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 الذكاء االصطناعي يف القطاع احلكومي..
التقنية تدعم اتخاذ القرار

التي تربز مكانة معهد  املهمة  الأخبار والأح��داث  تتوالى 
الإدارة العامة كرائد و�شريك متميز يف التنمية الإدارية؛ 
فقد وجه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري تركي بن طالل بن 
ال�شكر ملعايل مدير عام  اأمري منطقة ع�شري،  عبدالعزيز، 
معهد الإدارة العامة د.م�شبب القحطاين، وفريق العمل، 
على الدرا�شة املحكمة التي اأعدها املعهد لتطوير منظومة 
اآخر،  جانب  وعلى  ومراكزها.  ومحافظاتها  الإم��ارة  عمل 
قطاع  يف  الن�شج  موؤ�شر  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  املعهد  حقق  فقد 
احلكومية  اخلدمات  »ن�شج  تقرير  يف  والأب��ح��اث  التعليم 
عن  ال�شادر   ،»2019 العام  من  الثالث  الربع  يف  الرقمية 
برنامج »ي�شر« للتعامالت الإلكرتونية احلكومية. كذلك 
اململكة  يف  امل���ايل  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ملتقى  امل��ع��ه��د  ينظم 
املعتمدين  القانونيني  املحا�شبني  جمعية  م��ع  بالتعاون 
الربيطانية، حيث ي�شهد امللتقى تواجداً فّعاًل للتحالفات 
الرائدة وقادة املجال املايل وخرباء التحول الرقمي املايل؛ 
امل�شاهمة يف  على  املالية  الوظيفة  تاأثري  بكيفية  للتعريف 

ت�شكيل روؤية اململكة حتى عام 2030.
ملف  معكم  نفتح  الإداري����ة«  »التنمية  من  العدد  ه��ذا  ويف 
لوطننا  ال�شاملة  التنمية  مب�شرية  تتعلق  مهمة  ق�شية 
احلبيب وم�شتقبله الزاهر باإذن اهلل، والتي تتعلق بتجني�س 
املتميزين واملبدعني، كا�شتثمار مهم يف الكفاءات الب�شرية؛ 
متا�شياً مع روؤية اململكة 2030. وخالل ا�شتعرا�شنا جوانب 
هذه الق�شية نلفت اإلى ما رمبا يت�شاءل عنه البع�س ب�شاأن 
يرتقي  التجني�س  ه��ذا  مثل  اأن  وك��ي��ف  اجل��ان��ب��ي��ة،  الآث����ار 
بالأمم وباملجتمعات املختلفة اإلى م�شاف التقدم والتميز، 
واأ�شرتاليا  املتقدمة  كاأمريكا والكثري من الدول الأوربية 

واإ�شرائيل وحتى تايوان.
الذكاء  ح��ول  ي��دور  للخرباء  ا�شتطالعاً  معكم  نتابع  كما 
وال��ذي  احل��ك��وم��ي،  ال��ق��ط��اع  يف  وتطبيقاته  ال�شطناعي 
يعول عليه املتخ�ش�شون اآماًل وطموحات لتقدمي خدمات 
جمموعة  دول  كاإحدى  مبملكتنا  تليق  متطورة  حكومية 
ال��ع�����ش��ري��ن ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل. ويف ث��ن��اي��ا ل��ق��اء ال��ع��دد 
نتحاور مع د.عبدالعزيز الغريب امللحق الثقايف ال�شعودي 
يف اإي��ط��ال��ي��ا ح���ول ع���دد م��ن امل��و���ش��وع��ات امل��ه��م��ة، ل�شيما 
الب��ت��ع��اث ال���ذي ي���راه اأك���رب م�����ش��روع ح�����ش��اري ���ش��ع��ودي يف 

ال�شرق الأو�شط.
يركز  ت��ق��ري��ري��ن،  يف  مهمني  م��و���ش��وع��ني  معكم  ون��ت��ن��اول 
تغيري  اإل��ى  الثاين  يتطرق  و  ب��الأرق��ام،  الإدارة  الأول على 
امل�شار املهني. بالإ�شافة اإلى اأبواب اأخرى متميزة ومتنوعة 
واإعالميني  خل��رباء  املقالت  من  منتقاة  وباقة  وج��دي��دة، 
على  لكم  نقدمها  الإداري  بال�شاأن  معنيني  ومتخ�ش�شني 

�شفحات جملتكم »التنمية الإدارية«  >

في الداخــــــــل



متابعاتمتابعات

معالي مدير عام المعهد يستقبل سفير جمهورية
 لبنان لدى المملكة

صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير يشكر معهد 
اإلدارة على دراسة الموارد البشرية وإعادة توزيعها

لتطوير منظومة عمل اإلمارة ومحافظاتها

تركي  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وًج��ه 

منطقة  اأم���ري  عبدالعزيز،  ب��ن  ط��الل  ب��ن 

ع�����ش��ري، ال�����ش��ك��ر مل��ع��ايل م��دي��ر ع���ام معهد 

ال��ق��ح��ط��اين،  د.م�����ش��ب��ب  ال���ع���ام���ة  الإدارة 

ال���درا����ش���ة املحكمة  ال��ع��م��ل، ع��ل��ى  وف���ري���ق 

التي اأعدها املعهد لتطوير منظومة عمل 

الإم�����ارة وم��ح��اف��ظ��ات��ه��ا وم���راك���زه���ا، التي 

الب�شرية؛  امل�����وارد  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ا�شتملت 

�شعًيا لتحديد الحتياج الفعلي من القوى 

الب�شرية واإعادة توزيعها  >

ا���ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل م��دي��ر ع���ام م��ع��ه��د الإدارة 
ال��ع��ام��ة د.م�����ش��ب��ب ب���ن ع��اي�����س ال��ق��ح��ط��اين 
مبكتبه، �شفري جمهورية لبنان لدى اململكة 
ف�����وزي ك���ب���ارة. واأْط����لَ����ع م��ع��ال��ي��ه؛ ال�����ش��ف��ري 
يف  املعهد  ن�شاطات  مختلف  على  اللبناين 
جمالت التدريب، والبحوث، وال�شت�شارات، 

والتوثيق الإداري.
بعد ذلك عقد معايل مدير عام معهد الإدارة 
العامة اجتماًعا مع �شفري جمهورية لبنان، 
امل�شرتك  التعاون  اأوج��ه  مناق�شة  خالله  مت 
التنمية  جم��ال  يف  ال�شقيقني  البلدين  ب��ني 
الإداري��ة. ح�شر ال�شتقبال نائب مدير عام 
د.ع��ب��دال��ع��زي��ز  وامل��ع��ل��وم��ات  للتقنية  امل��ع��ه��د 
ال��ق�����ش��ري، ون���ائ���ب امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ت��دري��ب 
د.بدر احلربي، ونائب املدير العام للبحوث 

وال�شت�شارات د.عبدالرحمن العريفي >
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التنمية اإلدارية

المعهد ينظم ملتقى التحول الرقمي المالي في المملكة
يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030

وفقًا ألحدث املستجدات الرقمية لتحقيق أهداف رؤية اململكة 2030 

ال�����ع�����ام�����ة ح���������ق���������ق م�����ع�����ه�����د  الإدارة 
م����وؤ�����ش����ر ال���ن�������ش���ج يف اأع�������ل�������ى م�����ع�����دلت 
والأب����ح����اث يف ت��ق��ري��ر ق�����ط�����اع ال���ت���ع���ل���ي���م 
الرقمية يف »ن�����ش��ج اخل���دم���ات  احلكومية 
ال�شادر ال��رب��ع ال��ث��ال��ث من   ،»2019 ال��ع��ام 
»ي���������ش����ر« ل��ل��ت��ع��ام��الت ع�����������ن ب�������رن�������ام�������ج 
احل�����ك�����وم�����ي�����ة؛ ح��ي��ث الإل�������ك�������رتون�������ي�������ة 
ن�����������ش�����ج اخل��������دم��������ات جت��������اوز م�����ش��ت��وى 
ال�شعودية ال�����������رق�����������م�����������ي�����������ة  احلكومية 
موؤ�شر ك���اف���ة ال���ت���وق���ع���ات،  نتيجة  وب��ل��غ��ت 

التدريبية،  واأن�شطته  خدماته  جميع  تقدمي  على  العامة  الإدارة  معهد  ويحر�س   .%81.29 احلكومية  الرقمية  اخلدمات  ن�شج 
والبحثية، وال�شت�شارات، والتوثيق الإداري وفق اأحدث امل�شتجدات الرقمية لتحقيق اأهداف روؤية اململكة 2030 والرتقاء مبكانته؛ 

من اأجل تعزيز قيم ومفاهيم البتكار وال�شتثمار الرقمي نحو تنمية اإدارية اأف�شل. 
اإلى  اأي�شاً  ب��اأداء متميز وري��ادة دولية متقدمة، وي�شعى  اأن برنامج »ي�شر« يعمل على الإ�شهام يف بناء حكومة فاعلة تتمتع  يذكر 
تطويرها با�شتمرار؛ ليواكب يف ذلك م�شرية روؤية اململكة 2030 وتوجهها امل�شتقبلي نحو التحول الرقمي مبا ي�شمل ال�شتجابة 
ملبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وين�شر تقارير ربع �شنوية تو�شح معدل ن�شج اخلدمات احلكومية الرقمية التي تقدمها 

اجلهات احلكومية با�شتخدام موؤ�شر ن�شج اخلدمات الرقمية لتنمية احلكومة الإلكرتونية  >

ينظم معهد الإدارة العامة ملتقى التحول 

ب��ال��ت��ع��اون مع  اململكة  امل���ايل يف  ال��رق��م��ي 

جمعية املحا�شبني القانونيني املعتمدين 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة، وي�����ش��ه��د امل��ل��ت��ق��ى ت��واج��داً 

املجال  وق���ادة  ال��رائ��دة  للتحالفات  ف��ّع��اًل 

امل���ايل وخ���رباء ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي امل��ايل. 

بكيفية  ال��ت��ع��ري��ف  امل��ل��ت��ق��ى  وي�����ش��ت��ه��دف 

امل�شاهمة  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  ال��وظ��ي��ف��ة  ت��اأث��ري 

 .2030 عام  اململكة حتى  روؤي��ة  ت�شكيل  يف 

امل��ال��ي��ة العامة  اأن ق��ط��اع  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

اأك��رب  ي��واج��ه م��ا مي��ك��ن و���ش��ف��ه  باململكة 

ي�شمل  مب��ا  ت��اري��خ��ه،  يف  للتحول  عملية 

اأعمال  ج��داول  ورقمنة  العمليات  اأمتتة 

امل�����ش��ت��م��رة حلماية  ال�����ش��رك��ات واحل���اج���ة 

هذه  ومتثل  التكاليف.  واإدارة  الأ���ش��ول 

الأمور �شغوطاً كبرية على املتخ�ش�شني 

يف ال�شوؤون املالية؛ مما اأظهر احلاجة اإلى 

املالية  ال�شوؤون  وق��ادة  املاليني  املديرين 

التخطيط  كيفية  يف  بعمق  التفكري  اإل��ى 

ال����ش���رتات���ي���ج���ي مل�����ش��ت��ق��ب��ل م���ه���ام���ه���م. 

وي��ت��واف��ق ذل��ك م��ع م��ا ت��ه��دف اإل��ي��ه روؤي��ة 

القت�شادية  البيئة  بتهيئة   2030 اململكة 

امل��ن��ا���ش��ب��ة وامل��ح��ف��زة ل��ل��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي 

امل�شتدام يف اململكة، والتي �شتلبي تطلعات 

تلعب  ال�����ش��دد  ه���ذا  ويف  فيها  امل��واط��ن��ني 

كبرياً يف دعم وحتقيق  دوراً  املالية  املهام 

اأهداف الروؤية  >

المعهد يحقق أعلى معدالت مؤشر النضج في الخدمات 
الحكومية الرقمية

التنمية اإلدارية
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وثيقة إداريةمتابعاتمتابعات

من مقتنيات مركز المعلومات و الوثائق بمعهد اإلدارة العامة

يف الأول من �سفر 1373هـ اأ�سدر امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود مر�سومً� ملكيً� بت�أليف جمل�س وزراء.
الرقم 5 / 20 / 1 / 4288
التاريخ: 1 /2/ 1373ه�   

بعون اهلل تعالى
نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود     ملك اململكة العربية ال�شعودية

بناًء على ما اقت�شته م�شلحة البالد العامة ، وبناًء على تكاثر الواجبات وتنوع امل�شوؤوليات امللقاة على عاتق الدولة ورغبًة منا بالقيام مبا 
يكفل �شبط الأعمال وتركيز امل�شوؤوليات على اأح�شن وجه وفق الأ�ش�س ال�شليمة التي تاأخذ بالبالد اإلى مكانتها اجلديرة بها بني الأمم وترفع 

م�شتوى ال�شعب وت�شمن له حياة هنيئة رغدة يف ظل العدل وال�شتقرار اأمرنا مبا هو اآت:-
املادة الأولى – يوؤلف جمل�س وزراء حتت رئا�شة ولدنا �شعود ويل عهد اململكة والقائد الأعلى للقوات امل�شلحة يتاألف من جميع وزراء الدولة 
املكلفني باإرادة ملكية لإدارة �شئون الوزارات املعهودة اإليهم للنظر يف جميع �شوؤون الدولة خارجية كانت اأو داخلية ويقرر ب�شاأنها ما يراه موافقاً 

مل�شلحة البالد لأجل عر�شها علينا.
املادة الثانية – يعني رئي�س جمل�س الوزراء نائباً للرئا�شة اأثناء غيابه. 

املادة الثالثة – يعقد جمل�س الوزراء اجتماعات دورية مرة يف ال�شهر ، ويف احلالت ال�شتثنائية يعقد بدعوة من الرئي�س.
املادة الرابعة – يبحث جمل�س الوزراء يف الأعمال التي تعر�س عليه من قبل الرئي�س اأو من قبل اأحد وزراء الدولة املنوه عنهم باقرتاح خطي 

يقدم لرئي�س املجل�س قبل مدة ل تقل عن ثالثة اأيام قبل الجتماع.
املادة اخلام�شة – تتخذ قرارات جمل�س الوزراء بالإجماع اأو الأكرثية وتو�شع مو�شع التنفيذ بعد ت�شديق الرئي�س وموافقتنا.

ال��وزارة وت�شكيالتها  ال��وزارات نظام يبني فيه حدود �شالحيات وواجبات تلك  – يو�شع من قبل ويل عهدنا لكل وزارة من  امل��ادة ال�شاد�شة 
الواجب عليها عر�شها على جمل�س الوزراء للنظر واتخاذ القرار فيها.

اأي وزارة  اأي ق�شية من  اأن يطلب  اأي�شاً  ال��وزارات، وله  اأعمال  ال��وزراء حق الإ�شراف والهيمنة على جميع  – لرئي�س جمل�س  ال�شابعة  امل��ادة 
لتدقيقها واإ�شدار تعليمات ب�شاأنها.

املادة الثامنة – ل يجوز لأي وزارة اأن تقوم باأي عقد اأو اأي اتفاق مع اأي جهة كانت اإل بعد اأخذ موافقة رئي�س جمل�س الوزراء عليه.
املادة التا�شعة – يح�شر جمل�س الوزراء كبري امل�شت�شارين وم�شت�شارون كاأع�شاء ب�شفتهم وزراء دولة.

املادة العا�شرة – ويل عهد اململكة والقائد الأعلى للقوات امل�شلحة مكلف بتنفيذ اأحكام هذا النظام ،،،  >

تأليف مجلس الوزراء
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رئي�س التحرير - مدير اإدارة الت�سال امل�ؤ�س�سي - معهد الإدارة العامة k

أصعب سؤال تواجهه املنظمات

على املنظمة 
مواجهة السؤال 

الصعب قبل 
البدء يف أي 

خطط اتصالية 
وهو: ما املوقف 

احلقيقي 
جلماهير 
املنظمة 
جتاهها؟

،،

اأ. من�س�ر العتيبي
k

منها  �شعياً  تبذله  التي  الكبري  اجلهد  من  بالرغم  جماهريها،  املنظمات  بع�س  تفقد  مل��اذا 

لتحقيق ر�شاهم وك�شب ولئهم؟ 

قد يكون وقوع هذه املنظمات يف فخ عدم التفريق بني املوقف احلقيقي جلماهريها جتاهها، 

وبني ما تتمنى اأن يكون عليه ذلك املوقف، هو ما ي�شبب لها حالة عدم اليقني ويجعلها ل 

اإل  الأم��ري��ن   ال�شا�شع بني  الفرق  الرغم من  الواقع. وعلى  ال�شورة كما هي عليه يف  ترى 

اأنه يتم اخللط بينهما يف كثري من الأحيان؛ ولهذا كان من اأبرز �شمات املنظمات النا�شجة 

هي اأنها ت�شتطيع اأن تفرق ب�شكل وا�شح بني الواقع واخليال يف عالقتها بجماهريها. فهي 

اأو اخلارجي من عمالء وزبائن وم�شتهلكني،  الداخلي من موظفني،  تتعامل مع اجلمهور 

بطريقة مبنية على فهم حقيقي وواقعي ل�شلوكياتهم وتوقعاتهم وردود اأفعالهم.

الن�شج احلقيقي  الهائلة يكمن  املنظمات؛ نتيجة التطورات  التي تواجه  املتغريات  ويف ظل 

الوا�شحة، مما  النابعة من روؤيتها  اإدراكها لطبيعتها وهويتها ور�شالتها  للمنظمة يف مدى 

اأن  ت��درك  لأن��ه��ا  ل��الرجت��ال؛  فيها  مكان  ل  وم��درو���ش��ة  منطقية  بطريقة  تتوا�شل  يجعلها 

معقدة  لق�شة  مت�شاربة  �شيناريوهات  تقدم  �شيجعلها  جمهورها  مع  تعاملها  يف  الرجت��ال 

مليئة بالتقلبات املفاجئة وعدم التفاهم.

اأق��رب لفهم جمهورها، بل يف  ويف واقع الأم��ر، فاإن املنظمات التي حتاول فهم نف�شها تكون 

احلقيقة اإن فهمها لنف�شها هو وثيق ال�شلة بفهمها لهذا اجلمهور. كما اأن املخزون امل�شرتك 

والفهم املتبادل بني املنظمة وجمهورها هو ما ميكن اأن يطلق عليه اأ�شلوب و�شكل التفاعل 

الناجح بينهما. ولذا؛ حتر�س املنظمات الناجحة على العمل الدائم؛ لتح�شني ذلك املخزون 

وحيوية  ديناميكية  اأكرث  ملراحل  التفاعل  اأ�شلوب  ن  �شيح�شِّ زيادته  اأن  تدرك  لأنها  وزيادته؛ 

واإنتاجية.

اإل��ى  الو�شول  يف  كبري  ب�شكل  ي�شاعد  املنظمات  يف  الفعال  املوؤ�ش�شي  الت�شال  اأن  �شك  ول 

املخزون امل�شرتك والفهم املتبادل بطريقة علمية متخ�ش�شة، وذلك من خالل اإن�شاء ر�شائل 

املنظمة  روؤية  تتما�شى مع  الداخلي واخلارجي  للجمهور  اإ�شرتاتيجيتيه م�شممة خ�شي�شاً 

حول  اط��الع  على  املنظمة  جمهور  اإبقاء  على  املوؤ�ش�شي  الت�شال  ي�شاعد  كما  قيمها.  وتعزز 

وامل�شداقية  الثقة  �شعور  تاأ�شي�س  تتمكن من  كي  و�شفاف؛  دائم  ب�شكل  اجتاهاتها وخططها 

ومنع �شوء الفهم.

وبالعودة اإلى عنوان املقال، على املنظمة مواجهة ال�شوؤال ال�شعب والإجابة عليه-قبل البدء 

يف اأي خطط ات�شالية-كي حتدد املوقف احلقيقي جتاهها من املوقف املتخيل. فالإجابة على 

�شوؤال: »ما هو املوقف احلقيقي جلماهري املنظمة جتاهها؟«، هي ما �شتمكنها من ا�شتخدام 

املن�شودة من خالل  الن�شج  اإ�شرتاتيجي فعال، والو�شول ملرحلة  ب�شكل  خططها الت�شالية 

اإي�شال ر�شائلها امل�شممة بعناية جلماهريها ب�شكل واقعي وفعال  >

التنمية اإلداريةتواصل

9

هـ
14

4
1 -

ى  
ول

األ
ي 

اد
م

ج
 -

 17
2

د  
عد

ال



يف ظل التطور التقني املذهل واملت�س�رع الذي نعي�سه؛ ب�تت احلكوم�ت يف جميع اأنح�ء الع�مل مط�لبة بتقدمي اخلدم�ت 
الذك�ء  على  كبرية  م�ستقبلية  وطموح�ت  اآمــ�ًل  واملتخ�س�سون  اخلــراء  ويعول  املواطنني،  توقع�ت  وتلبية  الرقمية 
اإىل  الع�مل  حول  احلكوم�ت  من  الكثري  جل�أت  وقد  ذلك.  لتحقيق  الرئي�سي  الع�مل  يكون  اأن  ميكن  الذي  ال�سطن�عي 
توظيف تقني�ت الثورة ال�سن�عية الرابعة، مثل الذك�ء ال�سطن�عي، وتعلم الآلة، وغريه� من التقني�ت بطريقة اأكرث 
ف�علية لتعزيز قدراته� التن�ف�سية. يف هذا التحقيق نتعرف على اأهم تطبيق�ت الذك�ء ال�سطن�عي يف القط�ع احلكومي. 

 الذكاء االصطناعي في القطاع الحكومي..التقنية 
تدعم اتخاذ القرار

تطبيقات متميزة يف ال�صحة والعدل 

تحقيق

إعداد/ د.سامح الشريف

خدم�ت رقمية
من  بالعديد  ال�شطناعي  الذكاء  يتمتع 
والتي تعمل على دعم  املتميزة،  القدرات 
حت��ل��ي��الت ال��ب��ي��ان��ات ال�����ش��خ��م��ة، كعر�س 

ال�����ش��ورة ال�����ش��ام��ل��ة مل��ا ي��ح��دث وتبيان 
اأ�شباب حدوثه والأمور التي يحتمل 

ح��دوث��ه��ا ب��ع��د ذل���ك، وت��ع��م��ل على 
مت��ك��ني ال�����ش��ل��ط��ات امل��ع��ن��ي��ة من 
ب���ن���اء ����ش���الت ح��ك��وم��ي��ة ت��ك��ون 
ب���امل�������ش���اع���دة يف خ��دم��ة  ك��ف��ي��ل��ة 
املواطنني باأ�شاليب اأف�شل. ومن 
الأم���ث���ل���ة احل��دي��ث��ة ع��ل��ى ذل���ك-

لالأخبار  العربية  ل�«البوابة  وفقاً 
ال���ت���ق���ن���ي���ة«-ك���ي���ف ط���ب���ق���ت دائ������رة 

اأب��و ظبي حلول حتليالت  الق�شاء يف 
قائمة على الذكاء ال�شطناعي؛ لتحقيق 
واإ���ش��ف��اء  بياناتها  م��ن  ا���ش��ت��ف��ادة  اأق�����ش��ى 
من  واإجراءاتها،  تعامالتها  على  القيمة 
ال��ق��رارات بطريقة  ات��خ��اذ  خ��الل متكني 

اأ�شرع واأف�شل.
ونفذت الإدارة تقنيات تعلم الآلة لت�شهيل 
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<<  د. سارة العتيبي:
»دكتور روبوت« قدم 

االستشارات الطبية يف مشعر 
»منى« عبر التواصل »عن 
بعد« مع أي مستشفى يف 

اململكة

ومعاجلة  وتق�شيمهم  ال��ع��م��الء  حت��دي��د 
على  املنا�شب، عالوة  الوقت  يف  طلباتهم 
اأكرث  ق���رارات  اتخاذ  ال��دائ��رة من  متكني 
ا���ش��ت��ن��ارة ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��ت��ح��ل��ي��الت وع��رب 
اإل���ى ال��ب��ي��ان��ات، ورف��ع  حت�شني ال��و���ش��ول 
جودة الأحكام الق�شائية وزيادة م�شتوى 
ل��الإدارة  فورية  تقارير  واإع��داد  ات�شاقها، 
واأ�شبح  م��ح��ددة.  مبوا�شفات  وال��ع��م��الء 
بو�شع امل�شوؤولني عند جلوئهم اإلى اأدوات 
الذكاء ال�شطناعي وتعلم الآلة اكت�شاب 
اإلى  اأعمق واأو�شع نطاقاً، والنتقال  روؤى 
جمالت محددة، مثل القطاعات الفردية 

وحتى اإلى موؤ�ش�شات بعينها.
اإل�����ى  ن���ظ���رن���ا  واإذا 
اجل����������������ه����������������ات 

ال�شحية،  ب��ال��رع��اي��ة  املعنية  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تطبيق  جن��د  فاإننا 
امل�شت�شفيات  من  امل��اأخ��وذة  البيانات  على 
البحوث والهيئات الأخرى ذات  ومعاهد 
الأوبئة  على  للق�شاء  �شعيها  يف  العالقة 
الك�شف  يف وقت مبكر، وذل��ك من خالل 
عن الأمناط التي تنطوي عليها التقارير 
وب��ال��ت��ايل  ب�����ش��اأن��ه��ا؛  امل��رف��وع��ة  ال�شحية 
حت��دي��د اأف�����ش��ل ال�����ش��ب��ل ل��ل��ت��ع��ام��ل معها 
للم�شابني  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  وت��ق��دمي 
بها، ف�شاًل عن فر�س التدابري الوقائية 
والق�شاء  انت�شارها  م��ن  للحّد  ال��الزم��ة 
املتاحة  البيانات  م��ن  يتوقع  ول  عليها. 
اأح���ج���ام���ه���ا  ت��ن��م��و  اأن  اإل  ل���ل���ح���ك���وم���ات 
وتت�شاعف، فالربط بني الأجهزة الذكية 
منتًجا  يزداد  امل�شرتكة  الت�شغيل  وقابلية 
امل��زي��د م��ن ال��ب��ي��ان��ات؛ مم��ا ي�شاعد 
الأ�شياء ودفع  اإنرتنت  اإثراء  يف 

عجالت منوها.

»دكتور روبوت«
العامة  املديرة  العتيبي،  د.���ش��ارة  وت�شري 
ال��ع��ام��ة  الإدارة  مل��ع��ه��د  ال��ن�����ش��ائ��ي  ل��ل��ف��رع 
تقنية  واأ����ش���ت���اذة  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  مبنطقة 
ال����وي����ب، اإل�����ى ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ال���ذي 
ت�����ش��ه��ده امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، 
»اأ�شبح الذكاء ال�شطناعي من  بقولها: 
املهام الإ�شرتاتيجية املهمة  يف القطاعات 
احلكومية؛ وتعددت جمالت ا�شتخدامه 
ا�شتخدام  واأهمها  احلكومي،  القطاع  يف 
ال��روب��وت��ات ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي حت��اك��ي العقل 
ال�شحة  وزارة  اأطلقته  ما  مثل  الب�شري، 
م���وؤخ���راً يف م��و���ش��م احل���ج ل��ل��ع��ام امل��ا���ش��ي 
عرب جهاز جديد ي�شمى »دكتور روبوت«، 
وهو عبارة عن روبوت ذكي يهتم بتقدمي 
ال�شت�شارات الطبية يف م�شعر »منى« عرب 
اأي  مع  بعد«  »ع��ن  الفرتا�شي  التوا�شل 
الأطباء  متكن  كما  اململكة،  يف  م�شت�شفى 
داخل  الذاتي  التنقل  من  الفرتا�شيون 

التنمية اإلدارية
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تحقيق

و���ش��وًل  امل�����ش��ع��ر،  يف  امل���وج���ود  امل�شت�شفى 
ال�شت�شارة  وتقدمي  املري�س،  �شرير  اإل��ى 
�شبكة  وع��رب  �شهلة  بطريقة  ال�شريرية 
دول��ي��اً،  ذات��ه  ال�شياق  ويف  ال��راب��ع.  اجليل 
املج�شم  ال��ت�����ش��وي��ر  تقنية  ا���ش��ت��خ��دام  مت 
»ال��ه��ول��وغ��رام« يف متثيل الأط��ب��اء ب�شكل 
ثالثي الأبعاد وبدرجة عالية من الدقة 
بعد  عن  املر�شى  ملنازل  لزياراتهم  وذلك 
العتيبي:  د.�شارة  وت�شيف  »اإلكرتونياً«. 
»ت���وج���د ع����دة جت�����ارب م��ح��ل��ي��ة ودول���ي���ة 
القطاع  يف  ال�شطناعي  الذكاء  لتطبيق 
احل���ك���وم���ي، ح��ي��ث اخ���ت���ريت ال��ع��ا���ش��م��ة 
ال�شعودية »الريا�س« كاأول عا�شمة عربية 
جمل�س  دورة  هام�س  على  وذل��ك  رقمية، 
واملعلومات  لالت�شالت  ال��ع��رب  ال����وزراء 
ع���رب���ي جليل  »ط���م���وح  ���ش��ع��ار  23، حت���ت 
الفعاليات  اإح����دى  ُت��ع��د  وال��ت��ي  رق���م���ي«، 
امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى ه��ام�����س ق��م��ة جم��م��وع��ة 
يف  اململكة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  ال��ع�����ش��ري��ن 
2020. ويجدر الإ�شارة هنا اإلى اأن اختيار 
رقمية؛  عربية  عا�شمة  ك���اأول  ال��ري��ا���س 
ل��ع��دد من  ت��ط��ور تقني �شخم  ن��ت��اج  ك��ان 
ال����وزارات، مثلما ح��دث م��وؤخ��راً يف وزارة 

العدل باململكة العربية ال�شعودية، وذلك 
ال��ذات��ي��ة  للخدمة  ذك���ي  ج��ه��از  بتفعيلها 
ل��ل��ت��وا���ش��ل م���ع ك���ات���ب ال���ع���دل م��ب��ا���ش��رة 
»ع���ن ب��ع��د« ب��ال�����ش��وت وال�������ش���ورة، وذل���ك 
امل���واط���ن؛ وم���ن ثم  ه��وي��ه  م��ن  للتحقق 
اإ�شدار الوكالت ال�شرعية مبا�شرة وبكل 
تقنية  اأ�شتاذة  وت�شتطرد  و�شهوله.  ي�شر 
»الويب«، بقولها: اإلى جانب ذلك، توجد 
العديد من التجارب الدولية ل�شتخدام 
ال����ذك����اء ال����ش���ط���ن���اع���ي يف ال��ق��ط��اع��ات 
احل��ك��وم��ي��ة، م��ث��ل ال��ت��ج��رب��ة الأم��ري��ك��ي��ة 
يف اإر����ش���ال الأدوي�����ة مل��ن��ازل امل��ر���ش��ى عرب 

ا�شتخدام طائرات بدون طيار »درونز«. 
وترى د.�شارة العتيبي اأنه بكل تاأكيد من 
املمكن اأن نرى امل�شوؤول احلكومي يعتمد 
ع��ل��ى ال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي يف اخ��ت��ي��ار 
امل��وظ��ف��ني اجل����دد اأو ت��رق��ي��ة ال��ق��دام��ى، 
فامل�شوؤول اليوم اأ�شبح يعتمد ب�شكل كبري 
القرار لعتمادها  اتخاذ  التقنية يف  على 
ع��ل��ى م���وؤ����ش���رات ق��اب��ل��ة ل��ل��ق��ي��ا���س؛ مما 
والو�شوح  والإن�����ش��اف  ال��ع��دال��ة  �شيحقق 
املتعلقة  خ�شو�شاً  ال���ق���رارات،  ات��خ��اذ  يف 
ب���امل���وارد ال��ب�����ش��ري��ة، ك��اخ��ت��ي��ار امل��وظ��ف��ني 

اجلدد اأو حتى ترقية املوظفني القدامى.
الن�شائي  للفرع  العامة  املديرة  وت�شيف 
ملعهد الإدارة العامة مبنطقة مكة املكرمة: 
ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي  »اإن وج����ود ه��ي��ئ��ة 
����ش���وف ي�����ش��اع��د ال���ق���ط���اع���ات احل��ك��وم��ي��ة 
ب�شكل  احل��ك��وم��ي  وامل�������ش���وؤول  ع���ام  ب�شكل 
بالأطر  الوعي  زيادة  �شك-يف  خا�س-بال 
للذكاء  ال�شحيحة  وال�شوابط  والنماذج 
تطبيقّياً  تفعيله  وكيفية  ال�شطناعي، 
يف تطوير حا�شرنا الإداري للو�شول اإلى 
اإن تفعيل تقنيات  اأف�شل؛ حيث  م�شتقبل 
اإيجابًيّا على  الذكاء ال�شطناعي �شيوؤثر 
التطوير الإداري يف القطاعات احلكومية 
يف ح����ال����ة ت����وف����ر ال���ب���ي���ان���ات ال�����ش��خ��م��ة 
وم��ع��اجل��ت��ه��ا، ورب��ط��ه��ا ب��ح��ل��ول اب��ت��ك��اري��ة 
بتعمق  ال�شطناعي  الذكاء  ثقافة  َتبنىَّ 
كبرية  حت����ولت  �شي�شبب  وال����ذي  اأك����رث، 
وزي����ادة  الت�شغيلية  ال��ك��ف��اءة  حت�����ش��ني  يف 
الإداري���ة  الإج����راءات  وت�شريع  الإنتاجية 

جلعلها اأكرث ديناميكية وتكاملية.
وت��ل��ف��ت د.�����ش����ارة ال��ع��ت��ي��ب��ي اإل����ى اأن اأه���م 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ت���ي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ال���ذك���اء 
للقطاعات  مي��ك��ن  وال���ت���ي  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
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<< د. محمد القرني: 
تطبيقGPT-2-  يقوم 

بتوليد احملتوى اللغوي بعد 
تدريب النموذج على أكثر من 

8 ماليني صفحة ويب 

اأوًل:  ��ي��ه��ا ه��ي ك���الآت���ي:  َت��ب��نِّ احل��ك��وم��ي��ة 
برامج  عبارة عن  وه��ي  اخل��ب��رية،  النظم 
حا�شوبية توفر م�شورة اخلرباء، وت�شاعد 
اإي���ج���اد احل��ل��ول  اأو  ال����ق����رارات  ات���خ���اذ  يف 
املو�شي بها حلالت معينة. وميكن تفعيل 
ه����ذه ال��ن��ظ��م اخل���ب���رية يف م���راك���ز ذك���اء 
عرب  احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  الأع��م��ال 
ومحرك  معرفية،  بيانات  قاعدة  اإن�شاء 
ال����ش���ت���دلل م������زودة مب���وؤ����ش���رات ق��اب��ل��ة 
للقيا�س، وواجهة امل�شتخدم لي�شاعد ذلك 
اللغات  معاجلة  ثانياً،  ال��ق��رار.  اتخاذ  يف 
على  التقنية  ه���ذه  وتعتمد  الطبيعية، 
التي  اللغة  الكمبيوتر فهم  اأجهزة  تعليم 
الآل��ة.  يف  وا�شتخدامها  الب�شر  يتحدثها 
ل��ل��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة تفعيل  ومي��ك��ن 
ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة ع���رب ب��ن��اء واج���ه���ة لغوية 
با�شتخدام مفردات للغة الب�شر وت�شميم 
وفهم  بتحليل  ي��ق��وم  ح��ا���ش��وب��ي  ب��رن��ام��ج 
الب�شر  ي�شتخدمها  التي  اللغات  وتوليد 
وا�شرتجاع  الآيل  البحث  تطبيقات  مثل 

امل���ع���ل���وم���ات وا���ش��ت��خ��ال���ش��ه��ا، وال��ت��ع��رف 
وثالثاً،  الآلية.  والرتجمة  الكلمات  على 
واأه��م��ه��ا ه��ي »ال��روب��وت��ات«، وه��ي اأج��ه��زة 
ميكانيكية تقوم باأداء مهام الأمتتة حيث 
واحل�شية  الإدراك���ي���ة  ب��امل��ه��ام  تهتم  اإن��ه��ا 
واحل���رك���ي���ة وحت����اك����ي ال���ع���ق���ل واجل�����ش��د 

الب�شري.
»2-GPT تطبيق«

م��ن ج��ان��ب��ه، ي��ق��ول د.م��ح��م��د ب��ن عاي�س 
ال���ق���رين، م���دي���ر ع����ام م���رك���ز امل��ع��ل��وم��ات 
واأ�شتاذ  العامة  الإدارة  مبعهد  والوثائق 
علم املعلومات: »بدايًة، اأود تعريف الذكاء 
ال�شطناعي من منظور محاكاته للذكاء 
ر  ُي�شخِّ ال�شطناعي  فالذكاء  الب�شري، 
قدرة الآلت على اأداء الوظائف الب�شرية، 
م��ث��ل ال��وظ��ائ��ف الإدراك����ي����ة امل���وج���ودة يف 
تت�شمن،  تقنية  وه��ي  الب�شري،  ال��دم��اغ 
يف ج���زء م��ن��ه��ا، ال��ت��ع��ل��م وح���ل امل�����ش��ك��الت، 
وب���ال���ت���ايل ت��ت��م��ث��ل جم������الت ا���ش��ت��خ��دام 
الذكاء ال�شطناعي يف التعامل مع املهام 

املتكررة وامل�شتهلكة للوقت التي تتطلبها 
وغري  احلكومية  الوظائف  م��ن  العديد 
احل��ك��وم��ي��ة، ح��ي��ث مي��ك��ن اأن ت����وؤَدي تلك 
اأ�شرع واأكرث كفاءة، وبدرجة  املهام ب�شكل 
اإن�شان؛  اأي  م��ن  ال��دق��ة  م��ن  بكثري  اأع��ل��ى 
مم���ا ي��ج��ع��ل احل���ك���وم���ة اأك�����رث ا���ش��ت��ج��اب��ة 

واأكرث كفاءة وحت�شني حياة مواطنيها«.
معظم  لأن  »ون���ظ���راً  ال��ق��رين:  وي�شيف 
اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  احل��ك��وم��ي��ة  الإدارات 
العامل تعاين من نق�س املوارد الب�شرية؛ 
وب���ال���ت���ايل يف ك��ث��ري م���ن احل�����الت ي��ك��ون 
ت����ق����دمي اخل������دم������ات ب���ط���ي���ئ���اً وب����ج����ودة 
ال���ذك���اء  دور  ي����اأت����ي  وه���ن���ا  م��ن��خ��ف�����ش��ة، 
ال�شطناعي يف عالج هذه الق�شايا ب�شكل 
جذري من خالل العديد من املنهجيات 
ب�شكل  امل��وارد  تخ�شي�س  على  تقوم  التي 
اأف�����ش��ل ل��ت�����ش��ري��ع ال��ع��م��ل��ي��ات ال��داخ��ل��ي��ة، 
التكاليف،  يف  �شخمة  وف���ورات  وحتقيق 
امل�شكالت  الإن��ت��اج��ي��ة، وحت��دي��د  وزي�����ادة 
رئي�شية؛  اأن ت�شبح ق�شايا  املحتملة قبل 
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تحقيق

<< فاتن صالح: 
 وظـائف حياتية ذكية 

ومهام خبيرة يؤديها الذكاء 
االصطناعي يف القطاع 

احلكومي
 

مما له بالغ الأثر يف حت�شني �شرعة ودقة 
�شنع القرار، اإ�شافة ملا له من العديد من 

الآثار القت�شادية الإيجابية«.
وي���وؤك���د اأ���ش��ت��اذ ع��ل��م امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى اأن 
على  ق����ادراً  اأ���ش��ب��ح  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
حتليل كميات �شخمة من البيانات، وبناًء 
القرارات،  اتخاذ  الب�شر يف  عليها يحاكي 
احلديثة  التطبيقات  على  الأمثلة  وم��ن 
ال��ت��ي مت اإ����ش���داره���ا ل���ش��ت��خ��دام ال��ذك��اء 
لتوليد   2-GPT تطبيق  ال�شطناعي 
النموذج  ت��دري��ب  بعد  ال��ل��غ��وي،  املحتوى 
ع��ل��ى اأك���رث م��ن 8 م��الي��ني �شفحة وي��ب 
البيانات،  م��ن  جيجابايت   40 ب��اإج��م��ايل 
اأف�شل من  اإن�شاء محتوى  اإل��ى  اأدى  مما 
الذي يكتبه الإن�شان نف�شه، وهو ي�شتطيع 
عليه  يتم طرحه  �شوؤال  اأي  الإجابة على 

من خالل كتابة فقرات ن�شية.
الذكاء  اأن  اإل��ى  القرين  د.محمد  وي�شري 
ال�شطناعي يعد تقنية �شريعة التطور؛ 
ول���ذا لي����زال اك��ت�����ش��اف وت��ط��وي��ر الكثري 
م����ن ت��ط��ب��ي��ق��ات ال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي 
اجل��دي��دة يف امل��ج��الت احل��ك��وم��ي��ة محل 
اهتمام العامل اأجمع، وتعترب التطبيقات 

القطاع  ال�شطناعي يف  للذكاء  املحتملة 
احل��ك��وم��ي وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة هائلة، 
ل��ل��ف��ت  اأدى  مم����ا  ب���ا����ش���ت���م���رار؛  وت���ت���ق���دم 
الن��ت��ب��اه ل��الح��ت��ي��اج اإل���ى ات��خ��اذ خ��ط��وات 
مح�شوبة لبناء �شرعية ل�شتخدام الذكاء 
فا�شتخدام  احل��ك��وم��ة؛  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
الذكاء ال�شطناعي بطريقة تبني الثقة 
وال�شرعية منذ البداية اأمر بالغ الأهمية 
ل���ك���ي ي��ن��ج��ح ال�����ذك�����اء ال����ش���ط���ن���اع���ي يف 
احلكومة ويتم جني الفوائد املحتملة له.

وظ�ئف مهمة
الذكاء  يف  الباحثة  �شالح،  فاتن  وت�شدد 
تعد  امل��ع��ل��وم��ات  اأن  ع��ل��ى  ال���ش��ط��ن��اع��ي، 
ال��ق��رارات  اأن���واع  لكافة  امل��ح��ّرك  الع�شب 
امل���ت���خ���ذة يف ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي. وق���د 
تكنولوجيا  يف  ال��ه��ائ��ل  ال��ت��ط��ور  ���ش��اه��م 
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هذه  ت�وفري  ط��رق  تطوير  يف  احل��ا���ش��وب 
احتياج�ات  تخدم  مبوا�شفات  املعلومات 

التخط�يط  عملي�ات  ف�ي  العلي�ا  الإدارة 
ومبا  ال��ق��رارات.  واتخاذ  الإ�شرتاتيجي 
اأن املعلومات هي املعرفة التي تنتج من 
املنطق�ي  الن�اجت  البيانات وهي  معاجلة 
اأهمية  تكت�شب  فاإنها  املعلومات،  لنظ�ام 
اأه��داف��ه��ا  ���ش��روري��ة ل����الإدارة يف حتقيق 
وبخا�شة  الإداري�����ة  م�شتوياتها  بكافة 
الإ�شرتاتيجي،  الإداري  امل�شتوى  على 
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق ت���وف���ري امل��ع��ل��وم��ات 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ع��ن ن�����ش��اط��ات امل��ن��ظ��م��ة وع��ن 
لها،  ت��ت��ع��ر���س  ال��ت��ي  البيئية  امل���وؤث���رات 
ِّن الإدارة العلي�ا م�ن العتماد  التي مُتك�
التحليلية  ال���ط���رق  خ���الل  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 
وال�شتنتاجية، ب�شكل اأكرب من العتماد 
ت�شطر  التي  واحل��د���س  التخمني  على 
عند  اإل��ي��ه��ا  ال��ل��ج��وء  اإل���ى  العليا  الإدارة 

غياب املعلومات عنها.

وت�����ش��ري ف��ات��ن ع��ب��داهلل ���ش��ال��ح اإل���ى اأن 
كيفية  درا�شة  هو  ال�شطناعي  الذكاء 
يوؤديها  اأ���ش��ي��اء  لأداء  احل��ا���ش��ب  توجيه 
الإن�شان بطريقة اأف�شل. كما اأنه ميثل 
ق���درة الآل����ة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��امل��ه��ام التي 
حتتاج للذكاء الب�شري عند اأدائها، مثل 
وميكن  وال��ت��ع��ل��م.  املنطقي  ال�شتنتاج 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  وظ��ائ��ف  تق�شيم 
اإل���ى ن��وع��ني م��ن ال��وظ��ائ��ف اأو امل��ه��ام: 
ال��ن�����وع الأول وظ�����ائ��ف ح��ي��ات��ي��ة ذك��ي��ة، 
خبرية.  ومهام  وظائف  الثاين  والنوع 
ف��ال��وظ��ائ��ف احل��ي��ات��ي��ة ال��ذك��ي��ة تعني 
اأن نقوم بها  كل تلك املهام التي ميكن 
ب�شكل دوري؛ لكي تت�شرف وتتفاعل يف 

العامل، والتي تت�شمن ما يلي:  
1- ال���روؤي���ة م��ع ال���ق���درة ع��ل��ى ف��ه��م ما 

نراه.
ال����ق����درة على  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة:  ال��ل��غ��ة   -2
الت�������ش���الت م���ع الآخ����ري����ن يف ال��ل��غ��ة 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة الإجن���ل���ي���زي���ة اأو 
غريها.

تخطيط  على  ال��ق��درة  التخطيط:   -3
الأه����داف  ل��ن��ي��ل  الأع���م���ال  م��ن  �شل�شلة 

املرجوة.
4- احل����رك����ة: ال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت��ح��رك 
املتطلبات  لتنفيذ  باحلياة،  والت�شرف 

احلياتي�ة. 
اأم����ا ال��وظ��ائ��ف اخل���ب���رية، ف��رتك��ز على 
باملهام  ُي��ع��ن��َى  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأن 
الت�ي ينف�ذها بع�س النا�س ب�شكل جيد، 
وميكن  ���ش��ام��اًل  ت��دري��ب��اً  تتطلب  ال��ت��ي 
ت���ك���ون م��ف��ي��دة، خ�����ش��و���ش��اً لأمت��ت��ة  اأن 
ي��ك��ون  اأن  ب��ح��ي��ث مي���ك���ن  امل����ه����ام  ه�����ذه 
للتفكري  كمثال  باخلرباء  نق�س  هناك 
الأنظمة  عليه�ا  الأمثل�ة  ومن  اخلبري. 
اخلبرية املطبقة يف الت�شخي�س الطبي، 
احلا�شوب،  وترتيب  الأج��ه��زة،  و�شيانة 

والتخطيط املايل  >
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مفاهيم إداريةسيرة في اإلدارة



مفاهيم إدارية

>  امل�صدر: املنارة يف �صرح بع�ض م�صطلحات الإدارة. تاأليف: اأ. د/ اأحمد بن داود املزجاجي.

التنمية اإلدارية



اللقاء

االبتعاث أكبر مشروع حضاري سعودي في
 الشرق األوسط

امللحق الثقايف ال�صعودي يف اإيطاليا د.عبدالعزيز الغريب:

 ،،
لم تعد العالقة بالكتاب 

عالقة مباشرة بل أصبحت 
عبر وسيط رقمي

< متثل الإدارة اأحد املج�لت التي طراأ 
يف  كبري  وثق�يف  اجتم�عي  تغيري  عليه� 
هذا  مالمح  اأهم  م�  الأخــرية،  ال�سنوات 

التغيري، وم� اأبرز اأ�سب�به؟
اإن�شانية  وتطبيقية  علمية  حالة  الإدارة   <
ت����وؤث����ر وت����ت����اأث����ر مب��ح��ي��ط��ه��ا الج���ت���م���اع���ي 

الإدارة  ال���ع���امل.  دول  ج��م��ي��ع  يف  وال���ث���ق���ايف. 
ك��ع��ل��م ومم���ار����ش���ة ت��ت��ط��ور وت�����ش��ري ب��اجت��اه 
ال���ت���ق���دم ل���الرت���ق���اء ب��ع��م��ل��ي��ات��ه��ا وحت�����ش��ني 
وت��ط��وي��ر م��خ��رج��ات��ه��ا. ف��م��الم��ح ال��ت��غ��ري يف 
ال��ق��وي  الإمي�����ان  يف  ُي��ل��ح��ظ  ح��ال��ي��اً  الإدارة 
امل�شتمر  والبحث  الإدارة  يف  القيادة  باأهمية 

التغيير  وأستاذ  إيطاليا،  يف  السعودي  الثقايف  امللحق  أكد 
سعود  بن  محمد  اإلمــام  بجامعة  والثقايف  االجتماعي 

اإلدارة  أن  الغريب،  علي  بن  د.عبدالعزيز  اإلسالمية 
مبحيطها  وتتأثر  تؤثر  إنسانية  وتطبيقية  علمية  حالة 

كبيرة  حتديات  هناك  إلى  أشار  كما  والثقايف،  االجتماعي 
األكثر  البشرية  القوى  استقطاب  يف  اليوم  اإلدارة  تواجه 
تنافسية واألكثر قدرة وجدارة، يف ظل اتساع رقعة املعروض 

صفحات  على  التقيناه  البشرية.  القوى  من 
من  نقترب  كــي  اإلداريــــة«؛  »التنمية 

ــه الــعــمــلــيــة واألكــادميــيــة،  ــرات ــب خ
احلديث.. أطــراف  معه  فتجاذبنا 

وإليكم التفاصيل.
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 ،،
االستقطاب الوظيفي أصبح

 يعتمد على املهارات والكفاءات 
وليس املؤهالت

يف  ومبدعة  رائ���دة  تكون  قيادية  ع��ن من��اذج 
منظمات  بني  الكبرية  والتناف�شية  التغيري، 
ميكن  ما  وهو  القيادات،  ل�شتقطاب  العمل 
اأن اأط��ل��ق ع��ل��ي��ه ال��ق��ي��ادات ع��اب��رة احل����دود، 
ب��ح��ي��ث ُي���خ���ت���ار ال���ق���ائ���د ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
به  ت��ق��وم  امل��م��ل��ك��ة  ب����داأت  م��ا  وه���و  جن�شيته، 
حالياً يف ظل التحول الوطني لروؤية 2030، 
ق���ي���ادات متميزة  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ل��وح��ظ  ح��ي��ث 
تبوء  نالحظ  كما  ك��ب��رية،  وب��رام��ج  مل�شاريع 
�شنني  يف  قيادية  منا�شب  ال�شابة  القيادات 
الإيجابي  التوظيف  نالحظ  كذلك  مبكرة، 
والأمثل لتقنيات الع�شر لتنفيذ العديد من 
والروبوت  الإداري��ة من احلا�شوب  العمليات 
ال�شفافية  اإن  ال�شطناعي.  الذكاء  وتقنيات 
الكبرية يف علم الإدارة اليوم نالحظها جراء 
ال���ش��ت��خ��دام امل��ت��ط��ور ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة، 
والتقليل من التدخل الب�شري يف كثري من 
القيم  م��ن  مبجموعة  والرت��ق��اء  العمليات، 
اأي�شاً م�شهد كبري اليوم، وكذلك  الإن�شانية 
التحفيز للتناف�س املميز يف الأداء بني القوى 
اأمام حتٍد كبري يف  الب�شرية. ف��الإدارة اليوم 
تناف�شية  الأكرث  الب�شرية  القوى  ا�شتقطاب 
والأك���رث ق��درة وج���دارة يف ظ��ل ات�شاع رقعة 
امل���ع���رو����س م���ن ال���ق���وى ال��ب�����ش��ري��ة، خ��ا���ش��ة 
حتٍد  وه��ن��اك  التغيري.  حركة  م��ع  املتوائمة 
للعمليات  الإن�شانية  الهوية  يف  يتمثل  اآخ��ر 
الإدارية. اإننا مقبلون على مزيد من التغري 
املتتايل واملتالحق يف الإدارة جراء ما ن�شهده 

من تغريات �شريعة يف العامل.
التقنية والتدريب

القراءة  معدلت  انخف��س  ظل  يف   >
ب�سكل كبري موؤخرًا، كيف تقيِّم قدرة 
العلمية  للموؤ�س�س�ت  العلمي  الإنت�ج 
امل�ستهدفة؟  لل�سريحة  الو�سول  على 

وهل هن�ك فر�س للظهور الرقمي؟

يف  ال��ع��ام��ة  ال��ي��وم يف حياتنا  ن�شاهده  م��ا   <
الكربى من  والأ�شواق  واملطارات  القطارات 
الرقمية،  التقنيات  ا�شتخدام  عرب  ال��ق��راءة 
للنا�س  ن�شاهده  كنا  ال��ذي  ذات��ه  امل�شهد  ه��و 
ال��ورق��ي.  ال��ك��ت��اب  ي��ن��ظ��رون ب�شغف يف  وه���م 
املختلفة  بحالتها  ترتقي  هكذا  احلياة  هي 
وقد  والثقافية.  والجتماعية  القت�شادية 
تغريت اأمناط العالقات الب�شرية واأ�شيفت 
العالقات  اليوم  اأنواع جديدة، فال�شائد  لها 
غ��ري امل��ب��ا���ش��رة، اأو ال��ع��الق��ات ال��ع��اب��رة التي 
ت��ت�����ش��م ب��ه��ا جم��ت��م��ع��ات ال���ع���ومل���ة، ل��ذل��ك مل 
بل  مبا�شرة،  عالقة  بالكتاب  العالقة  تعد 
ل�شت  لذلك؛  رقمي.  و�شيط  عرب  اأ�شبحت 
ال��ق��راءة، لكن و�شيلة  انح�شار  ي��رى  مع من 
ال���ق���راءة ه��ي ال��ت��ي اخ��ت��ل��ف��ت، ك��م��ا نالحظ 
والإع���الم  الن�شر  �شركات  يف  ك��ب��رياً  نهو�شاً 
وال�����ش��ح��اف��ة وغ���ريه���ا م���ن ال���ش��ت��خ��دام��ات 
نتاجها  ل��ط��رح  ال��ذك��ي��ة  للتقنيات  ال��ك��ب��رية 
العلمي واملعريف وكذلك احلال يف املوؤ�ش�شات 
العلمية. فقلما جتد جمالت علمية تعتمد 
على الن�شر الورقي. لذلك، اأقول اإنها حالة 
اإن�شانية طبيعية للو�شول للقارىء بالطرق 
اأن  علمنا  م��ا  اإذا  خا�شة  وال�شهلة.  املي�شرة 
غالبية �شكان املجتمعات هم ال�شباب ل�شيما 
الباحثني  اأن  ك��م��ا  ال��ن��ام��ي��ة،  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
ال�����ش��ب��اب ي�����ش��ت��خ��دم��ون ب��ك��ث��اف��ة ال��ت��ق��ن��ي��ات 
النتاج  انح�شار  اأن  اأعتقد  لذلك؛  الرقمية. 
�شمات  ل��ت��غ��ري  طبيعية  ح��ال��ة  ه���و  ال���ورق���ي 
وخ�����ش��ائ�����س ال�����ش��ري��ح��ة امل�����ش��ت��ه��دف��ة؛ ل��ذا 
ال��ن��ت��اج  يف  ال��ت��ح��ولت  م��ن  م���زي���داً  �شن�شهد 
���ش��م��ات وخ�شائ�س  ل��ت��ح��ول  ط��ب��ق��اً  امل���ع���ريف 
امل�شتفيدين. ويف ظني هو امتداد لتحولت 
�شابقة يف اأوعية الن�شر املختلفة عرب التاريخ 
لعاملنا  ح��ال��ة  ول��ي�����س  للب�شرية،  احل�����ش��اري 
اليوم فقط. واملتتبع لطبيعة النتاج العلمي 

با�شتمرار  يقيني  ذل��ك. مع  ي��درك  وامل��ع��ريف 
ال��ورق��ي،  التقليدي  للن�شر  املحب  العن�شر 
ال���دول���ي���ة للكتاب  امل���ع���ار����س  ان��ت�����ش��ار  ول��ع��ل 
ت��ت��ج��اوز 50  وال��ت��ي  ال��ع��امل  دول  يف مختلف 
معر�شاً دولياً للكتاب يف مختلف دول العامل 

دليل على ذلك.
ــة يــتــواجــد  ــ�ل < ميــثــل الــتــدريــب ح
ال�سخ�سية  برغبته  املــتــدرب  فيه� 
اأو  الوظيفي  و�سعه  بتطوير  مدفوعً� 
يختلف  م�  وهو  وظيفة  على  احل�سول 
التدريب  اأثــر  ترى  كيف  التعليم،  عن 

مق�رنًة ب�لتعليم؟
كربى  فر�شية  لدينا  الج��ت��م��اع،  علم  يف   <
التعلم  )اأن  ال���رم���زي  ال��ت��ف��اع��ل  ن��ظ��ري��ة  يف 
ال����رم����زي ح���ال���ة ي��ع��ي�����ش��ه��ا الإن�������ش���ان م��دى 
باحل�شول  يتوقف  ق��د  فالتعليم  احل��ي��اة(. 
ع��ل��ى م���وؤه���ل م����ا، ل��ك��ن ال��ت��ع��ل��م ل ي��ت��وق��ف، 
والتدريب اأهم اأدوات التعلم يف عاملنا اليوم. 
يف  تخ�ش�شت  كربى  موؤ�ش�شات  ف��اإن  لذلك؛ 
التدريب، وهي ملمح من مالمح جمتمعات 
اجلزئيات  على  تركز  التي  احلداثة  بعد  ما 
لالإن�شان،  اليومية  احل��ي��اة  يف  والتفا�شيل 
ومن �شمنها املهارات املختلفة التي ي�شتطيع 
اآخ��ر،  مت��ي��زاً  لتميزه  ي�شيف  اأن  ال��ف��رد  بها 
عاملنا  يف  الكبرية  التناف�شية  ظل  يف  خا�شة 
اأ�شبح  الوظيفي حالياً  اليوم. فال�شتقطاب 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى امل����ه����ارات وال���ك���ف���اءات ول��ي�����س 

التنمية اإلدارية
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اللقاءاللقاء

 ،،
الدورات التدريبية عامل

 مهم لضمان القدرة على األداء 
الوظيفي املتميز

وقلبك  بيدك  به  تقوم  ما  املوؤهالت، مبعنى 
اأكرث مما يخزنه عقلك من معرفة. فاملهارة 
الخ��ت��ي��ار  يف  الأ����ش���ل  اأ���ش��ب��ح��ت  التطبيقية 
اأن ال��ت��دري��ب مل  اأي�����ش��اً  ال��وظ��ي��ف��ي.  نلحظ 
امل��رت��ب��ط  امل���ه���اري  ل��ل��ج��ان��ب  ي�شبح م��وج��ه��اً 
اأو رغ��ب��ة يف احل�����ش��ول  ال��وظ��ي��ف��ي  ب�������الأداء 
اأجل  ليكون من  على عمل فقط، بل حت��ول 
الأ�شرية  احلياة  يف  النجاح  مهارات  اكت�شاب 
والجتماعية واحلياة العامة، لذلك نلحظ 
املختلفة،  التدريبيبة  الربامج  على  الإقبال 
اململكة  يف  التدريب  �شوق  تو�شع  اأن  واأعتقد 
ح��ال��ي��اً م��ا ه��و اإل دل��ي��ل ع��ل��ى الإق���ب���ال على 
ال�شخ�شية  ف��احل��ي��اة  ال��ت��دري��ب��ي��ة.  ال��ربام��ج 
وامل��ه��ن��ي��ة ل ت��ت��وق��ف مل��ج��رد احل�����ش��ول على 
وب�شكل  م�شتمرة  ه��ي  ب��ل  تعليمي،  م��وؤه��ل 
���ش��واء  م��ه��اري��ة  اك��ت�����ش��اب  م��ت��ت��ايل يف عملية 
للحياة الوظيفية اأو ملهارات حياتية متنوعة. 
الطالب  لأبنائنا  دع��وة  اأوج��ه  لعلي  لذلك؛ 
باأن يطوروا  الدرا�شة  ممن هم على مقاعد 
من �شريهم الذاتية وي�شتفيدوا مما تعر�شه 
تدريبية.  دورات  من  التعليمية  موؤ�ش�شاتهم 
اأ�شبحت  وظيفة  على  للح�شول  فاملناف�شة 
ع��ال��ي��ة. ك��ذل��ك امل��ه��ن وال���وظ���ائ���ف ت��ط��ورت 
ال��دورات  كثرياً يف عملياتها مما يجعل من 
التدريبية عاماًل مهماً ل�شمان القدرة على 

الأداء الوظيفي املتميز.
القوى الن�عمة

< ميثل البتع�ث اأحد و�س�ئل التطوير 
ــمــي..هــل تـــرى اأن  ــعــل ــ�ري وال ــس ــ� احل
اأهدافه  يحقق  البتع�ث  يف  ال�ستثم�ر 

اأم يواجه حتدي�ت؟
يف علم التغري الجتماعي والثقايف نرى   <
اأن البتعاث اأحد اأهم اأدوات الت�شال الثقايف 
�شواء احلا�شنة  املجتمعات،  واحل�شاري بني 
لأبنائها.  املبتعثة  املجتمعات  اأو  لالبتعاث 

فالبتعاث لي�س فقط للح�شول على موؤهل 
تعليمي، بل هو عملية اأكرب من ذلك بكثري، 
وعملية  وثقايف  اجتماعي  تغيري  و�شيلة  هو 
حت���دي���ث جم��ت��م��ع��ي، وك����ذل����ك ع��م��ل��ي��ة م��ن 
ميثل  فهو  املهمة،  الثقايف  الت�شال  عمليات 
اأي  التي ت�شعي من خاللها  الناعمة  القوى 
لذلك  الذهنية،  ب�شورتها  ل��الرت��ق��اء  دول���ة 
ال�����ش��ع��ودي يف ���ش��ورت��ه احلديثة  ف��الب��ت��ع��اث 
"برنامج  مب�شمى  2006م  عام  انطلقت  التي 
خ�������ادم احل����رم����ني ال�������ش���ري���ف���ني ل��الب��ت��ع��اث 
ح�شاري  م�����ش��روع  اأك���رب  اخلارجي" اأع��ُت��رب 
�شعودي يف تاريخه، بل اأكرث م�شروع ح�شاري 
ال�شرق الأو�شط  كماً وكيفاً، فقد كان يف  يف 
اأك��رث  2011/2010م  يف  خا�شة  م�شى  وق��ت 
فقط من  اأمريكا  يف  �شعودي  األ��ف   400 م�ن 
واأ�شرهم ومرافقيهم، فتخيل هذا  مبتعثني 
ميكن  وم��ا  لبلدهم  ك�شفراء  ودوره��م  العدد 
والرت��ق��اء  بها  التعريف  يف  ب��ه  ي�شهموا  اأن 
ال�شليم  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ون��ت��ي��ج��ة  ب�����ش��ورت��ه��ا. 
الكثري  حقق  فقد  ال�شخم؛  الربنامج  لهذا 
ال�شري  ت��ق��راأ يف  اأن  ال��ن��ج��اح��ات. فيكفي  م��ن 
ال�شعودية  ال�شابة يف  القيادات  الذاتية لأهم 
ق��ي��ادي��ة،  م��ن��ا���ش��ب  ي��ت��ول��ون  وال���ذي���ن  الآن 
اخلا�شة،  اأو  احلكومية  القطاعات  يف  �شواء 
وامل�شاركني يف روؤية 2030 جتد اأن غالبيتهم 
م���ن خ��ري��ج��ي ب���رام���ج الب���ت���ع���اث وه�����ذا هو 
النجاح احلقيقي. بل اإن برامج التخ�شي�س 
ما كان لها اأن ُتدفع بقوة لول توفيق اهلل، ثم 

وجود جيل موؤهل ومتخ�ش�س ومتمكن من 
اأعلن ويل  لذلك عندما  البتعاث.  خريجي 
الأم��ري محمد  امللكي  ال�شمو  �شاحب  العهد 
ال�شباب  يف  اهلل-ث��ق��ت��ه  �شلمان-يحفظه  ب��ن 
ال�شعودي واأن��ه مثل جبل طويق وق��ادر على 
اإحداث التغيري؛ فاإن �شموه الكرمي كان يعلم 
البتعاث،  ب��رام��ج  حققتها  التي  النجاحات 
موؤ�ش�شاتنا  مخرجات  اإل��ى  اإ�شافة  وبالطبع 
التعليمية املحلية. كما اأن التطوير امل�شتمر 
لربنامج البتعاث قلل من اأخطائه وتعرثه 
التي  التحديات  من  كثرياً  يتخطى  وجعله 
اأو ثقافية  اقت�شادية  واجهها �شواء حتديات 
اأو تنظيمية، والذي يحظى مبتابعة خا�شة 
من معايل وزير التعليم اأ.د.حمد اآل ال�شيخ، 
والبحث  للجامعات  ال��وزي��ر  ن��ائ��ب  وم��ع��ايل 
�شبقهم  ومن  املرزوقي  حامت  اأ.د/  والبتكار 
الآن  ونحن  وال�شعادة.  املعايل  اأ�شحاب  من 
يف ال�شنة اخلام�شة ع�شر منذ بداية برنامج 
البتعاث، وهي �شاهدة على مقدار النجاحات 
مزيداً  اهلل  ون�شاأل  ال��ربن��ام��ج،  حققها  التي 

من النجاحات لهذا الربنامج الكبري.
اأحـــدثـــت تــكــنــولــوجــيــ� التــ�ــســ�ل   >
بنية  يف  كبرية  تغيريات  واملعلوم�ت 
الآثــ�ر  اأهــم  العربية..م�  املجتمع�ت 
على  الــتــكــنــولــوجــيــ�  لــهــذه  ال�سلبية 

جمتمع�تن�؟
اأو ما عرف  كان علماء النظرية النقدية   <
من  ال�شتينيات  منذ  ف��ران��ك��ف��ورت  مبدر�شة 
القرن املا�شي يقولون )ماذا �شتفعل التقنية 
منها؟  الإن�شانية  يتهدد  وم��ا  بالإن�شانية؟( 
تناولت  التي  الدرا�شات  من  العديد  وهناك 
الغ���رتاب  مظاهر  خا�شة  التقنية،  �شلبية 
الج���ت���م���اع���ي وامل���ه���ن���ي، وت�������ش���ري���ح ال���ق���وى 
وقوع  وت�شهيل  عنهم،  وال�شتغناء  الب�شرية 
اجل���رمي���ة امل��خ��ط��ط��ة، وط��غ��ي��ان امل�����ادة على 
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التنمية اإلدارية

 ،،
القيادات الشابة يف اململكة 

واملشاركون يف رؤية 2030
 غالبيتهم من خريجي برامج 

االبتعاث

امل�شاعر، وطغيان العالقات العابرة وغريها. 
الأم���ر مهما حتدثنا عن  اأن��ه يف حقيقة  اإل 
ال��ك��ث��ري من  ت�����وازي  اأن���ه���ا ل  اإل  ���ش��ل��ب��ي��ات؛ 
الإيجابيات التي حققتها، فيكفي اأن املعلومة 
و�شريحة  لفئة  محتكرة  تعد  مل  املعرفة  اأو 
اأن ي�شعر  اأخ��رى، يكفي  معينة وحجبها عن 
ماأمن،  يف  باأنه  التقنية  خ��الل  من  الإن�شان 
خ��ا���ش��ة م��ع ت��ف��اع��ل امل��وؤ���ش�����ش��ات وال��ق��ط��اع��ات 
مع  املبا�شر  وتفاعلها  التقنية  مع  املختلفة 
فقد  م�شكالته.  ومعاجلة  الفرد  احتياجات 
اأك��رث  التقنية  جمتمع  يف  الإن�����ش��ان  اأ���ش��ب��ح 
املعلومة  قيمة  واإدراك  امل��ع��رف��ة  على  ق���درة 
والتجول يف م�شادر املعلومات املختلفة. ويف 
لال�شتخدام  املنظمة  ال��ق��وان��ني  ت��ط��ور  ظ��ل 
الأمثل للتقنيات، ميكن التخفيف من الآثار 
الكثرية  باإيجابياتها  والرتقاء  لها  ال�شلبية 

جداً.
اأودية التقنية

ـــدرات  ــور مـــن ق ــط < بـــراأيـــك كــيــف ن
والتقنية  العلمية  ال�سعودي  ال�سب�ب 
لزي�دة اأعداد املخرتعني واملبتكرين يف 

املج�لت املختلفة؟
> اململكة هي اأكرث دولة يف ال�شرق الأو�شط 
واأعتقد  ب����راءات الخ����رتاع،  م��ن حيث ع��دد 
املوؤ�ش�شات  بها  تقوم  كبرية  جهوداً  هناك  اأن 
الر�شمية، مثل وزارة التعليم، ومدينة امللك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وموؤ�ش�شة امللك 
عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهبة من اأجل 
رع��اي��ة امل��خ��رتع��ني وامل��وه��وب��ني وامل��ب��دع��ني. 
ك��م��ا اأن اجل��ام��ع��ات ب����ادرت ب��اإن�����ش��اء وح���دات 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع����اٍل م��ن وك����الت وع��م��ادات 
وم��ع��اه��د ل��رع��اي��ة امل��خ��رتع��ني وامل��وه��وب��ني، 
هي  للتقنية  اأودي��ة  اجلامعات  بع�س  وت�شم 
جم���ال ل��ت��ط��وي��ر الخ���رتاع���ات وحت��ق��ي��ق ما 
النتائج  وحت��وي��ل  امل��ع��رف��ة،  باقت�شاد  ُي�شمى 

عوائد  ذات  معرفية  منتجات  اإل��ى  البحثية 
ال��ت��ط��وي��ر مطلب  اأن  ���ش��ك  ول  اق��ت�����ش��ادي��ة. 
ما  اإذا  خ��ا���ش��ة  اإن�������ش���اين،  وج��ه��د  ع��م��ل  لأي 
هو  يكون  رمب��ا  والتمويل  ال��دع��م  اأن  علمنا 
املع�شلة الرئي�شية التي تواجه كل مخرتع؛ 
واأ�شاليب  و���ش��ائ��ل  تطوير  امل��ه��م  م��ن  ل��ذل��ك 
متويل اأبحاث املخرتعني لتحويلها ملنتجات 
وم�����ش��ارك��ة امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة وامل�����ش��رف��ي��ة 
ق��ائ��م منها  ت��ط��وي��ر م���ا ه���و  اأو  ل��ت��م��وي��ل��ه��ا، 
وتطبيق اأ�شاليب واأنظمة راأ�س املال اجلريء 
املخرتعني  متويل  خالله  من  ميكن  ال��ذي 
لإجن�����از اخ���رتاع���ات���ه���م. واأع��ت��ق��د اأن ه��ن��اك 
وال�شتفادة من  املجال  ُتبذل يف هذا  جهوداً 
النجاحات  ذات  العاملية  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
اإلى  اإ�شافة  الخ��رتاع��ات،  يف جم��ال تطوير 
اأه��م��ي��ة دخ����ول امل��وؤ���ش�����ش��ات اخل��ا���ش��ة مل��ج��ال 
لحت�شان  كبرية  ب�شورة  والتطوير  البحث 
تلك  اأج��ل حتويل  م��ن  املخرتعني؛  ورع��اي��ة 
الخرتاعات اإلى منتجات اقت�شادية ترعاها 
ومتول  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ه��ذه 
اقت�شادي،  الأول  م��ب��داأي��ن:  م��ن  تطويرها 
ِقبلَها  م��ن  اجتماعية  كم�شوؤولية  وال��ث��اين 

جتاه جمتمعاتها املحلية.
لل�سب�ب  م�ستحدثة  وظ�ئف  ظهرت   >
بفعل التطور التكنولوجي..م� تقييمك 
ا�ستحداث  التكنولوجي� يف جم�ل  لأثر 
موجودة؟  وظ�ئف  وتطوير  وظ�ئف 
وهل ا�ستط�ع ال�سب�ب ال�سعودي توظيف 

التكنولوجي� لتحقيق هذا الهدف؟
> يف علم اجتماع املعلومات نظرية جمتمع 
القوى  انح�شار  اإل��ى  ت�شري  التي  املعلوماتية 
اأع��م��ال��ه��ا بيديها  ال��ت��ي مت���ار����س  ال��ب�����ش��ري��ة 
وظهور اأ�شكال جديدة من الوظائف مل تكن 
القت�شادية  احل��ي��اة  طبيعة  ج���راء  م��األ��وف��ة 
ال��ت��درج  وامل��ال��ي��ة، واأن ه��ن��اك حت���وًل يف �شلم 
امل��ه��ن��ي يف ع��امل��ن��ا ال���ي���وم، وك���ذل���ك حت���ول يف 
فنالحظ  املجتمعية.  املهنية  التف�شيالت 
من خالل درا�شات متخ�ش�شة يف تف�شيالت 
املجتمع،  يف  املهنية  امل��ك��ان��ة  ودرا����ش���ات  امل��ه��ن 
علم  يف  املهنية  ال�����ش��المل  درا����ش���ات  ح��ت��ى  اأو 
الجتماع التنظيمي والإدارة اأن هناك ارتقاء 
مهن على ح�شاب اأخرى، وانح�شار مهن على 
ح�شاب اأخرى. لذلك؛ هناك روؤية تقول اإنه 
على اجلامعات واملعاهد العليا التفاعل املهم 
ل  وُت��ع��دِّ ت�شيف  بحيث  ال��ت��غ��ريات،  تلك  م��ع 
م��ن ب��راجم��ه��ا الأك��ادمي��ي��ة مب��ا ي��ت��واك��ب مع 
به  ت��ق��وم  م��ا  وه���ذا  العمل.  ���ش��وق  احتياجات 
اجلامعات واإن كان ب�شكل بطيء ل يتنا�شب 
واملهن،  الوظائف  �شوق  التغري يف  مع حركة 
كذلك اإقبال ال�شباب على الربامج التدريبية 
احتياجات  تنا�شب  معينة  مهارات  لكت�شاب 
ف��ق��دوه من  ع��م��ا  وللتعوي�س  ال��ع��م��ل،  ���ش��وق 
�شوق  لحتياجات  منا�شبة  اأكادميية  برامج 
العمل، هو موؤ�شر اإيجابي. نالحظ اأي�شاً اأن 
التقنية خلقت فر�س عمل ذاتية كبرية �شواء 
ال�شركات  اأو  الذكية  التطبيقات  خ��الل  من 
اإ�شافة  الإلكرتونية،  التجارة  على  القائمة 
الأعمال،  اإلى �شيوع موؤ�ش�شات و�شركات رواد 
ك��ل ه��ذه وغ��ريه��ا جت��د اإق��ب��اًل ك��ب��رياً عليها 
العامل. وهناك تغيري يف  اململكة ويف دول  يف 
الإقبال  خ��الل  من  اجلامعية،  التف�شيالت 
حالة  فر�شته  التخ�ش�شات  م��ن  من��ط  ع��ل��ى 
�شوق العمل وهو حالة طبيعية حلالة عاملية >

التنمية اإلدارية

21

هـ
14

4
1 -

ى  
ول

األ
ي 

اد
م

ج
 -

 17
2

د  
عد

ال



k
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واملساعدة 

واملشورة
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اأ. عبداملجيد فقيهي
k

ال�شيق، يف  التي رمبا تت�شّبب لنا يف  الأخبار  اأو  الأح��داث  اأو  امل�شكالت  اليومية كثرٌي من  َتعِر�ُس لنا يف حياتنا 
نا اأو اإرباك م�شريتنا، منها ما يتعلق مبحيط العائلة واملنزل، ومنها ما ميتدُّ اإلى دائرة اأو�شع من جمتمع  َتعرثُّ
�شبًبا رئي�شاً، كاملجازفة يف  العوار�س منثُل فيه نحن  اأو حتى غري مقرب. وهناك نوع من هذه  ب  خارجي مقرَّ
يجعلنا  ما  وهو  دائماً،  بها  اجلهل  اأو  اأحياناً  بعلمنا  والأنظمة  القوانني  اأو مخالفة  عالية  ا�شتثمارات مبخاطر 

ل العقوبة. عر�شة للجزاء وحتمُّ
هم ذوي ب�شرية جيدة مل�شاعدتنا والتفكري معنا يف احللول التي  هناك دائًما اأ�شدقاء ن�شفهم باملنقذين اأو َنُعدُّ
قد تكون غائبة عنا، في�شرعون يف م�شاعدتنا، وتقدمي الدعم لنا، نلجاأ اإليهم كمقربني جداً، اكت�شبوا لدينا ثقة 
كبرية، وجتمعنا العديد من القوا�شم امل�شرتكة التي جتعلنا ن�شمح لهم مبعرفة اأ�شرارنا ومناق�شة اأدق التفا�شيل 
حتى املحرج منها، وكلنا ثقة يف اأنهم ل يطمحون لهدف النتفاع، بل غايتهم هي الن�شح والإر�شاد والتوجيه، فاإن 
مل ت�شاعدنا توجيهاتهم يف التخل�س من اأزماتنا ف�شتكون حتًما عاماًل م�شاعداً لوقف زيادة تفاقمها، اأو اإيجاد 
اأو محاولة هدمنا يف  اإهانتنا  اإلى  باأنهم لن ي�شعوا  اليقني  لنا، و�شيقفون معنا لتجاوزها، مع  املنا�شبة  البدائل 

نٍّ ُيبطُل �شعَيهم، اأو �شخريٍة تف�ِشُد عملَهم. امل�شتقبل مِبَ
واحلال كذلك يف منظمات الأعمال؛ اإذ يوجد الكثري مما قد يعيق تقدمنا، اأو ُيخل بالوفاء مبتطلبات الإجناز 
املرجوة، فهناك اأخطاء بع�شها ب�شبب توارث الإجراءات ومنطية الروتني يف العمل، اأو جلهلنا مبا ينبغي اأن يقوم 
به اأفراد اأو اأق�شام اأخرى داخل املنظمة. كل تلك الأحداث لها دور كبري وموؤثر يف قدرتنا على حتقيق الأهداف، اأو 

اأن تقدح يف جودة التنفيذ واملخرج النهائي لإجنازاتنا التي نتوقع غالباً اأنها اأف�شل ما ن�شتطيع تقدميه.
هل املراجعة الداخلية مبنزلة ال�شديق املتوقع؟

اأو التدقيق الداخلي-كما ت�شمى يف بع�س البلدان العربية-قد  اإدارة املراجعة الداخلية،  يف الواقع مبجرد ذكر 
يتبادر اإلى ذهنك اأنه الن�شاط الذي يجلب معه امل�شكالت، ويبحث عن املالحظات ولن يقدم اإل التو�شيات التي 
ل تتنا�شب مع ممار�شاتنا واإمكانياتنا التي تن�ُشد املثالية يف مخالفة للواقع العملي اأحياًنا كثرية. وهذه النظرة 

لالأ�شف خاطئة وغري من�شفة، فاإذا فكرت يف �شحة جوابي �شيتبادر اإلى ذهنك �شوؤال اآخر مهم وهو:
هل هي محل الثقة-ك�شديق-وميكننا اأن نف�شح عن تعرثاتنا والعقبات التي نواجها لتحقيق الأهداف؟

املراجعة الداخلية اأو التدقيق الداخلي هي اإحدى اأهم اأدوات الإدارة العليا التي يَن�شب تركيزها يف تقدمي الدعم 
ر�شيدة،  ق��رارات  واتخاذ  املنظمة  اأه��داف  لتحقيق  فيها  والعاملني  املنظمة  يف  للم�شوؤولني  وامل�شورة  وامل�شاعدة 
اأداء املهام بالطريقة الأف�شل، التي حتقق الكفاءة والفاعلية والرت�شيد، وتقييم  وت�شويب الإجراءات وجتويد 
اأو  اأو الهدر  املخاطر التي قد تتعر�س لها املنظمة وحماية حقوق وممتلكات املنظمة والعاملني بها من العبث 

ال�شتغالل للمن�شب اأو جتاوز احلدود.
فعندما نعترب املراجعة الداخلية �شديًقا لالإدارات التي َتخ�شع للمراجعة وتقدمي املعلومات والبيانات )الكافية، 
واملنا�شبة، والوا�شحة، والدقيقة( التي تعك�س حقيقة املمار�شات والعمليات املنفذة؛ �شتحظى هذه الإدارات بقدر 
وتطوير  حت�شني  ى  تتوخَّ باملجان  الإدارات  لهذه  مة  املقدَّ التو�شيات  فكل  »جماناً«.  والدعم  امل�شاعدة  من  كبري 
العمليات وجتويد الإجراءات، والإ�شادة باجلهود املبذولة لتنفيذ املهام املنوطة، وتو�شيح مواطن القوة وتعزيزها 
واكت�شاف مواطن ال�شعف والتو�شية مبعاجلتها، والأخذ بالإجراءات الت�شحيحية، وممار�شة املهام ال�شحيحة، 

والتي �شتكون مدعومة بالأنظمة والقوانني، وُموؤيدة من الإدارة العليا يف منظمتك.
اأعلى  من  مبا�شر  واإ�شراف  توجيه  حتت  كافية  با�شتقاللية  احلكومية  الأجهزة  يف  تعمل  الداخلية  املراجعة  اإن 
والق�شرية  الإ�شرتاتيجية  والأه��داف  للمنظمة  العامة  التوجهات  ي�شتدعي الطالع على  اإداري��ة، وذلك  �شلطة 
الأجل. وهي اإذ تعك�س �شورة حقيقية وواقعية وعادلة، متنح امل�شوؤول فر�شة ا�شت�شراف واقع املنظمة ا�شت�شراًفا 
حقيقيًّا، وذلك ي�شتدعي قدًرا كافًيا من ال�شالحيات ملراجعة وتدقيق كافة اأعمال املنظمة من قبل اأفراد اأكفاء 

وموؤهلني تاأهياًل جيًدا ويبذلون العناية املهنية الالزمة اأثناء ممار�شتهم ملهامهم.
�شورًة  يديك  بني  ت�شع  الداخلية  املراجعة  ن�شاط  عن  املخت�شرة  الكلمات  لهذه  قراءتك  َلَعلَّ  القارئ؛  عزيزي 
حقيقًة عن عمل ون�شاط املراجعة الداخلية، واأهمية اعتباره ن�شاطاً �شديقاً ينتمي للجهاز نف�شه، واأنه لي�س من 
�شمن اأهدافه اإظهارك ب�شكل ل يليق بك، اأو اإ�شعاف مكانتك التي تعك�س مكانة اجلهة نف�شها التي ينتمي اإليها، 
اإذ يجب األ يخالطنا �َشكٌّ يف اأن هذا الن�شاط لديه اأولوية ق�شوى وهي تقدمي الدعم دائماً. وكن على ثقة يف اأن 

املراجعة الداخلية »تعمل مل�شاعدتك، ولي�س مل�شاءلتك« >

مقال

اإدارة املراجعة الداخلية - معهد الإدارة العامة 

أنظمة و لوائحأنظمة و لوائح
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اإدارة املراجعة الداخلية - معهد الإدارة العامة 

أنظمة و لوائحأنظمة و لوائح

احلبس التنفيذي للمدين

د. أحمد مخلوف
أستاذ القانون املشارك
معهد اإلدارة العامة

ن�شت املادة الثالثة والثمانون من نظام التنفيذ ال�شادر مبوجب 
امل��ر���ش��وم امل��ل��ك��ي رق��م م/ )53( وت��اري��خ  1433/8/13ه������� ع��ل��ى اأن 
ُي�شدر قا�شي التنفيذ-بناًء على اأحكام ه�ذا النظام-ُحكماً بحب�س 
وي�شتمر احلب�س حتى  التنفيذ،  امتناعه عن  له  ثبت  اإذا  املدين؛ 

يتم التنفيذ.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة لم��ت��ن��اع ال�����ش��خ�����س الع���ت���ب���اري ع���ن ال��ت��ن��ف��ي��ذ، فقد 
التنفيذي  احلب�س  اأحكام  اأن  والثمانون  ال�شاد�شة  امل��ادة  اأو�شحت 
تكون على املمثل النظامي لل�شخ�س املعنوي اخلا�س، اأو املت�شبب 
كان  اإذا  هنا  احلب�س  ويقت�شر  من�شوبيه.  من  التنفيذ  اإع��اق��ة  يف 
اأو  به،  القيام  املعنوي  ال�شخ�س  التنفيذ فعاًل يتوجب على  محل 

المتناع عن فعله.
هو  ال�شعودي  النظام  يف  التنفيذي  احلب�س  اأن  ذل��ك  من  ويتبني 
قام  وال���ذي  التنفيذ،  ع��ن  املمتنع  امل��دي��ن  على  لل�شغط  و�شيلة 
باإخفاء اأمواله اإ�شراراً بدائنيه، فيتم تقييد حريته لفرتة زمنية 
معينة لجباره على الوفاء؛ وبالتايل فاإن احلب�س التنفيذي يعد 

نوًعا من اأنواع الإكراه البدين �شد املدين املمتنع عن اأداء دينه.
احل�لت التي ل يجوز فيه� حب�س املدين:

وقد بينت املادة الرابعة والثمانون من نف�س النظام احلالت التي 
ل يجوز فيها حب�س املدين، واإن امتنع عن تنفيذ احلكم ال�شادر 

�شده، وتتمثل يف احلالت التالية:
للوفاء  كافية  ظاهرة  اأم���وال  للمدين  كانت  اإذا  الأول���ى:  احلالة 

باحلق الذي عليه وميكن احلجز والتنفيذ عليها.
كفياًل  قدم  اأو  م�شرفية،  كفالة  املدين  قدم  اإذا  الثانية:  احلالة 

ين. مليئاً، اأو كفالة عينية تعادل الدَّ
احلالة الثالثة: اإذا ثبت اإع�شار املدين، وفقاً لأحكام النظام.

يكن  ال��دائ��ن، ما مل  اأ���ش��ول  املدين من  ك��ان  اإذا  الرابعة:  احلالة 
ين نفقة �شرعية مقررة، فيتم حب�شه. الدَّ

احلالة اخلام�شة: اإذا ثبت ب�شهادة الهيئة الطبية املخت�شة اإ�شابة 
املدين مبر�س ل يتحمل معه احلب�س.

احلالة ال�شاد�شة: اإذا كان املدين امراأة حاماًل، اأو كان لها طفل مل 
يتجاوز الثانية من عمره.

احلب�س التنفيذي للمدين ل ُي�سقط الدين امل�ستحق عليه:
من  والثمانني  اخلام�شة  للمادة  وف��ق��اً  امل��دي��ن  حب�س  ي���وؤدي  ول 

تنفيذ  اإن  اأي  عليه،  امل�شتحق  الدين  اإ�شقاط  اإل��ى  التنفيذ  نظام 
ال�شجن  اإدارة  وُتهيئ  احل��ق،  انق�شاء  اإل��ى  ي��وؤدي  ل  املدين  حب�س 

نه من الوفاء بديونه، اأو ت�شويتها. للمحبو�س ما مُيكِّ
م�سوؤولية املتبوع عن �سداد دين املحبو�س ب�سبب خط�أ ت�بعيه:
ومن نافلة القول اأن ن�شري اإلى احلكم ال�شادر من ديوان املظامل 
وال����ذي ق�����ش��ى مب�����ش��وؤول��ي��ة وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ع��ن ���ش��داد ال��دي��ن 
املكلف  الع�شكري  من  هروبه  اإثر  امل�شجونني،  اأحد  على  امل�شتحق 
كان  »وملا  مقرراً:  احلرا�شة،  يف  الأخري  اإهمال  نتيجة  بحرا�شته؛ 
ب�شياع  وذل��ك  امل��دع��ي،  على  ���ش��رراً  يرتب   )...( ال�شجني  ه��روب 
التنفيذ  م��ن  يتمكن  ل��ن  اإذ  ال�شجني،  على  بها  امل��ح��ك��وم  امل��ب��ال��غ 
عدم  على  ال�شرعي  الن�س  مع  �شيما  ل  الأم���وال،  تلك  ب��رد  عليه 
به  املحكوم  املبلغ  ت�شديد  يتم  حتى  ال�شجن  من  �شراحه  اإط��الق 
على ال�شجني الهارب، واإنه ل ميكن رفع ال�شرر الذي وقع على 
املدعي اإل برد تلك املبالغ اإليه، فاإنه يتعني اعتبار املدعى عليها 
اأ�شاب املدعي  امل�شوؤولة عما  املنورة( هي  )�شرطة منطقة املدينة 
من �شرر، ومن ثم تكون م�شوؤولة عن رفع ال�شرر عنه، ذلك اأن 
من املبادئ امل�شتقرة يف الفقه والق�شاء الإداري ويف ق�شاء ديوان 
�شدرت  متى  تابعيه  اأعمال  عن  م�شوؤوًل  املتبوع  اعتبار  املظامل، 
منه اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�شببها. لذلك حكمت الدائرة باإلزام 
املدعى عليها باأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ثالثمائة وثالثة 
ال�شادر يف  األف ريال ملا هو مو�شح بالأ�شباب. )احلكم  وثالثون 
الق�شية رقم 1/2697 لعام 1434ه�، جل�شة 1425/5/16ه� من�شورة 

يف جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية �س 447( >
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خطوة مهمة و�صر  تفوق الدول املتقدمة

تجنيس المتميزين والمبدعين استثمار
في الكفاءات البشرية

يف خطييوة تهدف اإىل ا�صتقطاب املتميزين واملبدعيين من خمتلف اأنحاء العامل، فتحت اململكة باب جتني�س 

الكفيياءات ال�صرعية، والطبييية، والإدارية، والعلمية والثقافييية، والريا�صية والتقنية؛ مبييا ي�صهم يف تعزيز 

عجليية التنمييية، ويعود بالنفع على الوطن يف املجالت املختلفيية.  وتاأتي هذه اخلطوة يف ا�صتقطاب هوؤلء 

املتميزين من اأهل العلم والفكر والإبداع وذوي الخت�صا�س متا�صًيا مع روؤية 2030؛ الهادفة اإىل تعزيز البيئة 

اجلاذبيية وا�صتثمييار الكفاءات الب�صرييية وا�صتقطاب املتميزييين واملبدعن.  يف الق�صييية التالية نتعرف على 

الأبعاد الكاملة لتجني�س املبدعن يف ال�صعودية.

إعداد:  شقران الرشيدي

قضية العدد

تعزيز الكف�ءات
يف  وامل��ب��دع��ني  امل��ت��م��ي��زي��ن  جتني�س  ي�شمل 
ال�����ش��ع��ودي��ة ال��ع��ل��م��اء ال�����ش��رع��ي��ني، وع��ل��م��اء 
الطب وال�شيدلة، والريا�شيات، واحلا�شب 
وال��ت��ق��ن��ي��ة، وال���زراع���ة، وال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة 
وال��غ��از،  وال��ن��ف��ط،  وال�شناعة،  وامل��ت��ج��ددة، 
الأ�شياء،  واإن��رتن��ت  ال�شطناعي،  وال��ذك��اء 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات وال����ب����ي����ان����ات ال�����ش��خ��م��ة، 

وه���ن���د����ش���ة ال����ربجم����ي����ات، وال����روب����وت����ات 
واحلوا�شيب عالية الأداء، والنانو، والبيئة 
والطريان،  الف�شاء  وعلوم  واجليولوجيا، 
اإ�شافة اإلى املوهوبني واملبدعني يف املجالت 
وغريها  والفنية،  والريا�شية،  الثقافية، 
وتعزيز  دع��م  ت�شهم يف  التي  امل��ج��الت  م��ن 
الكفاءات ال�شعودية، ونقل املعرفة، وكذلك 
ال�شعودية؛  اإليها  حتتاج  التي  املجالت  يف 

العلماء  مثل  اجلغرافية،  لطبيعتها  نظًرا 
وحتقيق  املياه،  حتلية  تقنية  يف  املتميزين 
ت�����ش��ري��ع عجلة  الأه������داف وال��ت��ط��ل��ع��ات يف 
التنمية، مبا يعود على الوطن واملواطنني 

باخلري والنفع العام.
اإ�س�فة قوية

ال�شورى،  جمل�س  ع�شو  يقول  ذل��ك  ح��ول 
اأن  "اأعترب  ال���را����ش���د:  ال���رح���م���ن  اأ.ع����ب����د 
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ال�����ش��م��اح ب��ت��ج��ن��ي�����س ال���ك���ف���اءات امل��م��ي��زة يف 
�شت�شهم  اإيجابية  خطوة  املجالت  مختلف 
الوطن،  يف  والنماء  التنمية  عجلة  دفع  يف 
ال�شريفني  بقيادة خادم احلرمني  واململكة 
امل��ل��ك �شلمان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز و���ش��م��و ويل 
�شلمان- بن  الأم��ري محمد  الأم��ني  عهده 
يحفظهما اهلل-حري�شة على حتقيق النمو 
والتطور يف مختلف املجالت، ول �شك يف اأن 
برنامج الإقامة الدائمة الذي مت اإطالقه 
م���وؤخ���راً ك���ان ه��دف��ه ا���ش��ت��ق��ط��اب ال��ك��ف��اءات 
وهناك  اململكة،  يف  ل��الإق��ام��ة  وت�شجيعهم 
ك���ف���اءات يف ت��خ�����ش�����ش��ات ن�����ادرة حت��ت��اج��ه��ا 
بالأبحاث والبتكارات، ومن  اململكة تتعلق 
امل���ه���م ا���ش��ت��ق��ط��اب الأج����ان����ب امل��م��ي��زي��ن يف 
التخ�ش�شات التي حتتاجها عمليات البناء 
اجلن�شية،  منحهم  خ��الل  م��ن  وال��ت��ط��وي��ر 
ب���الإ����ش���اف���ة ل���ال����ش���ت���ف���ادة م����ن الأج����ان����ب 
مواليد ال�شعودية ممن ميلكون خربات يف 
يف  عا�شوا عقوداً  تخ�ش�شات مهمة، وممن 
وم�شاهمني  ال�شنني  ع�شرات  ولهم  اململكة 

يف املجتمع والقت�شاد".
م��ن��ح اجل��ن�����ش��ي��ة  "اإن  ال���را����ش���د:  واأ�����ش����اف 
�شي�شهم يف  امل��م��ي��زة  ل��ل��ك��ف��اءات  ال�����ش��ع��ودي��ة 
وه��ذا  وخ��الف��ه،  الباحثني  ق��اع��دة  تو�شيع 
ف��م��ث��اًل يف  م��ت��ق��دم��ة،  الأم����ر متبع يف دول 
البارزين  ا�شتقطاب  يتم  واأمل��ان��ي��ا  اأم��ريك��ا، 
يف  خرباتهم  م��ن  لال�شتفادة  العلماء  م��ن 
هذا  تتبنىَّ  الآن  واململكة  البحوث،  مراكز 
التوجه، وهذا اأمر اإيجابي، وكان هناك يف 
اأط��روح��ات تطرح م��ن وق��ت لآخ��ر  ال�شابق 
حول منح اجلن�شية للمميزين، وال�شتفادة 
من اخلربات من الأجانب الذين يعي�شون 
يف اململكة، وهذه اخلطوة املهمة من املوؤكد 
التنمية  لعملية  قوية  اإ�شافة  �شتكون  اأنها 

والنماء يف بالدنا".
جتني�س املبدعني

وت���ع���ل���ي���ًق���ا ع����ل����ى ف����ت����ح ب�������اب ال��ت��ج��ن��ي�����س 
اأ.فهد  بال�شعودية، يوؤكد الكاتب ال�شحفي 
ال��ع��امل  دول  ك���ل  اأن  ال��دغ��ي��رث،  اإب���راه���ي���م 
التجني�س،  تطبق  و���ش��رق��اً  غ��رب��اً  املتقدمة 

<<  أ. عبد الرحمن الراشد:
جتنيس الكفاءات املميزة 

يف مختلف املجاالت خطوة 
إيجابية لدفع عجلة النماء

 يف الوطن

جتني�س الكف�ءات .. جن�ح�ت 
واإجن�زات:

جن�ح�ت  �سجل  الــكــفــ�ءات  جتني�س 
الــعــ�مل  دول  م�ستوى  عــلــى  �سخمة 
املتقدمة، فعلى �سبيل املث�ل، الولي�ت 
ــة متــثــل اأكـــر  ــي ــك ــري ــدة الأم ــح ــت امل
املجن�سني  متيز  من  ا�ستف�دت  ــة  دول
يف �ــســنــ�عــة تــقــدمــهــ� واإجنـــ�زاتـــهـــ� 
املختلفة، وا�ستقطبت بهذه الطريقة 
ــ�ءات كــثــرية، وظــلــت اجلــ�مــعــ�ت  ــف ك
حمل  الأج�نب  ومبتعثوه�  الأمريكية 
اهتم�مهــــ� الأول، ومن الأدلة، ق�ئمة 
على  حتتوي  التي  الأمـريكية  نوبل 
اأمريكيني من اأ�سول اآ�سيوية وعربية.

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

املتميزين  ال��ع��ل��م��اء  ا���ش��ت��ق��ط��اب  اأج����ل  م��ن 
40% من  اإن  العامل، حتى  اأنحاء  �شتى  من 
اأ�شاتذة اجلامعات الأمريكية حالياً هم من 
علينا  خ��رج  ملا  التجني�س  ول��ول  املجن�شني، 
ابتكار )قوقل( بوا�شطة �شاب غري اأمريكي.

��ا  اأي�����شً ي��ت��م  "التجني�س  ال��دغ��ي��رث:  وق����ال 

الأه��داف، من بني عدة عوامل اأخرى، هو 
للو�شول  التعليم  �شيتطلبه  ال��ذي  الوقت 
اإ�شافتها  املن�شودة  العليا  امل�شتويات  اإل���ى 
ل��ل��خ��ربات وال��ت��ج��ارب؛ ل��ذل��ك واخ��ت�����ش��اراً 
اأخرى  البحث عن طرق  للوقت ل بد من 
ت��خ��ت�����ش��ر امل�����ش��اف��ة. ف��ا���ش��ت��ق��ط��اب ال��ع��ل��م��اء 
املتميزين من �شتى اأنحاء العامل ومنحهم 
ال��دع��م ال��ذي يتوفر ل��دى امل��واط��ن يعترب 
خطوة جريئة وغاية يف الأهمية، واأتكلم هنا 
عن الأمر امللكي الأخري اخلا�س بتجني�س 
مثل هوؤلء، وهو ما تطبقه حقيقًة كل دول 
الوليات  يف  و�شرقاً  غرباً  املتقدمة  العامل 
واإ�شرائيل،  واأ���ش��رتال��ي��ا،  واأمل��ان��ي��ا،  امل��ت��ح��دة، 
وغريها  ت��اي��وان،  يف  وحتى  بل  وبريطانيا، 
م��ن ال���دول ال��رائ��دة يف الب��ت��ك��ار والتقدم 
العلمي والثقايف. وعلى جانب اآخر، فرمبا 
ي��ت�����ش��اءل ال��ب��ع�����س ع���ن الآث������ار اجل��ان��ب��ي��ة 
للتجني�س على املجتمع، واحلقيقة اأن ذلك 
يف اأدنى �شلم الأولويات لدي �شخ�شياً؛ لأن 
نامية  كدولة  فاململكة  �شحيح،  غري  ذل��ك 

<< أ. فهد الدغيثر:
 دول العالم املتقدمة تطبق 
التجنيس و40% من أساتذة 
اجلامعات األمريكية حاليًا 

مجنسني

جتني�س 300 مبدع �سنويً� : 
يف  التجني�س  اأوامـــر  اأن  املتوقع  مــن 
�سوء  على  �ست�سدر  التي  ال�سعودية 
حده�  يف  تــتــجــ�وز  لــن  الرت�سيح�ت 
�؛  �سنويًّ جتني�س  اأمــر   300 الأعــلــى 
مركزًا  ت�سبح  اأن  من  اململكة  لتمكني 

متنوعً� للعلم واملعرفة.

يف جم����الت اأخ�����رى، ك��ال��ري��ا���ش��ة، وال��ف��ن، 
وال������درام������ا، وم�����ن اأه������م ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��ت��ي 
واأكرثها   2030 ال�شعودية  روؤي��ة  ت�شمنتها 
حت���دي���اً اجل���ان���ب ال��ع��ل��م��ي ال�����ذي ي��ت��ن��اول 
الب��ت��ك��ار والخ������رتاع وال��ت��ف��وق يف جميع 
التخ�ش�شات، و العامل املهم لتحقيق هذه 
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التنمية اإلدارية

ال��ت��وا���ش��ل الجتماعي  م��ن خ���الل م��واق��ع 
ت��وؤي��د  وح���م���الت  "ها�شتاقات"  و���ش��م��ن 
وكراهية  والن��غ��الق  ال���ذات  على  النكفاء 
الآخر وتق�شيم ال�شعوديني ح�شب اأ�شولهم 

ومناطقهم.
الغربية  الدول  "جتارب  ال�شعالن:  وقالت 
جن�شياتها  منح  يف  ج���داً  ناجحة  ال��ك��ربى 
ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن يف ك���اف���ة امل����ج����الت؛ لأن��ه��م 
وقرار  النواحي.  جميع  من  م�شافة  قيمة 
جتني�س الكفاءات املوؤهلة ياأتي بعد �شدور 
ال�شعوديني  ل��غ��ري  امل��م��ي��زة  الإق���ام���ة  ن��ظ��ام 
دول  اإح�������دى  وه�����ي  امل���م���ل���ك���ة،  اأن  ل��ي��ث��ب��ت 
جمموعة الع�شرين، وقد ا�شتلمت رئا�شتها، 
البيئة  تعزيز  باجتاه  ت�شري بخطى حثيثة 
اجل����اذب����ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار الأج����ن����ب����ي ودع����م 
القت�شاد واحلراك التنموي وخطط روؤية 

2030 وبرنامج التحول الوطني".
واأ���ش��اف��ت: "اإن م��ن اأب����رز اإي��ج��اب��ي��ات ه��ذا 
ال����ق����رار، ق��ط��ع ال��ط��ري��ق اأم�����ام ال��ك��ف��اءات 
وال���ع���ق���ول ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ه��ج��رة ل���ل���خ���ارج، 
للقيام  منهم  املهاجرين  ا�شتقطاب  واإع��ادة 

بدورهم يف خطة اململكة اجلديدة الهادفة 
لال�شتثمار يف امل�شتقبل". 

بن�ء واإ�سالح
وح��������ول امل�����و������ش�����وع ذات����������ه، ق�������ال امل���ح���ل���ل 
الق��ت�����ش��ادي وامل�����ش��ريف د.ف�����ش��ل ب��ن �شعد 
ُيعزز  ال��ك��ف��اءات  جتني�س  "اإن  البوعينني: 
بالتزام  تطبيقه  يتم  اأن  �شريطة  التنمية 

لديها ماليني الأجانب من القوى العاملة 
يف  وي�شاركوننا  بيننا  يعي�شون  عقود  ومنذ 
اإن  ب��ل  العي�س،  ورغ��د  والطماأنينة  الأم���ن 
ال�شعودية  اجلن�شية  على  ح�شل  بع�شهم 
وحتول اإلى مواطن يتمتع بكامل احلقوق، 
على  �شلبي  اأث����ر  اأي  يف  ذل���ك  ت�شبب  ف��ه��ل 
ل��ذل��ك، ل  اإ���ش��اف��ة  امل�شتوى الج��ت��م��اع��ي؟ 
اأتوقع �شياًل هائاًل من الأف��راد الذين قد 
يتم جتني�شهم؛ لأن ما نتحدث عنه محدد 
بقدرات معينة و�شري ذاتية قد ل تتوفر اإل 
لدى عدد قليل من الأفراد حول العامل".

العن�سرية
جمل�س  ع�شو  اأو�شحت  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
ال�����ش��ورى د.ل��ط��ي��ف��ة ال�����ش��ع��الن، اأن ق���رار 
الكفاءات خطوة مهمة ومف�شلية  جتني�س 
يف دعم قرار اتخذته ال�شعودية بال رجعة، 
وه��و الن��ف��ت��اح ال��ث��ق��ايف والج��ت��م��اع��ي على 
احل��داث��ة.  وقيم  الأن�شنة  وتعزيز  ال��ع��امل، 
�شيكون كبح  ال��ق��رار  ه��ذا  ن���واجت  اأح���د  واإن 
التي  اخل��ط��رية  وال�شوفينية  العن�شرية 
راأيناها تت�شاعد يف ال�شنوات الأخرية بقوة 

<< د. لطيفة الشعالن: 
 خطوة مفصلية يف 

دعم االنفتاح الثقايف 
واالجتماعي وسيكبح 
العنصرية والشوفينية

عهد  يف  املــتــمــيــزيــن  جتني�س 
امللك املوؤ�س�س:

العزيز- عبد  امللك  املوؤ�س�س  ا�ستع�ن 
و�سعت  عربية  اهلل-بكف�ءات  رحمه 
املدنية  الدولة  ت�أ�سي�س  يف  ب�سمته� 
من  ي��سني  يو�سف  مثل  ال�سعودية، 
للخ�رجية،  ــرًا  وزي كــ�ن  الــذي  �سوري� 
م�ست�س�ر  م�سر  مــن  وهــبــة  وحــ�فــظ 
�سي��سي ثم �سفريًا لل�سعودية يف لندن، 
ور�س�د فرعون وزيرًا لل�سحة، وغريهم 
م�ست�س�رون وموؤرخون، مثل خري الدين 
ــزة، واأحــمــد  ــم ــي، وفـــــوؤاد ح ــل ــزرك ال
ال�سقريي الفل�سطيني الذي ك�ن �سفري 

اململكة الدائم لدى الأمم املتحدة.

التنمية اإلدارية
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امل�شتحقني  جتني�س  ت�شمن  وان�شباطية 
احلل  �شيوجد  اأن���ه  على  م��وؤك��داً  فقط"، 
النازحة  القبائل  اأب��ن��اء  لبع�س  الأم��ث��ل 
واأب���ن���اء امل��واط��ن��ات امل��ت��زوج��ات م��ن غري 
التميز، ومبيناً  ال�شعوديني وفق معايري 
اإلى حتقيق التنمية  اأن اململكة يف حاجة 
ال��ب�����ش��ري��ة ووج�������ود ك����ف����اءات مي���ك���ن اأن 
وتعزيز  التنمية  وترية  ت�شريع  ت�شهم يف 
ال���ق���ط���اع���ات ال���ف���ك���ري���ة والق���ت�������ش���ادي���ة 
والتقنية  والعلمية  والطبية  وال�شرعية 

وغريها.
�شيحقق  "التجني�س  البوعينني:  وق��ال 
التنمية،  تعزيز عجلة  و�شي�شهم يف  ذلك 
املجالت  يف  ال��وط��ن  على  بالنفع  وي��ع��ود 
اإلى  اأَم�سِّ احلاجة  فاململكة يف  املختلفة؛ 
عقول وكفاءات ميكن اأن ت�شهم يف البناء 
القطاعات  وبخا�شة  القطاعات  وتنمية 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وم��ن��ه��ا امل���ي���اه وال���غ���ذاء 

وال�شناعة والتكنولوجيا".
التنوع

وم���ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال��ك��ات��ب والإع���الم���ي، 

ع�����ش��و ج��م��ع��ي��ة ك���ت���اب ال��������راأي، اأ.خ���ال���د 
اأن  على  �شتربهن  الأي����ام  اأن  ال�شليمان، 
املبدعني،  العلماء  بتجني�س  اململكة  قرار 
قرار �شحيح وين�شجم مع حتقيق اأهداف 
روؤية 2030، ويعزز قدراتنا على مواجهة 
حت���دي���ات احل���ا����ش���ر وت��ل��ب��ي��ة ط��م��وح��ات 

امل�شتقبل. 
وقال ال�شليمان: "اإن ا�شتقطاب وجتني�س 
ت��ق��دم  ي�����ش��ه��م يف  امل���ب���دع���ة ل  ال���ع���ق���ول 
امل��ج��ت��م��ع��ات وح�������ش���ب، ب���ل ي���ع���زز ال��ت��ن��وع 
وال���ت���ك���ام���ل ال�����ذي ت�����ش��ت��م��د م��ن��ه ال����دول 
امل���ت���ق���دم���ة ع��ن��ا���ش��ر ق���وت���ه���ا وم���ق���وم���ات 
ال�����ش��ع��ودي��ة جتني�س  وق�����رار  ازده����اره����ا، 

اأو اخرتاعاً  العلماء املبدعني لي�س بدعة 
املتقدمة  ال��ع��امل  دول  فجميع  ج���دي���داً، 
العقول  وجتني�س  ا�شتقطاب  على  تعمل 
وال��ط��اق��ات وال��ك��ف��اءات وامل��واه��ب املبدعة 
واملنتجة التي ت�شيف اإلى قدراتها وتعزز 
اإنتاجها، ومثل هذا القرار يجب اأن ُيقراأ 
بوعي ومتعن، بعيداً عن الهواج�س التي ل 
ت�شتند اإلى واقع؛ فالقرار ي�شع �شوابط 
ولن  للتجني�س،  دقيقة  ومعايري  �شارمة 
ي��ت��ج��اوز ع���دد امل��ج��ن�����ش��ني ���ش��ن��وي��اً ال��ع��دد 
توفر  اإّل يف ح��ال  يبلغه  وق��د ل  امل��ح��دد، 
متطلباته؛ مما يقلل من اأي مخاوف من 
على  ب��ل  الوطنية،  الهوية  على  ال��ت��اأث��ري 
الأخ���رى  ال����دول  اأث��ب��ت��ت جت���ارب  العك�س 
اأن امل��ب��دع��ني امل��ج��ن�����ش��ني ي��ن�����ش��ه��رون يف 
وعاداتها  ثقافتها  ويكت�شبون  املجتمعات 
وتقاليدها. فا�شتقطاب وجتني�س العقول 
امل��ب��دع��ة ل ي�����ش��ه��م يف ت��ق��دم امل��ج��ت��م��ع��ات 
الذي  والتكامل  التنوع  يعزز  بل  وح�شب، 
عنا�شر  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����دول  م��ن��ه  ت�شتمد 

قوتها ومقومات ازدهارها" >

<<  أ. خالد السليمان:  
جتنيس املبدعني ينسجم 

مع رؤية 2030 ويعزز 
قدراتنا على مواجهة 

احلاضر واملستقبل

قضية العدد

<<  د. فضل البوعينني: 
 اململكة يف حاجة إلى 

عقول وكفاءات ميكن أن 
تسهم يف بناء القطاعات 

اإلستراتيجية

مقال

k

بني  الــريــ��ــســي«  »التجني�س 
التوطني والزدواجية:  

انت�سرت ظ�هرة »التجني�س الري��سي« 
امل��سية  الثالثة  العقود  خالل  ع�ملًي� 
ري��سية  ملــواهــب  تفتقر  ــدان  بــل يف 
اإىل  جن�سيته�  ملنح  دفعه�  م�  حملية؛ 
لعبني يدعمون منتخب�ته� وميثلونه� 
يف املــحــ�فــل الــعــ�ملــيــة، وخــ��ــســة يف 
لتجني�س  اأنواع  وهن�ك  الع�مل،  ك�أ�س 
منح  وهو  »التوطني«،  اأوله�  الالعبني، 
د�ستورًي�  ملواطن  اجلن�سية  دولة  اأي 
الدولة  يف  ن�س�أ  كونه  الق�نون،  وفــق 
اأم�  اأخرى.  دولة  من  جذوره  اأن  رغم 
فهي  املزدوجة«،  »اجلن�سية  ي�سمى  م� 
ح�سول الالعب على جن�سية بلد اآخر 

اإىل ج�نب جن�سية بلده الأ�سلي.
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مقال

باحث واأكادميي وخبري يف التنمية القت�سادية  k

االقتصاد وأصول »التنمية اإلقليمية«

اجلوالت 
امليدانية 
يف مناطق 

اململكة تشهد 
بالتطور 
امللحوظ 
يف بنيتها 
األساسية

،،

د. حممد ي��سف

k

الأ�شا�شي لظهور  املحرك  النامية متثل  الدول  واأو�شاع  املتقدمة  الدول  اأو�شاع  العميقة بني  القت�شادية  الفجوة  ومازالت،  كانت، 
الفكر التنموي احلديث؛ ذلك لأن الهدف الأ�شا�شي من كل اأفكار التنمية هو محاولة حتديد م�شببات ظهور هذه الفجوة، ثم البحث 

يف الو�شائل الكفيلة بردمها، ومبا يتوافق مع ظروف وخ�شو�شيات الدول النامية.
وملا كان الفكر التنموي يعتمد على قواعد واأ�شول عملية ر�شينة، وتدور كلها حول طرق ال�شتغالل الر�شيد للموارد القت�شادية، 
فاإن هيكل موارد الدولة، وحالة الوفرة اأو الندرة التي تتميز بها هذه املوارد، تلعب دوراً بارزاً يف ترتيب اأفكار التنمية التي تنا�شب 
اأو�شاع وظروف هذه الدولة اأو تلك. فعندما تكون املوارد الب�شرية هي عماد املوارد القت�شادية، �شريكز الفكر التنموي ال�شائد داخل 
الدولة على تعزيز دور الب�شر يف �شناعة التنمية ويف تعزيز ا�شتدامتها. انظر مثاًل حلالة القت�شاد ال�شيني؛ ف�شتجد اأن تطوير 
اله هو اأبرز ما اهتمت به برامج التنمية التي اعتمدتها �شيا�شاته القت�شادية، وهي اأي�شاً اأبرز اإجنازاته التنموية. اأما  اإنتاجية ُعمَّ
عندما تكون املوارد الطبيعية هي املكون الأول يف قائمة موارد الدولة، �شي�شبح الهتمام بتوظيف هذه املوارد بطريقة تنموية هو 
ال�شغل ال�شاغل للفكر التنموي؛ وهذا حال غالبية البلدان املنتجة للموارد الطبيعية اخلام، كحال القت�شاد اخلليجي عموماً. وعلى 
هذا املنوال، ت�شبح اأفكار واأطروحات »التنمية الإقليمية« �شائدة يف البلدان وا�شعة الرقعة اجلغرافية ومنخف�شة الكثافة ال�شكانية، 

و�شت�شيطر هذه الأفكار والأطروحات على عملية ر�شم ال�شيا�شات القت�شادية التي ت�شتهدف زيادة اإنتاجية اأقاليمها اجلغرافية.
اإ�شباع  والتنمية الإقليمية-وفق هذا املنظور-تعني عملية متعددة املناهج لتطوير الأقاليم اجلغرافية للدولة، ولرفع قدراتها يف 
الُبعد القطاعي الذي يدور اهتمامه حول  اأبعاداً متعددة. فهناك  اأن لهذه التنمية  احلاجات الأ�شا�شية ل�شكان هذه الأقاليم. كما 
ن�شاط  اإقليم معني يف  املرتتبة على تخ�ش�س  الآث��ار  املكانية، وماهية  القطاعات القت�شادية للجغرافيا  البحث يف مدى مالءمة 
اقت�شادي دون غريه. وهناك ُبعد جغرايف يركز على ق�شايا التوازن اجلغرايف، وي�شتهدف اأن تعم النه�شة احل�شرية والقت�شادية 
كامل الأقاليم اجلغرافية للدولة، بطريقة عادلة وبدون حتيز قطاعي وتركز ا�شتثماري. ولكي نزيد م�شطلح »التنمية الإقليمية« 
و�شوحاً، �شنحاول ت�شليط بع�س الأ�شواء على اأ�شول هذه التنمية يف حالة اقت�شاد وا�شع الرقعة اجلغرافية كالقت�شاد ال�شعودي، 

ثم نتبعه باقرتاح بع�س املوؤ�شرات التي تقي�شها.
اإن جولة ميدانية يف مناطق اململكة اخلم�شة كفيلة باأن تو�شح التطور امللحوظ الذي �شهدته البنية الأ�شا�شية )الفوقية والتحتية( يف 
هذه املناطق، وكافية لتوؤكد على حقيقة ارتفاع ن�شيب نفقات البنية الأ�شا�شية من جملة الإنفاق العام ال�شنوي للحكومة. ومبنطق 
التنمية، هناك عالقة وطيدة بني تطور قطاع البنية الأ�شا�شية وبني تعمق التنمية الإقليمية. ول غرابة يف ذلك طاملا علمنا اأن هذه 
البنية الأ�شا�شية ت�شهم يف حتقيق الرتابط والتكامل بني اأقاليم اململكة اأفقياً، وتعزز الت�شابكات القطاعية داخل كل اإقليم راأ�شياً. 
وانت�شار  املختلفة،  اأقاليمها  الطبيعية يف  اململكة اجلغرافية، وتنوع مواردها  ات�شاع رقعة  اأن  بالتاأمل هنا، هي  واملالحظة اجلديرة 
املناطق ال�شتثمارية واملدن ال�شناعية املتخ�ش�شة يف هذه الأقاليم، كل ذلك مل يقف حائاًل دون حدوث طفرة يف ترابطها اجلغرايف 
بفعل البنية الأ�شا�شية املتطورة. فالبنية الأ�شا�شية اإذن قد �شاهمت يف خلق روابط اأفقية قوية بني الأقاليم واملناطق ال�شتثمارية 
اأنه ل توجد  واملدن ال�شناعية ال�شعودية وبع�شها البع�س، وبينها وبني الأ�شواق الداخلية واخلارجية. لكن جتدر املالحظة اأي�شاً 
�شواهد قوية تدل على فاعلية هذه البنية الأ�شا�شية يف تطوير الت�شابك القطاعي الراأ�شي داخل كل اإقليم على حدة. وبعبارة اأخرى، 
ل تتوافر لدينا دلئل على جناح البنية الأ�شا�شية املتطورة يف تعميق الت�شنيع التنموي داخل الأقاليم املختلفة. ودليلنا على ذلك اأن 
املدخالت امل�شتوردة مازالت ت�شكل ن�شبة مهمة من مدخالت الإنتاج يف القطاعات القائمة يف الأقاليم واملناطق واملدن ال�شتثمارية 
وال�شناعية. وبالنتيجة، مازالت اأحوال التنمية الإقليمية تفتقر للمقومات ال�شرورية-ويف مقدمتها البنى الأ�شا�شية الالزمة-لكي 
ترتابط الأن�شطة القت�شادية راأ�شياً لتكون »العناقيد ال�شناعية« التنموية. ولكي ُيعالج هذا الق�شور، نعتقد اأنه يتعني على �شانع 

�شيا�شات التنمية الإقليمية اأن يهتدي باملوؤ�شرات التالية وهو ير�شم �شيا�شات امل�شتقبل التنموية:
القت�شادية  القطاعات  على  واخلا�س  العام  ال�شتثماري  الإنفاق  توزيع  عدالة  يقي�س  وهو  الإقليمي:  التوازن  درجة  موؤ�شر   •
املختلفة داخل الأقاليم اجلغرافية. وميكن قيا�شه بطريقة املتو�شطات اجلغرافية الب�شيطة واملركبة، من خالل ن�شبة حجم الإنتاج 
اإلى م�شاحته اجلغرافية، ثم عقد مقارنات منتظمة بني الأقاليم املختلفة، لتقييم التطور يف  اإلى عدد �شكانه و/اأو  داخل الإقليم 

هذا املوؤ�شر.
ال�شلع  واأ�شعار  الإنتاج  مدخالت  اأ�شعار  بني  مقارنة  بعقد  الإقليم:  داخل  التكنولوجي  والتوطن  ال�شناعي  العمق  درجة  • موؤ�شر 
واخلدمات املنتجة؛ لتحديد مقدار القيمة امل�شافة لعنا�شر الإنتاج داخل الإقليم، ثم حتديد م�شاهمة عن�شر التكنولوجيا يف هذه 

القيمة امل�شافة، مع حتديد التطور يف ن�شبة تكنولوجيا الت�شنيع لإجمايل الأ�شول امل�شتغلة يف الإقليم ومقارنتها بباقي الأقاليم.
ن�شبة  خالل  ومن  العمل،  �شاعة  اأجر  يف  التطور  ح�شاب  خالل  من  وحتدد  الإقليم:  داخل  من  العمالية  املهارة  درجة  • موؤ�شر 

الأجور للكفاءات الوطنية اإلى اإجمايل القيمة امل�شافة داخل الإقليم.
املكونات  وعلى  قيا�شه،  املراد  الإقليم  على  املكون  هذا  ح�شاب  ويقت�شر  لالإقليم:  القت�شادية  الأن�شطة  يف  املحلي  املكون  • موؤ�شر 
الإقليم مع  اأن�شطة  املوؤ�شر؛ �شيحدث ترابط بني  اإقليمية« نقرتحها. ومبراعاة هذا  »�شهادات من�شاأ  الإقليم وفق  التي تنتج داخل 

املوارد الطبيعية املتوافرة باجلوار اأو بالقرب منه، ومبا يقلل من تكاليف النقل والتخزين والإنتاج.
اأ�شول هذه البنية الأ�شا�شية على الأقاليم  • موؤ�شر العائد على البنية الأ�شا�شية داخل الإقليم: ويح�شب من خالل توزيع قيمة 

املختلفة، ثم ن�شبة الإنتاج الكلي داخل الإقليم اإلى ح�شته من البنية الأ�شا�شية.
وعموماً، فاإذا اأمكن للموؤ�شرات ال�شابقة اأن ت�شاعد يف قيا�س التطور احلا�شل يف التنمية الإقليمية داخل القت�شاد الوطني، فاإنها 
�شتقوم بدور رقابي فعال يف احلفاظ على اأ�شول هذه التنمية يف حالة القت�شاد ال�شعودي؛ ومبا يجعل ات�شاع الرقعة اجلغرافية 

ال�شعودية خادماً للتنمية القت�شادية امل�شتدامة، ل معطاًل لها!   >

التنمية اإلدارية
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علماء 
اإلدارة وروادها هم الرافد 

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

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

»األ���ف���ني غ��ول��دن��ر« ع���امل اج��ت��م��اع اأم��ري��ك��ي، ���ش��غ��ل ك��ر���ش��ي م��اك�����س فيرب 
عمل  وقد  لوي�س.  �شانت  يف  وا�شنطون  جامعة  يف  الجتماعية  للنظرية 
»اأويل  ل�شركة  ال�شت�شارة  تقدمي  ذلك  يف  مبا  ال�شناعية،  املنظمات  على 
ا�شتاندارد« بنيوجري�شي. ويف العقدين الأخريين من حياته اهتم ب�شكل 

خا�س بتطوير النظرية الجتماعية ودور املعرفة يف املجتمع.
»غولدنر« ومفهوم »فير«

املنظمات  يف  ووظيفته  للبريوقراطية  »فيرب«  مفهوم  »غولدنر«  طبق 
باأن  القائل  الفرتا�س  على  »فيرب«  حتليل  ويقوم  احلديثة.  ال�شناعية 
اأع�شاء املنظمة يف الواقع �شيذعنون للقوانني ويطيعون الأوامر. وعلى 
اأ�شا�س الدرا�شة القريبة جًدا لهذا النوع من الأو�شاع يف منجم اأمريكي، 
و�شف »غولدنر« تاأثري اإدخال التنظيم البريوقراطي يف وجه املعار�شة. 
كان النظام الإداري ال�شابق للمنجم قائًما على )النهج الت�شامحي(. وقد 
اإذ كان يتم التحقق  اأو تطبيق القوانني ب�شكل مت�شاهل جًدا،  مت جتاهل 
من العمل ب�شكل غري منتظم فقط، ودائًما ما كانوا مينحون املخالفني 
ف��ر���ش��ة ث��ان��ي��ة يف ح��ال��ة ظ��ه��ور اأي م��خ��ال��ف��ات. وك���ان ج��و م��ن ال��رتاخ��ي 
واملواقف املتحيزة �شائًدا بني العاملني يف ال�شركة. ويف غمرة هذا الو�شع 
بالقوة؛  القوانني  فر�س  على  عمل  ال��ذي  للمنجم  اجلديد  املدير  ج��اء 
الأمر الذي اأدى اإلى جعل ال�شلطة الهيكلية تعمل ب�شكل فاعل، وب�شورة 
اإلى  ا  اأي�شً اأدى  ذلك  لكن  فعال.  قانوين  نظام عقالين  ت�شغيل  عامة مت 

هبوط كبري يف املعنويات وزاد من اخلالفات بني العمال والإدارة.
اأمناط  الو�شع على متييز ثالثة  ق��ادًرا يف حتليله هذا  »غولدنر«  وكان 
من ال�شلوك البريوقراطي هي: ال�شاخر اأو املخادع، واملمثل، واملركز على 

العقاب. كل منها بقيمها املميزة وخالفاتها. 
الأداء البريوقراطي

اإن اأمن�����اط خ�����ش��ائ�����س ال�����ش��ل��وك ل���ه���ذه الأن�������واع ال��ث��الث��ة م���ن )اأن�����واع 
ال��ب��ريوق��راط��ي��ة( ق��د ي��ت��واج��د اأح��ده��ا م��ع الأمن����اط الأخ����رى ب��درج��ات 
مختلفة يف  اأي منظمة، ورمبا يكون من الأف�شل و�شفها باأنها )اأ�شاليب 

علماء  اإلدارة وروادها

يطبق  العقاب–الذي  على  املركز  والأ�شلوب  البريوقراطي(.  الأداء 
القوانني  مع  من�شجم  فعال  منظمة  عمل  تقدمي  به  بكرثة–يق�شد 
والإجراءات املعدة ب�شكل عقالين، فرتتكز هذه املنظمة على ا�شتخدام 
القوة  على  الرتكيز  م��ن  تقلل  التي  واملو�شوعية،  العامة  القوانني 
تخفي�س  اإلى  املقابل  يوؤدي يف  وهذا  ال�شلطة؛  بيدهم  ملن  ال�شخ�شية 
ح��ال��ة ال��ت��وت��ر ال��ت��ي ت��وؤث��ر يف ال��ع��الق��ات ب��ني الأ���ش��خ��ا���س وال��ت��ي تعزز 
املو�شوعية  البريوقراطية  القوانني  ا�شتخدام  من  وتقوي  الفعالية 

املجردة. وهذه هي قوة البريوقراطية، كما اأ�شار اإليها »فيرب«.
لكن »غولدنر« دافع عن ذلك باأنه توجد نتائج لالأداء البريوقراطي 
التي مل ي�شعها »فيرب« يف ح�شبانه. فالقوانني العامة واملو�شوعية–
معرفة  يزيد  وه��ذا  به،  م�شموح  غري  هو  ما  لطبيعتها–حتدد  ن�شبة 
ال��ن��ا���س ع��ن احل��د الأدن����ى م��ن ال�����ش��ل��وك امل��ق��ب��ول ال���ذي مي��ي��ل ليكون 
البريوقراطية  يف  وي���وؤدي  الفعالية،  يقلل  وه���ذا  املعتمد.  ال�شلوك 
اأن  م��ن  للتاأكد  الل�شيقة؛  امل��راق��ب��ة  زي���ادة  اإل���ى  ال��ع��ق��اب  على  امل��رك��زة 
القوانني قد ُعمل بها، وبناًء على ذلك يكون هناك تركيز متزايد على 
ال�شلطة وتوتر اأكرب يف العالقات بني الأ�شخا�س. وهذا يوؤدي لعملية 
النزاعات،  ملعاجلة  الر�شمية  املو�شوعية  للقوانني  املتوا�شل  الإ�شدار 
وت��ب��داأ ال���دائ���رة م��ن ج��دي��د. وب��ال��ت��ايل ف���اإن ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��وق��ع��ة وغ��ري 
البريوقراطي،  ال�شلوك  تعزيز  اإل��ى  ت��وؤدي  للبريوقراطية؛  املتوقعة 
على  فقط  اأهدافه  ويحقق  م�شتقر،  غري  النظام  يكون  الأ�شا�س  ففي 

ح�شاب عمليات التوتر والنزاع بني الأ�شخا�س.
ع�مليون وحمليون

ومحليني.  عامليني  الإداري��ني،  من  رئي�شتني  فئتني  »غولدنر«  ومييز 
وال��ع��امل��ي��ون ه��م اإداري������ون ي��ك��ون ولوؤه�����م مل��ن��ظ��م��ات��ه��م ���ش��ع��ي��ًف��ا، لكن 
بنظرة  ويتمتعون  ع��ال��ي��اً.  يكون  التخ�ش�شية  مبهاراتهم  التزامهم 
احرتافية ا�شت�شرافية ق�شوى. فهم–مثاًل–يعتربون اأنف�شهم ب�شكل 
رئي�شي مهند�شني اأو محا�شبني. واملحليون هم اإداريون يت�شمون بولء 
امل��ه��ارات  م��ن  �شعيف  بقدر  يتمتعون  لكنهم  منظماتهم،  نحو  كبري 
من  وبالرغم  ال�شركة(.  )اأ�شحاب  اأنف�شهم  ويعتربون  التخ�ش�شية، 
اأن املنظمات ترغب يف الإبقاء على ولء موظفيها، فتقوم برتقيتهم 
ح�شب الأقدمية، ولكنها–يف الوقت نف�شه–ت�شتخدم العقالنية التي 
اأي  والكفاءة من  املهارة  التعيني وفق  بعملية  الفاعلية، فتقوم  حتقق 
مكان يحقق لها ذلك. وهذه املع�شلة املتاأ�شلة هي �شبب رئي�شي اآخر 

حلالة التوتر يف املنظمات احلديثة >

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

» ألفين غولدنر «
Alvin Gouldner 

1920-1980 م
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مقال

ع�س� هيئة التدريب - قطاع الأعمال - معهد الإدارة العامة k

ثقافة التدريب التنظيمي للموارد البشرية

أصبح 
التدريب يف 
الكثير من 
املنظمات 

ثقافة 
مؤسسية 

ترعاه 
اإلدارات 
الذكية

،،

د. عاكف لطفي اخل�ساونه

k

ت�شتحوذ الأن�شطة التدريبية على م�شاحات وا�شعة من الهتمام والرعاية يف عامل املنظمات، 

التطويرية  ال�شيا�شات  ورا���ش��م��ي  املخططني  قناعات  م��ن  ان��ط��الق��اً  منها؛  العاملية  وخا�شة 

ال�شتثمار  لعجلة  الفاعل  واملحرك  ال��رثوة احلقيقية لأي جمتمع  هو  الب�شري  العن�شر  باأن 

والتميز. ولكي تتمكن املجتمعات من ال�شتثمار يف مواردها الب�شرية؛ فقد �شعت جاهدة نحو 

تبنِّي فر�س الأن�شطة والربامج التدريبية الهادفة لبناء الإثراء املعريف على امل�شتويني النظري 

والتطبيقي لدى املوارد الب�شرية واإك�شابها املهارات والقدرات التي توؤهلها للمناف�شة وجتعلها 

قادرة على التعامل مع املتغريات البيئية املختلفة التي ل تراأف باملتخاذلني عن مواكبتها.

الداخلي واخلارجي، وقد زادت هذه  امل�شتويني  اليوم حتدياٍت عديدة على  وتواجه منظمات 

والتفاعل مع  التي فر�شت �شغوطات عليها لال�شتجابة  ال�شريعة  التغريات  بفعل  التحديات 

التغريات الالزمة؛ للتمكن من القدرة على البقاء يف اأ�شواق املناف�شة وحتقيق امليزة التناف�شية، 

والتي ي�شكل املورد الب�شري الأداة الرئي�شية يف حتقيقها التميز، وذلك من خالل ما ميتلكه من 

ابداع وكفاءة ومعرفة وغريها من املهارات التي يعترب التدريب املفتاح الرئي�شي يف اإنتاجها.

وال��ربام��ج  بالأن�شطة  اله��ت��م��ام  م�شتوى  م��ن  ذل��ك  زاد  فقد  املختلفة؛  للتغريات  وا�شتجابة 

انطالقاً  بها؛  الهتمام  تعاظم  ال��ى  واأدى  املعا�شرة،  الإدارات  ل��دى  وا�شح  ب�شكل  التدريبية 

اأبرز املقومات الداعمة لرفع م�شتويات  من القناعة والإدراك بعوائدها الإيجابية باعتبارها 

الأداء )الفردي، واجلماعي، واملوؤ�ش�شي(، وتعظيم م�شتويات الكفاءة الإنتاجية وتاأهيل الأفراد 

الوظيفي  باأدائهم  م�شتوياتهم-للقيام  اختالف  الأعمال-على  قطاعات  مختلف  يف  العاملني 

املعا�شر.  التطور  نهم من مواكبة  مُتكِّ التي  املعرفية  باحل�شائل  اإكا�شبهم  اأمت وجه، مع  على 

ثقافًة  التميز،  اإل��ى  ال�شاعية  وخا�شة  املنظمات،  م��ن  كثري  يف  التدريب  اأ�شبح  فقد  ل��ذل��ك؛ 

ماً ترعاه الإدارات الذكية وتتبناَّه �شمن �شيا�شاتها واإ�شرتاتيجياتها  موؤ�ش�شية ونهجاً اإدارياًّ منظَّ

املوؤ�ش�شية، مهما بلغ حجم التكاليف والنفقات عليه؛ اإمياناً منها باأنه الو�شيلة املثلى يف توطني 

املعارف لدى املوارد الب�شرية وبناء راأ�س املال الفكري.  

م�شتوى  وعلى  ب�شكل خا�س،  الدولة  م�شتوى  على  للتدريب،  املوؤ�ش�شي  العمل  نحو  وكخطوة 

العربية  اململكة  يف  العامة  الإدارة  معهد  اإل��ى  اأ�شندت  فقد  ع��ام؛  ب�شكل  املتعاقبة  احلكومات 

ال�شعودية، ومنذ ن�شاأته ليكون البيئة املوؤ�ش�شية احلا�شنة للكفاءات الب�شرية املوؤهلة واملدربة 

اإنتاج املعرفة من خالل التمكني وال�تاأهيل والتدريب للموارد الب�شرية العاملة  القادرة على 

يف القطاعني العام واخلا�س؛ من اأجل توطني املعارف نظرياً وعملياً لدى املتدربني، وخلق 

القيادات الإدارية الإبداعية وفق منظور تنظيمي هادف وممار�شات اإدارة حكيمة  >

التنمية اإلدارية
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تقرير

تغيير المسار المهني..اإلبداع يتخطى
 حواجز التخصص 

ز هذا التوجه الطموح وال�صغف و »املهارات املنقولة« ُتعزِّ

إعداد : د. سامح الشريف

اأ�صبييح تغيري امل�صار الوظيفي اأمراً �صائعًا يتخييذه الكثري من النا�س يف الوقت 

ا. فقبل  احلييايل لأ�صبيياب متعددة، كمييا اأ�صبح من الأمييور املقبوليية اجتماعيًّ

ذلييك كان من ال�صعب اتخاذ قييرار بتغيري الوظيفة التي يعمل بها الفرد وفق 

تخ�ص�صييه العلمييي الييذي در�صه ل�صنوات، ولكيين مع تغري الظييروف احلياتية 

وثييورة تكنولوجيييا الت�صييال واملعلومييات، اأ�صبحييت املنظمييات ت�صتثميير يف 

املهييارات ال�صخ�صييية والإبييداع، ولهييذا اأ�صبحنا جنييد كثرياً ميين الأ�صخا�س 

يغييريون وظائفهم ويتجهون لوظائف اأخييرى مل يدر�صوها ولكنهم يتمتعون 

مبهارات �صخ�صية فائقة يف اأدائها. يف هذا التقرير نتعرف على اأ�صباب تغيري 

امل�صار الوظيفي و�صوابطه.

تقريرتقرير
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خي�رات  اأو�سع
اأن يق�شي  امل��ع��ت��اد  ك���ان م��ن  امل��ا���ش��ي  يف 

داخ��ل  بالكامل  املهنية  حياته  امل��وظ��ف 

م��ن��ظ��م��ة واح������دة ورمب�����ا يف ال��وظ��ي��ف��ة 

ن��ف�����ش��ه��ا، ح��ي��ث اإن�����ه ي��ت��ق��دم ل��وظ��ي��ف��ة 

تتنا�شب مع جمال درا�شته وموؤهالته؛ 

لفرتة  ال��وظ��ي��ف��ة  ه���ذه  ي�شتقر يف  ل��ك��ي 

طويلة مع ال�شعي اإلى الرتقية يف هذه 

التقاعد.  �شن  اإل��ى  ي�شل  حتى  املنظمة 

للموقع  ووف���ق���اً   ،21 ال����  ال��ق��رن  اأم���ا يف 

املتخ�ش�س يف التثقيف والإر�شاد املهني 

وزاد  املهنية  اخل��ي��ارات  تعددت  »���ُش��ُب��ل«، 

ال��ع��امل، من خ��الل تغري  النفتاح على 

التكنولوجيا؛  وازدهار  الأعمال  طبيعة 

مم���ا خ��ل��ق ال��ع��دي��د م���ن ف��ر���س العمل 

امل���ع���ت���م���دة اأ����ش���ا����ش���اً ع���ل���ى ال��ت��خ�����ش�����س 

اأ���ش��ب��ح��ت تتطلب  ال���درا����ش���ي، ول��ك��ن��ه��ا 

اأك��رب  ب�شكل  وفنية  �شخ�شية  م��ه��ارات 

مي��ك��ن ت��ط��وي��ره��ا م��ن خ���الل ال��درا���ش��ة 

ال�شهادات  اأو  ال��ذات��ي(،  )التعلم  احل��رة 

اأ�شبحت  وك��ذل��ك  املتخ�ش�شة.  املهنية 

اأن  بع�س القطاعات واملن�شاآت ل متانع 

اأف��ق��ي،  ب�شكل  مهنياً  امل��وظ��ف  ي��ت��ح��رك 

والعمل  الوظيفة  تغيري  اإم��ك��ان��ي��ة  اأي 

ال��ق��درة  يف ق�����ش��م اآخ�����ر؛ م���ا دام ل��دي��ه 

ال��وظ��ي��ف��ة، بل  ت��ل��ك  ع��ل��ى تنفيذ م��ه��ام 

املهني  وامل��ج��ال  امل�����ش��ار  تغيري  واأ���ش��ب��ح 

اأمراً ممكناً، مثل املهند�س الذي يرتك 

العمل يف الهند�شة ليعمل يف الت�شويق، 

ليدر�س  الطب  ي��رتك  ال��ذي  والطبيب 

العمارة ويعمل كمعماري، وغريها من 

الأم��ث��ل��ة ال��ت��ي ت��ت��ك��رر يف ���ش��وق العمل. 

فقط  املهني  امل�شار  تغيري  يقت�شر  ول 

املهني،  بداية م�شارهم  ال�شباب يف  على 

اأي�شاً  املهني  امل�شار  تغيري  ميكن  ولكن 

يف ع��م��ر الأرب����ع����ني واخل��م�����ش��ني. ففي 

العامل حالياً فر�س متعددة ل ت�شرتط 

اخل���ربة يف امل��ج��ال ف��ق��ط، ب��ل اإن هناك 

عنا�شر تعو�س اخلربة، مثل: الطموح، 

من  للنقل  القابلة  وامل��ه��ارات  وال�شغف، 

جمال اإلى اآخر )املهارات املنقولة( وهي 

عدة  يف  توظيفها  ميكن  التي  امل��ه��ارات 

جم�����الت. من���ر خ���الل ح��ي��ات��ن��ا املهنية 

ب��خ��ي��ارات ع���دة واأف���ك���ار ك��ث��رية وف��ر���س 

التي قد تطراأ  متنوعه ومن اخليارات 

امل��ه��ن��ي. وه��ن��اك عدة  امل�����ش��ار  لنا تغيري 

فيها  املهني  امل�شار  تغيري  يعترب  حالت 

اأمراً منطقياً وقاباًل للدرا�شة، منها:

العمل  وتخ�س�س  جمــ�ل  تــ�أثــر   •
جذري:  ب�سكل  خ�رجية  بعوامل 
ق��د ي��ت��اأث��ر جم���ال ال��ع��م��ل ال����ذي يعمل 

التكنولوجيا  دخ��ول  عند  ال�شخ�س  به 

الفر�س  �شعف  اأو  مثاًل،  املهام  اأداء  يف 

عاملية  اأو  و�شيا�شية،  اقت�شادية  لأ�شباب 

الرتجمة  جم��ال  تاأثر  مثل:  ومحلية، 

بالن�شبة للمرتجمني؛ ب�شبب ا�شتخدام 

والأبحاث  الكتب  ترجمة  يف  الإنرتنت 

ال�شحف  ف��ر���س  اإل��ك��رتون��ي��اً، و���ش��ع��ف 

ال���ورق���ي���ة؛ ب�����ش��ب��ب ان��ت�����ش��ار ال�����ش��ح��ف 

 ،،
التغيير ال يقتصر على الشباب

 بل من هم يف عمر األربعني 
واخلمسني

التنمية اإلداريةتقرير

33

هـ
14

4
1 -

ى  
ول

األ
ي 

اد
م

ج
 -

 17
2

د  
عد

ال



تقرير

الإل��ك��رتون��ي��ة وم��واق��ع الإن��رتن��ت التي 

ب�شغطة  الأخبار  على  احل�شول  ت�شهل 

زر.

حي�ته  منــط  ال�سخ�س  تغيري   •
اأح��ي��ان��اً  حتــول:  مبرحلة  ــرور  امل اأو 
م�شاره  تغيري  اإل���ى  ال�شخ�س  ي�شطر 

امل��ه��ن��ي م���ع ان��ت��ق��ال��ه م���ن م��ك��ان لآخ���ر، 

ينتقل  ال���ذي  ال�شياحي  امل��ر���ش��د  م��ث��ل: 

بلد  اإل��ى  ال�شياحة  على  تعتمد  بلد  من 

ل تتوفر فيها فر�س عمل يف ال�شياحة 

ب�شكل كبري، اأو وجود ال�شخ�س يف عمل 

يتطلب �شفر م�شتمر ويرغب يف تغيري 

ه���ذا امل�����ش��ار ب��ع��د ت��ك��وي��ن��ه لأ����ش���رة يهتم 

بالبقاء معهم لفرتات طويلة.

املهني:  الر�س�  بــعــدم  ال�سعور   •
يختارون  ال��ع��امل  يف  الأ�شخا�س  اأغ��ل��ب 

جيد؛  مهني  تخطيط  دون  وظائفهم 

لذلك ي�شدمون بعد مرور �شنوات من 

الوظيفي  ال��ر���ش��ا  ع��دم  ب�شعور  العمل 

اأداء جيد  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ال���ق���درة  وع����دم 

لذلك  املهنية.  طموحاتهم  لهم  يحقق 

هذه  يف  املهني  امل�����ش��ار  تغيري  يعد  فقد 

احل���ال���ة ح���اًل م��ن��ا���ش��ب��اً ل��ه��م ل��الن��ت��ق��ال 

ل��وظ��ي��ف��ة حت���ق���ق ال���ر����ش���ا ال��وظ��ي��ف��ي، 

ب�شرط األ يتم ذلك ب�شكل ع�شوائي.

يف  الوظيفي  التقدم  فر�س  قلة   •
جم�ل م�: اأحياناً يجد ال�شخ�س نف�شه 
ول  فيها  ال��ت��ق��دم  ميكنه  ل  وظيفة  يف 

احل�شول على فر�س ت�شمح له باكت�شاب 

اأك���رب وتعلم م��ه��ارات ج��دي��دة،  خ���ربات 

وقد يجد ال�شخ�س بعد فرتة اأنه يريد 

تفادياً  اآخ��ر  ملجال  املهني  م�شاره  تغيري 

بها ول  يقوم  التي  اليومية  املهام  لنوع 

تتيح له اكت�شاب خربات جديدة؛ وذلك 

ولي�شت  وامل��ج��ال،  املهنة  طبيعة  ب�شبب 

ل�شبب خا�س يف من�شاأة اأو قطاع ما.

الهند واأمريك�
الوظيفي  امل�����ش��ار  تغيري  عملية  ُتعترب 

الأ���ش��ي��اء احل�شا�شة  اأك����رث  م��ن  واح����دة 

فالت�شحية  ال��ع��م��ل��ي،  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 

قد  العلمية  واخللفية  اخل��ربة  ب�شنني 

ل تكون اأمراً هيناً بالن�شبة للبع�س، اإل 

اأن��ه��ا ق��د تكون اأم���راً ���ش��روري��اً يف بع�س 

ال��وظ��ي��ف��ي،  امل�����ش��ار  الأحيان. فتغيري 

املتخ�ش�س  ال��وظ��ي��ف��ي  ل��ل��م��وق��ع  ط��ب��ق��اً 

اأو  ا�شتثنائياً  لي�س  اأمر   ،)jobzaty(

البعيد كما  امل��دى  ظ��اه��رة حت��دث على 

 ،،
ضعف التقدير املعنوي وانعدام 

فرص التقدم واحتياج سوق 
العمل أهم أسباب التغيير
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التنمية اإلدارية

كان يحدث يف  ملا  وفقاً  البع�س،  يعتقد 

احلديثة  ال��درا���ش��ات  فمعظم  امل��ا���ش��ي. 

ُت�شري اإلى اأن ِن�شبياً مرتفعة من القوى 

ت���ق���وم بتغيري  ال���ع���امل  ال��ع��ام��ل��ة ح����ول 

ال�شنوات  يف  خا�شًة  الوظيفي  م�شارها 

العمل، ومنها  الأول��ى من دخ��ول �شوق 

الهندي حيث  ال�شوق  املثال  �شبيل  على 

اإن 30% من اإجمايل القوى العاملة يف 

الهند تقوم بتغيري م�شاراتها الوظيفية 

بدايته. هذا  م��ن  فقط  ���ش��ه��راً   12 بعد 

الأمر لي�س مقت�شراً على دولة قد تبدو 

دولة نامية، مثل الهند؛ ففي الوليات 

ُيبدي  وبريطانيا  الأمريكية،  املتحدة 

العاملة  ال��ق��وى  م��ن  ه��ي��ن��اً  لي�س  ع���دٌد 

تغيري  قرار  باتخاذ  ا�شتعدادتهم  هناك 

امل�شار الوظيفي.

امل�������ش���ار  ت���غ���ي���ري  اأن  امل����وق����ع  وي���و����ش���ح 

من  اأك���رث  عقالنية  م�شاألة  الوظيفي 

اأن��ه��ا ت��رف��ي��ه��ي��ة. ف��ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 

ال��ب��ع�����س ي��ت��خ��ذ ه���ذا الأم����ر ب��ن��اًء على 

الهوى؛  اأو  ال�شغف  اإل��ى  متيل  ق���رارات 

باأ�شباب  اأن القرار قد يكون متعلقاً  اإل 

وهذه  اإجبارية.  اأ�شباب  رمبا  اأو  عملية 

الأ�شباب هي ديناميكية بحته ل ت�شتند 

لديك  يكون  ورمب��ا  ثابته  ق��واع��د  على 

اأ����ش���ب���اب م��غ��اي��ره مت���ام���اً لت���خ���اذ ه��ذا 

العملية:  الأ�شباب  �شدارة  ويف  القرار. 

فر�س  انعدام  املعنوي،  التقدير  �شعف 

التقدم، اأما الأ�شباب الإجبارية فتتمثل 

يف: اح��ت��ي��اج ���ش��وق ال��ع��م��ل، ف��ق��د يكون 

م�شاألة  يف  اإجبارياً  عاماًل  العمل  �شوق 

بالطبع  وهنا  الوظيفي،  امل�شار  تغيري 

اأم��ام  املتاحة  الفر�س  قلة  عن  نتحدث 

جمال الوظيفة.

اأ�سب�ب خ�طئة
ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن الأ���ش��ب��اب اخلاطئة 

ت��وؤث��ر يف ق����رارك عند  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن 

امل��ه��ن��ي،  امل�������ش���ار  اأو  ال���وظ���ي���ف���ة  ت��غ��ي��ري 

املتخ�ش�س  الإداري  امل��وق��ع  يعر�شها 

)ArabiaInc( فيما يلي:

ــب:  ــرات ال ــــ�دة  زي الــرغــبــة يف   •
ق��د جتعل  ال��دخ��ل؛  زي���ادة  فالرغبة يف 

ال��ب��ع�����س ي���ع���ت���ق���دون اأّن����ه����م يف امل��ه��ن��ة 

اخلاطئة. امل�شكلة يف هذا اأن جني املزيد 

م���ن امل����ال ي��ت��ط��ل��ب ال��ت��واج��د ل�����ش��اع��ات 

اأكرث يف املكتب، اأو حتى �شغل اأكرث من 

وظيفة يف الوقت نف�شه.
ويف ب��ع�����س الأوق�������ات، ي��ك��ون امل��ن�����ش��ب ذو 
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مقال

ال���دخ���ل امل��رت��ف��ع ع��ل��ى ع��ك�����س م���ا ن��ت��وق��ع 
متاماً، فقد جتد زمياًل يف �شركتك، مثاًل 
�شنوات  بعد  ليعود  �شابق  وق��ت  يف  تركها 

اإلى نف�س من�شبه.
• قرار مف�جئ: عندما نكون مرهقني 
ت��اأت��ي  ال��ع��م��ل ع����ادًة م��ا  اأو محبطني م��ن 
اأف��ك��ار، مثل ت��رك الوظيفة  اأذه��ان��ن��ا  اإل��ى 
وال���ب���ح���ث ع����ن ع���م���ل اآخ�������ر، امل�����ش��ك��ل��ة يف 
القرارات ال�شريعة مثل هذه اأّنك مل ُتفّكر 
�شيئاً  الناجت  �شيكون  وبالتايل  جيداً؛  بها 

يف جميع الأحوال.
اإذا  الرتقية:  على  احل�سول  عدم   •
كنت ت�شعر يجب اأن حت�شل على الرتقية 
الآن، ف�شدقني بع�س املديرين يحاولون 
�شنوات،  ت�شتمر  ل��ف��رتات  امل���رات  ع�شرات 
ق��ب��ل احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��رتق��ي��ة. فتجنب 
اإذا كنت تبحث عن  تغيري م�شارك املهني 

الرتقية ومل حت�شل عليها.

ت�سعر ب�مللل يف العمل: فّكر عميقاً   •
اإذا كنت تعمل  النقطة حت��دي��داً.  يف ه��ذه 
يف وظيفة تتطلب التكرار فمن الطبيعي 
اإح����داث  وه��ن��ا مي��ك��ن��ك  ب��امل��ل��ل،  ت�شعر  اأن 
على  الأدوات  م��ث��ل  اأ���ش��ي��اء،  يف  ت��غ��ي��ريات 
من  م��وظ��ف��ني  م��ع  ال��ت��ح��دث  اأو  مكتبك، 
بع�س  ويف  ال�شركة.  داخ��ل  مختلف  ق�شم 
الأح���ي���ان، ي��ك��ون ك��ل م��ا حت��ت��اج اإل��ي��ه هو 
بك  اخلا�س  املظهر  اأو  �شلوكياتك  تغيري 

فقط للتغلب على ال�شعور بامللل.
الكثري  ي��اأخ��ذ  امل��ه��ن��ي  م�����ش��ارك  تغيري  اإن 
ال��ع��الق��ات، والتعّلم،  وب��ن��اء  ال��وق��ت،  م��ن 
اأن  وظيفة ميكن  ع���ن  وعملية البحث 
ت�����ش��ب��ح مب��ث��اب��ة رح���ل���ة. وه���ن���اك بع�س 
اأخ��ذه��ا يف العتبار  ال��ت��ي يجب  الأ���ش��ي��اء 

قبل اتخاذ قرارك النهائي:
• ك���م م���ن ال���وق���ت ق�����ش��ي��ت��ه يف م�����ش��ارك 

املهني اأو عملك احلايل؟
تعمل  هل  العمل؟  يف  امل�شكلة  هي  ما   •

جيداً مع الفريق؟
بعملك؟ العرتاف  يتم  • هل 

العمل  العتبار  يف  الأخذ  ميكنك  • هل 
يف ق�شم جديد؟

احلديث  ت��ك��رار  يف  الرئي�شي  ال�شبب   •
م�شارك  تغيري  قبل  التفكري  اأهمية  عن 
املهني، هو اأن بع�س الأ�شخا�س يتخذون 

هذا القرار لأ�شباب تافهة  >

تقرير

 ،،
4 حاالت استثنائية 

ال تفكر معها يف تغيير
 مسارك الوظيفي
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مقال

ع�س� هيئة التدريب - اإدارة اجل�دة وخدمات امل�ستفيدين - معهد الإدارة العامة. k

إدمان اإلنترنت وعالجه

مستشفى 
»كابيو 

نايتنجيل« 
يف لندن أول 

مستشفى 
لعالج ادمان 

اإلنترنت

،،

اأ. اإبراهيم حممد اأب� هنط�س

k

ي�شهد العامل املعا�شر ا�شتخداماً مكثفاً لالإنرتنت الذي يعد طفرة تقنية غري م�شبوقة. فقد 

بات هذا ال�شتخدام والتطور مبثابة الأ�شا�س للثورة الرقمية والتكنولوجية التي نعي�شها حالياً. 

والعتماد  ا�شتخدامه  فرط  ب�شبب  اإدماناً  اأ�شبح  الإنرتنت  اأن  هو  جميعاً  اأنظارنا  يلفت  ومما 

التوا�شل الجتماعي )تويرت، وفي�شبوك، وغريهما(، واملواقع  املتعددة؛ كمواقع  على و�شائطه 

الرتفيهية )الألعاب(، واملواقع الإعالمية، وغريها. وتذكر »ويكيبديا« اأن اأول من و�شع م�شطلح 

اأطباء علم  اأوائ��ل  اإدم��ان الإنرتنت هي عاملة النف�س الأمريكية »كيمربيل يوجن« التي تعد من 

النف�س الذين عكفوا على درا�شة هذه الظاهرة يف الوليات املتحدة منذ عام 1994م، حيث تعرف 

اأ�شبوعياً. وترى  �شاعة  اأكرث من 38  الإنرتنت  �شبكة  ا�شتخدام  باأنه  الإنرتنت«  »اإدم��ان  »ي��وجن« 

اأن هذا الإدمان قد يوؤدي اإلى ا�شطرابات يف ال�شلوك، وهذه الظاهرة قد تكون منت�شرة تقريباً 

لدى جميع املجتمعات يف العامل ب�شبب توفر الأجهزة املو�شولة بال�شبكة بكرثة؛ وهو ما تف�شره 

»يوجن« وفق العديد من الأ�شباب؛ كامللل، والفراغ، والوحدة، واملغريات التي يوفرها الإنرتنت 

لالأفراد، وغريها الكثري ح�شب ميولهم.

اأنها  لدرجة  املتقدمة؛  ال��دول  واهتمام  انتباه  والتقنية  الإنرتنت  اإدم��ان  ا�شرتعت ظاهرة  وقد 

بحثت عن �شبل العالج منه. فهل تعلم عزيزي القارئ اأن م�شت�شفى »كابيو نايتنجيل« يف لندن 

اأع��را���س  الأط��ب��اء واخل���رباء  وي�شخ�س  الإدم����ان؟  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اأول م�شت�شفى لعالج  اأ�شبح 

وعالمات ذلك الإدمان من خالل ظهور اأعرا�س وعالمات مهمة يربز من بينها ما يلي:

�شروري. غري  ب�شكل  الإنرتنت،  ا�شتخدام  كرثة  يف  امللحة  • الرغبة 
اأن يكون هناك �شرورة لذلك؛ مثل  العائلة لفتح الإنرتنت، دون  • ترك الأ�شدقاء وجمال�س 

العمل على الإنرتنت.

• اجللو�س لوقت طويل على الإنرتنت ملجرد اجللو�س دون ال�شتفادة من املعلومات املختلفة، 
مع عدم تقدير الوقت عند اجللو�س.

قليلة. �شاعات  ملدة  اجلوال  اأو  الآيل،  احلا�شب  فتح  عدم  عند  بالإحباط  • ال�شعور 
اجللو�س  ب�شبب  الدرا�شية؛  املوؤ�ش�شات  يف  الدرا�شي  والأداء  العمل،  يف  املهني  الأداء  • انخفا�س 

طوياًل على الإنرتنت.

احلقيقي. املجتمع  ورف�س  احلقيقي  الواقع  هو  الإنرتنت  ميثله  ما  باأن  • العرتاف 
اإرادة  اإلى  ويحتاج  �شهاًل  لي�س  فاإن عالجه  الإنرتنت،  لإدم��ان  التبعات اخلطرية  وبالرغم من 

وعزمية، واإجبار النف�س على حتديد اأوقات معينة ل�شتخدام الإنرتنت، والندماج ب�شكل �شوي 

مع الآخرين والأ�شرة والأ�شدقاء. ويف احلالت املتقدمة من اإدمانه فاإنه ل مفر من البحث عن 

�شبيل اأو �شبل للعالج منه؛ كالتاأهيل النف�شي الذي قد ي�شتغرق وقتاً رمبا ي�شل لعدة �شهور اأو 

�شنوات، والعالج املجتمعي الذي يبحث يف اأ�شباب وقوع مدمني الإنرتنت يف م�شكالت اجتماعية 

واأ�شرية. ولالأ�شرة دور اأ�شا�شي اأثناء فرتة عالج  اإدمان الإنرتنت يتمثل يف اإقناع املدمن بخطورته 

وتقدمي  وعاطفياً  نف�شياً  املري�س  واحتواء  الطرق،  بكل  لإقناعه  ت�شعى  واأن  العالج،  و�شرورة 

الدعم املعنوي له ومتابعة الأطباء املعاجلون ومتابعة تطور حالة املري�س وتقدمه يف العالج >
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توجد معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف اأن يلم 
وواجباته،  بحقوقه  كاملة  دراي���ة  على  يكون  حتى  بها؛ 
هذا  يف  معكم  ون�شتعر�س  احلكومي.  العمل  والتزامات 

العدد جانباً من هذه املعلومات واملعارف.

إجراءات املرحلة السابقة على التحقيق اإلداري
اأ. اأحمد بن عبد الرحمن الزكري 

ع�شو هيئة التدريب �شابقاً 
قطاع القانون  مبعهد الإدارة العامة.

إضاءات إدارية

مراحله.  م��ن  مرحلة  ك��ل  تنا�شب  اإج����راءات  للتحقيق 
دون  وال��ل��وائ��ح  الأن��ظ��م��ة  وف���ق  التحقيق  ي�شري  وح��ت��ى 
اأخطاء تف�شده اأو ت�شكك يف نتائجه، فينبغي على املحقق 
وقانونية،  بحرفية  بها  ليقوم  الإج���راءات  بهذه  الإمل��ام 
الإج��راءات،  واأول هذه  اإلى نتائجها.  ال�شك  فال يرقى 
هي الإجراءات ال�شابقة على التحقيق الإداري، وت�شمل 

الآتي:
• الإح�لة اإىل التحقيق:

اأن يتم الرفع  اإج��راء ُيتخذ عند اكت�شاف املخالفة  اأول 
بها اإلى �شاحب ال�شالحية؛ لأجل اإحالتها اإلى الإدارة 
التي  املخالفة  للك�شف عن حقيقة  بالتحقيق  املخت�شة 
اإل��ى  ف��الإح��ال��ة  بها.  وعالقته  بارتكابها  امل��وظ��ف  ��ِه��م  اتُّ
داخلية  اأو مذكرة  اإداري  قرار  تكون مبوجب  التحقيق 

ت�شدر من �شاحب ال�شالحية اأو من يفو�شه.
• درا�سة الأوراق وجمع املعلوم�ت:

يقوم  اأن  التحقيق  يف  ال��ب��دء  قبل  املحقق  على 
حتى  وعنا�شرها؛  للق�شية  وافية  بدرا�شة 
تكون وقائعها حا�شرة يف ذهنه، وبخا�شة 
وق������ت ارت����ك����اب 
امل�������خ�������ال�������ف�������ة 
وم�����ك�����ان�����ه�����ا 

وكيفية وق��وع��ه��ا ودواف��ع��ه��ا، وغ��ري ذل��ك مم��ا ي�شاعد يف 
اإع��داد  للمحقق  تتيح  الق�شية  درا�شة  اأن  كما  حتديدها، 

الأ�شئلة وحت�شريها متهيداً ل�شتجواب املوظف.
• ا�ستدع�ء املوظف للتحقيق معه:

يقوم  الق�شية  ودرا���ش��ة  املتابعة  اإدارة  اإل���ى  الإح��ال��ة  بعد 
م��ك��ان وزم���ان  امل��وظ��ف للح�شور يف  ب��ا���ش��ت��دع��اء  امل��ح��ق��ق 
محددين ل�شوؤاله عما هو من�شوب اإليه، اأو ل�شتجوابه، اأو 

مواجهته بغريه من املتهمني، اأو ال�شهود.
�سوؤون  اإدارة  يف  املــوَدع  املوظف  ملف  على  الطــالع   •

املوظفني:
واجل���زاءات  ارتكبها،  التي  املخالفة  على  للوقوف  وذل��ك 
اخلا�س  الأداء  تقييم  معرفة  وكذلك  عليه،  وقعت  التي 
���ش��ئ��ون  اإدارات  ب��ع�����س  ه���ن���اك  اأن  ال��ع��ل��م  م���ع  ب���امل���وظ���ف. 
امل��وظ��ف��ني ي��وج��د ل��دي��ه��ا من���وذج م��ن واق���ع م��ل��ف خدمة 
بالوظيفة،  ال��ت��ح��اق��ه  وت���اري���خ  ا���ش��م��ه،  يت�شمن  م��وظ��ف 
ال�شنتني  عن  الأداء  وتقييم  وظيفته،  وم�شمى  ومرتبته، 
واأ�شبابها. هذا  التي وقعت عليه  الأخريتني، واجل��زاءات 
اإدارة �شئون املوظفني بطلب  البيان يتم تعبئته من قبل 
من اإدارة املتابعة التي تتولى التحقيق يف الق�شية املحالة 
اإليها، ومن ثم فاإن هذا البيان يغني املحقق عن الذهاب 

اإلى اإدارة �شئون املوظفني لالطالع على ملف املوظف  >

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

إنفوجرافيك



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

التنمية اإلداريةإنفوجرافيك
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اأرك�ن وخ�س�ئ�س
واأربعة ف�شول  البحث من مقدمة،  يتكون 
م��ت��ن��وع��ة، اإ���ش��اف��ة اإل���ى اخل��امت��ة وامل��راج��ع 
وامل�����الح�����ق، وي���ب���ل���غ ع�����دد ���ش��ف��ح��ات��ه 440 
منه  الأول  ال��ف�����ش��ل  ي�شتعر�س  ���ش��ف��ح��ة. 
العاملني  ل��دى  القانونية  الثقافة  »واق���ع 
ف��ي��ربز تعريف  الأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة«،  يف 
النواحي  من  القانونية  الثقافة  م�شطلح 
ال��ل��غ��وي��ة وال����ش���ط���الح���ي���ة وال��ق��ان��ون��ي��ة، 
اململكة  اأن  على  ال�شوء  الباحثان  وي�شلط 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة مت��ي��زت ب��اجل��م��ع بني 
الثقافتني ال�شرعية والقانونية، كما اأنهما 
يلفتان اإلى �شبع خ�شائ�س خا�شة للثقافة 
جمردة،  عامة  مهنية  اأنها  هي:  القانونية 
الأج���ه���زة احلكومية،  ال��ن�����ش��اأة يف  وح��دي��ث��ة 
واأنها قاعدة �شلوكية جلهة الإدارة يف هذه 
الأج���ه���زة، و���ش��ري��ع��ة ال��ت��ط��ور ف��ي��ه��ا، وغ��ري 
م��ق��ن��ن��ة ف��ي��ه��ا، واأن���ه���ا يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

أوراق علمية

�س واقعها واأ�صبابها لدى موظفي الأجهزة احلكومية ال�صعودية بحث ميداين ُي�صخِّ

التدريب واإلعالم واإلنترنت آليات مهمة لتفعيل 
الثقافة القانونية

موظفييو الأجهزة احلكومية ال�صعودية هم قييوام التنمية الإدارية وجوهرها احلقيقي؛ لذلييك فاإن تاأهيلهم بكفاءة 

وفاعلية ملمار�صة هذا الدور املهم مل يعد يحتمل الت�صكيك، وتعد الثقافة القانونية من اأهم ركائز هذا التاأهيل؛ حتى 

تتحقييق جودة خمرجات هذه الأجهزة. اإل اأن ن�صر هذه الثقافيية بن هوؤلء املوظفن والبحث عن الآليات الع�صرية 

املنا�صبة لتفعيلها يجب اأن يرتكز على مبداأَي امل�صروعية واملالءمة؛ اإذ يتعر�صون للكثري من امل�صكالت القانونية التي 

حتتيياج اإىل معاجلة �صريعة بقرارات اإدارية فعاليية، وت�صيري ن�صاط املرفق العام، و�صبط حقوقهم وواجباتهم، واآليات 

ت�صوية املنازعات اخلا�صة بهم وبهذا املرفق. وبناًء على ذلك، فقد جاء البحث امليداين الذي اأجراه كل من د.عبداهلل 

بن ح�صن ال�صهري، ود.اأ�صرف رفعت ُخّرم بعنوان: »اآليات تفعيل الثقافة القانونية وتطبيق القوانن لدى العاملن يف 

الأجهزة احلكومية: بحث ميداين«، ال�صادر عن معهد الإدارة العامة، والذي ن�صتعر�صه معكم يف هذا العدد.

ال�شعودية ثقافة �شرعية قانونية موحدة، 
وحت���ق���ق ال����ت����وازن ب���ني احل����ق وال���واج���ب. 
عامة  خ�شائ�س  خم�س  ي��ح��ددان  وك��ذل��ك 
فطرية،  ولي�شت  مكت�شبة  اأن��ه��ا  ه��ي:  لها 
اإداري��ة،  مل�شكالت  حلوًل  وتقدم  وتكاملية، 
وقابلة لالنت�شار، واأنها فكر وعمل وحركة.
وي��ع��ال��ج ه���ذا ال��ف�����ش��ل اأي�����ش��اً اأه��م��ي��ة ن�شر 
يف  العاملني  واق���ع  يف  القانونية  الثقافة 
الأجهزة احلكومية، وكذلك يبني الطبيعة 
خالل  من  الثقافة  ه��ذه  لواقع  النظامية 
النظام  بن�س  ح��ق  اأن��ه��ا  ه���ي:  اأ���ش�����س  �شتة 
الأ���ش��ا���ش��ي ل��ل��ح��ك��م يف امل��م��ل��ك��ة وامل��واث��ي��ق 

ن�شر  على  قيا�شاً  ن�شرها  الدولية، ووج��وب 
ومبداأ  اململكة،  يف  الإن�����ش��ان  حقوق  ثقافة 
امل�����ش��روع��ي��ة الإداري����������ة، وم����دون����ة ق��واع��د 
الوظيفة  واأخ��الق��ي��ات  الوظيفي  ال�شلوك 
ال��ع��ام��ة، وع����دم ج����واز الع���ت���ذار باجلهل 
الأج��ه��زة  يف  العاملني  ِق��ب��ل  م��ن  بالقانون 
للثقافة  ال�شرعي  والتكييف  احل��ك��وم��ي��ة، 
القانونية. كما يق�شم الف�شل هذه الثقافة 
الأول تق�شيمها من  اأن��واع هي:  اأربعة  اإل��ى 
جهة  م��ن  تق�شيمها  وال��ث��اين  ال��ع��ل��م،  جهة 
تق�شيمها  وال��ث��ال��ث  وال���ت���درج،  التخ�ش�س 
وبالعاملني،  بالعمل  الرت��ب��اط  جهة  م��ن 
وال����راب����ع ت��ق�����ش��ي��م��ه��ا م���ن ج��ه��ة امل�����ش��در. 
بتو�شيح  الف�شل  ه��ذا  الباحثان  ويختتم 
ك��ي��ف��ي��ة ت��ك��وي��ن ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��دى 

هوؤلء العاملني يف هذه الأجهزة.
ع�سرة اأ�سب�ب

وي��خ�����ش�����س ال��ب��ح��ث ال��ف�����ش��ل ال���ث���اين منه 
الثقافة  يف  امل��وؤث��رة  »الأ���ش��ب��اب  لت�شخي�س 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل����دى ال��ع��ام��ل��ني يف الأج���ه���زة 

،،إعداد : د.أحمد زكريا أحمد
العيادات القانونية  تقدم 

التوعية وال�صت�صارات 

والتعليم والتدريب

 لتفعيل الثقافة

 القانونية
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ن��وع��ني  اإل����ى  ي�شنفها  ح��ي��ث  احل��ك��وم��ي��ة«، 
داخلية  اأ�شباب  اأربعة  اأولهما  الأ�شباب،  من 
وه�����ي: ال���ت���اأه���ي���ل، وال���ت���دري���ب ال���ق���ان���وين، 
وال��رق��اب��ة، وال��ت��ث��ق��ي��ف ال���ذات���ي. اأم���ا ال��ن��وع 
ال���ث���اين ف��ي��ت�����ش��م��ن ���ش��ت��ة اأ����ش���ب���اب خ��ارج��ي��ة 
وهي: العوامل الإدارية، والبيئة الوظيفية، 
و�شيوع الثقافة ال�شلبية والعادات والتقاليد، 
قومية  خطة  وو�شع  القانونية،  والعوامل 
القانونية  الثقافة  لتفعيل  اإ�شرتاتيجية 
والقيم  ل��ن�����ش��ره��ا،  الأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة  يف 

الدينية.
الآلي�ت

اإل��ى  ال��ث��ال��ث  الف�شل  ال��ب��اح��ث��ان يف  وي�����ش��ري 
القانونية  الثقافة  تفعيل  )اآليات(  »و�شائل 
احلكومية«،  الأجهزة  يف  القوانني  وتطبيق 
اأولهما  م�شتويني:  ع��رب  يتناولنها  وال��ت��ي 
ت�����ش��ع اآل���ي���ات ت��رت��ب��ط مب�����ش��ت��وى امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة وه����ي: ال��ت��دري��ب 
القانوين، واإعداد الدليل القانوين للمهام، 
واملن�شورات  والكتب  وال��ن��دوات،  وامل��وؤمت��رات 
القانونية، والن�شر القانوين الر�شمي، ون�شر 
القانونية،  والإدارة  الق�شائية،  الأح���ك���ام 
وت��خ�����ش��ي�����س ج���ه���ة اإداري�����������ة، وال����ع����ي����ادات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة. وامل�����ش��ت��وى ال���ث���اين ال��و���ش��ائ��ل 
اآليات هي: و�شائل  العامة ويت�شمن خم�س 
الإعالم، و�شبكة الإنرتنت ومواقع التوا�شل 
املجتمع  ومنظمات  والتعليم،  الجتماعي، 

املدين ذات الهدف اخلريي، والأ�شرة.

اأهم ثم�نية
وق���د ت��و���ش��ل ال��ب��اح��ث��ان اإل����ى ال��ع��دي��د من 
ال��ن��ت��ائ��ج امل��ه��م��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���واق���ع ال��ث��ق��اف��ة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل����دى ال��ع��ام��ل��ني يف الأج���ه���زة 
احل��ك��وم��ي��ة، وب���الأ����ش���ب���اب امل����وؤث����رة ف��ي��ه��ا، 
بت�شنيفها  ق��ام��ا  حيث  تفعيلها،  وب��اآل��ي��ات 

وفق ثالثة محاور على النحو الآتي:
القانونية  الثقافة  يف  املوؤثرة  الأ�شباب   •
الأجهزة احلكومية: مت  العاملني يف  لدى 
حت��دي��د اأه���م ثمانية اأ���ش��ب��اب وه���ي: درج��ة 
واللوائح،  بالأنظمة  العام  املوظف  معرفة 
وال��ت��دري��ب ال��ق��ان��وين، وال��رق��اب��ة الإداري����ة 
وال��ق�����ش��ائ��ي��ة، ون�����ش��ر ال��ث��ق��اف��ة ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
الأنظمة  ن�شر  وعدم  واملحاباة،  كالوا�شطة 
واللوائح احلديثة املواكبة للواقع احلديث 
يف هذه الأجهزة، وربط املكافاآت والرتقيات 
وت��ق��ري��ر  الأن��ظ��م��ة،  تطبيق  ب�شحة  ف��ي��ه��ا 
اإملام املوظف  القانونية عن عدم  امل�شوؤولية 
ال�شت�شارات  واإت��اح��ة  القانونية،  بالثقافة 
القانونية للموظف عند اإجراء الت�شرفات 

الإدارية املختلفة.
وقد  القانونية:  الثقافة  تفعيل  اآليات   •
اآل��ي��ات  ثمانية  اأه���م  بح�شر  الباحثان  ق��ام 
وه���ي: ال��ت��دري��ب ال��ق��ان��وين، واإع����داد دليل 
للوعي القانوين يحدد احلقوق والواجبات 
واإجراءات تنفيذها لكل جهاز من الأجهزة 
وور�س  امل��وؤمت��رات  دور  وتفعيل  احلكومية، 
ال��ع��م��ل، وط��ب��اع��ة امل��ن�����ش��ورات ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
اتخاذ  عند  القانونية  الإدارة  دور  وتفعيل 
وو�شائل  الإداري����ة،  والت�شرفات  ال��ق��رارات 
الكثيف  وال���ش��ت��خ��دام  املختلفة،  الإع����الم 

ل�شبكة الإنرتنت.
التو�شل  مت  القانونية:  الثقافة  واق��ع   •
القيام  اأهمية  اأمور وهي:  اأهم ثمانية  اإلى 
ب���درا����ش���ة ل��ت��ق��ي��ي��م اح���ت���ي���اج���ات م��وظ��ف��ي 

القانونية،  للمعرفة  احلكومية  الأج��ه��زة 
من  مف�شلة  ت��ع��ل��ي��م��ات  اإل����ى  واح��ت��ي��اج��ه��م 
الأنظمة عند تكليفهم باأي عمل، واأن هذه 
وحاجتهم  اجل��م��ي��ع،  على  واج��ب��ة  الثقافة 
املا�شة لتلك الثقافة، و�شرورة وجود مناذج 
العقود والقرارات  جاهزة ومعتمدة ل�شيغ 
الإدارية لديهم، واأن ن�شر الثقافة القانونية 
بني  ت�شمينها  واأه��م��ي��ة  ال��ع��دال��ة،  ي��ح��ق��ق 
الأج��ه��زة،  لهذه  الإ�شرتاتيجية  الأه����داف 
عدم  عن  الناجتة  القانونية  الأخطاء  واأن 
املوظفني  لهوؤلء  القانونية  املعرفة  توفر 

توؤدي اإلى زيادة الق�شايا املرفوعة �شدها.
الباحثان  ي��ب��دي  النتائج؛  ه��ذه  ���ش��وء  ويف 
ع���دداً م��ن ال��ت��و���ش��ي��ات، وال��ت��ي م��ن بينها: 
��������ش�������رورة وج����������ود ت�����ق�����ومي م���و����ش���وع���ي 
نقاط  لتحديد  التدريبية  لالحتياجات 
القوة وال�شعف لدى العاملني يف الأجهزة 
احل��ك��وم��ي��ة ب�������ش���اأن ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
و�����ش����رورة ال��ن�����س ع��ل��ى وج�����وب ال��ث��ق��اف��ة 
من��اذج  وج��ود  و���ش��رورة  عليهم،  القانونية 
العقود والقرارات  جاهزة ومعتمدة ل�شيغ 
الإدارية لديهم وبخا�شة حديثي التعيني، 
ي���ل���زم و����ش���ع خ��ط��ة ق��وم��ي��ة لتفعيل  ك��م��ا 
بالتدريب  والعناية  بينهم،  الثقافة  ه��ذه 
ودور  الإع���الم  و�شائل  وتفعيل  ال��ق��ان��وين، 
ال�����ش��اأن،  امل���وؤمت���رات وور����س العمل يف ه��ذا 
واأهمية اإدخال الثقافة القانونية يف املناهج 

الدرا�شية  >

،،
اململكة العربية ال�صعودية

 متيزت باجلمع بن

 الثقافتن ال�صرعية 

والقانونية 

،،
�صرورة التقومي 

املو�صوعي لالحتياجات 

التدريبية واإدخال 

الثقافة القانونية يف 

املناهج الدرا�صية
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التنمية اإلدارية



تقرير

رغم التهامات بالت�صكيك والف�صل

فت باأنهييا ل تكذب، وباأنها مو�صوعية؛ يف حن يتهمها  »ل لغيية تفييوق لغة الأرقام«، هذه املقولة تربز اأهمية الأرقام التي ُو�صِ

البع�س باأنها رمبا كانت م�صللة يف بع�س الأحيان. فهناك جدل حول اأهمية وجدوى موقع الأرقام يف عامل الإدارة واملوؤ�ص�صات 

والأداء. وبالرغييم ميين ذلك، فاإن الواقع يوؤكد على اأنها اأ�صبحت اأ�صلوبًا ونهجًا يدعم التوجه نحو تطبيق »الإدارة بالأرقام«.

و�صييرياً علييى هذا النهج، نرى من خالل ت�صفحنا الكثري من املواقع الإلكرتونييية للعديد من املوؤ�ص�صات على امل�صتوين الدويل 

يها وتطبيقها »الإدارة بالأرقام«. يف هذا  واملحلي، �صواء احلكومية اأو العامة واخلا�صة، تدرج بيانات بهذه املواقع ت�صري اإىل تبنِّ

التقرييير ن�صحبكم للتعرف على مفردات لغة »الإدارة بالأرقام« يف مواجهة انتقادات امل�صككن وتدليلهم على ذلك بتجارب-

يرونها فا�صلة-وم�صكالت ارتبطت ب�صجالت وتاريخ �صركات وموؤ�ص�صات م�صهورة.

اإلدارة باألرقام..إنجازات تتحدث عن نفسها

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد 44
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 ،،
جتارب »بوينج« 

و»باسيفيك« ومشكالت 
»جنرال موتورز«

 و »جنرال إلكتريك« تثير
 شكوكًا يف جدوى

 »اإلدارة باألرقام«

مرونة و�سرعة
لنا  ي��و���ش��ح��ه  ال��ت��ق��ري��ر مب��ا  ه���ذا  ن�شتهل 
بالأرقام«  »الإدارة  كتابه  يف  ع��واد  محمود 
الأولوية  الأرق���ام  اإعطاء  بها  املق�شود  اأن 
انطباع،  اأي  اأخذ  اأو  اأي قرار  قبل �شناعة 
ناجح  ب�شكل  الأولوية  هذه  اإل��ى  ونتو�شل 
م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر ف��ن ���ش��ن��اع��ة الأرق����ام 
م�شتوى  ومتابعة  العمليات  �شري  وقيا�س 
�شيغة  ع��ل��ى  وع��ر���ش��ه��ا  والأداء  الإجن�����از 
الأرقام والر�شومات ب�شكل يتميز مبا يلي:

والقراءة. الفهم  • �شهولة 
واملوؤثرات  املقايي�س  مع  الربط  • �شهولة 

الأخرى.
ال���ق���رار  ���ش��ن��ع  خ���دم���ة  اإل�����ى  • ال��ت��ط��ل��ع 

والتطور للموؤ�ش�شة.
اأن اأهمية الإدارة بالأرقام يف  ويوؤكد عواد 
التي  التقليدية  الإدارة  عك�س  على  اأن��ه��ا 
ت�شمح  النتائج،  وانتظار  التجربة  تتطلب 
لنا مبتابعة كل قرار اأوًل باأول، واأنها مرنة 
اأنواع  من حيث قابلية تطبيقها مع كافة 
اإنها تعد الو�شيلة  الفل�شفات الإداري��ة، بل 
فل�شفة  اأي  اأداء  لقيا�س  علمياً  ال��وح��ي��دة 
بالظاهر  الكتفاء  اأن  اأخ��رى. كما  اإداري��ة 
اأو حتى  واحلد�س فقط يف قيا�س التاأثري 
ال�شنة  اأو  ال�����ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة  الن��ت��ظ��ار ح��ت��ى 

يف  كبرية  مخاطرة  يعترب  الأث���ر،  لقيا�س 
املتزايدة  للتكلفة  نظراً  احل��ايل؛  ع�شرنا 

على ال�شركات مقابل كل �شاعة عمل.
الإدارة  تطبيق  يعترب  اأخ���رى،  وم��ن جهة 
ب����الأرق����ام م��ف��ي��داً م���ن ن��اح��ي��ة امل���رون���ة يف 
ما  ق���رار، وغالباً  ال��ع��ام لأي  الأث���ر  قيا�س 
كبرية  مل�شاكل  تتعر�س  ال�����ش��رك��ات  ك��ان��ت 
وت��ظ��ل ت��ب��ح��ث ع���ن ال�����ش��ب��ب ح��ت��ى تظهر 
النتيجة بال�شدفة يف وقت متاأخر. يقول 
اأحدهم: »اإن اأخطر ال�شاعات على الن�شر 
ما  بال�شبط  وه���ذا  ال��ن�����ش��ر«،  حلظة  ه��ي 
���ش��ب��ب م�شكلة عن  اك��ت�����ش��اف  ع��ن��د  ي��ك��ون 
فين�شغل  ال�����ش��دف��ة  اأو  احل���د����س  ط���ري���ق 
امل���وظ���ف���ون يف حل���ظ���ة ال��ن�����ش��ر وحل��ظ��ة 
الكت�شاف، وين�شون اأنهم لو طبقوا طرقاً 
اأخرى من الإدارة لتم اكت�شاف هذا الأثر 

يف وقت اأ�شرع وخ�شائر اأقل.
لغة الأرق�م

اأن  البع�س  ي��رى  التوجه،  ه��ذا  �شوء  ويف 
ت�شبح  ال��ي��وم رمب��ا  عاملنا  الأرق����ام يف  لغة 
اأك�����رث م��ن��ط��ق��ي��ة يف جم����ال الإجن�������از ول 
تفوقها اأي لغة، لكن ب�شرط عدم املبالغة 

واأن تت�شف هذه الأرقام بامل�شداقية. وهو 
الأم��ر الذي يحذر منه را�شد الفوزان يف 
كثرياً  اأ�شمع  بقوله:  »الريا�س«  �شحيفة 
م��ن احل�����وارات م��ن جم��ال�����س وم��ن��ت��دي��ات 
وم�����ش��وؤول��ني، وك��ث��رياً مم��ا ي���رتدد، وحني 
���ش��وؤاًل م��ح��دداً وتقول »ه��ل لديك  تطرح 
اأرق�����ام؟« والأرق�����ام حت�شر وت��ط��ل��ب حني 
اأ�شا�شها  على  لال�شتدلل  ���ش��رورة  تكون 
الأرق���������ام. ت�����ش��م��ع ك��ل��م��ة ب���ط���ال���ة؟ اأزم����ة 
م�شتويات  اأو  ال���روات���ب  متو�شط  ���ش��ك��ن؟ 
اأرق���ام تن�شر كدخل  ال��روات��ب؟ م��ن ينفي 
اأرقام  اأو �شيانة،  اأو قيمة م�شروع  الدولة 
كثرية نحتاجها لال�شتدلل بها، واحلوار 
اأ�شبح ال�شمة الغالبة الع�شوائية، حتى يف 
الريا�شة، عدد جماهري اأو البطولت كلٌّ 
وانت�شارها  الأم��را���س  ن�شبة  رق��م��اً،  ي�شع 
حياتنا  يف  نحتاجه  مم��ا  الكثري  وغ��ريه��ا 
غري  نقا�س  اأي  يجعل  ما  وه��ذا  اليومية، 
ومع  امل�شداقية،  وفاقد  �شحيح  اأو  دقيق 
ذل����ك ن�����ش��ت��م��ر ون��ن��اق�����س وك����لٌّ ي��زي��د من 
طرفه، ول تفهم �شبب املبالغات بالأرقام 
ون��ق��ل، فتفقد  ك��ل ح��وار  م��ع  وت�شخيمها 
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تقرير

 ،،
حتفيز لتنافس املوظفني 

ومساعدتهم يف معرفة املطلوب 
حتقيقه وما مت إجنازه

 ومضاعفة اجلهد
 من أهم مهاراتها

التحفيزي  ال�����دور  ي��و���ش��ح  ج���ي���داً  م���ث���اًل 
اإث��ارة  يف  واأهميته  الإدارة  من  النوع  لهذا 
التناف�س بني من�شوبي املوؤ�ش�شات املختلفة 
لتحقيق معدلت عالية. ففي اأثناء زيارة 
اأن  لحظ  مل�شنعه،  امل�شانع  اأ�شحاب  اأح��د 
املوظفني  واأن  متناٍه،  ببطٍء  ي�شري  العمل 
ل يقومون باإمتام احل�شة املطلوبة لليوم 
الواحد، ف�شاأل مدير امل�شنع: كيف لرجل 
عن  يعجز  ان  وق��درت��ك  براعتك  مثل  يف 
الإنتاجية  حتقيق  على  املوظفني  حتفيز 
امل��ط��ل��وب��ة م��ن��ه��م؟ ف��ك��ان ال���رد م��ن امل��دي��ر 
اأنه ل يعلم ال�شبب، واأن��ه قد قام بتحفيز 
اأ���ش��در بحقهم بع�س  واأي�����ش��اً  امل��وظ��ف��ني، 
اأن احلال كما ت�شاهد! كان  اإل  العقوبات، 
ه���ذا ال��ن��ق��ا���س ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ي��وم للفرتة 
الأولى، وقبل ح�شور الفرتة الثانية اأخذ 
و���ش��األ  طبا�شري،  قطعة  امل�شنع  �شاحب 
املدير عن الكمية التي مت حتقيقها اليوم، 
�شاحب  فقام  فقط!  قطع  �شت  ف��اأج��اب: 
ج��دار  على  �شتة  ال��رق��م  ب��ت��دوي��ن  امل�شنع 
العري�س  وباخلط  املدخل  اأم��ام  احلائط 
الفرتة  موظفي  ح�شور  عند  وان�شرف. 
�شتة  ال��رق��م  معنى  ع��ن  ت�����ش��اءل��وا  الثانية 
موظفو  فاأجابهم  احل��ائ��ط؟  على  امل���دون 
كان  امل�شنع  �شاحب  اإن  الأول����ى:  ال��ف��رتة 

اأن ُيحرتم،  ويجب  واإدراك��اً  ومعرفة  وعياً 
وكلما اقرتب امل�شوؤول من اأن يكون �شفافاً 
وم�شتعداً لكل �شيء فهو ينجز ويعمل ول 
ه��و مطلب  وه���ذا  �شيئاً،  ي��ه��اب  اأو  ي��خ��اف 
�شفافية مع اإجناز وعمل بارز على الأر�س.

ل���ن���غ���ري اأ�����ش����ل����وب ح�����وارن�����ا ك���م���واط���ن���ني 
وم�شوؤولني، اأن تكون لغة َيردفها الأرقام، 
واحلقيقة بال مبالغة وعدم ت�شخيم، واأن 
والإح�����ش��اء  الأرق����ام  لغة  امل�����ش��وؤول  ينتهج 
وامل���ق���ارن���ة ل��ل��ف��رتات م���ع احل���ال���ي���ة، ه��ذا 
ينجز،  وما  العمل  م�شتوى  بدقة  �شي�شع 
ومن يعمل اأو ل يعمل بكل ب�شاطة وو�شوح 
و�شفافية، وهذا ما نحتاجه كثرياً ببالدنا 
التي اأغرقتها لغة الت�شخيم والع�شوائية 
امل�شداقية ككرة تكرب مع مرورها  وع��دم 
اأك������رث ب����ني ال���ن���ا����س. ل��ن��ت��وق��ف ع����ن ه���ذا 
اإيجابياته  �شلبياته  تفوق  ال��ذي  الأ�شلوب 

بكل و�شوح و�شفافية.
مث�ل جيد

يف  ب��الأرق��ام  الإدارة  اأهمية  ن��درك  وحتى 
الرتقاء مبعدلت الأداء، يذكر عبدالعزيز 
���ش��ب��ه��اين يف ���ش��ح��ي��ف��ة »م���ك���ة امل���ك���رم���ة« 

ل  لأنه  واملحاور؛  باحلوار  الثقة  الغالبية 
�شيء �شحيٌح.

اآخ��ر، يرى الفوزان ما لهذه  وعلى جانب 
والإجن���از  الأداء  على  انعكا�س  م��ن  اللغة 
منجزات  عن  يتحدث  امل�شوؤول  اأن  فيذكر 
تقول  ،وح��ني  ُينجز  م��ا  هناك  واأن  وعمل 
ك��رم��اً م��ن��ك ن��ري��د ل��غ��ة اأرق�����ام، ن�����ادراً من 
ال��ذي  ال���واث���ق  اإل  الأرق�����ام  بلغة  ي��ت��ح��دث 
النقا�س ول  تقبل  الأرق��ام ل  فلغة  يعمل، 
مدر�شة  كم  كثرياً.  اجل��دل  ول  الت�شويف 
كانت؟ وكم اأ�شبحت؟ كم طائرة كانت؟ وكم 
اأ�شبحت؟ كم البطالة؟ وكم اأ�شبحت؟ كم 
عدد امل�شت�شفيات؟ وكم اأ�شبحت؟ كم عدد 
اأ�شبحوا؟  وك��م  الأج��ان��ب؟  من  املتخلفني 
كم ن�شبة اإجناز املعاملة اأو النظر يف ق�شية 
يف وزارة العدل؟ وكم اأ�شبحت؟ كم ن�شبة 
العتماد على النفط؟ وكم اأ�شبحت؟ كم؟ 
نحتاجها  الأرق����ام  م��ن  فالكثري  وك����م...؟ 
لغة  ينجز.  ما  ونعرف  ونعلم  ن��درك  لكي 
واإح�شاء  اأرق��ام  بال  والت�شاريح  ال��رواي��ات 
تعني  ل  فهي  وتنتهي؛  تتوقف  اأن  يجب 
اأكرث  اأ�شبح  اأرق��ام، فاجلمهور  �شيئاً بدون 
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التنمية اإلدارية

 ،،
محمود عواد: إعطاء
 األرقام األولوية قبل

 صناعة أي قرار ومتابعته 
أواًل بأول وقياس

 أثره العام

الإن��ت��اج��ي��ة بفرتتنا،  ه��ن��ا، وت�����ش��اءل ع��ن 
ف��اأخ��ربن��اه، وق��ام بتدوين م��ا مت حتقيقه 
كما ترون. يف اليوم التايل ح�شر �شاحب 
امل�����ش��ن��ع ���ش��ب��اح��اً، ووج�����د ه���و وم��وظ��ف��و 
ال��ف��رتة الأول���ى اأن��ه ق��د مت ت��دوي��ن الرقم 
ثمانية عو�شاً عن الرقم �شتة، عندها علم 
حققت  قد  ال�شابقة  الفرتة  اأن  املوظفون 
اإجنازاً يفوق اإجنازهم، واأنهم كفريق اآخر 
ق��د حققوا م��ا ع��ج��زوا ه��م ع��ن حتقيقه.

وقبل نهاية ذلك اليوم، مت تدوين الرقم 
ال��ع��م��ل  اأ����ش���ب���ح  ال���ط���ري���ق���ة،  وب���ه���ذه   ،12
واإث����ارة،  اإن��ت��اج��ي��ة وج��دي��ة وحما�شا  اأك���رث 
ورغ��ب��ة يف ال��ت��ف��وق لإث���ب���ات امل���ق���درة على 
ا�شتطاع  التحقيق.  والقدرة على  العطاء، 
�شاحب امل�شنع اإثارة روح الإنتاج التي مل 
يتمتع  امل�شنع  ف�شاحب  املدير.  يتفهمها 
اجلهد  م�����ش��اع��ف��ة  عليها  ي��ط��ل��ق  مب��ه��ارة 
رفع  ذكية يف  وه��ي طريقة  الأرق���ام،  بلغة 
يف  حتمل  فهي  وكمهارة  الأداء،  م��ع��دلت 
يف  يرغبون  املوظفني  باأن  التوقع  داخلها 
حتفزهم  عندما  ا�شتثنائية  نتائج  حتقيق 

بطريقة تولد الرغبة يف حتقيق التفوق، 
فخطوة واحدة بنهاية فرتة عمل اأوجدت 
اآخ��ر. فالتحول  قفزة ب�شبيحة يوم عمل 
تفعيل  هو  امل�شنع  �شاحب  اأح��دث��ه  ال��ذي 
ي�شاعد لو�شول  الذي  الذاتي  الن�شباط 
امل��وه��ب��ة وال��ك��ف��اءة اإل���ى اأق�����ش��اه��ا. اإن لغة 
ما  معرفة  يف  امل��وظ��ف��ني  ت�شاعد  الأرق����ام 
مت  معرفة  يف  وت�شهم  حتقيقه،  املطلوب 

اإجنازه.
اأزمة »بوينج«

وب����ال����رغ����م م����ن ذل����ك-وف����ق����ا مل����ا ت�����ورده 
نهج  �شعود  »القت�شادية«-فاإن  �شحيفة 
الإدارة بالأرقام، هو اجتاه زاد كثرياً منذ 

بف�شل  وذل���ك  ب��ع��ده��ا،  وم���ا  الثمانينيات 
تقول  وه��ي  امل�����ش��اه��م��ني«.  »قيمة  نظرية 
األ يقلقوا  اإن املديرين التنفيذيني يجب 
ب�شاأن اأي �شيء بقدر �شعر �شهم �شركاتهم 
بنهج  دائ��م��اً  ال���ذي ه��و، بالطبع، م��دع��وم 
ينتهي  الذي قد  ذاته  التكاليف  تخفي�س 
به املطاف اأن ي�شبح مكلفاً جداً على املدى 
الطويل. وميكن اأن يوؤدي ع�شر البيانات 
ال���ك���ب���رية اإل�����ى ت��ف��اق��م ال���و����ش���ع. ف��ه��ن��اك 
قيا�شها  ميكن  التي  الأ�شياء  من  العديد 
اأي  اأك��رث من  ه��ذه الأي���ام، ما ي�شّهل الآن 
وقت م�شى، الرتكيز على مقيا�س الأرقام 

بدًل من مقيا�س القيمة.
ويف �شوء ذلك يطرح موقع »اأرقام« ت�شاوؤًل 
ف�شل  التجارب  اأثبتت  »كيف  وه��و:  مهماً 
منهج »الإدارة املدعومة بالأرقام؟« فيذكر 
مدى  عن  فرتة  منذ  يت�شاءل  البع�س  اأن 
حكمة وفاعلية الإدارة املدفوعة بالأرقام، 
والتي ا�شتهرت يف القرن التا�شع ع�شر يف 
اأمريكا بف�شل كتابات »فريدريك وين�شلو 
اعتاد  ميكانيكي  مهند�س  وه��و  ت��اي��ل��ور«، 

التنمية اإلدارية

47

هـ
14

4
1 -

ى  
ول

األ
ي 

اد
م

ج
 -

 17
2

د  
عد

ال



الوقوف بجوار العمال يف م�شنعه مم�شًكا 
بيده �شاعة للتاأكد من اأنهم يقومون بكل 

مهمة باأعلى قدر من الكفاءة.
وي�شتعر�س املوقع 4 جتارب تثري ال�شكوك 
يف ج����دوى ه����ذا امل��ن��ه��ج، وال���ت���ي ت���اأت���ي يف 
م��ق��دم��ت��ه��ا الأزم�������ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ر���س لها 
�شركة  حالًيا  تتجه  حيث  »بوينغ«،  �شركة 
»اإيربا�س« اإلى جتاوز نظريتها الأمريكية 
العامل،  يف  طائرات  �شانعة  اأك��رب  لت�شبح 
 737 »بوينغ  ط��ائ��رات  حتليق  منع  بف�شل 
ماك�س« بعد تعر�س الطراز اإلى حادثتني 
م��ن��ف�����ش��ل��ت��ني. ف��ق��د ك����ان ه���ن���اك ال��ع��دي��د 
اأن  يبدو  لكن  الكارثة،  وراء  العوامل  من 
ال�شركة  ق��ب��ول  ه��و  املهمة  ال��ع��وام��ل  اأح���د 
ب��امل��خ��اط��رة م��ن اأج���ل زي����ادة الأرب�����اح اإل��ى 
»بوينغ« لنتقادات  وتعر�شت  اأق�شى حد. 
جهات  من  مبهند�شني  ال�شتعانة  ب�شبب 
ال�شاعة(.  يف  دولرات   9 )مقابل  خارجية 
لي�س ذلك فح�شب، حيث فر�شت ال�شركة 
خ�شائ�س  بع�س  ع��ل��ى  اإ���ش��اف��ي��ة  ر���ش��وًم��ا 
ال�شالمة، وتعجلت كثرًيا يف طرح الطراز 
ال�شتحواذ  محاولة  اأج��ل  م��ن  ال�شوق  يف 
ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ي��ات ال���ت���ي ق���د ت���ذه���ب اإل���ى 

مناف�شتها الأوروبية »اإيربا�س«.
»ب��سيفيك«

 ويتابع موقع »اأرقام« تدليله على �شكوك 
بالأرقام«؛  »الإدارة  جدوى  ب�شاأن  البع�س 
اأزم��ة »بوينغ«  اأن��ه مل تتحول  فيوؤكد على 
�شركة  كارثة طبيعية، كما حدث مع  اإلى 
للطاقة  اإلكرتيك«  اآن��د  جا�س  »با�شيفيك 
يف كاليفورنيا، والتي وفًقا ملا تو�شل اإليه 
ج��ورن��ال«،  �شرتيت  »وول  اأج��رت��ه  حتقيق 
خطوط  بحاجة  ل�شنوات  علم  على  كانت 
الكهرباء اإلى حتديث قبل اأن تثري حريقاً 

هائاًل. وبح�شب التحقيق، قررت ال�شركة 
ع���دم ال���ش��ت��ث��م��ار يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��دي��ث، 
البالغ  الإم����داد  خ��ط  �شقوط  بعد  والآن 
اإلى  اأدى  وال��ذي  الزمان،  من  قرناً  عمره 
تواجه  ا،  �شخ�شً  88 �شحيته  راح  ح��ري��ق 
ال�شركة مطالبات قانونية ل�شداد ما يزيد 
على 30 مليار دولر، وقد تقدمت بطلب 

حلمايتها من الإفال�س.
 »جرنال اإلكرتيك« 

ع���ل���ى ج���ان���ب اآخ�������ر، ت��ن��ب��ع ال���ع���دي���د م��ن 
امل�����ش��ك��الت امل��ت��ت��ال��ي��ة يف ���ش��رك��ة »ج����رال 
اإلكرتيك« من تبعات عهد رئي�س جمل�س 
الإدارة والرئي�س التنفيذي ال�شابق »جاك 
املدفوعة  الإدارة  نهج  تبنَّى  ال��ذي  ويل�س« 
ب���الأرق���ام، م��ا دف��ع��ه ب��ع��ي��ًدا ع��ن الأع��م��ال 

الأ�شا�شية ل�شالح الهند�شة املالية.
ارتبطت  ال��ت��ي  الإ���ش��ع��ال  مفتاح  اأزم���ة  اإن 
ب��ا���ش��م ال���ع���الم���ة ال���ت���ج���اري���ة ل���� »ج����رال 
موتورز« خالل عامي 2013 و2014، والتي 
بدا يف البداية اأنها نتيجة قرار �شيئ من 
جانب مهند�س واحد، ات�شح اأن لها جذوًرا 

امليزانية  خف�س  ف���رتة  اإل���ى  ت��ع��ود  ��ا  اأي�����شً
ال�شتثنائية خالل العقد الأول من القرن 
الع�شرين. وقال اأحد املهند�شني يف تقرير 
موجه اإلى جمل�س اإدارة »جرال موتورز« 
حول الأزمة: اإن ال�شيطرة على التكاليف 
ال��ث��ق��ايف  »ال��ن�����ش��ي��ج  يف  وان��ت�����ش��رت  تغلغلت 

لل�شركة«.
ف��م��ن امل���وؤك���د، مل ت��ك��ن »ج����رال م��وت��ورز« 
ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا ب��ني ���ش��رك��ات �شناعة 
ال���������ش����ي����ارات، ول����ط����رازات����ه����ا ت����اري����خ م��ن 
امل�����ش��ك��الت، م��ث��ل ت��ل��ك امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��� »ف���ورد 
ال�شيارة  ك��ان��ت  حيث  ع��ق��ود،  قبل  بينتو« 
من  ا�شطدمت  ح��ال  لال�شتعال  عر�شة 
»بينتو«  اأن  ال�شركة  علمت  وق��د  اخل��ل��ف. 
ب��ه��ا م�����ش��ك��الت ت��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ش��الم��ة، لكن 
حت��ل��ي��ل ال��ت��ك��ل��ف��ة وامل��ك�����ش��ب خ��ل�����س اإل���ى 
ا�شتدعاء  عملية  يف  امل�شكلة  اإ���ش��الح  اأن 
للمركبات �شيكون اأكرث تكلفة من التكلفة 
املقدرة لتعوي�س العمالء عن اأي اإ�شابات 
ووفيات، فقررت الإبقاء عليها يف ال�شوارع 

دون ا�شتدعاء >
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مقال

مركز البح�ث والدرا�سات - ع�س� هيئة التدريب - معهد الإدارة العامة. k

الثورة الصناعية الرابعة و دور احلكومات

تعمل 
على رفع 

مستويات 
الدخل 

وحتسني 
نوعية 
احلياة 

للسكان يف 
جميع أنحاء 

العالم

،،

د. نازم حمم�د ملكاوي

k

ي�شهد العامل ثورة تكنولوجية �شتغري ب�شكٍل جذري الطريقة التي نعي�س بها ونعمل ونتوا�شل من خاللها مع بع�شنا البع�س، 
اأن تكون ال�شتجابة له  اأنه يجب  الوا�شح فيه هو:  الوحيد  الب�شرية من قبل. وال�شيء  و�شيكون حتوًلً مل تعرفه وت�شهده 
متكاملة و�شاملة، ت�شمل جميع اأ�شحاب امل�شلحة يف النظام العاملي، من القطاعني العام واخلا�س اإلى الأو�شاط الأكادميية 
واملجتمع املدين. وقد اأْطلَق املنتدى القت�شادي العاملي على هذه الثورة عام 2016م ا�شم الثورة ال�شناعية الرابعة، كحلقة اأخرية 
من �شل�شلة الثورات ال�شناعية املتتالية التي �شبقها ثالث ثورات حولت �شكل العامل خالل احلقبة املا�شية. فقد ا�شتخدمت 
الكهربائية خللق  الثانية الطاقة  ال�شناعية  الثورة  الإنتاج، وا�شتخدمت  املاء والبخار مليكنة  ال�شناعية الأولى طاقة  الثورة 
الإنتاج، وتعتمد  املعلومات لأمتتة  الثالثة الإلكرتونيات وتكنولوجيا  ال�شناعية  الثورة  ا�شتخدمت  الإنتاج ال�شخم، يف حني 
الثورة ال�شناعية الرابعة يف تطورها على مخرجات الثورة ال�شناعية الثالثة، وهي الثورة الرقمية التي حدثت منذ منت�شف 
القرن املا�شي. وما مييز الثورة ال�شناعية الرابعة ول يجعلها امتداداً للثورة ال�شناعية الثالثة، بل ثورة جديدة بكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى، هو �شرعتها و�شعة نطاقها وحجم تاأثريها. ف�شرعة الخرتاقات احلالية لي�س لها مثيل على مر التاريخ، 

وتتطور بوترية كبرية جداً، وات�شاع وعمق هذه التاأثريات والتغيريات يب�شران بتحول اأنظمة الإنتاج والإدارة باأكملها.
لقد مكنت قدرة املعاجلة غري امل�شبوقة، يف الثورة ال�شناعية الرابعة، و�شعة التخزين، والو�شول اإلى املعرفة غري املحدودة 
مليارات الأ�شخا�س املت�شلني بالأجهزة املحمولة من ال�شتفادة من مخرجات هذه الثورة. وت�شاعفت هذه الإمكانات بدخول 
وتكنولوجيا  الأبعاد،  والطباعة ثالثية  الأ�شياء،  واإنرتنت  والروبوتات،  ال�شطناعي،  الذكاء  مثل  التكنولوجيات اجلديدة؛ 
حولنا  معا�س  واق��ع  وه��و  وغريها.  ال�شحابية،  واحلو�شبة  الطاقة،  وتخزين  امل��واد،  وعلوم  احليوية،  والتكنولوجيا  النانو، 
كتطبيقات الذكاء ال�شطناعي بدًءا من ال�شيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار اإلى الوكيل الذكي وتطبيقات النقل 
وغريها الكثري. لقد مت اإحراز تقدم مثري لالإعجاب يف الذكاء ال�شطناعي يف ال�شنوات الأخرية، وكل هذا مدفوع ٌبالزيادة 
الهائلة يف القدرات احلا�شوبية وتوافر كميات �شخمة من البيانات والربامج القادرة على حتليلها وال�شتفادة منها، ناهيك 

عن الربامج امل�شتخدمة لكت�شاف الأدوية اجلديدة اإلى اخلوارزميات امل�شتخدمة للتنبوؤ بكل ما مي�س حياتنا اليومية.
وكغريها من الثورات التي �شبقتها، تعمل الثورة ال�شناعية الرابعة على رفع م�شتويات الدخل وحت�شني نوعية احلياة لل�شكان 
يف جميع اأنحاء العامل. فيمكنك بالعتماد على تقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة طلب �شيارة اأجرة، اأو حجز رحلة طريان، اأو 
�شراء منتج، اأو اإجراء الدفع، اأو ال�شتماع اإلى املو�شيقى، اأو م�شاهدة فيلم، اأو ت�شغيل لعبة عن ُبعد. وتكون الفائدة اأكرب كلما 

كانت الدولة قادرة على حتمل تكاليف العامل الرقمي والو�شول اإليه.
متزايد  ب�شكل  اجلديدة  واملن�شات  التقنيات  �شُتَمكِّن  والبيولوجية؛  والرقمية  املادية  العوامل  ورب��ط  تالقي  ا�شتمرار  ومع   
املواطنني من التفاعل مع احلكومات، والتعبري عن اآرائهم، وتن�شيق جهودهم. يف الوقت نف�شه و�شتكت�شب احلكومات قوى 
البنية  يف  التحكم  على  والقدرة  املنت�شرة  املراقبة  اأنظمة  على  بناًء  العامة،  اخلدمات  اإدارة  من  نها  مُتكِّ جديدة  تكنولوجية 
التحتية الرقمية. وهذا يفر�س على احلكومات �شغوًطا متزايدة ل�شن ت�شريعات تتالءم مع الثورة ال�شناعية الرابعة وتغيري 
نهجها احلايل جتاه امل�شاركة العامة و�شنع ال�شيا�شات. فدورها املركزي يف اإدارة ال�شيا�شة يتناق�س؛ ب�شبب امل�شادر اجلديدة 

ِكنها التكنولوجيات اجلديدة.  للمناف�شة، واإعادة توزيع ال�شلطة، وحتقيق الالمركزية التي مُتَ
ا من نحن؛ و�شيوؤثر ذلك على هويتنا   وميكن القول اإن الثورة ال�شناعية الرابعة �شتغري، لي�س فقط ما نقوم به ولكن اأي�شً
وجميع امل�شكالت املرتبطة بها: من اإح�شا�شنا باخل�شو�شية، ومفاهيمنا للملكية، واأمناط ا�شتهالكنا، والوقت الذي نكر�شه 
للعمل والرتفيه، وكيف نطور مهننا ومهاراتنا لتالئم متطلبات الثورة اجلديدة، ونرتب عالقاتنا مع الآخرين. اإنها بالفعل 
ف على مدار القرن  ثورة تب�شر ب�شل�شلة من ال�شطرابات الجتماعية، وال�شيا�شية، والثقافية، والقت�شادية التي �شوف تتك�شَّ

احلادي والع�شرين؛ بناًء على التوافر الوا�شع النطاق للتكنولوجيات الرقمية التي تنتجها الثورة التقنية احلديثة. 
ال�شتثمارات  وا�شتقطاب  مواردها  لزيادة  وت�شخريها  الثورة  هذه  مخرجات  من  ال�شتفادة  تعظيم  من  للحكومات  بد  ول 
الأجنبية تعزيزاً لقت�شاداتها، حيث تتيح الثورة ال�شناعية الرابعة فر�شاً كبرية للحكومات ومنظمات الأعمال والأفراد يف 
املبا�شرة. فظهور قطاعات جديدة بالكامل كنتيجة للثورة ال�شناعية الرابعة؛ �شيوفر الآلف  جذب ال�شتثمارات الأجنبية 
من الفر�س للقوى العاملة، والهتمام بهذه القطاعات مبكراً يوؤدي اإلى ا�شتقطاب امل�شتثمرين مبكراً، ويجلب موارد مالية 

اإ�شافية يف القت�شاد املحلي وهو ما يجب اأن يكون هدفاً لأي حكومة يف املرحلة احلالية.
ومع ذلك فاإن التكنولوجيا وال�شطرابات التي تاأتي معها لي�شت قوة خارجية ل ميكن للب�شر التحكم فيها، فكلنا م�شوؤولون 
عن توجيه تطورها من خالل القرارات التي نتخذها على اأ�شا�س يومي كمواطنني وم�شتهلكني وم�شتثمرين وحكومات. يجب 
علينا بالتايل اغتنام الفر�شة والقوة التي لدينا لت�شكيل الثورة ال�شناعية الرابعة وتوجيهها نحو م�شتقبل يعك�س اأهدافنا 
روؤية لتطوير  اإنها  للعمل.  بل هي دعوة  بامل�شتقبل،  تنبوؤًا  لي�شت  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  فاإن  وبالتايل،  امل�شرتكة.  وقيمنا 
اأ�شا�ًشا اأكرث متكيًنا وتعاوًنا وم�شتداًما للتنمية الجتماعية والقت�شادية، مبنية على قيم  وا�شتخدام التقنيات بطرق تعزز 
م�شرتكة لل�شالح العام والكرامة الإن�شانية، و�شيكون حتقيق هذه الروؤية هو التحدي الأ�شا�شي وامل�شوؤولية الكربى خالل 

القرن احلايل  >

التنمية اإلدارية

49

هـ
14

4
1 -

ى 
ول

األ
ي 

اد
م

ج
 -

 17
2

د  
عد

ال



�صانعو ال�صيا�صات 

يتبّنون »البتكار

 الجتماعي« لتربير

 اإ�صالحات للدور

 التقليدي للحكومات

قرأت لك

خم�سة ابتك�رات واختالف�ن
تت�شمن  اأج���زاء  اأرب��ع��ة  م��ن  الكتاب  يتكون 
اأح����د ع�����ش��ر ف�����ش��اًل م��ت��ن��وع��اً، وي��ب��ل��غ ع��دد 
�شفحاته 344 �شفحة. وميثل اجلزء الأول 
منها »مقدمة«، ففي الف�شل الأول املعنون: 
العام« يربز  »الربط بني البتكار والقطاع 
تلعب  احل��ك��وم��ات  اأن  ه��و  الأول  ج��ان��ب��ان: 
مُتكِّن  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  خلق  يف  مهماً  دوراً 
الق��ت�����ش��اد ال��ق��ائ��م على امل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار 
اأن���ه ل تنجح  ه��و  الزده����ار، وثانيهما  م��ن 
القطاع  ك��ان  اإذا  اإل  املبتكرة  الق��ت�����ش��ادات 
ي�شبح  لكي  ذات��ه  تطوير  على  ق���ادراً  العام 
ع��دد من  التعامل مع  على  وق���ادراً  مبتكراً 
جودة  مثل  املهمة،  الجتماعية  التحديات 
الف�شل  ه��ذا  يو�شح  كذلك  التعليم.  نظام 

على  القائمة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ث���ورة  اأب��ع��اد 
ال�����ش��وق وان���ت���ق���ال ال���وظ���ائ���ف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ال�شلع  ت��ق��دمي  ال��ع��ام يف  وال��ق��ط��اع  للدولة 
اإل���ى القطاع  واخل���دم���ات )���ش��ب��ه( ال��ع��ام��ة 
اخلا�س، والتوجه ب�شكل اأقوى نحو ال�شوق، 
اأن  امل��واط��ن��ني  ينبغي على  اأن���ه  ب��اف��رتا���س 

يت�شرفوا كم�شتهلكني عقالنيني.

»الإدارة  على  ال�شوء  الف�شل  هذا  وي�شلط 
العامة التنفيذية اجلديدة« التي ن�شاأت يف 
اأُطلقت  كت�شمية  الثمانينيات  عقد  اأواخ��ر 
على جمموعة متنوعة من الإ�شالحات يف 
القطاع العام، واأن البتكار يف القطاع العام 
ه��و ���ش��رط ����ش���روري ل��ت��ح��دي��ث احل��ك��وم��ة 
اجلديدة،  الجتماعية  التحديات  ملواجهة 
وي��ت��ط��ل��ب ال��ت��غ��ي��ري وال��رغ��ب��ة يف ال��ت��ع��ل��م. 
ال��ق��ط��اع  يف  الب���ت���ك���ارات  ت�شنيف  ومي��ك��ن 
ابتكارات  اإلى خم�شة ت�شنيفات هي:  العام 
العمليات،  واب��ت��ك��ارات  اخل��دم��ة،  اأو  املنتج 
يف  والب��ت��ك��ارات  املفاهيمية،  والب��ت��ك��ارات 
وحتى  املوؤ�ش�شية.  والب��ت��ك��ارات  احلوكمة، 
تت�شح ال�شورة لدى القارئ يو�شح الف�شل 
اأن البتكار يف القطاع العام يختلف عنه يف 

االبتكار في القطاع العام..طريق الحكومات
 للتنمية االقتصادية

اخلــراء  يــراهــ�  التي  اجلـــ�دة  التحدي�ت  مــن  العديد  الــعــ�م  القط�ع  يــواجــه 
اإىل  تتحول  اأن  واإمــ�  وب��ستمراريته،  به  تع�سف  اأن  ف�إم�  حدين؛  ذا  �سالحً� 
ميزة تن�ف�سية متكنه من حتقيق التميز واجلودة يف الأداء، وذلك اإذا تبنىَّ 
النج�ة  طوق  ميثل  الــذي  البتك�ر  على  ترتكز  واأ�س�ليب  وا�سرتاتيجي�ت 
املحددات  اأن  البع�س  التحدي�ت. فرمب� يرى  القط�ع يف مواجهة هذه  لهذا 
اأن  اإىل  اإ�س�فة  الع�م،  القط�ع  عمل  لبيئ�ت  احل�كمة  والقيود  وال�سوابط 
نب املخ�طرة؛ هي م� يكبح  الثق�فة املوؤ�س�سية ال�س�ئدة فيه متيل اإىل جتُّ
اأنه يف  جم�ح تعزيز املم�ر�س�ت البتك�رية املطلوبة يف هذا القط�ع. اإل 
وجتويد  الع�م  القط�ع  تقوية  نحو  والجتــ�ه  احل�لية  التن�ف�سية  ظل 
منتج�ته وخدم�ته املقدمة للمجتمع؛ ف�إن اإع�دة �سي�غة دوره ت�سبح 
مطلبً� ملحً�. ف�لبتك�ر يف القط�ع الع�م ت�أثريه ع�م و�س�مل يف املجتمع، 
هذا  �سوء  ويف  املجتمع.  بهذا  لالرتق�ء  كرافعة  ا�ستخدامه  وميكن 
�س�درًا  مرتجمً�  كت�بً�  العدد  هذا  يف  معكم  نط�لع  الع�سري  الطرح 
عن معهد الإدارة الع�مة، بعنوان: "البتك�ر يف القط�ع الع�م"، ق�م 

بتحريره كل من: فيكتور بيكرز وجوري�ن اإديلينبو�س وبرام �ستيجن، 
وترجمه للعربية د.بندر بن ق��سم الهجن.

املخاطرة والتحديات ل�صناعته والدول ال�صغرية »كلمة ال�صر«
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ال�شياق  هما:  اأم��ري��ن  يف  اخل��ا���س  القطاع 
الهدف  واأن  ف��ي��ه،  تن�شاآن  ال���ذي  املوؤ�ش�شي 
هو  العام  القطاع  يف  البتكار  من  النهائي 

حتقيق ال�شرعية.
اعتق�د خ�طئ

اأما اجلزء الثاين من الكتاب-والذي ي�شم 
اأرب���ع���ة ف�����ش��ول-ف��ريك��ز ع��ل��ى »ال�����ش��ي��اق��ات 
وال��ع��م��ل��ي��ات وج���وان���ب الب���ت���ك���ار«، ف��ي��ق��دم 
عن  عامة  متهيدية  نظرة  الثاين  الف�شل 
البتكار يف القطاع العام، من خالل بع�س 
تكوين  يف  ت�شاعد  التي  العامة  املالحظات 
البتكار.  عن  وتاريخي  مفاهيمي  منظور 
ب��ي��ن��م��ا ي��ط��رح ال��ف�����ش��ل ال��ث��ال��ث ت�����ش��اوؤل��ني 
يف  البتكار  انت�شار  م��دى  ما  هما:  مهمني 
البتكار  ت�شابه  اأوج��ه  وم��ا  ال��ع��ام؟  القطاع 
يف القطاع العام مع اخلا�س؟ واأن العتقاد 
ال�شائد هو اأن املوؤ�ش�شات العامة اأقل ابتكاراً 
يدح�شه  ما  وه��و  اخلا�شة،  نظرياتها  من 
اأن البتكار  الواقع؛ فالحتمال الكبري هو 
العام،  القطاع  دائم يف  ب�شكل  كان موجوداً 
وباأ�شكال مماثلة لتلك املوجودة يف القطاع 
اأهمية  الف�شل على  اخل��ا���س. وي��وؤك��د ه��ذا 
درا�شة كيفية حدوث البتكار يف موؤ�ش�شات 
القطاع العام، وتوجيه املزيد من الهتمام 
يف  للتغيري  مهماً  جانباً  بو�شفه  لالبتكار 

هذا القطاع.
»ال���دول  م�شرية  ال��راب��ع  الف�شل  وي��ر���ش��د 
الإداري��ة،  والقدرة  البتكار  مع  ال�شغرية« 
القت�شادية  )والتنمية  البتكار  اأن  فيبني 

ب�شكل ع��ام( قد ن�شاأ يف دول �شغرية ميكن 
فمدن  دوي���الت،  ال��ي��وم  مبقايي�س  و�شفها 
م��ث��ل ال��ب��ن��دق��ي��ة وف��ل��ورن�����ش��ا ك��ان��ت ناجحة 
ل��ل��غ��اي��ة يف الب���ت���ك���ار ب��ا���ش��ت��خ��دام امل��ع��رف��ة 
لتحقيق مكا�شب اقت�شادية، والتفوق على 
دول اأكرب منها. ويناق�س الف�شل اخلام�س 
امل�شتوى  ال��ع��ام على  ال��ق��ط��اع  »الب��ت��ك��ار يف 
حالة  على  بالتطبيق  وذل���ك  احل�����ش��ري«، 
امل�����ش��رتي��ات ال��ع��ام��ة ال���ت���ي ت��ع��ت��رب ك��ه��دف 
الب��ت��ك��ار  �شيا�شة  يف  مهمة  اأداة  ل��الب��ت��ك��ار 

الوطني منذ احلرب العاملية الثانية.
القيم والقدرات

اإل��ى  منه  الثالث  اجل���زء  يف  الكتاب  ينتقل 
الف�شل  ف��ي��ل��ف��ت  والب���ت���ك���ار«،  »ال�����ش��ب��ك��ات 
اإل���ى »الب��ت��ك��ار داخ���ل احلكومة«  ال�����ش��اد���س 
داخل  بالبتكار  ال�شبكات  عالقة  �شوء  يف 
ال�شبكات  مفهوم  يبحث  حيث  احل��ك��وم��ة، 
خالله  من  ميكن  حتليلي  اإط��ار  وتاأ�شي�س 
ا�شت�شراف دور ال�شبكات يف عملية البتكار، 
وت�شليط ال�شوء على املبتكرين و�شفاتهم. 
وي�شري الف�شل ال�شابع اإلى »القيم املتناف�شة 
ف��ه��ذه  الب���ت���ك���اري���ة«،  امل�������ش���اري���ع  اإدارة  يف 
التي  الب��ت��ك��اري��ة  عنا�شرها  لها  امل�����ش��اري��ع 
تتطلب جم���اًل ل��الرجت��ال وال��ت��ف��اع��ل بني 
ع��ادة غري متاح يف معظم  املنفذين، وه��ذا 
مديرو  با�شتمرار  ويواجه  امل�شاريع.  اإدارة 
طبيعتها  بني  طبيعياً  توتراً  امل�شاريع  هذه 
وط��ب��ي��ع��ة الب���ت���ك���ار، وه��ن��ا ي��ث��ار ال��ت�����ش��اوؤل 
وه���و: كيف ميكن  الف�شل  ل��ه��ذا  امل��ح��وري 

املتناف�شة  القيم  اح��رتام  امل�شاريع  ملديري 
ب��ني الب��ت��ك��ار وتلبية م��ح��ددات وا���ش��ح��ة؟ 
»ا�شتك�شاف  اإل���ى  ال��ث��ام��ن  الف�شل  وي�شعى 
املديرين  �شبكات  البتكارية لدى  القدرات 
وداخل احلكومات«، وهو ما �شيتم حتقيقه 
م��ن خ���الل ط���رح ال��ت�����ش��اوؤلت الآت���ي���ة: من 
اأدوار  وما  الفعليني؟  ال�شبكات  مديرو  هم 
تدعم هذه  وكيف  ال�شياق؟  هذا  الإدارة يف 
امل�شاكل  حلل  البتكارية  ال��ق��درات  الأدوار 
التا�شع  الف�شل  ويعالج  احل��ك��وم��ات؟  ب��ني 
ال�شحية«،  الرعاية  يف  ال��ري��ادي  »البتكار 
البتكارات:  التمييز بني نوعني من  حيث 
يرتبطان  واللذان  واملوؤ�ش�شاتية،  الريادية، 
ب��ال��ت��غ��ريات اجل���اري���ة يف اأن��ظ��م��ة ال��رع��اي��ة 

ال�شحية.
البتك�ر الجتم�عي

وي��ت��ط��رق اجل���زء ال��راب��ع م��ن ال��ك��ت��اب اإل��ى 
عن  العا�شر  الف�شل  فيتحدث  »املناق�شة«، 
القطاع  يف  فالبتكار  مبتكر«،  ع��ام  »قطاع 
العام ميكن و�شفه باأنه عملية تعلُّم حتاول 
احلكومات من خاللها الت�شدي لتحديات 
اجتماعية محددة، مثل مكافحة اجلرمية. 
اأن البتكار الناجح يف القطاع العام  وجند 
اإل���ى م��دى ق���درة احل��ك��وم��ات على  يتطرق 
ت��ط��وي��ر خ���دم���ات وط����رق ع��م��ل وم��ف��اه��ي��م 
الق�شايا  التعامل مع  جديدة متكنهم من 
)كمجتمع  املجتمع  ي��ح��اول  التي  ال�شعبة 
���ش��ي��ا���ش��ي( م��ع��اجل��ت��ه��ا. وي��ن��ت��ق��ل ال��ف�����ش��ل 
احل�������ادي ع�����ش��ر اإل������ى »م���ن���ظ���ور الب���ت���ك���ار 
الجتماعي يف القطاع العام«، وهو املفهوم 
ي�شتخدمه  ال�����ذي  اجل���دي���د  »ال�������ش���ح���ري« 
من  جمموعة  لتربير  ال�شيا�شات  �شانعو 
اأ���ش��ا���ش��ي  ال��ت��ي مت�����س ب�شكل  الإ����ش���الح���ات 
الدور التقليدي للحكومة يف املجتمع، وقد 
الوليات  حكومَتي  يف  ال��ق��رار  �شناع  تبنَّى 
امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، اإ����ش���اف���ة اإل���ى 

املفو�شية الأوربية هذا املفهوم >

الإدارة العامة التنفيذية

 اجلديدة والقيم 

املتناف�صة والقدرات

 �صاحات لالبتكار

حتقيق ال�صرعية

 وال�صياق املوؤ�ص�صي اأ�صا�صا 

اختالف البتكار بن

 القطاعن العام واخلا�س

التنمية اإلدارية
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صفحة ُتعنى برصد 
أبرز ما صدر من الكتب 

اإلدارية الحديثة 
م وعياً متجدداً  لتقدِّ

لتعزيز الثقافة اإلدارية 
من خالل العطاءات 

المتميزة. ويتم إعداد 
الصفحة بالتعاون مع 

اإلدارة العامة للمكتبات 
بمعهد اإلدارة العامة .

العالقات العامة واستراتيجيات االتصال
تاأليف: اأ.علي فرجاين.

النا�سر: دار اأجمد للن�سر والت�زيع، عمان، الأردن.

�سنة الن�سر: 2019م.

يقدم هذا الكتاب الإ�سرتاتيجيات والتكتيكات التي 

التاأثري  اأج���ل  م��ن  املنظمة؛  بها  ت�ستعني  اأن  ميكن 

وحتى  الإعالمية،  الت�سال  وقن�ات  اجلمه�ر  على 

ت�ستطيع اإدارة �سمعتها باحرتافية.

الطاقة الذرية
تاأليف: د.اأ�سرف �سربي.

النا�سر: الدار الأكادميية للعل�م، القاهرة، م�سر.

�سنة الن�سر: 2019م.

الذرية،  الطاقة  عن  بان�رامية  روؤي��ة  الكتاب  يعر�س 

وا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا يف جم����الت ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة، 

واملخاوف واملعتقدات الناجمة من خطر ا�ستخدامها.

الجرائم المعلوماتية
تاأليف: د.طاهر حمم�د اأب� القا�سم.

النا�سر: املنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، م�سر.

�سنة الن�سر: 2019م.

والتعريف  املعل�ماتية  اجلرائم  على  ال�س�ء  الكتاب  ي�سلط 

بها، وال�سيا�سة القان�نية ملكافحة اجلرائم املعل�ماتية، والدور 

الأمني يف م�اجهة اجلرائم املعل�ماتية، واأ�ساليب املكافحة.

إصـدارات



مبادىء التسويق
تاأليف: د.ح�سام حامد عبداجلليل.

النا�سر: مكتبة املتنبي للن�سر والت�زيع، الدمام، ال�سع�دية.

�سنة الن�سر: 2019م.

واإدارة  الت�س�يقي،  وامل��زي��ج  الت�س�يق،  مفاهيم  الكتاب  ُي��ربز 

وبح�ث  للت�س�يق،  الإ���س��رتات��ي��ج��ي  والتخطيط  الت�س�يق، 

الت�س�يق، وجتزئة ال�س�ق، والت�س�يق الإلكرتوين.

طرائق التدريس الحديثة
م��اج��د  امل������س��ى. د/  اأ.د/ جن���م  ت��األ��ي��ف: 

احللفي.

والت�زيع،  للن�سر  الر�س�ان  دار  النا�سر: 

عمان، الأردن.

�سنة الن�سر: 2019م.

يركز الكتاب على ا�سرتاتيجية التدري�س، 

الطريقة  ومعايري  ال��ت��دري�����س،  وطريقة 

امل�ؤثرة  والع�امل  الناجحة  التدري�سية 

يف اختيار طريقة التدري�س.

القيادة التحويلية
تاأليف: اأ.حممد عبدال�هاب.

النا�سر: الدار الأكادميية للعل�م، القاهرة، م�سر.

�سنة الن�سر: 2019م.

ي��ه��ت��م ال���ك���ت���اب ب��ا���س��ت��ع��را���س اأ����س�������س وم��ف��اه��ي��م ال���ق���ي���ادة، 

ونظريات  واأمن��اط  الناجحة،  القيادة  و�سمات  وعنا�سرها، 

القائد  وخ�سائ�س  التح�يلية،  القيادة  ومفه�م  القيادة، 

التح�يلي.

التنمية اإلدارية
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األخيرة

مدير التحرير - اإدارة الت�سال امل�ؤ�س�سي - معهد الإدارة العامة. k

وظائف الرؤية وجيل املستقبل

ما يؤسف له أن 
بعض اجلهات 

التعليمية 
لم تنسجم 

استراتيجياتها 
مع متطلبات 

الرؤية 
واحتياجات 

املستقبل 
والزالت تنفذ 

برامجها 
التقليدية 

،،
اأ. عبدالعزيز الهدلق

k

اإبريل 2016م  بعد دخول اململكة مرحلة الروؤية واإقرار روؤية اململكة 2030 يف رجب 1437ه�، 
مل تعد النظرة للم�شتقبل مثلما كانت من قبل. لي�س فقط لدى امل�شوؤولني واملخططني على 
ينظرون  اأ�شبحوا  والأمهات  الآب��اء  املجتمع، حتى  فئات  ذلك كل  �شمل  بل  الدولة،  م�شتوى 

ويخططون مل�شتقبل اأبنائهم ب�شكل مختلف. 
ففي ع�شر الروؤية اجتهت التخ�ش�شات الدرا�شية املطلوبة ل�شوق العمل نحو م�شار مختلف 
متاماً عن تلك امل�شارات التقليدية ال�شابقة، ومل يعد باإمكان من مل يخرت تخ�ش�شه بدقة 

وعناية اأن يجد الوظيفة املنا�شبة التي تتوافق مع اآماله وحُتقق تطلعاته. 
وما يوؤ�َشف له اأن بع�س اجلهات التعليمية مل تن�شجم خططها واإ�شرتاتيجياتها التعليمية 
رج  ُتخِّ التي  التقليدية  براجمها  تنفذ  ولزال��ت  امل�شتقبل،  واحتياجات  الروؤية  مع متطلبات 

بطالة، ولي�س كفاءات وطنية موؤهلة ت�شاهم يف نه�شة البلد وتنميته. 
ولو تاأملنا الفئات العمرية للمجتمع لوجدنا اأن اأكرث من 60% من مواطني اململكة هم من 
ال�شباب، وغالبيتهم لزالوا دون مرحلة التعليم العايل، وهذا ما يفر�س توجيههم بال�شكل 
الأمثل نحو التخ�ش�شات املطلوبة حالياً، وكذلك التي يحتاجها الوطن م�شتقباًل و�شوًل اإلى 
نهاية الروؤية يف 2030. والتي حتماً �شيعقبها روؤية اأخرى اإلى 2050. لي�شتمر التطور والنماء 

يف البالد ممتداً ومتحركاً عرب الأجيال. 
املثلى لأبنائهم يف  اأولياء الأمور لأهمية اختيار التخ�ش�شات  املبكر من بع�س  التنبه  ورغم 
املرحلة اجلامعية، اإل اأن هناك فئات كبرية لزالت غري مدركة لأهمية ذلك اإلى اأن يتخرج 
الطالب، ثم تبداأ رحلة املعاناة مع البحث عن وظيفة. رغم اأن التخطيط املبكر كان ميكن اأن 

يكفيهم هذا العناء وامل�شقة.
حتى طالب املرحلة الثانوية ي�شل اليوم اإلى اأعتاب التخرج دون اأن يحدد م�شاره اأو يختار 
التخ�ش�س الذي �شيلتحق باجلامعة من اأجل درا�شته. فال يوجد يف املدار�س الثانوية، اأو حتى 
اجلامعات برامج اإر�شادية للطالب تك�شف عن قدراتهم وميولهم وتو�شح لهم امل�شار الأقرب 
اأمر مهتم ومطلع ومدرك  الطالب ويل  واملتوافق مع قدراتهم. ومامل يوجد بجانب  لهم 
لأهمية املرحلة ويوجهه نحو الختيار ال�شحيح؛ فاإن الطالب �شيدخل يف دوامة، وبع�شهم 
�شيكون اختياره مبني على م�شايرة اجتاه الأ�شدقاء، اأو الختيار الع�شوائي، فت�شيع �شنوات 
من عمره يف التنقل بني التخ�ش�شات اجلامعية لعدم منا�شبة هذا التخ�ش�س، اأو لتعرثه يف 
ذلك التخ�ش�س. وبعدما يتخرج يجد نف�شه واقفاً على قارعة طريق العمل مم�شكاً مبلفه 

الأخ�شر على ر�شيف البطالة، يقتله النتظار وتخنقه احلرية.
اإر�شاد  برامج  اإيجاد  ب�شرورة  العام  التعليم  وكذلك  للجامعات  دع��وة  ��ه  اأوجِّ ف��اإين  هنا  ومن 
اأكرث دقة. ففي  امل�شتقبل وجتعل اختياراتهم  الثانوية، تنري طريقهم نحو  لطالب املرحلة 
هذا اإنقاذ لهم من م�شتقبل مظلم، وتوفري جهود وطاقات اجلامعات، وتخفيف الأعباء عنها 
يف تدري�س طالب ذوي م�شارات متعرجة ومتعرثة، وكذلك دعم للتنمية الوطنية بتقلي�س 
ت�شغل  التي  املوؤهلة  الوطنية  الكفاءات  الوظائف، ولإيجاد  والباحثني عن  املنتظرين  اأع��داد 

الوظائف التي يحتاجها الوطن يف مختلف املجالت  >
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