد دورات وبرامج تخ�ص�صية وتقدمي �شهادات علمية يف علم البيانات ،كما ال تزال الدفعات
احلديثة من طلبة هذا العلم ميكثون يف قاعات اجلامعات واملعاهد ،مع �أمل �أن ينطلقوا ل�سوق العمل خالل الفرتة القادمة <
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