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املوافق  6 �صفر1442هـ  يوم  الغالية يف  حتتفل مملكتنا 
الـــ90 لتوحيدها على يد  23 �صبتمرب 2020م بالذكرى 
املغفور له امللك املوؤ�ص�س عبد العزيز بن عبد الرحمن 
اآل �صعود-طيب اهلل ثراه-وذلك حتت �صعار »همة حتى 
القمة«. ويج�صد االحتفال بهذا اليوم التاريخي املجيد 
االإجنــازات  ومتوالية  بالعطاء،  حافلة  تنموية  م�صرية 
اأ�صبحت  حيث  اإلــيــه؛  بانتمائنا  جميعاً  نفخر  لــوطــن 
املــمــلــكــة الـــيـــوم واحـــــدة مـــن اأهــــم الـــــدول الــتــي حتظى 

باحرتام العامل وتقديره.
خالد  االأمـــري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبال  ويــاأتــي   
اأمــري  ال�صريفني  احلــرمــني  خـــادم  م�صت�صار  الفي�صل 
االأمــري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  املكرمة،  مكة  منطقة 
في�صل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س، 
و�ــصــاحــب الــ�ــصــمــو املــلــكــي االأمــــري �ــصــعــود بــن نــايــف بن 
عام  مدير  ملعايل  ال�صرقية،  املنطقة  اأمــري  عبدالعزيز 
املعهد د.بندر بن اأ�صعد ال�صجان؛ مبنا�صبة �صدور االأمر 
باملرتبة  للمعهد  عــاًمــا  مــديــًرا  بتعيينه  الــكــرمي  امللكي 
املمتازة، تاأكيداً على مكانة معهد االإدارة العامة، ودوره 

املهم والفعال يف جمال التنمية االإدارية باململكة.
»التنمية  مــن جمــلــة  اجلــديــد  الــعــدد  وعــلــى �صفحات 
الــعــدد وتــداعــيــات  االإداريــــــة«، نفتح مــلــف ق�صية هـــذا 
باأكمله حتمية  العامل  التي فر�صت على  اأزمــة كورونا 
العمل عن ُبعد، وهو التوجه الذي تدعمه العديد من 
ابتكار  �صبل  معه  وبــاتــت  الــكــربى.  الــدولــيــة  املنظمات 
منـــاذج جــديــدة مــن الــوظــائــف واالآلـــيـــات متــثــل واقــعــاً 
معا�صراً. واأمام هذا الواقع ُتثار العديد من الت�صاوؤالت 

ب�صاأن امل�صتقبل الذي ينتظر اأ�صواق واآليات العمل؟
االأ�ــصــرة  �ــصــوؤون  ملجل�س  العامة  االأمــيــنــة  نــحــاور  كذلك 
د.هال التويجري، والتي جتاذبنا معها اأطراف احلديث 
حـــول عـــدد مــن املــو�ــصــوعــات والــقــ�ــصــايــا االإجــتــمــاعــيــة 
الــعــدد  هـــذا  يف  معكم  ون�صتعر�س  املــهــمــة.  والــتــنــمــويــة 
تقريراً عن تعاي�س عامل االإدارة مع جائحة كورونا التي 
يعتربها عدد من اخلرباء واملتخ�ص�صني مبثابة »بجعة 
وانت�صارها  حدوثها  توقع  املمكن  من  يكن  مل  �ــصــوداء« 
بهذا ال�صكل، وتاأثريها الكبري يف كل املجاالت، ال �صيما 
داخل  لكم  نقدم  املختلفة.كما  وجماالته  االإدارة  عامل 
االأبـــواب  مــن  وجــديــدة  ومتنوعة  بــاقــة متميزة  الــعــدد 
واإعالميني  خلــرباء  واملقاالت  والتقارير  واملو�صوعات 

ومتخ�ص�صني معنيني بال�صاأن االإداري >
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عالم اإلدارة يتعايش مع »كورونا« 
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رفع معايل مدير عام معهد االإدارة العامة، د.بندر بن اأ�صعد ال�صجان اأ�صمى التهاين خلادم احلرمني ال�صريفني، 
امللك �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود، و�صاحب ال�صمو امللكي االأمري محمد بن �صلمان بن عبد العزيز ويل العهد، 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع-يحفظهما اهلل-مبنا�صبة احتفال اململكة باليوم الوطني الت�صعني. وقال 
معاليه: »اإن احتفالنا بهذا اليوم التاريخي يج�صد م�صرية تنموية حافلة بالعطاء، امتدت منذ عهد امللك املوؤ�ص�س-
طيب اهلل ثراه-وتوالت االإجنازات لوطن نفخر جميعاً بانتمائنا اإليه؛ حيث اأ�صبحت اململكة اليوم واحدة من اأهم 
واأبرز دول العامل، مبا متثله من ثقل �صيا�صي، واقت�صادي، وثقايف، وح�صاري، ومكانة رفيعة يف مختلف املجاالت،  
وا�صتطاع هذا الوطن ال�صامخ  بتوجيهات قيادته الر�صيدة ومثابرة اأبنائه اأن ي�صق طريقه بخطوات وًثابة مباركة 
نحو التميز والرقي يف كافة اجلوانب خ�صو�صاً جماالت التنمية االإدارية. واأ�صاف معايل مدير عام معهد االإدارة 
يوؤكد حر�س قيادتنا  املجاالت  كافة  اململكة يف  ت�صهده  الذي  ال�صامل  والتنموي  امل�صروع احل�صاري  »اإن  العامة: 
الر�صيدة على االرتقاء باأداء االأجهزة احلكوميه، ومواجهة التحديات الراهنة، مبا يوؤكد النظرة الثاقبة خلادم 
احلرمني ال�صريفني، و�صمو ويل عهده االأمني، -حفظهما اهلل- والتي متثل نربا�س عمل لنا ن�صتلهم منها جميعاً 

قيم التفاين والعطاء؛ فاأ�صبحت جتربتنا ال�صعودية محط اأنظار العامل  ومفخره وطنية جتاوزت جتارب الكثري من دول العامل املتقدم ، ور�صمت �صورة اململكة 
كوطٍن ُيعلي قيم االإن�صانية واحل�صارة واالإزدهار«.

 واأكد معايل د.ال�صجان على اأن اإطالق روؤية اململكة 2030 كان مبثابة عالمه فارقة وقوة وطنية هائلة ملزيد من العطاء والعزم، وتطوير ملجاالت عملنا الوطني 
نحو اآفاق معا�صرة وم�صتقبلية، محورها االإن�صان ال�صعودي، وغايتها اأن يتبواأ وطننا احلبيب مكانته الرفيعة بني باقي االأوطان.

ولفت معاليه اإلى اأن التنمية االإدارية يف اململكة تعي�س مناًء الفتاً يف ظل روؤية اململكة 2030، م�صرياً اإلى الدعم الكبري الذي يلقاه معهد االإدارة العامة من حكومة 
خادم احلرمني ال�صريفني، والذي مًكنه من القيام بدوره الريادي والتنموي، يف تطوير االإدارة احلكومية، وتعزيز فاعلية اأداء اجلهاز احلكومي، وكذلك النهو�س 
بالكفاءات الب�صرية التي ت�صهم يف التنمية ال�صاملة. و�صيظل املعهد ي�صهم بدور فعال يف منظومة العمل التنموي الوطني، من خالل كافة اأن�صطته واالأدوار املنوطة 
به، مبا ميتلكه من اإمكانيات ب�صرية وتقنية متطورة. واختتم معايل مدير عام معهد االإدارة العامة، د.بندر ال�صجان، ت�صريحه داعياً اهلل العلي القدير اأن يحفظ 
البناء  العامة �صي�صارك بكامل طاقاته يف م�صرية  اأن معهد االإدارة  ال�صريفني، و�صمو ويل عهده االأمني -حفظهما  اهلل-؛ وموؤكداً  امل�صرية خادم احلرمني  قائد 
والتنمية يف وطننا الغايل، لتتبواأ اململكة مكانتها اجلديرة بها يف م�صاف دول العامل املتقدمة، واأن ميّن اهلل على الوطن واملواطنني مبزيد من الرخاء والرفاهية 

واالأمن واال�صتقرار. >

مبنا�سبة االحتفال باليوم الوطني الـ 90

معالي مدير عام معهد اإلدارة العامة: بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد 
مسيرة البناء والتنمية في وطننا الغالي إلستكمال مشروعات التطوير والتحديث
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الفي�صل  خالد  االأمـــري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
اأمــري منطقة مكة  ال�صريفني  خــادم احلرمني  م�صت�صار 
املكرمة يف مكتبه بجدة، معايل مدير عام معهد االإدارة 
املعهد  فرع  عام  مدير  يرافقه  ال�صجان،  د.بندر  العامة 
تعيينهما.  مبنا�صبة  وذلـــك  هــو�ــصــاوي؛  يا�صر  د.  بــجــدة 
للمعهد  الن�صوي  الفرع  عــام  مدير  معاليه  رافقت  كما 

مبنطقة مكة املكرمة د. �صارة العتيبي.
وقد هناأ االأمري خالد الفي�صل د.ال�صجان، ود.هو�صاوي، 
مهام  يف  التوفيق  لهما  اهلل  �صائاًل  تعيينهما،  مبنا�صبة 
�ُصبل  ا�ــصــتــعــرا�ــس  اال�ــصــتــقــبــال  خـــالل  وجـــرى  عملهما. 
لتقدمي  واملعهد  االإمـــارة  بــني  امل�صرتك  التعاون  تعزيز 
م�صتوياتهم  مبختلف  االإمــارة  ملن�صوبي  تدريبية  دورات 
العلمية والوظيفية؛ بهدف االرتقاء باخلدمات املقدمة 
للم�صتفيدين يف املنطقة. وا�صتمع �صموه اإلى اإيجاز عن 
اخلدمات التي يقدمها معهد االإدارة العامة يف جماالت 
عن  �صرح  جانب  اإلــى  وغــريهــا،  واال�صت�صارات  التدريب 
املنطقة  يف  تنفيذها  املــزمــع  امل�صتقبلية  املعهد  خطط 

ومحافظاتها.
كما ا�صتقبل �صاحب ال�صمو امللكي االأمري بدر بن �صلطان 
بن عبد العزيز نائب اأمري منطقة مكة املكرمة يف مكتبه 
بجدة، معايل مدير عام املعهد د.بندر ال�صجان، يرافقه 
مــديــر عـــام املــعــهــد بــجــدة د.يــا�ــصــر هــو�ــصــاوي، مبنا�صبة 
الن�صوي  الــفــرع  عــام  مدير  برفقتهما  وكــان  تعيينهما، 

للمعهد مبنطقة مكة املكرمة د.�صارة العتيبي.
اأمري الريا�ض

االأمــري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل  ال�صياق  ذات  ويف 
الريا�س  اأمري منطقة  العزيز  في�صل بن بندر بن عبد 
يف مكتبه بق�صر احلكم، معايل مدير عام معهد االإدارة 
قيادات  من  وعـــدداً  ال�صجان،  اأ�صعد  بن  بندر  د.  العامة 
املــعــهــد؛ وذلـــك مبنا�صبة �ــصــدور االأمــــر املــلــكــي الــكــرمي 
بتعيني د.ال�صجان مديًرا عاًما للمعهد باملرتبة املمتازة.

امللكية  بالثقة  ال�صجان  د.  ملعايل  التهنئة  �صموه  وقــدم 
اأثنى  كما  والنجاح.  التوفيق  دوام  له  متمنياً  الغالية، 
االإدارة  به معهد  يقوم  الــذي  الفّعال  الــدور  على  �صموه 
العامة يف التنمية االإدارية باململكة، م�صدداً على اأهمية 
اال�ــصــتــفــادة ممـــا يــقــدمــه املــعــهــد يف جمــــاالت الــتــدريــب 

والبحوث واال�صت�صارات.
واأعرب معايل مدير عام معهد االإدارة العامة من جهته 
على  الريا�س  منطقة  اأمــري  ل�صمو  وامتنانه  �صكره  عن 
من  املعهد  بها  يحظى  التي  واملتابعة  والــدعــم  التهنئة 

أمراء مكة والرياض والشرقية يستقبلون معالي الدكتور بندر السجان 
بمناسبة صدور األمر الملكي بتعيينه مديًرا عاًما للمعهد بالمرتبة الممتازة

مبخرجاته  البالغ  واهتمامه  �صموه 
خالل  ال�صجان  د.  وقــدم  واإجنـــازاتـــه. 
اال�صتقبال التقرير ال�صنوي الإجنازات 
املــعــهــد وجمــمــوعــة مــخــتــارة مــن اآخــر 
االإ�ــــــصــــــدارات والــــدرا�ــــصــــات الــعــلــمــيــة 
االإمارة  اأن�صطة  للمعهد، وكذلك دعم 
يف جمال البحوث والتدريب وغريها.
كما التقى معايل وكيل اإمارة منطقة 
الـــريـــا�ـــس الـــدكـــتـــور فــيــ�ــصــل بـــن عبد 
باالإمارة،  مكتبه  يف  ال�صديري  العزيز 
معايل مدير عام معهد االإدارة العامة 
الــدكــتــور بــنــدر بـــن اأ�ــصــعــد الــ�ــصــجــان، 
وعــــدداً مــن قــيــادات املــعــهــد، مبنا�صبة 
مــديــًرا  بتعيينه  امللكي  االأمـــر  �ــصــدور 

عاًما للمعهد باملرتبة املمتازة.
اأمري ال�شرقية

�ــصــاحــب  ا�ــصــتــقــبــل  االإطــــــار  ذات  ويف   
نايف  بن  �صعود  االأمــري  امللكي  ال�صمو 
بن عبد العزيز اأمري املنطقة ال�صرقية 
معايل مدير عام معهد االإدارة العامة 
د. بــنــدر الــ�ــصــجــان، ومــديــر عـــام فــرع 
البخيتي،  د.مــحــمــد  باملنطقة  املعهد 
باملنطقة  الن�صوي  الفرع  عــام  ومدير 
اإمارة  د.ح�صة العقيل، بح�صور وكيل 
املنطقة د.خالد البتال. واطلع �صموه 
ومنجزاته،  املعهد  جهود  تقرير  على 
واإيـــــــجـــــــاٍز عـــــن جـــــهـــــوده وبــــراجمــــه 
بــدايــة  الــتــي انطلقت مــع  الــتــدريــبــيــة 
الـــعـــام الـــتـــدريـــبـــي احلــــــايل، وخــطــط 
مختلف  يف  للتطوير  املعهد  مــبــادرات 

النواحي.
كــمــا الــتــقــى �ــصــاحــب الــ�ــصــمــو املــلــكــي 

االأمري اأحمد بن فهد بن �صلمان بن عبد العزيز، نائب اأمري املنطقة ال�صرقية، مبعايل مدير عام معهد االإدارة العامة 
ومدير  البخيتي،  �صالح  بن  د.محمد  ال�صرقية  باملنطقة  املعهد  فرع  عام  مدير  يرافقه  ال�صجان،  اأ�صعد  بن  د.بندر 
عام فرع املعهد االإدارة العامة الن�صوي باملنطقة ال�صرقية د.ح�صة العقيل ونوه �صموه مبا يحظى به معهد االإدارة 
العامة من القيادة الر�صيدة-يحفظها اهلل-منذ تاأ�صي�صه من رعاية واهتمام اأ�صهم يف تطوير قدراته، وتعزيز براجمه 

التدريبية والتطويرية.
من جانبه قًدم معايل مدير عام معهد االإدارة العامة د.بندر ال�صجان، �صكره ل�صمو اأمري املنطقة ال�صرقية و�صمو 
نائبه، على ما يحظى به املعهد من دعٍم ومتابعة، وحر�س على م�صاركته يف تطوير االأجهزة العامة والعاملني بها؛ 

عرب خدمات البحوث واال�صت�صارات والتدريب التي يقدمها املعهد. >
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من مقتنيات مركز المعلومات و الوثائق بمعهد اإلدارة العامة

يف التا�شع والع�شرين من ذي احلجة 1440هـ اأ�شدر امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود-يحفظه اهلل-اأمرًا ملكيًا باإن�شاء وزارة ال�شناعة 
والرثوة املعدنية.

الرقم: اأ/ 472
التاريخ: 29 /12/ 1440هـ     

بعون اهلل تعاىل
نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

                              ملك اململكة العربية ال�شعودية
بعد االطالع على النظام االأ�صا�صي للحكم، ال�صادر باالأمر امللكي رقم )اأ/ 90( بتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ.

وبعد االطالع على نظام جمل�س الوزراء، ال�صادر باالأمر امللكي رقم )اأ/ 13( بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/ 133( بتاريخ 1437/7/30هـ.

وبعد االطالع على االأنظمة والتنظيمات واالأوامر واملرا�صيم امللكية والقرارات ذوات ال�صلة.
وبناًء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

اأمرنا مبا هو اآت:
اأواًل: ُتن�صاأ وزارة با�صم "وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية" وُتنقل اإليها االخت�صا�صات واملهمات وامل�صوؤوليات املتعلقة بقطاعي ال�صناعة والرثوة املعدنية.

ثانياً: ُيعًدل ا�صم "وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية" ليكون "وزارة الطاقة".

ثالثاً: تتولى "وزارة الطاقة" االخت�صا�صات واملهمات وامل�صوؤوليات املتعلقة بـ "وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية" حتى نهاية ال�صنة املالية احلالية، وتبداأ 

القادم. املايل  العام  بداية  يف  املعدنية" مهامها  والرثوة  ال�صناعة  ""وزارة 
رابعاً: تقوم هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء بالتن�صيق مع من تراه من اجلهات ذوات العالقة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�صهر من تاريخ اأمرنا هذا - 

باالآتي:

1- و�صع الرتتيبات الالزمة لنقل وحتديد االخت�صا�صات واالأجهزة واملوظفني والوظائف واملمتلكات والبنود واالعتمادات وغريها.

2- مراجعة االأنظمة والتنظيمات واالأوامر واملرا�صيم امللكية والقرارات التي تاأثرت باأمرنا هذا واقرتاح تعديلها متهيداً ال�صتكمال االإجراءات النظامية 

الالزمة.

خام�صاً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�صة العتماده وتنفيذه. 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود >

إنشاء وزارة الصناعة والثروة املعدنية

وثيقة إدارية                                           



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

اليوم الوطني وبناء االنسان السعودي

 اإلنسان 

السعودي محور 

اهتمام اخلطط 

التنموية 

للدولة يف هذا 

العهد الزاهر

،،

اأ. من�س�ر العتيبي
k

العطاء  توا�صل م�صرية  واململكة  العام،  الـ90 هذا  ال�صعودي  الوطني  اليوم  حتل منا�صبة 

والنماء احلافلة باملنجزات الوطنية يف مختلف املجاالت احل�صارية، فهنا يد عازمة تبني 

املعوقات  وتتجاوز  التحديات  تواجه  حازمة  واأخــرى  واملواطن،  للوطن  التنمية  لتحقق 

لتحافظ على املكت�صبات.

قامت  �صاملة  نه�صة  التنموية  م�صريتها  عــرب  ال�صعودية  العربية  اململكة  �صهدت  لقد 

االأول، وفق حتوالت مهمة واكبت يف جوهرها  ال�صعودي يف مرتكزها  االإن�صان  بناء  على 

معطيات الع�صر ومتغرياته؛ لتعزيز مفهوم تنمية املواطن يف كافة امل�صارات احل�صارية 

وتعزيز قدراته ليخدم وطنه. وياأتي االحتفال باليوم الوطني هذا العام ليكٍر�س االنتماء 

حتت �صعار »همة حتى القمة«، وللداللة على مدى التقدم والتطور الذي ت�صهده اململكة 

القمة«  »همة حتى  الوطني  اليوم  ف�صعار  وبناتها.  اأبنائها  ب�صواعد  االأخــرية  ال�صنوات  يف 

ُي�صتلهم من مقولة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري محمد بن �صلمان بن عبد العزيز، ويل 

التي  العالية  الهمة  ال�صعوديني مثل جبل طويق«؛ يف داللة وا�صحة على  العهد: »همة 

التنمية  م�صرية  لدفع  وجتــاوزهــا  التحديات  مواجهة  يف  ال�صعودي  االإن�صان  بها  يتمتع 

الوطنية وحتقيق التقدم واالزدهار.

هو  الطموحة،  وبراجمها  التنموية  الدولة  اهتمام خطط  دوائــر  يف  حالياً  نــراه  ما  واإن 

تعي�صها  التي  النه�صة  �صمولية  حتقيق  يف  الرئي�صي  املحور  يظل  ال�صعودي  االإن�صان  اأن 

هذا  يف  ُتر�صم  فاخلطط  احلديث.  تاريخها  من  املتميزة  الفرتة  هذه  يف  الغالية  بالدنا 

العهد الزاهر وفق نهج اقت�صادي واإداري دقيق ي�صهم يف �صناعة وطن قوي، وبناء اإن�صان 

طموح وفق روؤية اإبداعية تر�صم مالمح جتعل من الوطن واملواطن اأكرث تطوراً وازدهاراً، 

الــرثوة  بو�صفه  ال�صعودي؛  االإنــ�ــصــان  دور  ت�صتثمر  كذلك  الع�صرية.  للحياة  ومــواكــبــًة 

الوطنية التي تناف�س بها اململكة الدول املتقدمة يف م�صارات التحديث والتطور.

البذل  من  مــزيــداً  فينا  ت�صتنه�س  مهمة  وطنية  �صنوية  منا�صبة  هو  الوطني  اليوم  اإن 

يف  نوعية حيوية  اإجنـــازات وطنية، وحتـــوالت  مــن  لبالدنا  مــا حتقق  لتعزيز  والــعــطــاء؛ 

م�صرية متوا�صلة من التقدم واالزدهار على مختلف امل�صتويات واالأ�صعدة >

تواصل
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اليوم الوطني الـ 90

90 عامًا من الرخاء والتنمية..وبهمم تتجه 
نحو القمم

حتتفــل مملكتنا الغالية يف يــوم 6 �سفر1442هـ املوافق 23 �سبتمرب 2020م بالذكــرى الـ90 لتوحيدها على 

يــد املغفور له امللك املوؤ�س�س عبــد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود-طيب اهلل ثراه-وذلك حتت �سعار »همة 

حتــى القمة«. ويج�ســد االحتفال بهذا اليوم التاريخــي املجيد م�سرية تنموية حافلــة بالعطاء، ومتوالية 

االإجنــازات لوطــن نفخــر جميعًا بانتمائنــا اإليه؛ حيــث اأ�سبحت اململكة اليــوم واحدة من اأهــم الدول التي 

حتظى باحرتام العامل وتقديره.

اليوم الوطني
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اليوم الوطني
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مقال اليوم الوطني
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مقال

اأكادميية تط�ير القيادات الإدارية-معهد الدارة العامة k

هل عفا عليك الزمن وظيفيًا؟

،،

  د. مها بنت �سعالن القرين

k

ى الَقْرُن الِذي ُكنَت فيهِم - وُخّلْفَت يف َقْرٍن َفاأْنت َغريُب(. الغربة  يقول اأبو العتاهية: )اإَذا ما م�صَ

يف العمل هي اأ�صوء �صعور قد يت�صلل اإلى روح املوظف، وهي ال�صبب االأكيد يف ظهور ممار�صات �صلبية 

واأ�صهلها  واأ�صدها �صرراً  الــذات،  االنعزال واالنكفاء على  اأدناها  املوظفني  غري معتادة على بع�س 

رمي التهم على االآخرين اأو على القائد اأو على طبيعة وبيئة العمل؛ يف محاولة منهم لفك لغز 

الغربة؟ وهل هناك  البع�س يت�صاءل عن ماهية هذه  اأن  التي ي�صعرون بها. واالأكيد  الغربة  تلك 

حلول جذرية لها؟

يف احلقيقة هناك الكثري من املوظفني الذين اأرغمهم الواقع املت�صارع والتطور العجيب يف التقنية 

والكم الكبري من املعرفة اإلى ال�صعور بالغربة يف العمل، واأ�صوء ما قد ي�صعر به املوظف اأن )الزمن 

قد عفا عليه وهو ال يعلم(، ولكنه مك�صوف اأمام االآخرين. وتت�صكل الغربة عند املوظف يف االأفكار 

القدمية التي متالأ ذهنه، فهي ال ت�صبه الواقع، وال تعك�س امل�صتجدات، اأو يف طريقة التعامل مع 

اأو حتى عدم االإميــان بجدواها. والتحول من  اأو يف رف�س ا�صتخدام التقنية احلديثة،  االآخرين، 

اإيجابي واثق من نف�صه-يف »فرتة زمنية �صابقة«-اإلى �صخ�س �صلبي حانق وكاره للعمل،  �صخ�س 

وغري قادر على اإدارة ذاته، يف�صل العمل باأ�صلوب التفكري الع�صامي الذي يلغي مبداأ العمل بروح 

لي�صت بعدد  اأن اخلربة  والتطوير بحجة اخلــربة. علماً  التدريب  والتعايل على  الواحد،  الفريق 

ال�صنوات بقدر ما تعتمد على ما مت اكت�صابه من قدرات من خالل التعلم الذاتي، وما مت حتقيقه 

من اإجنازات. ولالأ�صف عندما يت�صرب �صعور الغربة يف العمل اإلى اأحدهم، ال يقوم بتجربة العمل 

بل  العمياء،  ونقاطه  ذاته  اكت�صاف  اأو  قدراتهم،  على  والتعرف  لفهمهم  االآخرين يف محاولة  مع 

يهرب الأخذ مهدئات لهذه احلالة من خالل محاربة كل جديد، اأو التقليل من جهود االأخرين، 

ومهاجمتهم، وعدم االعرتاف مبا يقدمونه من اأفكار واال�صتهانة بطاقاتهم وخرباتهم؛ مما يخلق 

بيئة عمل غري مهنية، ويخف�س من اأداء املنظمة، ويعرقل حتقيقها روؤيتها ور�صالتها.

اإن وجود فجوة كبرية يف قدرات املوظفني وارتفاع درجة هذه الفجوة خطر محدق على املنظمة 

واملوظف؛ لذا من املهم الك�صف املبكر عن اأعرا�س التقادم يف الوظيفة. فاإن �صعرت بوجودها؛ فال 

تنتظر حتى ت�صمع )عفا عليه الزمن(، بل طور نف�صك فوراً وال تهدر وقتك فيما يقلل من �صاأنك. 

واأفكارك.  اآرائــك  و�صاركهم  املجال  املهتمني يف  تابع  التخ�ص�س.  اقــراأ يف م�صتجدات  ذاتــك.  واجــه 

قاباًل  مرناً  �صخ�صاً  كن  للعمل.  اأفــكــاراً  اأو  مبادرة  قدم  واملمار�صني.  اخلــرباء  اخلــربات مع  تبادل 

للتطور والتغيري وفقاً للم�صتجدات املفرو�صة على العامل؛ الأن هذه هي الطريقة الوحيدة الإدارة 

�صراع البقاء الذي اأجربت على اأن تخو�صه. وثق يف اأن لكل �صيء دورة حياة حتى املهارات!! >

مقال

الغربة يف العمل 

هي أسوء شعور 

قد يتسلل إلى 

روح املوظف
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تقرير

�سعــى معهــد االإدارة العامة منذ تاأ�سي�ســه اإىل تعزيز التنميــة االإدارية ال�ساملة يف االأجهــزة احلكومية من 

خــال تنفيذ اأن�سطة رئي�سية تتمثل يف التدريب واال�ست�ســارات والبحوث والدرا�سات. وهذه االأن�سطة يتم 

تنفيذهــا من خال املركز الرئي�س مبدينة الريا�س وفروع املعهد املنت�سرة يف اململكة. مما مكن معهد االإدارة 

العامــة مــن اأن يكون واحداً من اأف�ســل املوؤ�س�سات التي تعنــى يف جمال التنمية االإداريــة يف اململكة العربية 

ال�سعودية والوطن العربي.

إعداد:  سامح الشريف

ت�ستهدفان ا�ستطاع الق�سايا االإدارية التي تواجة االأجهزة احلكومية

دراستان لمعهد اإلدارة العامة توصيان بتحسين بيئة 
المراجعة الداخلية وتبني إستراتجية وطنية للبيانات
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واأحــدث  اأهــم  من  الدرا�صات  ن�صاط  ويعترب 
اأن�صطة املعهد، فقد مت اإطالق هذا الن�صاط 
عام 1438هـ من خالل اإن�صاء اإدارة الدرا�صات 
مبركز البحوث والدرا�صات بهدف ا�صتطالع 
ومعرفة اأهم الق�صايا االإداريــة التي تواجه 
االأجـــهـــزة احلــكــومــيــة املــخــتــلــفــة واملــ�ــصــاعــدة 
يف حــلــهــا، كــمــا يــ�ــصــعــى املــعــهــد مـــن خــالل 
التنمية  جــوانــب  لتعزيز  الــدرا�ــصــات  ن�صاط 
االإداريــــــة يف االأجـــهـــزة احلــكــومــيــة لــتــواكــب 
كـــل مـــا هـــو جـــديـــد يف بــيــئــة يــتــ�ــصــارع فيها 
التغيري ب�صكل كبري ومبا ميكنها من حمل 
الوطنية  واالإ�صرتاتيجيات  التنمية  اأعــبــاء 
الــطــمــوحــة املــتــعــلــقــة بــالــتــنــمــيــة االإداريـــــــة 
املعهد  وينفذ   .2030 اململكة  روؤيـــة  واأهمها 
تهدف  تطبيقية  درا�ــصــاٍت  اأن�صطته،  �صمن 
الق�صايا  وا�صت�صراف  وفهم  ت�صخي�س  اإلــى 
االإداريــــة الــتــي تــواجــه االأجــهــزة احلكومية 
عملية  حــلــول  اإلـــى  للو�صول  علمية  بــطــرق 
درا�صة  الــقــرار. حيث مت عمل  تدعم متخذ 
مــيــدانــيــة مــن خـــالل فــريــق بــحــثــي؛ بهدف 
ذات  الق�صايا/امل�صكالت  اأهــم  ور�صد  ح�صر 
العالقة بالتنمية االإدارية والتي توؤثر �صلباً 
اململكة،  يف  احلــكــومــيــة  االأجـــهـــزة  اأداء  عــلــى 
انت�صارها  ودرجـــة  اأهميتها  درجــة  وحتــديــد 
م�صتقباًل.  ودرا�ــصــتــهــا  لت�صخي�صها  وذلـــك 
اأول دار�ـــصـــتـــني خــالل  املــعــهــد  اأجنـــــز  وقــــد 
البيانات  »نهج  درا�ــصــة  وهما:  احلــايل  العام 
باململكة  االأجـــهـــزة احلــكــومــيــة  املــفــتــوحــة يف 
العربية ال�صعودية«، ودرا�صة »جودة املراجعة 
العربية  اململكة  يف  الـــــوزارات  يف  الــداخــلــيــة 

ال�صعودية«، 
املراجعة الداخلية

تعد املراجعة الداخلية اإحدى الركائز املهمة 
املــنــظــمــات وحت�صني  الــتــي تــ�ــصــهــم يف جنـــاح 
عــمــلــيــاتــهــا مــــن خـــــالل خــــدمــــات الــتــاأكــيــد 
الــتــي يقدمها  واال�ــصــتــ�ــصــارات والــتــو�ــصــيــات 
نــ�ــصــاط املــراجــعــة الــداخــلــيــة حــيــال فاعلية 

والرقابة  واحلوكمة  املخاطر  اإدارة  عمليات 
الداخلية  املــراجــعــة  ت�صهم  كما  الــداخــلــيــة. 
يف دعـــم الــقــائــمــني عــلــى هـــذه املــنــظــمــات يف 
حتقيق االأهـــــداف االإ�ــصــرتاتــيــجــيــة واملــالــيــة 
تاأكيد  خــالل  مــن  ملنظماتهم  والت�صغيلية 
ونظراً  الت�صغيلي.  االأداء  وتطوير  االلتزام 
لوجود عوامل عديدة توؤثر على قدرة هذا 
الن�صاط على القيام مبا اأُنيط به من مهام؛ 
مما ينعك�س على جودة املراجعة الداخلية يف 
هذه اجلهات، ول�صمان قيام وحدات املراجعة 
الذي  االأمثل  الوجه  على  بعملها  الداخلية 
يــحــقــق الـــهـــدف مـــن اإنــ�ــصــائــهــا؛ مت اإجـــــراء 
الداخلية  املراجعة  »جــودة  بعنوان:  درا�ــصــة 
ال�صعودية«.  العربية  اململكة  الــوزارات يف  يف 
وقد ا�صتهدفت الدرا�صة بناء منوذج لقيا�س 
جودة املراجعة الداخلية يف االأجهزة العامة 
والــــذي �ــصــيــتــاأتــى مــن خــاللــه قــيــا�ــس جــودة 
وفــاعــلــيــة نــ�ــصــاط املـــراجـــعـــة الــداخــلــيــة يف 
ال�صوء  اإلقاء  اأجل  من  احلكومية؛  اجلهات 
على واقـــع جـــودة املــراجــعــة الــداخــلــيــة فيها 
ت�صهم  ومـــقـــرتحـــات  بــتــو�ــصــيــات  واخلــــــروج 
يف مــ�ــصــاعــدة هــــذه اجلـــهـــات عــلــى مــعــاجلــة 
يف  القوة  جوانب  وتطوير  ال�صعف  جوانب 
ن�صاط املراجعة الداخلية. وتتمثل منهجية 
جــودة  لقيا�س  منـــوذج  ت�صميم  يف  الــدرا�ــصــة 
املـــراجـــعـــة الــداخــلــيــة يف االأجــــهــــزة الــعــامــة 
وتطبيقه على وحدات املراجعة الداخلية يف 
الدرا�صة من حيث مالئمة  الــوزارات محل 
الب�صرية  املــوارد  وتوافر  التنظيمي  الو�صع 
الالزمة لتاأهيلها و�صالمة وكفاءة وفاعلية 

االإجراءات املتبعة وجودة وكفاية مخرجات 
متابعة  واآليات  الداخلية  املراجعة  وتقارير 
باملتطلبات  وااللــتــزام  والتو�صيات  النتائج 
الــنــظــامــيــة ومــعــايــري املـــراجـــعـــة الــداخــلــيــة 
املعلومات الالزمة  الدولية بحيث مت جمع 
لــعــمــلــيــة الــتــقــيــيــم واخلــــــروج بــالــتــو�ــصــيــات 
املــالئــمــة مـــن خــــالل نــتــائــج تــقــيــيــم جـــودة 
وامل�صتقاة  الــــوزارات  يف  الداخلية  املــراجــعــة 
ـــــذي مت تــطــويــره  مـــن منـــــوذج الــتــقــيــيــم ال
مـــدراء وحــدات  مــع  ال�صخ�صية  واملــقــابــالت 
املراجعة الداخلية يف الــوزارات، يف حني مت 
تطوير النموذج من خالل معايري املراجعة 
النظامية  واملــتــطــلــبــات  الــدولــيــة  الــداخــلــيــة 
ال�صابقة يف  الــنــظــري والــدرا�ــصــات  واالإطــــار 
مو�صوع الدرا�صة. ويتمثل جمتمع الدرا�صة 
يف وحــــدات املــراجــعــة الــداخــلــيــة )وحــــدة – 
يف  الــــوزارات  جميع  يف  عــامــة(  -اإدارة  اإدارة 
اململكة وقت اإجراء الدرا�صة والبالغ عددها 
وزارة   13 منها  ا�صتجاب  وزارة يف حينه،   23
خــــالل احلـــــدود الــزمــنــيــة لــلــدرا�ــصــة. وقــد 
تو�صلت الدرا�صة للعديد من النتائج املهمة، 
اجلــودة  قيا�س  نتائج  متو�صط  اأظــهــر  حيث 
يف جانب املدخالت يف الــوزارات امل�صاركة يف 
الن�صبة  بلغت  اإذ  مقبواًل،  م�صتوى  الدرا�صة 
خـــالل  مــــن  املــــدخــــالت  تــــنــــاول  ومت   ،%46

التطرق خلم�صة عنا�صر تتمثل يف االآتي: 
حالة  تقييم  نتائج  متو�صط  اأظهر  امليثاق: 
املــيــثــاق لـــدى الــــــوزارات املــ�ــصــاركــة م�صتوى 
ن�صبة  بلغت  اإذ  حت�صني،  اإلــى  يحتاج  مقبواًل 

تقييم جودة امليثاق 52% فقط.
نتائج  متو�صط  اأظــهــر  التنظيمي:  الو�صع 
تــقــيــيــم حـــالـــة الـــو�ـــصـــع الــتــنــظــيــمــي لـــدى 
يحتاج  مقبواًل  م�صتوى  امل�صاركة  الـــوزارات 
 %43 التقييم  ن�صبة  بلغت  اإذ  حت�صني،  اإلـــى 

فقط.
متو�صط  اأظهر  واملو�صوعية:  اال�صتقاللية 
نتائج تقييم حالة اال�صتقاللية واملو�صوعية 

 ،،
نشاط بحثي مكثف لتعزيز 
جوانب التنمية اإلدارية يف 

القطاع احلكومي 
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�صعيفاً  م�صتوى  املــ�ــصــاركــة  الـــــوزارات  لـــدى 
ن�صبة  بلغت  اإذ  كــبــري،  حت�صني  اإلـــى  يــحــتــاج 

التقييم 15% فقط.
كفاءة فريق املراجعة: اأظهر متو�صط نتائج 
الــوزارات  املراجعة لدى  تقييم كفاءة فريق 
املـــ�ـــصـــاركـــة مــ�ــصــتــوى مـــقـــبـــواًل يــحــتــاج اإلـــى 

حت�صني، اإذ بلغت ن�صبة التقييم %55.
بــرنــامــج �ــصــمــان وحتــ�ــصــني اجلـــــودة: اأظــهــر 
مــتــو�ــصــط نــتــائــج تــقــيــيــم بـــرنـــامـــج �ــصــمــان 
امل�صاركة  الــــوزارات  لــدى  اجلـــودة  وحت�صني 
حت�صني  اإلـــى  يحتاج  جـــداً  �صعيفاً  م�صتوى 

كبري؛ اإذ بلغت ن�صبة التقييم 5% فقط. 
اأظهر متو�صط نتائج قيا�س اجلــودة يف  كما 
املــ�ــصــاركــة يف  الـــــوزارات  العمليات يف  جــانــب 
الن�صبة  بلغت  اإذ  مقبواًل؛  م�صتوى  الدرا�صة 
خـــالل  مــــن  الــعــمــلــيــات  تــــنــــاول  ومت   ،%52

التطرق الأربعة عنا�صر تتمثل يف:
متو�صط  اأظهر  واملو�صوعية:  اال�صتقاللية 
نتائج تقييم حالة اال�صتقاللية واملو�صوعية 
امل�صاركة  الــوزارات  العمليات لدى  يف محور 
اإلى حت�صني؛  م�صتوى غري مر�صي ويحتاج 

اإذ بلغت ن�صبة التقييم 40% فقط.

االإدارة  دعـــــــــم 
)الوزير(: اأظهر 
مــتــو�ــصــط نــتــائــج 
تـــقـــيـــيـــم عــنــ�ــصــر 
االإدارة  دعـــــــــم 
لــــدى الـــــــوزارات 
امل�صاركة م�صتوى 
مقبواًل؛ اإذ بلغت 
نــ�ــصــبــة الــتــقــيــيــم 
لــــهــــذا الــعــنــ�ــصــر 

.%58
الــــتــــخــــطــــيــــط: 
متو�صط  اأظـــهـــر 
نــــتــــائــــج تــقــيــيــم 
التخطيط  حالة 
لــــدى الـــــــوزارات 
امل�صاركة م�صتوى 
مـــقـــبـــواًل يــحــتــاج 

اإلى حت�صني؛ اإذ بلغت ن�صبة التقييم %48.
اأظهر متو�صط نتائج تقييم حالة  التنفيذ: 
م�صتوى  امل�صاركة  الــــوزارات  لــدى  التنفيذ 
ن�صبة  بلغت  اإذ  اإلــى حت�صني؛  مقبواًل يحتاج 
التقييم 55%. واأظهر متو�صط نتائج قيا�س 
اجلــــودة يف جــانــب املــخــرجــات يف الـــــوزارات 
اإذ  مــقــبــواًل؛  م�صتوى  الــدرا�ــصــة  يف  امل�صاركة 
بلغت الن�صبة 56%، ومت تناول املخرجات من 

خالل التطرق لعن�صرين اثنني هما:
التقارير: اأظهر متو�صط نتائج تقييم حالة 
م�صتوى  امل�صاركة  الـــوزارات  لــدى  التقارير 

مقبواًل؛ اإذ بلغت ن�صبة التقييم %60.
متابعة النتائج: اأظهر متو�صط نتائج تقييم 
حالة متابعة النتائج لدى الوزارات امل�صاركة 
م�صتوى غري مر�صي، اإذ بلغت ن�صبة التقييم 

36% فقط.
واأو�ـــــصـــــت الــــدرا�ــــصــــة الــــــــــوزارات بــتــحــ�ــصــني 
ـــــوزارات  ـــــن ال بــيــئــة الــعــمــل املـــاديـــة يف دواوي
لها  يحقق  مبا  الداخلية  املراجعة  لوحدات 
اخل�صو�صية ويحافظ على �صرية املعلومات، 
بالربامج  الداخلية  املراجعة  وحدات  ودعم 
التقنية االحرتافية وتفعيل ا�صتخدامها يف 

وحــدات  من�صوبي  ودعــم  املــراجــعــة،  عمليات 
�صهادات  على  للح�صول  الداخلية  املراجعة 
 CISA مهنية يف املراجعة الداخلية مثل 
الدرا�صة  اأو�صت  كما  ونحوها،   & CIA
املوحدة  الالئحة  بتطوير  االأخرى  اجلهات 
للمراجعة الداخلية لتت�صمن عنا�صر تعنى 
بــرفــع مــ�ــصــتــوى اجلـــــودة، وتــطــويــر بــرامــج 
تــدريــبــيــة يف جمــــال املـــراجـــعـــة الــداخــلــيــة 
ترتاوح بني ق�صرية ومتو�صطة املدة لتمكني 
العاملني يف وحدات املراجعة الداخلية من 

االلتحاق بها. 
البيانات املفتوحة

املفتوحة  البيانات  اآخر، تعترب  وعلى جانب 
التقدم  تعزز  التي  املهمة  املو�صوعات  اأحــد 
يف جمــــال احلـــكـــومـــة االإلـــكـــرتونـــيـــة �ــصــعــيــاً 
2030؛  اململكة  روؤيـــة  م�صتهدفات  لتحقيق 
»تبني  بــعــنــوان:  درا�ــصــة  تنفيذ  مت  ولــذلــك 
االأجهزة احلكومية لنهج البيانات املفتوحة 
ال�صعودية« من قبل فريق  العربية  باململكة 
العامة.  االإدارة  معهد  يف  املتخ�ص�صني  من 
وعلى الرغم من قيام العديد من االأجهزة 
احلكومية يف اململكة العربية ال�صعودية بفتح 
العديد من جماميع  اإتاحتها  بياناتها عرب 
الأي  ميكن  والــتــي  االإنــرتنــت  على  البيانات 
قيود  وبــدون  بحرية  ا�صتخدامها  م�صتفيد 
لهم  ويحق  بل  قانونية،  اأو  مالية  اأو  تقنية 
اأن هــذا  اإال  ونــ�ــصــرهــا؛  ا�ــصــتــخــدامــهــا  اإعـــــادة 
التوجه مل يتم اإخ�صاعه لتقييم مو�صوعي 
بهدف حتديد ما مت اإتاحته من بيانات، وما 
التي  الق�صور  واأوجــــه  الــقــوى  هــي مــواطــن 
االأهــداف  اأن حتول دون حتقيق  املمكن  من 
املــرجــوة مــن هــذا التوجه. ومــن هنا بــرزت 

 ،،
توصية بتطوير الالئحة 

املوحدة للمراجعة الداخلية 
وإعداد برامج تدريبية 
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والتي  الــدرا�ــصــة  لــهــذه  االأ�ــصــا�ــصــيــة  امل�صكلة 
مت مــعــاجلــتــهــا مـــن خـــالل ر�ــصــد وحتليل 
باململكة  احلكومية  االأجــهــزة  اإتــاحــة  واقـــع 
املفتوحة وبناء موؤ�صر  لبياناتها احلكومية 
احلكومية  البيانات  اإتــاحــة  لتقييم  وطني 
احلكومية  االأجـــهـــزة  وت�صنيف  املــفــتــوحــة 
ح�صب نوعها وفقاً للموؤ�صر الوطني املقرتح 
والعملية؛  العلمية  الــتــو�ــصــيــات  وتــقــدمي 
واأجهزتها نحو تبني  اململكة  لتعزيز توجه 
الزمنية  لــلــحــدود  وبالن�صبة  الــنــهــج.  هـــذا 
اخلا�س  التقييم  اقت�صر  فقد  لــلــدرا�ــصــة؛ 
االأجــهــزة  املــقــرتح على حالة  املــوؤ�ــصــر  ببناء 
البيانات  جمــال  يف  ال�صعودية  احلكومية 
املفتوحة بنهاية تاريخ 3�صبتمرب 2019م. اأما 
فاقت�صر  للدرا�صة؛  املكانية  احلــدود  ب�صاأن 
احلكومية  االأجــهــزة  على  الدرا�صة  تطبيق 
العاملة باململكة وال�صادرة بقرار اأو مر�صوم 
ــاإتــاحــة بــيــانــاتــهــا اأو  مــلــكــي والـــتـــي قــامــت ب
لتعريف  وفقاً  املفتوحة  بياناتها  من  جــزء 
الدرا�صة  �صملت  وقــد  املفتوحة.  البيانات 
ت�صنيفها  ميكن  التي  احلكومية  االأجــهــزة 
الهيئات و اجلــامــعــات و  الـــــوزارات و  اإلـــى: 
اأمانات املناطق و املوؤ�ص�صات  اأمانات املدن و 
وال�صناديق احلكومية  البنود  و  احلكومية 
و االأجـــهـــزة احلــكــومــيــة االأخـــــرى الــواقــعــة 
وتعرف  ال�صابقة.  الت�صنيفات  نطاق  خارج 
الدرا�صة البيانات املفتوحة باأنها:»البيانات 
املتاحة جماناً عرب االإنرتنت الأي م�صتفيد 
واإعــادة ن�صرها وتداولها الأي  ال�صتخدامها 
انتهاك حلقوق  دون  االأغرا�س  غر�س من 

امللكية الفكرية املعتربة«.

وتــو�ــصــلــت الــدرا�ــصــة 
اإلــــــــى الــــعــــديــــد مــن 
الــــنــــتــــائــــج املـــهـــمـــة، 
للجهات  فبالن�صبة 
احلــكــومــيــة الــعــ�ــصــر 
املــوؤ�ــصــر  االأولـــــــى يف 
مقيا�س  وفـــق  الــعــام 
نــــــهــــــج الـــــبـــــيـــــانـــــات 
املـــفـــتـــوحـــة املــعــتــمــد 
فقد  الــــدرا�ــــصــــة؛  يف 
جــــاء بــنــك الــتــنــمــيــة 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة يف 
االأول مقارنة  املركز 
احلكومية  باجلهات 
االأخــــــــــــــــــــرى الـــــتـــــي 
البيانات  نهج  تنبت 
املـــفـــتـــوحـــة وحــ�ــصــل 
مــــن   %95 عـــــــلـــــــى 

الب�صرية  املوارد  املوؤ�صر، تاله وزارة  درجات 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة يف املــركــز الــثــاين 
خــالــد  املــلــك  ثـــم جــامــعــة  بــنــ�ــصــبــة %87.5، 
املركز  الثالث، ويف  املركز  بن�صبة 82.5% يف 
ال�صعودية  االأنباء  الرابع حلت هيئة وكالة 
التجارة  وزارة  مــن  كــل  ثــم   ،%77.5 بن�صبة 
التعليم،  ووزارة  ــابــقــاً(،  )�ــص واال�ــصــتــثــمــار 
والهيئة العامة للغذاء والدواء، وم�صت�صفى 
االأبحاث  ومركز  التخ�ص�صي  في�صل  امللك 
بن�صبة 75% بالت�صاوي، يليهم كل من وزارة 
الــعــدل  ووزارة  والــــزراعــــة،  واملـــيـــاه  الــبــيــئــة 
نتائج  واأ�ــصــارت  بالت�صاوي.   %72.5 بن�صبة 
بــادرت  اأن 78 جهة حكومية  اإلــى  الــدرا�ــصــة 
بتبني نهج البيانات املفتوحة من اأ�صل 245 
جهة وبذلك فاإن ن�صبة اجلهات التي تبنت 
خالل  اململكة  يف  املفتوحة  الــبــيــانــات  نهج 
هـــو %31.84.  لــلــدرا�ــصــة  الــزمــنــي  االإطــــــار 
التي  احلكومية  اجلهات  الدرا�صة  واأو�صت 
على  بالعمل  املفتوحة  البيانات  نهج  تبنت 
جمعها  مت  كما  املفتوحة  الــبــيــانــات  اإتــاحــة 
مـــن املــ�ــصــدر مـــع اأفــ�ــصــل مــ�ــصــتــوى ممكن 
جمملة  بــاأ�ــصــكــال  ولي�صت  التفا�صيل  مــن 

البيانات  حتديث  على  والعمل  معدلة،  اأو 
من  كبرية  كميات  واإتــاحــة  م�صتمر،  ب�صكل 
ب�صيغ غري  الــبــيــانــات  واإتـــاحـــة  الــبــيــانــات، 
و�صفية  بيانات  وتوفري  امللكية،  مخ�ص�صة 
لــكــافــة جمــامــيــع الـــبـــيـــانـــات. كــمــا اأو�ـــصـــت 
اإ�صرتاتيجية  اإعــداد  على  بالعمل  الدرا�صة 
ر�صالة  تت�صمن  املفتوحة  للبيانات  وطنية 
وا�صحة  اأداء  وروؤيــة وم�صتهدفات ومعايري 
ومحددة ومتوائمة مع روؤية اململكة 2030، 
اآليات لدعم وت�صجيع  والعمل على تطوير 
بياناتها  اإتــاحــة  على  احلكومية  االأجــهــزة 
ون�صر الوعي باأهمية البيانات املفتوحة من 
خالل ور�ــس العمل والــنــدوات واملــوؤمتــرات، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذ درا�ـــــصـــــات تــخــتــ�ــس 
بقيا�س االأثر الناجت عن تبني نهج البيانات 
املمكن  من  التي  املعوقات  وبحث  املفتوحة 
احلكومية  اجلــهــات  اإتــاحــة  دون  حتــول  اأن 
تنظيمية  وحـــدات  وا�ــصــتــحــداث  لبياناتها، 
داخل االأجهزة احلكومية تخت�س بالبيانات 
وتعيني متخ�ص�صني يف هذا املجال لتمكني 
االأجهزة احلكومية من تبني نهج البيانات 

املفتوحة >

 ،،
بنك التنمية االجتماعية 

ووزارة املوارد البشرية والتنمية 
االجتماعية يف صدارة اجلهات 
احلكومية وفقًا ملؤشر البيانات 

املفتوحة
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التنمية اإلدارية



أنظمة ولوائح

املسلك اإليجابي للجهة اإلدارية
 يف االستجابة للتظلم

ا من املنظم ال�صعودي على ا�صتقرار املراكز القانونية املرتتبة على القرارات االإدارية؛ فقد حدد- حر�صً
يف الفقرة )4( من املادة )8( من نظام املرافعات اأمام ديوان املظامل ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم)م/3( 
وتاريخ 1435/1/22هـــ واملعًدل باملر�صوم امللكي رقم )م/65( وتاريخ 13/ 1436/9هـ-ميعاد �صتني يوًما 
انتهاء مدة  تاريخ  اأو من  التظلم،  ال�صادر برف�س  بالقرار  العلم  تاريخ  تبداأ من  االإلغاء.  لرفع دعوى 
ال�صتني يوًما املحددة للجهة للبت يف التظلم دون البت فيه، اأو م�صي �صتني يوًما على عدم تنفيذ اجلهة 
االإدارية لقرار وزارة اخلدمة املدنية ل�صالح املتظلم، وذلك كله ح�صب االأحوال. ولكن االإ�صكالية حتدث 
نحو  اإيجابًيا  م�صلًكا  وت�صلك  مه�صوًما،  حًقا  للمتظلم  االإدارية)املعنية(اأن  اجلهة  ت�صت�صعر  عندما  هنا 
اإجابته لتظلمه، اإال اأن م�صلكها هذا ي�صتغرق وقًتا يجاوز امليعاد املحدد لها نظاًما للرد على التظلم، فهل 

لهذا امل�صلك اأي اأثر على ميعاد رفع دعوى االإلغاء؟ 
اأخذ الق�صاء االإداري يف اململكة باجتاه مفاده اأن فوات املدة املحددة نظاًما لطلب االإلغاء والبت فيه من 
ِقَبل جهة االإدارة ُيعد مبثابة رف�س له، وهذه القرينة ينفيها قيام جهة االإدارة با�صت�صعار حق طالب 
االإلغاء و�صلوكها م�صلًكا اإيجابًيا وا�صًحا نحو اإجابته اإلى طلبه، واأن موقف جهة االإدارة ال يتحدد على 

نحو ثابت اإال باالإف�صاح النهائي عن موقفها. )قرار هيئة التدقيق جمتمعة رقم 44 لعام 1435هـ(. 
 وعلى ذلك فاإن الق�صاء االإداري يف اململكة قد اأثبت اجتهاًدا مفاده: امتداد امليعاد املقرر للبت يف التظلم 
حال اتخاذ اجلهة االإدارية م�صلًكا اإيجابًيا وا�صًحا نحو اال�صتجابة اإلى التظلم، بحيث يبداأ ميعاد رفع 
ح فيه جهة االإدارة عن موقفها النهائي من التظلم،  الدعوى خالل �صتني يوًما من التاريخ التي ُتف�صِ

اأي من تاريخ اإبالغ املتظلم بقرارها يف التظلم. 
يف  االإيجابي  وم�صلكها  التظلم،  بحث  يف  االإيجابي  اجلهة  م�صلك  بني  تقوم  اأن  يلزم  تفرقة  اأن  غري 
ًجا بق�صاء دائرة  اال�صتجابة للتظلم؛ ذلك اأن–وكما ا�صتقر ق�صاء املحكمة االإدارية العليا يف م�صر ُمتوَّ
من  البحث  ذلك  يتطلبه  مبا  جوانبه،  كافة  من  التظلم  ببحث  االإدارة  جهة  بها-قيام  املبادئ  توحيد 
لي�س  التظلم،  مو�صوع  يف  ال�صليم  الــراأي  تكوين  من  مُتٍكنها  التي  والبيانات  املعلومات  بع�س  ا�صتيفاء 
االإداريــة م�صلكاً  �صلوك اجلهة  ال�صاأن؛ وذلك الأن  به يف هذا  ُيعتد  الذي  املق�صود  االإيجابي  امل�صلك  هو 
اإيجابياً يف بحث التظلم املقدم اإليها هو اأمر طبيعي وهو واجبها الذي ُيفرت�س قيامها به بالن�صبة الأي 
اإلى تظلمه  اأن يت�صم باجلدية والو�صوح يف �صبيل اإجابة املتظلم  اإن امل�صلك االإيجابي يتعني  تظلم. بل 
بعد ا�صت�صعارها حقه فيه، واأن تنبئ ظروف احلال عن اجتاه نية االإدارة التخاذ بع�س االإجراءات نحو 
اال�صتجابة لطلبات املتظلم. )حكم دائرة توحيد املبادئ يف الطعن رقم 10639 ل�صنة 54 الق�صائية عليا، 

جل�صة 5 مايو 2018م، غري من�صور(.
اإلى  اال�صتجابة  اإيجابي نحو  املتظلم–حال وجــود م�صلك  اإلــزام على  ثمة  لي�س  اأنــه  بالذكر     وجدير 
تظلمه–اأن ينتظر حتى حتدد اجلهة موقفها النهائي من التظلم. فبمجرد انتهاء امليعاد املحدد للبت 
النهاية عن فر�صني  االأمــر يف  وال يخرج  الدعوى،  اإقامة  ي�صبح من حقه  فيه؛  البت  دون  التظلم  يف 
القرار املطعون عليه؛  اأثناء �صري الدعوى و�صحبها  االإدارية للتظلم  ا�صتجابة اجلهة  كالتايل: االأول: 
وهنا تق�صي املحكمة بانتهاء اخل�صومة. الثاين: رف�س اجلهة االإدارية للتظلم؛ وهنا تق�صي املحكمة 

يف الدعوى وفًقا للثابت لديها من االأوراق  >

  د. أحمد العجمي
اأ�صتاذ القانون العام امل�صاعد

معهد االإدارة العامة

،،
يــجــب الــتــفــرقــة 
بـــــن املـــ�ـــشـــلـــكـــن 
للجهة  الإيجابين 
التظلم  بــحــث  يف 

وال�شتجابة له
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اللقاء

شراكاتنا إستراتيجية تنموية مع مختلف 
األجهزةالحكومية

االأمينة العامة ملجل�س �سوؤون االأ�سرة د.ها التويجري لـ »جملة التنمية االإدارية« :

 ،،
املجلس يسهم يف مواجهة

 وإدارة أزمة كورونا

الو�شع اجلديد
< ما اأهم مهام جمل�ض �شوؤون الأ�شرة؟

اإن�صائه  منذ  االأ�ــصــرة  �ــصــوؤون  جمل�س  يعمل   <
عــلــى الـــرقـــي بـــاالأ�ـــصـــرة الــ�ــصــعــوديــة، وتــعــزيــز 
مكانتها وحمايتها من كل املهددات واملخاطر 
يف  م�صريتها  تــعــوق  اأن  ميكن  الــتــي  املحتملة 
التعاون  خــالل  مــن  وذلـــك  والتنمية،  الــبــنــاء 

ـــركـــاء واجلـــــهـــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مــن  مــــع الـــ�ـــص
لها  ليوفر  العالقة؛  ذات  والهيئات  الـــوزارات 
اإلــى  املجل�س  وي�صعى  الــكــرميــة.  احلــيــاة  �صبل 
اململكة،  مناطق  كــل  يف  االأ�ــصــرة  اإلــى  الو�صول 
وكذلك  باخلدمات،  والتعريف  الوعي  ون�صر 
تعزيز القدرات. وهناك جلان ل�صوؤون االأ�صرة 
اأثــر  تعظيم  عــلــى  تعمل  املــنــاطــق  يف جمــالــ�ــس 

أجرى الحوار: د. سامح الشريف

األمينة  التويجري  د.ه���ال  ت��ؤك��د 
على  األس��رة  ش��ؤون  ملجلس  العامة 
مكانة  تعزيز  على  يعمل  املجلس  أن 
من  وحمايتها  السعودية  األس���رة 
يف  مسيرتها  تعوق  التي  التحديات 
التويجري  وتشير  والتنمية.  البناء 
وينسق  ي��ت��ع��اون  امل��ج��ل��س  أن  إل���ى 
اجل���ه���ود م���ع م��خ��ت��ل��ف األج���ه���زة 
للعمل على دعم األسرة  احلكومية؛ 
مجلس  أن  أوضحت  وقد  السعودية. 
ش����ؤون األس����رة ج��ه��ة اس��ت��ش��اري��ة 
تنفيذية،  ول��ي��س��ت  وتنظيمية، 
العديد  مع  بالشراكة  يعمل  حيث 
م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة. وش��ددت 
املتقاعدين  أن  على  ال��ت��وي��ج��ري 
خبرات  وميتلكون  وطنية  ثروة  هم 

عملية البد من االستفادة منها.
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 ،،
املجلس ينشر الوعي األسري 

ويدرس التحديات التي تواجه 
األسرة السعودية

التنموي  االحتياج  تلّم�س  خالل  من  املجل�س 
اململكة، مبا  ال�صعودية يف كل مناطق  لالأ�صرة 
ي�صهم يف ت�صخي�س التحديات وتذليلها وو�صع 
احللول املنا�صبة لها مع اجلهات املعنية. ولدى 
اإ�صرتاتيجية  �صراكة  االأ�ــصــرة  �ــصــوؤون  جمل�س 
مــع جمــالــ�ــس املــنــاطــق مبنية عــلــى االأهــــداف 
والــقــ�ــصــايــا املــ�ــصــرتكــة، والـــتـــي تــ�ــصــمــل ح�صر 
التحديات وال�صعي ملواجهتها. وجمل�س �صوؤون 
ولي�صت  وتنظيمية،  ا�صت�صارية  جهة  االأ�ــصــرة 

العديد  مع  بال�صراكة  يعمل  حيث  تنفيذية؛ 
من اجلهات احلكومية فيما يتعلق باالأنظمة 
على  والفائدة  بالنفع  يعود  ومبــا  وحتديثها، 
اأفــــراد االأ�ـــصـــرة يف الــعــديــد مــن املوا�صيع  كــل 
االأ�ــصــرة  متا�صك  على  تــوؤثــر  الــتــي  والق�صايا 

وترابطها.
جائحة كورونا

الجتماعية  املتغريات  اأثــرت  كيف   >  
والقت�شادية يف الأ�شرة ال�شعودية؟

غالبية  يف  متما�صكة  الــ�ــصــعــوديــة  االأ�ـــصـــرة   <
اأمورها ب�صفة عامة، اإال اأنها تتاأثر باملتغريات 
االجتماعية اأو االقت�صادية يف اململكة. وهناك 
االأ�ــصــرة  يف  تــوؤثــر  التي  املتغريات  مــن  العديد 
العمل لكال  زيــادة فر�س  ب�صكل مبا�صر، مثل 
اجلــنــ�ــصــني، والــتــو�ــصــع احلـــ�ـــصـــري، والـــنـــزوح 
مــن الــقــرى لــلــمــدن، وغــريهــا، ولــكــن يف ظل 
الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، فــاملــتــغــريات الــ�ــصــحــيــة، 

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، واالقـــتـــ�ـــصـــاديـــة، املــ�ــصــاحــبــة 
جلــائــحــة كـــورونـــا، كــانــت االأكــــرث تـــاأثـــرياً على 
ـــــرة. ونـــحـــن حـــريـــ�ـــصـــون عـــلـــى تــوحــيــد  االأ�ـــــص
اجلهود من اأجل توفري مواد توعوية، وح�صر 
يف  ت�صهم  مبادرات  تفعيل  وكذلك  للخدمات، 

م�صاعدة االأ�صرة لتجاوز هذه االأزمة.
< اإىل اأي مدى اأ�شهم املجل�ض يف مواجهة 

اأزمة كورونا؟
> هـــنـــاك الــعــديــد مـــن االآثــــــار االجــتــمــاعــيــة 
االأ�صرة واملجتمع جراء جائحة  املنعك�صة على 
الفئات  اأكــرث  ال�صن هم  كبار  اأن  كورونا، ومبا 
تـــاأثـــراً بــالــفــريو�ــس؛ لـــذا كـــان مــن الــ�ــصــروري 
اإلكرتونية  خدمات  فهناك  عليهم.  الرتكيز 
عــــديــــدة تــــخــــدم فـــئـــة كــــبــــار الـــ�ـــصـــن وتــنــ�ــصــر 
الـــوعـــي حــــول الـــفـــريو�ـــس وغـــــريه. وقــــد قــام 
التوا�صل  مــواقــع  يف  توعوية  بحملة  املجل�س 
االجـــتـــمـــاعـــي، بـــالـــتـــعـــاون مـــع جـــهـــات مهمة 
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زيــادة  بهدف  ال�صحة؛  وزارة  مثل  ومختلفة، 
الوعي لدى هذه الفئة، بل لدى ذويهم اأي�صاً 
ومن يقوم بحمايتهم؛ للتخفيف من قلقهم. 
املتعافني  عن  اطمئنان  ر�صائل  بث  املقابل  يف 
اإدارة  اململكة يف  وقــد جنحت  الفئة.  هــذه  من 
وا�صتباقية  ب�صرعة  ت�صرفت  الأنــهــا  االأزمــــة؛ 
عمل  عــن  ف�صاًل  مبتكرة،  �صيا�صات  وطبقت 
احلـــكـــومـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز تــــدابــــري احلـــمـــايـــة 
العديد من  االجتماعية ملواطنيها من خالل 
اخلدمات  ا�صتمرار  و�صمان  الــدعــم،  م�صادر 

االأ�صا�صية اجليدة.
ثروة وطنية

عملية  خـــرات  املــتــقــاعــدون  ميتلك   >

كيف  العمل،  جمالت  خمتلف  يف  كبرية 
ميكن ال�شتفادة منها يف خدمة املجتمع؟
> املتقاعدون ثروة وطنية ال بد من اال�صتفادة 
منها، اإذ اإنهم ال يزالون ميلكون خربات ميكن 
اإعادة تفعيلها. وقد مت تخ�صي�س خطة لرحلة 
اال�صتفادة من كبار ال�صن. تبداأ من مرحلة ما 
عن  التقاعد،  ملرحلة  والتهيئة  التقاعد  قبل 
طريق حزمة من املبادرات يف كيفية اال�صتفادة 
»االإ�صرتاتيجية  من خرباتهم، �صمن م�صروع 

الوطنية لالأ�صرة ال�صعودية«.
بتلبية  باملجل�س  ال�صن  كبار  جلنة  ُتعنى  كما 
احــتــيــاجــاتــهــم يف مــخــتــلــف مــنــاحــي احلـــيـــاة؛ 
لـــلـــو�ـــصـــول اإلــــــى حـــيـــاة كـــرميـــة حتـــفـــظ لــهــم 
حــقــوقــهــم ومــتــطــلــبــاتــهــم، مــن خـــالل متابعة 
اآخــر  تطبيق االأنــظــمــة املــتــعــلــقــة بــهــم. ولــعــل 
حول  ا�صتطالع  اإجــراء  كــان  املجل�س،  م�صاريع 
اأثناء  ال�صن  التي واجهت كبار  التحديات  اأهم 
والتعامل  ر�ــصــدهــا  وكيفية  كــورونــا،  جائحة 
مــعــهــا. كــمــا يــحــر�ــس املــجــلــ�ــس عــلــى التوعية 
االأيــام  تفعيل  خــالل  مــن  ال�صن  كبار  بحقوق 
ال�صن،  العاملي لكبار  اليوم  العاملية، فقد القى 

ال�صن،  العاملي للتوعية باالإ�صاءة لكبار  واليوم 
جتاوباً وا�صًعا من خالل كافة مناطق اململكة.

التخطيط املايل
ــعــوديــة  ــــرة الــ�ــش ــــش ـــل تــهــتــم الأ� ه  >

بالتخطيط املايل وثقافة الدخار؟
اأو التخطيط املايل  يعتمد مفهوم االّدخــار   <
على ثقافة االأ�صرة، والتي ال بد من تعزيزها 
اأو حتى  منذ بداية تاأ�صي�س املوؤ�ص�صة الزوجية 
م�صروعاً  املجل�س  اأطــلــق  وقــد  الطفولة.  مــن 
عن  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  يف  توعوياً 
كبري  ب�صكل  ي�صتهدف  االدخـــار  ثقافة  تعزيز 
فئة االأطفال؛ وذلك اإمياناً منه بزرع مثل هذه 
خ�صو�صاً  مبكرة،  عمرية  مرحلة  يف  املفاهيم 

 ،،
األسرة السعودية متماسكة لكنها 

تتأثر باملتغيرات االجتماعية 
واالقتصادية يف اململكة

 ،،
املتقاعدون ميلكون خبرات 

ميكن إعادة تفعيلها 
واالستفادة منها

اللقاء
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للقيادة  احلديثة  التوجهات  تركيز  ظــل  يف 
ــتــدامــة وتــغــيــري وجــهــة  عــلــى الــتــنــمــيــة املــ�ــص
بــداًل  تنموية  وجهة  اإلــى  احلكومي  االإنــفــاق 
مع  حالياً  قائم  عمل  وهناك  الرعوية.  من 
التوعية  نطاق  لتو�صيع  العديد من اجلهات 

باالدخار والتخطيط املايل لالأ�صرة.
املجل�ض  اإ�ــشــراتــيــجــيــة  مــعــامل  ــا  م  >

للنهو�ض بالأ�شرة ال�شعودية؟
اإ�صرتاتيجية  االأ�صرة  �صوؤون  لدى جمل�س   <
لتمكني  وا�صحة  روؤيــة  من  تنطلق  متكاملة 
امل�صتدامة  التنمية  يف  دورها  وتعزيز  االأ�صرة 
�صمتها  ور�صالة   ،2030 ال�صعودي  للمجتمع 

الــتــمــيــز يف الــــربامــــج واخلـــــدمـــــات املــمــكــنــة 
لالأ�صرة واجلهات املعنية بها، وبناء املبادرات 
التكاملية التي ت�صهم يف تنمية االأ�صرة واملراأة 

والطفل وكبار ال�صن.
برامج توعوية

معاجلة  على  املجل�ض  يعمل  كيف   >
�شوؤون الأ�شرة؟

> املجل�س ينطلق يف جميع اأعماله وبراجمه 
ومبادراته وم�صاريعه من خطة اإ�صرتاتيجية 
تــهــدف اإلــــى تــوحــيــد كـــل جــهــود الــقــطــاعــات 
احلــكــومــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــ�ــصــايــا االأ�ـــصـــرة 
والربامج  التنظيمات  ويقرتح  فئاتها،  بكل 
واالتفاقيات  التو�صيات  ويتابع  التوعوية، 
الــتــي �ــصــادقــت عــلــيــهــا املــمــلــكــة يف املــنــظــمــات 
الدولية. كذلك ُيجري الدرا�صات التي تخدم 
تنمية االأ�صرة ال�صعودية وتعزز دورها؛ حيث 
يهدف املجل�س اإلى تطوير وحت�صني م�صتوى 
اخلــدمــات الــتــي ت�صهم يف ا�ــصــتــقــرار االأ�ــصــرة 
ــا لــتــتــوائــم مــع روؤيـــة  ــا واقــتــ�ــصــادًيّ اجــتــمــاعــًيّ

اململكة الطموحة 2030 التي جعلت االإن�صان 
محور التنمية.

< كيف ت�شفن معامل هذه اخلطة؟
> تــتــكــون هـــذه اخلــطــة مـــن عـــدة مــ�ــصــارات 
الق�صايا  باأهم  االأ�ــصــرة  توعية  م�صار  ت�صمل 
املتعلقة بها و�صبل عالجها، وم�صار التنظيم 
واحلــــوكــــمــــة، ومـــ�ـــصـــار تــــوفــــري املـــعـــلـــومـــات 
والـــبـــحـــوث، ومــ�ــصــار تــوفــري املـــــوارد املــالــيــة، 
ومــ�ــصــار متــكــني جــمــيــع اجلــهــات مــن الــقــيــام 
املــمــلــكــة. وُتعنى  بــواجــبــهــا جتـــاه االأ�ـــصـــرة يف 
بكل  ال�صعودية  باالأ�صرة  االإ�صرتاتيجية  هذه 
مــكــونــاتــهــا، وتـــهـــدف اإلــــى حتــقــيــق الــتــوعــيــة 
لها،  املــقــدمــة  واخلـــدمـــات  االأ�ـــصـــرة  بق�صايا 
ومراجعة واقرتاح االأنظمة الداعمة لالأ�صرة 
بــكــل اأفــــرادهــــا. وكـــذلـــك اإجـــــراء الــدرا�ــصــات 
باالأ�صرة،  املتعلقة  الق�صايا  حــول  والبحوث 
اإ�صافًة اإلى بناء قاعدة املعلومات عن االأ�صرة، 
واملحافل  املنظمات  كل  يف  الــدويل  والتمثيل 

الدولية >

 ،،
نهتم بترسيخ ثقافة 

االدخار والتخطيط املالي 
لدى أفراد األسرة
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مقال

خالل الفترة 

املقبلة ستلعب 

املهارات دورًا 

مهمَا يف جناح 

املوظف

،،

د. اإبراهيم الغامدي
k

k مدير عام تخطيط امل�ارد الب�سرية ب�زارة التعليم

تطورك مسؤوليتك!
ال اأحد ي�صك يف اأهمية التطوير املهني للموظف واأثره؛ اإذا كان موجهاً ب�صكل �صحيح 
نحو اأدائه، وكانت املنظمات ومازالت تنفق الكثري على التطوير املهني مبختلف اأنواعه 
واأ�صاليبه، ففي ال�صابق كانت هذه املنظمات لها دور اأ�صا�صي ومهم يف عملية التطوير 
التدريب ودفع  التدريبية وخطط  املهني للموظفني من خالل حتديد االحتياجات 

التكاليف، ويختلف االأثر باختالف املمار�صات.
 لكن ال�صوؤال املهم يف الوقت احلايل: هل التطوير املهني م�صوؤولية املوظف اأم م�صوؤولية 

املنظمة؟
يف ظل الظروف الراهنة ومع دخول بع�س املتغريات املوؤثرة يف عملية التطوير املهني 
الب�صرية؛ وذلك  وتنمية االأفــراد فاإن املنظمات التزال م�صوؤولة عن تطوير مواردها 
و�صهولة  املعلومات  توفر  ولكن يف ظل  واالإ�صرتاتيجية،  الت�صغيلية  اأهدافها  لتحقيق 
الو�صول اإلى املعرفة واإمكانية تطبيق بع�س املمار�صات عن ُبعد، فاإن وجه االختالف 
اليوم يكمن يف اأن املوظف اأ�صبح لديه فر�صة كبرية لتطوير قدراته وتنمية معارفه 

التي تتنا�صب مع احتياجات الوظيفة التي ميار�صها.
وخالل الفرتة املقبلة �صتلعب املهارات دوراً مهماَ يف جناح املوظف، فاإذا مل يكن املوظف 
وي�صبح  يتقادم  ف�صوف  حوله؛  من  املتغريات  مع  ومــرونــة  بذكاء  ويتعامل  متجدداً 
امل�صوؤولون  يحاول  وقد  املنظمة،  على  عبئاً  ي�صكل  باأنه  �صي�صعر  الوقت  ومع  تقليدياً 
اال�صتغناء عنه اأو قد يكون حتت �صغط املتطلبات العالية يف عامل االأعمال والدخول 

يف املناف�صة مع موظفني اأكرث تطوراً.
يف اخلتام ن�شيحة لكل موظف:

> ال جتعل التطوير املهني م�صوؤولية املنظمة فقط، بل عليك اأن تتحمل هذه امل�صوؤولية؛ 
وذلك الأن قنوات التعلم والتطوير متاحة و�صهلة الو�صول لديك وباإمكانك ح�صور 
اأف�صل الدورات مع اأف�صل املدربني ويف اأف�صل اجلامعات عن بعد وبتكاليف معقولة، 
معك  حتمل  اأن  وميكن  للجميع  متاحة  املتخ�ص�صة  واملقاالت  الكتب  اأ�صبحت  حيث 

العديد من الكتب واملواد امل�صموعة واملرئية يف هاتفك املتنقل. 

> ت�صتطيع اال�صرتاك والتوا�صل مع اأهم اجلمعيات املهنية املتخ�ص�صة محلياً ودولياَ 
وتكوين �صبكة من العالقات املهنية وتّطلع على اآخر التطورات يف تخ�ص�صك.

تقدمي  يف  ت�صاعدك  التي  املو�صوعات  تلك  خ�صو�صاً  بالتعلم،  �صغوفاً  ف�صولياً  كن   <
احللول يف عملك وت�صهم يف رفع اأدائك. 

> �صارك املعارف مع زمالئك وتناق�س معهم؛ ففي ذلك اإثراء معريف ملداركك. 

يف النهاية اجعل �صغفك بالنجاح يقودك اإلى تعلم �صيء جديد. 
بعد فرتة من الزمن �صوف تكت�صف اأنك �صبقت الكثري من زمالئك واأ�صبحت الرقم 

االأ�صعب بينهم  >

مفاهيم إدارية
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مفاهيم إدارية
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االأزمة تعيد ت�سكيل طرق واآليات العمل حول العامل

ما بعد »كورونا«..العمل عن ُبعد واختفاء المكاتب 
فرضيات جديدة تتبناها المنظمات الدولية

األقــت التحوالت الكبرية التي �سهدها العامل ب�سبب تف�ســي فريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد - 19« بظالها 

علــى كافة اأوجــه الن�ساط االإن�ســاين، ومظاهر احلياة والعمــل، و�سًرعت من توظيــف التكنولوجيا يف كافة 

اأوجه التعامات الب�سرية؛ مما طور طرق واآليات العمل عن بعد. واأ�سبح معظم العاملني-كما ت�سري التقارير 

املتخ�س�سة-يــوؤدون اأعمالهــم من منازلهم، وال يذهبــون اإىل مقار اأعمالهم »املكاتــب«. ويدعم هذا التوجه 

اأن كثــرياً من املنظمات، وال�ســركات، والبنوك الدولية بداأت حاليًا يف ت�سجيــع العمل عن بعد، وخلق مناذج 

جديــدة مــن الوظائــف واالآليــات املبتكرة. واأمام هــذا الواقــع اجلديد، تثار العديــد من الت�ســاوؤالت ب�ساأن 

امل�ستقبل الذي ينتظر اأ�سواق واآليات العمل. 

إعداد:  شقران الرشيدي

قضية العدد
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الو�شع اجلديد
ويف االإطار ذاته نفذت قناة »�صي اإن بي �صي« 
االإخبارية االأمريكية، ا�صتبياناً لتق�صي راأي 
والبنوك  ال�صركات،  مــديــري  كبار  مــن  عــدد 
حــــول الـــعـــامل عـــن طــــرق الــعــمــل اجلـــديـــدة 
الــنــتــائــج جميعها  كــــورونــــا، وخـــرجـــت  بــعــد 
يكون  قــد  ُبــعــد«  عــن  »العمل  اأن  على  لتوؤكد 
لــكــثــري من  الطبيعي اجلــديــد  الــو�ــصــع  هــو 
املــوظــفــني واملــديــريــن، وكــذلــك املــراجــعــني. 
»مونديليز«،  مثل  كـــربى،  �ــصــركــات  اأن  كما 
و«ني�صن-وايد«، وبنوكاً عاملية، مثل »مورغان 
انتقال  يف  ا  جدًيّ تفكر  و«باركليز«،  �صتانلي«، 
دائم للعمل عن بعد؛ ملا لذلك من اإيجابيات، 
الكثري  وتقليل  املكاتب،  م�صاحات  كتقلي�س 

من امل�صروفات املالية.
دائرة العمال

الذين  الدولية عدد  العمل  وقــدرت منظمة 
اإلى عاطلني جدد ب�صبب  اأن يتحولوا  ميكن 
فريو�س  ملحا�صرة  االحــرتازيــة  االإجـــــراءات 
�صخ�س.  مــلــيــون   25 بــنــحــو  ــا  عــاملــًيّ كـــورونـــا 
ُتفقد  قــد  االأزمــــة  هـــذه  اإن  املنظمة  وتــقــول 
الــعــامل اإجـــمـــايل �ــصــاعــات عــمــل تــعــادل نحو 
160 مليون وظيفة بدوام كامل، وتغري من 

م�صتقبل العمل يف املجتمعات كافة. 
م�شتقبل الوظائف

ويـــو�ـــصـــح عــ�ــصــو هــيــئــة الــتــدريــ�ــس واأ�ـــصـــتـــاذ 
املحا�صبة يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة 
وعن  بعد  عن  العمل  اأن  باعجاجة،  د.�صامل 
من  للكثري  خــيــاراً  اأ�صبح  االإنــرتنــت  طريق 
طــالــبــي الــعــمــل، خــ�ــصــو�ــصــاً بــعــد الــتــدريــب 
»اأون  بالعمل  البع�س  اأخـــذه  الـــذي  العملي 
اأن جودة العمل من املنزل كانت  الين«، كما 
مــرتــفــعــة واالإنــــتــــاج عـــــاٍل، ورمبــــا تــكــون هي 
التي  كورونا  جائحة  بعد  امل�صتقبل  وظائف 
»اإن  وي�صيف:  املعتادة.  العمل  طرف  غريت 
االأزمــــة تــركــت الــنــا�ــس يــفــكــرون يف الــربامــج 
وكثري  الــيــومــيــة،  احلــيــاة  اإدارة  تكفل  الــتــي 

التكنولوجيا �شتف�شي اإىل نهاية العمل
وعن التوجهات اجلديدة يف اأ�شواق العمل وتداعياتها املختلفة يذكر املوؤلف والباحث 
)نهاية  كتابه  يف  ريفكن"،  "جرميي  والقت�شاد،  الجتماع  علم  جمالت  يف  الأمريكي 
الب�شرية؛  العاملة  الأيدي  اختفاء  اإىل  تدريجيًا  �شتف�شي  التكنولوجيا  "اإن  العمل(: 
اأن نتوقع انت�شار  واأن موؤ�شرات الأزمة احلالية متجهة نحو ذلك الهدف. ويجب علينا 
البطالة، ويجب ال�شتثمار ال�شخم يف القت�شاد الجتماعي، والتحلي بالأمل يف ظهور 
الجتماعي،  القانون  اأ�شتاذ  اأما  ت�شامنًا".  واأكرث  والبيع،  بالتجارة  تعلقًا  اأقل  جمتمع 
نهج  بن  املعا�شر:  العمل  قانون  )اأزمــة  كتابه  يف  فيو�شح  اإليا�ض"  د."يو�شف  امل�شري 
تدخل الدولة ومذهب اقت�شاد ال�شوق( اأن اأكرث ما ميكن ا�شتثماره من اإيجابية يف هذا 
ال�شدد هو تقليل كثافة العمال خ�شو�شًا يف الدول التي تعاين من �شح يف القوة العاملة 
كدول اخلليج العربي. وهذا التحول يف طبيعة العمل له وجوه اإيجابية واأخرى �شلبية؛ 
فمن اجلانب الإيجابي �شيتمكن املوظفون والعمال من العمل �شمن �شاعات عمل مرنة؛ 
الوقت  العمل يف  العامل على  العالقات الجتماعية، وعلى قدرة  �شينعك�ض على  وهذا 
اإىل التوفيق بن مقت�شيات العمل والدرا�شة  اإ�شافة  اأكرث من �شاحب عمل،  ذاته لدى 
بالن�شبة للطلبة. اأما التحديات ف�شتكون الكيفية التي �شيتم من خاللها تنظيم عالقات 
العمل من اجلانب القانوين والإجرائي، كطريقة احت�شاب �شاعات العمل، وم�شوؤوليات 
والتزامات طريف عالقة العمل، واآلية حتديد اإ�شابات العمل، والتاأمينات الجتماعية. 

وبقاء الكثري من مكاتب العمل مهجورة؛ اإذ 
عالية،  املنزل وبجودة  العمل من  اإنــه ميكن 
اأن الــعــامــلــني يف تــلــك الــوظــائــف  خــ�ــصــو�ــصــاً 

تاأقلموا مع ال�صكل اجلديد لالأعمال.
اختالفات كثرية

اأمـــــــا كـــبـــري االقــــتــــ�ــــصــــاديــــني يف مــوؤ�ــصــ�ــصــة 
»غال�صدور« االأمريكية املتخ�ص�صة يف جمال 
د.اأنـــدرو  االقت�صادية،  والبحوث  التوظيف 
فريو�س  تف�صي  »قبل  فيقول:  ت�صامربلني، 
كورونا كانت �صوق العمل مزدحمة، وطلبات 
الـــيـــوم فيعمل  اأمـــــا  الــتــوظــيــف مــرتــفــعــة؛ 

اأدائــهــا  عــلــى  اأجــــرب  املكتبية  الــوظــائــف  مــن 
مــن املـــنـــزل«. ويــ�ــصــري اإلـــى اأن اأزمــــة كــورونــا 
والعمل  العمل،  الأداء  اأخــرى  ك�صفت جوانب 
عــن بــعــد مــن املــنــزل هــو الــو�ــصــع الطبيعي 
من  كثري  تفكري  اأ�صبح  اأنـــه  حتى  اجلــديــد، 
لذا  االجتـــاه؛  هــذا  يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات 
منظومة  ت�صكيل  احلــالــيــة  االأزمــــة  �صتعيد 
اأ�صواق العمل حول العامل اإما بتغيري النمط 
اأو تــولــيــد وظــائــف جــديــدة يتم  الــتــقــلــيــدي 
اأن  مــع  عــــادل.  ب�صكل  الــفــر�ــس  تــوزيــع  فيها 
الوظائف،  مئات  اختفاء  يتوقعون  باحثني 
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بــعــد هــذه  اأيــ�ــصــاً  كــثــرياً  الــ�ــصــبــاب �صيختلف 
االأزمة؛ حيث �صي�صبحون اأكرث مياًل للبحث 
اليومية.  حياتهم  واإدارة  م�صتقر،  عمل  عن 
ُيثري  املــفــقــودة  املليونية  الــوظــائــف  فحجم 
املعتادة  العمل  طــرق  تكون  اأن  من  املــخــاوف 
تنباأ كثريون  االختفاء، كما  اإلى  يف طريقها 
بذلك من قبل، واإن كان بو�صائل اأخرى. كما 
اأن من �صيبقون يف اأعمالهم �صي�صبح لديهم 
الــتــ�ــصــاوؤل حــول االأ�ــصــلــوب الــذيــن يــــوؤدون به 

هذه االأعمال يف امل�صتقبل. 
روؤية ا�شت�شرافية

ويف ال�صياق ذاته يقول املتخ�ص�س يف املوارد 
الــبــ�ــصــريــة، اأ.عـــبـــود بــن عــلــي اآل زاحــــم: »اإن 
اأزمـــة  بــعــد  الــعــمــل  لبيئة  امل�صتقبل  مــالمــح 
ت�صري   ،19 كوفيد  امل�صتجد  كورونا  فريو�س 
التوقعات  ظــل  يف  �صيما  ال  كبري،  تغري  اإلــى 
�صاعات  اإجمايل  من   %6.7 باإلغاء  املت�صائمة 
الــعــمــل يف الـــعـــامل خــــالل الــنــ�ــصــف الــثــاين 

تــقــاريــر اعــالمــيــة: هل 
�شتت�شبب اأزمة كورونا يف 

اختفاء املكاتب؟
الإعالمية  التقارير  من  عــدد  ت�شري 
اإىل اأن اأزمة كورونا، اأجرت نحو 2.6 
العزل  على  العامل  حول  ن�شمة  مليار 
م�شطرين  اأ�شبحوا  ولـــذا  ــنــزيل؛  امل
من  اليومية  حياتهم  اأن�شطة  ملمار�شة 
الطبيعية  املواقع  اإىل  النتقال  دون 
معظم  اأ�شبح  فقد  لذلك.  املخ�ش�شة 
مبهام  القيام  على  جمــريــن  الب�شر 
وظــائــفــهــم مــن بــيــوتــهــم، ومـــن دون 
وح�شب  املــكــاتــب.  اإىل  ينتقلوا  اأن 
كــورونــا يف  اأزمــة  ــاإن  ف التقارير  هــذه 
بعد  عــن  العمل  جعل  اإىل  طريقها 
املكاتب  اإىل  الذهاب  وجعل  قاعدة، 
املوظفن يف  واأن و�شع  هو ال�شتثناء، 
يح�شل  ل  قد  للمكاتب  واحــد  مبنى 

اأبدًا مرة اأخرى. 

قيود  ب�صبب  املنزل  من  االأ�صخا�س  ماليني 
ذلــك لفرتة  ي�صتمر  اأن  اأتــوقــع  وال  كــورونــا، 
ال�صلبيات  يــزال هناك كثري من  طويلة فال 
اأن  املـــنـــزل«. ويــ�ــصــيــف: »اأعــتــقــد  للعمل مــن 
انتهاء  بعد  كثرياً  �صتختلف  التوظيف  طرق 
مرونة  هــنــاك  �صتكون  حيث  كــورونــا؛  اأزمـــة 
اأ�صحاب  و�صيلتزم  العمل،  �صاعات  يف  اأكــرث 
العمل بتوفري تاأمني �صحي كبري ملوظفيهم، 
خارج  التوظيف  معدالت  ارتفاع  اأتوقع  كما 
املــــدن الـــكـــبـــرية؛ حــيــث اإن الــــرواتــــب خـــارج 
الرواتب  من  اأقــل كثرياً  �صتكون  املــدن  هــذه 
املوظفني  �صلوك  اأن  اإلـــى  وي�صري  داخــلــهــا«. 

<< د. أندرو تشامبرلني: 
ماليني األشخاص يعملون 

حاليًا من املنازل وال أتوقع أن 
يستمر ذلك طوياًل فهناك 

كثير من السلبيات

قضية العدد

<< د. سالم باعجاجة:
العمل عن بعد أصبح خيارًا 

جديدًا للكثير من طالبي العمل 
فاجلودة مرتفعة واإلنتاج عاٍل

30
هـ

14
4

2
 -

فر 
ص

 -
 17

6
د  

عد
ال



لــلــذكــاء  امل�صتقبل  �ــصــيــكــون  كــمــا  الــ�ــصــركــات. 
اال�ــصــطــنــاعــي واإحــــــالل الـــروبـــوتـــات مــكــان 
الب�صر؛ مما ي�صتدعي الدول الإن�صاء وزارات 
اأو هيئات للذكاء اال�صطناعي مع تخ�صي�س 
النظر يف  اإلى جانب  لها،  ميزانيات �صخمة 
القوانني احلالية، واالأنظمة  مدى مالءمة 

االإدارية لتطورات الذكاء اال�صطناعي.
ويــ�ــصــري اإلـــــى اأنـــــه وعـــلـــى �ــصــعــيــد االأ�ـــصـــول 
املوؤ�ص�صية، �صتوجب �صيا�صات تر�صيد االإنفاق 
التي تنتهجها احلكومات التخلي عن املباين 
بــتــاأجــريهــا اجلــهــات احلكومية،  الــتــي تــقــوم 
مع  �صراكة  بناء  اإلــى  اجلــهــات  تلك  وتوجيه 
وي�صهم  اأ�صولها،  ال�صتثمار  اخلا�س  القطاع 
هـــذا الــتــحــول نــحــو تــوجــيــه اال�ــصــتــثــمــار اإلــى 

مـــن الـــعـــام اجلـــــــاري، وهــــو مـــا يـــعـــادل 195 
على  كــامــل«.ويــوؤكــد  بـــدوام  وظيفة  مليون 
لــلــخــطــر  عـــر�ـــصـــة  االأكـــــــرث  الـــقـــطـــاعـــات  اأن 
هــي خــدمــات االإقـــامـــة، والــطــعــام، وال�صفر، 
التجزئة،  وجتــارة  التحويلية،  وال�صناعات 
واأنــ�ــصــطــة االأعـــمـــال واالأنــ�ــصــطــة االإداريــــــة. 
ويـــرٍجـــح اأن تــتــجــه املــنــظــمــات بــ�ــصــرعــة اإلـــى 
ا�ــصــتــخــدام مــنــ�ــصــات الــعــمــل االإلــكــرتونــيــة 
امل�صرتك التي ت�صمن توا�صاًل فعااًل و�صريعاً، 
مع تقُبّل القادة فكرة اأنهم ال ميلكون االأفكار 
الناجحة دائماً؛ لذا �صيتوجه تركيزهم نحو 
اجلــديــدة  لــالأفــكــار  ت�صمح  عــمــل  بيئة  خــلــق 
اأن  زاحـــم  اآل  ويو�صح  با�صتمرار.  بالظهور 
التقنيات الرقمية �صتوؤدي اإلى طم�س حدود 

ــد.. ــدي  منــــوذج عــمــل ج
مزيد  موظفن  بال  �شركة 
وتقلي�ض  الأربـــــــاح  مـــن 

النفقات
"ني�شن-وايد"  �ــشــركــة  اأعـــلـــنـــت 
الأمــريــكــيــة لــلــتــاأمــن عــن النــتــقــال 
حيث  جديد"،  عمل  لـ"منوذج  الدائم 
اأربــعــة  يف  عملها  ال�شركة  �شتبا�شر 
وليــات:  من  كل  يف  رئي�شية  مكاتب 
وتك�شا�ض،  واأريــزونــا،  واأيــوا،  اأوهايو، 
الباقون  املــوظــفــون  �شيتابع  بينما 
تقل�ض  و�ــشــوف  بيوتهم،  مــن  عملهم 
التكاليف  الــنــمــوذج  بــهــذا  ال�شركة 
من  املــزيــد  لــهــا  ي�شمن  مبــا  املــالــيــة 
تقلي�ض  على  و�شي�شاعد  الأربـــــاح، 
والطاقة  الكهرباء  ا�شتهالك  نفقات 

واإيجارات وغريها. 

<<  أ. عبود آل زاحم:
 بيئات العمل ستتغير بسرعة 

إلى استخدام املنصات 
اإللكترونية والتقنيات الرقمية 

واملستقبل مختلف
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اأن حتظى  املتوقع  املوؤ�ص�صي. ومن  التطوير 
املـــو�ـــصـــوعـــات املـــرتـــبـــطـــة بـــــــــاإدارة املــخــاطــر 
االإنــ�ــصــانــيــة، ومــنــهــا نــظــافــة بــيــئــة الــعــمــل، 
والــ�ــصــحــة الــعــامــة، والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي 
والــ�ــصــحــي مبــقــرات الــعــمــل بــاهــتــمــام كبري، 
ف�صاًل عن تعزيز الت�صريعات املرتبطة بتلك 
التنظيمي،  الهيكل  اأما على �صعيد  االأبعاد. 
االإدارة  وظــــائــــف  تــقــلــيــ�ــس  املــــرجــــح  فـــمـــن 
الــو�ــصــطــى، ونــقــل مــهــامــهــا اإلــــى الــوظــائــف 
يف  التكليفات  اأن  كما  والتنفيذية.  القيادية 
وب�صيطة  ومحددة،  وا�صحًة  �صتكون  العمل 
ومن  اأفــ�ــصــل.  والــرقــابــة  املتابعة  وعمليات 
املتوقع كذلك اأن تقوى العالقات ال�صخ�صية 
عن  فـــرتات  ُبــعــدهــم  ب�صبب  العاملني؛  بــني 
لقائهم  لقلة  اأو  املنزل  من  وعملهم  بع�س، 
هي  وال�صرعة  املرونة  و�صتكون  ال�صخ�صي. 
�صيتم  بحيث  العمل،  بيئات  يف  ال�صر  كلمة 
اال�صتفادة من االأجيال املتنوعة واال�صتعداد 
للتعامل مع املزيد من املوظفني امل�صتقلني، 
حد  ن�صاطاً-على  اأكــرث  العمل  مكان  وجعل 

و�صفه. 
�شوق عمل قوي

»لينكد  مبوقع  امل�صوؤول  يقول  جهته،  ومــن 

 تغري املهارات املطلوبة اجلديدة لأ�شواق عمل امل�شتقبل
اإ�شراقًا"، �شدر حديثًا عن منظمة  "العمل من اأجل م�شتقبل اأكرث  ذكر تقرير بعنوان: 
اأ�شواق العمل يف امل�شتقبل القريب  اأن  هناك متغريات كثرية �شت�شهدها  العمل الدولية 
بفعل التقنية والتكنولوجيا والذكاء ال�شطناعي. واأن املهارات املطلوبة لأ�شواق عمل 
امل�شتقبل �شتختلف عما هو �شائد اليوم؛ فالكثري من الوظائف املعتادة �شتختفي، و�شتحل 
مكانها وظائف اأخرى تعتمد ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة على التكنولوجيات وو�شائل 
الوا�شح  من  وبات  اليومية،  الأعمال  لت�شيري  الفرا�شية  ات  واملن�شّ احلديثة،  التقنية 
اأن قطاعًا كبريًا من الوظائف واملهام ميكن اإمتامها من خالل املنزل اأو عن بعد من موقع 
اأن ي�شتثمر كل من القطاع احلكومي واخلا�ض يف البدائل املتاحة،  العمل. ومن املتوقع 
مواقع  نفقات  مبا�شرة  غري  وب�شورة  مبا�شرة،  ب�شورة  العاملة  القوى  نفقات  كتقلي�ض 
العمل وم�شروفات الطاقة واملعدات، وكل ما كان يعتمد عليه املوظف ب�شبب وجوده يف 
موقع العمل. وهذا التغيري �شيتطلب اإعادة هيكلة القطاعن العام واخلا�ض بالتحديد 
اآخر طبيعة  اأقل، ومن جانب  يف حجم قوة العمل، واأن املعرو�ض من الوظائف �شيكون 

القدرات واملهارات املطلوبة ل�شوق العمل �شتتغري تبعًا لذلك.

اإن« للوظائف، اأ.كريان برا�صاد: »قبل تف�صي 
كـــورونـــا، كــانــت اأرقـــــام الــبــطــالــة عــنــد اأدنـــى 
م�صتوى لها على االإطالق، وكنا ن�صهد �صوق 
عمل قوية حقاً؛ اأما االآن فقد انخف�س عدد 
اإلــــى موقعنا  الــذيــن يــدخــلــون  االأ�ــصــخــا�ــس 
اأ�صحاب  عــدد  وكذلك  وظــائــف،  عن  للبحث 

العمل الذين يبحثون عن موظفني.
ويـــو�ـــصـــح بـــرا�ـــصـــاد اأنـــــه وعـــلـــى الـــرغـــم من 
التي  ال�صركات  بع�س  هــنــاك  تـــزال  ال  ذلـــك، 
�صركات  مثل  جيد،  ب�صكل  بالتوظيف  تقوم 
نـــرى يف  اأن  كــذلــك  الــتــكــنــولــوجــيــا. وميكننا 

قضية العدد

<< أ. كيران براساد: 
الزيادة كبيرة يف إعالنات 

الوظائف الشاغرة التي تطلب 
موظفني عن بعد يف البرمجة 
واإلعالم والصناعات الطبية

بيانات التوظيف اأن ال�صني توا�صل االجتاه 
الــتــ�ــصــاعــدي، والــتــوظــيــف فــيــهــا يف الــوقــت 
التوظيف قبل  اإلــى حد كبري  احلــايل ي�صبه 
اأزمـــة كــورونــا. ويــوؤكــد على اأن هــنــاك زيــادة 
التي  ال�صاغرة  الوظائف  اإعالنات  يف  كبرية 
تــطــلــب مــوظــفــني لــلــعــمــل عـــن ُبـــعـــد؛ حيث 
ارتفعت هذه االإعالنات بن�صبة 91% تقريباً. 
عن  �صتتم  االأعــمــال  معظم  اأن  املتوقع  ومــن 
ُبعد عقب انتهاء االأزمــة. كما يتوقع ازدهار 
الوظائف املتعلقة بالربجمة واالإعالم، وكل 

ما يتعلق بال�صناعات الطبية >

علماء اإلدارة وروادها
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علماء اإلدارة وروادها



بمنطق »البجعة السوداء«
عالم اإلدارة يتعايش مع »كورونا« 

يواجــه عامل االإدارة بع�س االأحــداث واالأزمات التي جتتاح العامل بني فــرتة زمنية واأخرى-كاأحداث 

مفاجئــة وطارئــة ال ميكــن توقع حدوثهــا ب�سفــة عامة-والتي منها اأزمــة كورونا »كوفيــد 19« التي 

نعي�سهــا حاليًا. وهو املنطق الذي متثله نظرية »البجعــة ال�سوداء Black Swan« التي �ساغها ونادى 

بهــا »�سليم نيكوال�ــس طالب« مفكر اأمريكي اجلن�سية لبناين االأ�سل«، وظهرت العديد من االآراء التي 

جتتهــد يف كيفيــة التعاي�س مع مثل هذه النوعية من االأحداث. ومــن هذا املنطلق اختلفت مثل هذه 

االآراء يف النظر الأزمة كورونا، لكنها جميعًا تكاد تتفق على �سرورة التعاي�س مع هذه االأزمة التي تبدو 

وكاأنهــا �سيــف ثقيل الظــل �سيمكث لفرتة ال يعلمهــا اإال اهلل، خا�سة يف عــامل االإدارة واالأعمال الذي 

عانى من اآثارها. يف هذا التقرير نر�سد معكم كيف ميكن اأن تتعاي�س االإدارة واالأعمال مع »كورونا«؟

تقرير

ال�شوداء" "البجعة 
اأن جائحة  عــلــى  الــبــدايــة  يف  نــتــفــق  دعـــونـــا 

»كورونا« من االأحداث اال�صتثنائية يف تاريخ 

يف تـــاريـــخ الــبــ�ــصــريــة بــ�ــصــفــة عـــامـــة، وعـــامل 

اأمــام هذا  العامل  وقــف  فقد  االإدارة خا�صة. 

احلــــدث عـــاجـــزاً، خــا�ــصــة تــلــك الــــدول التي 

تــداعــيــات مثل  اأنــهــا مبــنــاأى عــن  كنا نعتقد 

هذه االأحــداث؛ نظراً ملا هي عليه من تقدم 

وامــتــالكــهــا مــقــومــات كـــبـــرية متــكــنــهــا من 

اأن هذا  اإال  بــارع.  واإدارتــهــا ب�صكل  مواجهتها 

االعــتــقــاد مل يــكــن �ــصــحــيــحــاً عــلــى اإطــالقــه 

اأمــــام »كـــوفـــيـــد-19« الــــذي كـــان مــفــاجــاأة يف 

وكذلك  اأجــمــع،  الــعــامل  واجتياحه  انت�صاره 

راأ�ــصــاً  والــتــوقــعــات  احل�صابات  قلبت  �صدمة 

على عقب. وهــو االأمــر الــذي رمبــا يقودنا-

والتعاي�س  اجلــائــحــة  هــذه  تقييم  اأردنــــا  اإذا 

حيث  ال�صوداء«.  »البجعة  بحرية  معها-اإلى 

يف  الن�صراوي-املتخ�ص�س  د.�صلطان  يــرى 

�صوؤون االإدارة واالقت�صاد-اأنه يف عام 2007م 

 Black ــصــدر كـــتـــاب« الــبــجــعــة الـــ�ـــصـــوداء�

Swan« للمفكر »ن�صيم نيكوال�س طالب«. 
للكتاب،  اجلــزئــيــة  التفا�صيل  عــن  وبــعــيــداً 

تـــدور اأحـــداثـــُه حـــول فــكــرة اأ�ــصــا�ــصــيــة وهــي 

وجــود  اكت�صاف  قبل  النا�س-حتى  اعتقاد 

البجعة ال�صوداء يف القرن الثامن ع�صر يف 

غرب ا�صرتاليا-اأن جميع طيور البجع هي 

بي�صاء، ومن ثًم فاإن م�صاهدة بجعة �صوداء 

الأول مرة متثل مفاجاأة و�صدمة. عموماً، 

فـــــاإن مـــا ُيــطــلــق عــلــى تــ�ــصــمــيــتــُه بــالــبــجــعــة 

ال�صوداء-بح�صب راأي نيكوال�س-هو حدث 

يتمتع بثالث خ�شائ�ض اأو ثالث تبعات 
هي كالتايل:

مفاجئ)كونها  حـــدث  عر�صية  الأوىل: 
ال�صعب  اأو من  التوقعات  نطاق  تقع خارج 

التنبوؤ بها(.

الثاين: تت�صمن تاأثريات بالغة ال�صدة ذات 
انعكا�صات قوية ورمبا كارثية.

الــثــالــثــة: بـــالـــرغـــم مــــن كـــونـــهـــا واقـــعـــة 
جتعلنا  الــبــ�ــصــريــة  طبيعتنا  فـــاإن  عــر�ــصــيــة؛ 

نــنــ�ــصــج تــفــ�ــصــريات لــهــا بــعــد حــدوثــهــا على 

اأر�ـــس الــواقــع. ومــن ثـــًم، فـــاإن كــل االأزمـــات 

الطبيعة  والكوارث  االقت�صادية  والتوترات 

مُيكن  واالأوبــئــة  واجلــوائــح  الطبيعة  وغــري 

�صوداء«، فمثاًل  »بجعة  ا�صم  اأن نطلق عليها 

اأزمــــــة الــكــ�ــصــاد الـــكـــبـــري، وانـــتـــ�ـــصـــار مــر�ــس 

الــكــولــريا، واأزمــــة انــهــيــار االأ�ـــصـــواق 1987م، 

اأيلول، واأزمة الرهن  واأحــداث 11 �صبتمرب/ 

العقاري 2007م، ولي�س اآخرها �صدمة كورنا 

اإذن فهي حدث مفاجئ  �صوداء.  بجعات  هي 

االأولــى.  وغــري متوقع وهــذه هي اخلا�صية 

اخل�صائر  يف  فتمثلت  الثانية  اخلا�صية  اأمــا 

إعداد: د.أحمد زكريا أحمد

التجربة ال�سعودية متميزة حمورها االإن�سان واقت�سادها واجة االأزمة باإقتدار
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واالنعكا�صات ال�صلبية القوية على االقت�صاد 

اإغالق  اإلى  انت�صار اجلائحة  اأدى  اإذ  العاملي، 

جديداً  اأ�صلوباً  االأزمـــة  وفر�صت  كبري،  عــام 

من التعامل متمثاًل يف التباعد االجتماعي؛ 

االأن�صطة  اأنـــواع  كل  اإيــقــاف  ترتب عليه  مما 

االإنــتــاجــيــة منها واخلــدمــيــة،  االقــتــ�ــصــاديــة 

وتــراجــعــت قــطــاعــات الــ�ــصــنــاعــة والــتــجــارة 

والـــ�ـــصـــيـــاحـــة والـــنـــقـــل وغــــريهــــا، وتــكــبــدت 

وا�صطربت.  فادحة  خ�صائر  املالية  االأ�صواق 

انــتــ�ــصــار  اأدى  الــعــمــل  الأ�ــــصــــواق  وبــالــنــ�ــصــبــة 

العمل،  اإلــى حــدوث �صدمة يف �صوق  الــوبــاء 

وحدثت �صدمة عر�س )�صدمة يف االإنتاج( 

ــتــهــالك وا�ــصــتــثــمــار(؛  و�ــصــدمــة طــلــب )ا�ــص

ممــــا انــعــكــ�ــس عـــلـــى فــــقــــدان الـــوظـــائـــف يف 

وعلى  االقت�صادية،  القطاعات  مــن  الكثري 

الــ�ــصــركــات الــ�ــصــغــرية واملــتــو�ــصــطــة احلــجــم؛ 

اتبعتها  الــتــي  واالإجــــــراءات  للقيود  نتيجة 

الدول ملواجهة تف�صي الوباء. يف حني متثلت 

اخلا�صية الثالثة يف التف�صريات والتحليالت 

على  اجلائحة  انت�صار  النعكا�س  والتوقعات 

االقت�صاد من كل حدب و�صوب، ال بل تعدى 

ذلــــك حــتــى دخــلــنــا يف مــرحــلــة الــتــنــظــريات 

اقت�صاد  حول  القاتلة  امل�صتقبلية  والتنبوؤات 

ما بعد كورونا.

توقعات »جيت�ض«
ي�صري  اجلائحة  تلك  حـــدوث  على  وتعقيباً 

باملوقع  لــه  مــقــال  يف  الف�صلي  عــبــدالــعــزيــز 

االإلــكــرتوين لـــ«الــراي« اإلــى اأن اأزمــة كورونا 

كانت متوقعة عند عدد قليل جداً من النا�س 

اجلادة، وكثري يف الوقت نف�صه عند اأ�صحاب 

املـــوؤامـــرة، ولــعــل »بــيــل جيت�س« من  نــظــريــة 

القلة الذين حتدثوا عن هذه االأزمــة. فقد 

قال: »كانت الكارثة التي نخ�صاها اأكرث من 

غريها هي احلرب النووية، اأما اإذا كان �صيء 

اأكرث من ع�صرة ماليني �صخ�س  ما �صيقتل 

اأن  املــرجــح  فمن  املقبلة،  القليلة  العقود  يف 

يكون فريو�صاً �صديد العدوى ولي�س احلرب. 

الــنــووي،  الــــردع  يف  الــكــثــري  ا�صتثمرنا  فــقــد 

والقليل جداً يف نظام احتواء االأوبئة. نحن 

ال  اأنــه  »جيت�س«  واأو�ــصــح  م�صتعدين«.  ل�صنا 

�صيئاً. نفعل  اأن  علينا  ولــكــن  للذعر،  داعـــي 

ويف �ــصــوء ذلــــك، وبــالــنــظــر اإلــــى الــتــ�ــصــرف 

»اأرقـــام«  موقع  يلفت  اجلائحة؛  هــذه  حيال 

اإلى امل�صاألة  اأنه عند النظر  اإلى  االإلكرتوين 

من منظور حديث، يبدو اأن اأحداث »البجعة 

هي  املا�صية  ولي�صت  »امل�صتقبلية  الــ�ــصــوداء 

الــتــي تــ�ــصــتــدعــي االهـــتـــمـــام واالنـــتـــبـــاه لــهــا. 

ال�صوداء«  البجعة  باأحداث«  الوعي  اإن  حيث 

�صوف  منها  مفر  ال  التي  رمبــا  اأو  املحتملة 

ُيح�ٍصن من فر�س التغلب على تداعياتها يف 

حال وقوعها.

5  اإ�شراتيجيات
واالآن دعونا ننتقل اإلى مناق�صة احلديث عن 

 ،،
اجلائحــة  توقــع  »جيت�ــس« 

واخلرباء يوؤكدون على اأهمية 

التقنية واإدارة املعرفة
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اإجراءات التعاي�س مع »كوفيد-19« يف عامل 

البع�س.  طرحها  والتي  واالأعــمــال،  االإدارة 

فنقاًل عن موقع »CNN بالعربية«، هناك 

تتيح  التي  واالإ�صرتاتيجيات  االأدوات  بع�س 

لل�صركات موا�صلة اأعمالها يف ظل الظروف 

الراهنة كالتايل:

1- تــقــنــيــات الـــبـــحـــث عــــن الــــكــــفــــاءات عــرب 

االإنرتنت: فيمكن من خالل تقنيات البحث 

الوظيفية  واالإعــالنــات  الذاتية  ال�صري  عــن 

الكفاءات  توظيف  االإنــرتنــت  عــرب  املــتــوفــرة 

ب�صرعة و�صهولة.

2- مقابلة املر�صحني وتقييمهم دون ات�صال 

اأي�صاً  اخلطوة  هــذه  اإجـــراء  ميكن  ج�صدي: 

اتــ�ــصــال  اأي  دون  االإنـــرتنـــت  عـــرب  بــالــكــامــل 

اإذ تتيح من�صات التقييم احلديثة،  ج�صدي. 

مــهــارات  تقييم  اإمكانية   Evalufy مثل 

املــر�ــّصــحــني عـــرب الــفــيــديــو بــطــريــقــة �صهلة 

و�صريعة.

3- الــفــعــالــيــات االفــرتا�ــصــيــة: حــيــث ميكن 

لتنفيذ  احلــديــثــة  التكنولوجيا  ا�ــصــتــخــدام 

باالأ�صخا�س  واالجتماع  عملياتها  املوؤ�ص�صات 

حول العامل دون اي ات�صال ج�صدي.

4- تقنيات تاأهيل وتدريب املوظفني اجلدد: 

املثايل وتوظيفه،  املر�ّصح  اإيجاد  يتم  اأن  بعد 

عرب  اأيــ�ــصــاً  تــدريــبــه  تــتــم عملية  اأن  ميــكــن 

االإنرتنت يف بيئة اآمنة متاماً. ال �صك يف اأن 

التن�صيق  مــن  الكثري  تتطلب  العملية  هــذه 

وا�ــصــتــخــدام الــربجمــيــات واإتـــاحـــة الــو�ــصــول 

لــلــربامــج املـــحـــددة وغـــريهـــا، ولــكــن بف�صل 

التكنولوجيا ميكن اإمتام جميع هذه االأمور 

تتيحه  مــا  وهـــو  وفــّعــالــة،  ب�صيطة  بطريقة 

العديد من املن�صات احلديثة.

بــا�ــصــتــخــدام  ُبــعــد:  عــن  املــوظــفــني  اإدارة   -5

مثل  املــنــا�ــصــبــة،  واالإ�ــصــرتاتــيــجــيــات  االأدوات 

تقرير
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املوظفني،  جلميع  التوا�صل  تقنيات  اإتــاحــة 

املوظفني؛  مــع  البيانات  م�صاركة  وتقنيات 

الإجناز مهام العمل، مع احلر�س على جتنب 

الفيديو  عرب  واالجتماعات  اأمني،  خرق  اأي 

للتوا�صل مع فريق عملك ب�صكل منتظم كما 

وتقنيات  املكتب،  يف  معهم  متواجد  اأنــك  لو 

اإدارة امل�صاريع.

7 طرق
ووفــــقــــاً ملـــا اأوردتــــــــه جمــلــة »�ـــصـــدى املـــــوارد 

الــبــ�ــصــريــة«، تـــطـــرح جمــمــوعــة »بــو�ــصــطــن« 

اال�ــصــتــ�ــصــاريــة روؤيــــــة تــرتــكــز عــلــى 7 طــرق 

لتعاي�س املوؤ�ص�صات مع عامل »كورونا«، نحدد 

اأبرز ما جاء ب�صاأنها يف االآتي:

�صحة االأفــراد، من خالل ت�صريع العمل   •
الذكي.

• تــعــزيــز اإجـــــــــراءات الــ�ــصــحــة والــنــظــافــة 
باملوؤ�ص�صة.

• جاهزية القوى العاملة وتقلي�س اخلطر 
املحتمل على املوظفني.

الــعــامــلــة، وهـــو ما  الــقــوى  اإدارة مــرونــة   •
يــتــحــقــق بــتــحــلــيــل تـــاأثـــري االأعــــمــــال عــلــيــهــا، 

معدل  مع  احلالية  العاملة  القوى  وتكيف 

الوقت  واإدارة  التوظيف،  وتعديل  الطلب، 

الفردي ال�صائع للموظف.

• ثــقــافــة الـــتـــوا�ـــصـــل والــــدعــــم مـــن خــالل 

ما  وهو  وتعاطف،  بانفتاح  التوا�صل  تطبيق 

ميــكــن حتقيقه مــن خـــالل حتــديــد قــنــوات 

وا�صحة،  ات�صاالت  بنية  وتنظيم  التوا�صل، 

ومتــريــر املــعــلــومــات لــلــمــوظــفــني يف الــوقــت 

ب�صاأن  املوظفني واملديرين  املنا�صب، وتوعية 

كوفيد-19.

• الت�صامن، وهو اأمر مهم ميكن الو�صول 
اإلــــيــــه بــتــجــهــيــز الـــــقـــــادة، ودعــــــم الــعــامــلــني 

واأ�صرهم، وبناء وتعزيز نظم العمل، وحتقيق 

غاية اأكرب.

عرب  وذلــك  الرقمية،  اجلــاهــزيــة  ت�صريع   •
املطلوبة،  االأجهزة  وت�صليم  احلاجة  حتديد 

املــنــا�ــصــبــة،  واالأدوات  الــربجمــيــات  وتـــوفـــري 

احلديثة،  التقنيات  على  املوظفني  وتدريب 

وبناء فرق دعم التكنولوجيا.

اإدارة املعرفة
وتـــطـــرح هـــيـــام حـــايـــك-مبـــدونـــة »نــ�ــصــيــج«-

روؤيــتــهــا حـــول الــتــعــاطــي مـــع اأزمـــــة كــورونــا 

اإدارة  خــالل  مــن  معها  والتعاي�س  الــراهــنــة 

اإلـــى الــوتــرية  اأنـــه بالنظر  املــعــرفــة. فــتــذكــر 

املــتــ�ــصــارعــة لــلــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي، وتــواتــر 

عــمــلــيــات االنـــدمـــاج واال�ــصــتــحــواذ، واإدخــــال 

اأن  نتوقع  نكن  منـــاذج جتــاريــة جــديــدة، مل 

املوؤ�ص�صات  قــلــب  اإلـــى  عــاملــيــة  تــــوؤدي جــائــحــة 

فاليوم  العامل.  اأنحاء  مختلف  يف  التجارية 

ونتيجة جلائحة كورونا ا�صطرت املوؤ�ص�صات 

للتمكن من  اإجـــراء حتــوالت مفاجئة؛  اإلــى 

االنــتــقــال للعمل عــن ُبــعــد، ومــن املــرجــح اأن 

ُبعد  الــذيــن يعملون عــن  املــوظــفــون  يــواجــه 

مفاجئة  �صعوبات  املوؤ�ص�صات  من  العديد  يف 

اأي�صاً.

وهنا تلفت حايك اإلى بروز دور اإدارة املعرفة 

ومــنــهــجــيــات ميكن  اأدوات  مــن  تــوفــره  ومـــا 

اأن تــ�ــصــاعــد املــنــظــمــات عــلــى مــواجــهــة هــذه 

لفرق  3 طرق ميكن  يلي  وفيما  التحديات. 

اإدارة املعرفة من خاللها م�صاعدة منظماتها 

يف مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدي الـــــذي متــثــلــه هــذه 

اجلائحة والتعاي�س معها، وهي كالتايل:

> مـــواءمـــة الـــواقـــع احلـــــايل: فــفــي اأوقــــات 
االأزمات، يجب على فرق اإدارة املعرفة اإيقاف 

يجب  ما  وحتديد  موؤقًتا  احلالية  املــبــادرات 

فعله االآن لتلبية احتياجات املنظمة.

بـــاإدارة  > الت�صويق الأكــرث احلــلــول ارتــبــاطــاً 
املعرفة: حتتاج فرق اإدارة املعرفة اإلى اإر�صال 

بكيفية  النا�س  لتذكري  مخ�ص�صة  ات�صاالت 

ا�صتخدام هذه املوارد؟ وملاذا؟ فمثاًل:

• تذكري االأ�صخا�س بالبحث عن اإجابات يف 
للموؤ�ص�صات  البحثية  والــربامــج  املجتمعات 

قــبــل اإر�ـــصـــال بــريــد اإلـــكـــرتوين اأو االتــ�ــصــال 

بزمالئهم.
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تقرير

• �صرح ما يجب فعله وما ال يجب فعله عند 
البحث يف و�صائل التوا�صل االجتماعي املهنية 

للموؤ�ص�صات.

• حتــذيــر اخلــــرباء مــن اأنــهــم قــد يــواجــهــون 
�صيال من االأ�صئلة، واأنه من االأهمية االإجابة 

عن االأ�صئلة واأن يكونوا موجودين على مواقع 

املوؤ�ص�صة االجتماعية.

البحث:  كيفية  االأ�ــصــخــا�ــس  تعليم  اإعــــادة   •
حيث تذكريهم باأ�صاليب البحث الفعالة، واإذا 

اأ�صكال متعددة،  اأمكن، تقدمي هذا التعليم يف 

مثل دلــيــل اإر�ـــصـــادي، ونــــدوات عــرب االإنــرتنــت 

عند الطلب.

عن  تراقب  اأن  املعرفة  اإدارة  فــرق  على  يجب 

الأدواتــهــا  ميكن  التي  النا�صئة  امل�صكالت  كثب 

الفريقني-على  اأحــد  فجاأة  اأ�صبح  واإذا  حلها. 

الــربيــد  ر�ــصــائــل  ب�صبب  املــثــال-مــثــقــاًل  �صبيل 

االإلـــــكـــــرتوين، يــنــبــغــي تـــذكـــريه بـــاأنـــه ميكنه 

ا�ـــصـــتـــخـــدام و�ـــصـــائـــل الـــتـــوا�ـــصـــل االجــتــمــاعــي 

لــلــتــعــاون دون اإغــــراق �ــصــنــاديــق بــريــد الـــوارد 

لبع�صهم البع�س.

> ا�صتثمار ال�صبكات: عرب التوا�صل مع �صبكات 
ميكن  ثم  واخلارجية. ومن  الداخلية  الدعم 

الأع�صاء فريق اإدارة املعرفة اخلا�س باملوؤ�ص�صة، 

وجهات  والتنفيذيني،  املــهــام،  يف  واملــ�ــصــاركــون 

االت�صال يف املوؤ�ص�صات االأخرى توفري اإر�صادات 

قيمة.

التجربة ال�شعودية
ونـــخـــتـــتـــم هـــــذا الـــتـــقـــريـــر بـــتـــجـــربـــة املــمــلــكــة 

معها،  والتعاطي  اجلائحة  تلك  ومواجهتها 

حيث قارن الكاتب يحيى االأمــري يف مقال له 

ب�صحيفة »عكاظ« بني مواجهة وتعاطي دول 

متقدمة مــع االأزمــــة وجتـــارب عــدد مــن دول 

اململكة.  �صيما  ال  االأو�ـــصـــط،  الــ�ــصــرق  منطقة 

فــيــقــول: »لــنــتــابــع الــتــجــربــة الــعــظــيــمــة الــتــي 

وكيف  كورونا  مواجهة  يف  ال�صعودية  قدمتها 

تفوقت يف ذلك على بلدان اأوروبية لديها اآالف 

ال�صنني من اخلربة والتجربة، وكيف اأظهرت 

اأمام  اأولّياً ترتاجع  ال�صعودية االإن�صان محوراً 

االقت�صادية  احل�صابات  كل  و�صالمته  �صحته 

واملالية، وكيف اأظهر االقت�صاد متانته وقوته 

االأزمــــــة. ويف  اإدارة ومــواجــهــة  عــلــى  الـــقـــادرة 

ال�صياق ذاته تن�صط جتارب متميزة يف ال�صرق 

والبحرين  االإمــارات  جتربة  لنتابع  االأو�صط. 

اأمــام  اأنــنــا  �صنجد  والــكــويــت؛  وم�صر  واالأردن 

لكنها  الثالث  للعامل  جغرافياً  تنتمي  منــاذج 

يف  االأول  الــعــامل  بــلــدان  على  واقــعــيــاً  تفوقت 

مواجهة هذا التحدي الكوين الكبري« >

 ،،
متميزة  ال�سعوديــة  التجربة 

واقت�سادها  االإن�سان  حمورها 

واجــه االأزمــة وتعاي�ــس معها 

باقتدار
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اإدارة اجل�دة وخدمات امل�ستفيدين - معهد الإدارة العامة k

تقنية املعلومات يف عالم ما بعد »كورونا«

،،

اأ. اإبراهيم حممد اأب� هنط�س

k

  3 محاور 

إستراتيجية 

طموحة للمملكة 

واخلبراء

 يبدون 9 توقعات

 ملا بعد اجلائحة

املعلومات  تقنية  دور  ا�صت�صراف  على  املخت�صون  يعكف  عاملنا؛  كورونا  اأزمــة  اجتياح  عقب 

يف عامل ما بعد هذه االأزمــة التي غريت طريقة عملنا واأمنــاط احلياة. وقد ك�صفت وزارة 

اأقرها  التي  الطموحة  االإ�صرتاتيجية  اعتماد  عن  باململكة  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت 

يلي:  ما  تت�صمن  اأ�صا�صية  محاور   3 على  كورونا،  جائحة  ملواكبة  موؤخراً  الــوزراء  جمل�س 

البنية التحتية الرقمية، وتنمية القدرات، واالبتكار واال�صتثمار يف قطاع التقنية. 

ومما ال �صك فيه اأن عاملنا يجتاحه كم هائل من املعلومات التي يجب ا�صتغاللها وتوظيفها 

قوة حو�صبة كبرية،  يتطلب  ما  وهو  بعدها؛  اأو  االأزمــة  �صواء خالل هذه  االأمثل،  بال�صكل 

امل�صوؤولية. وتقدم احلو�صبة  التعامل مع هذه  بنية حتتية قوية قادرة على  اإلى  باالإ�صافة 

ال�صحابية ميزة اإ�صرتاتيجية للموؤ�ص�صات املختلفة وامل�صتخدمني ت�صمح باإجناز املهام املعقدة 

عن ُبعد عرب خوادم كبرية بداًل من اأجهزة الكمبيوتر اخلا�صة بهم؛ مما ي�صاعد يف توفري 

التكلفة وزيادة ال�صرعة. وطبقاً لدرا�صة حديثة، فاإن حوايل 90% من ال�صركات حول العامل 

تعمل با�صتخدام احلو�صبة ال�صحابية ومن املقرر اأن تعالج مراكز البيانات 94% من جميع 

اأعباء العمل بحلول العام املقبل.

املعلومات واالت�صاالت و�صهد  انتع�س قطاع �صناعة تقنية  وبخالف قطاعات عديدة، فقد 

ح�صوراً كبرياً خالل تلك االأزمة؛ مما يدل على اأن �صناعة تقنية املعلومات متثل امل�صتقبل 

اإلى التو�صية باتخاذ 3  يف عامل ما بعد كورونا. ولعل ذلك هو ما دفع موؤ�ص�صة »جارترن« 

التعاون  اأدوات  وتــاأمــني  واملــوظــفــني،  العمالء  دعــم  بهدف  القريب؛  املــدى  على  اإجــــراءات 

الرقمي، وعنا�صر التحكم يف اأمن املعلومات ودعم ال�صبكة. ومن ناحية اأخرى، فاإن هناك 

نوعاً من فر�س ممار�صات جديدة يف املوؤ�ص�صات التي جلاأت اإلى تقنية االت�صاالت واملعلومات؛ 

كي تغطي العجز الوظيفي الذي ولدته �صيا�صات االإغالق العام التي جلاأت اإليها دول كثرية؛ 

من اأجل محا�صرة الوباء واحلد من �صرعة انت�صاره، وُتقل�س من دائرة ذلك االنت�صار.

وختاماً، يبدي اخلرباء 9 توقعات لعامل ما بعد كورونا تت�صمن االآتي: زيادة معدالت الدفع 

اإنرتنت  با�صتخدام  اأف�صل  ومراقبة  الرقمية،  التحتية  البنية  وتعزيز  التالم�صية،  غري 

والتطبيب  اال�صطناعي،  الذكاء  با�صتخدام  االأدويــة  ال�صخمة، وتطوير  والبيانات  االأ�صياء 

عن ُبعد، واملزيد من الت�صوق عرب االإنرتنت، وزيادة االعتماد على الروبوتات، والفعاليات 

الرقمية، وزيادة الريا�صات االإلكرتونية  >

مقال

39

هـ
14

4
2

 -
فر 

ص
 -

 17
6

د  
عد

ال
التنمية اإلدارية



إنفوجرافيك





3 جمموعات
يت�صمن الكتاب موجزاً متهيدياً باالإ�صافة 
اإلى 8 ف�صول متنوعة، ويبلغ عدد �صفحاته 
يف  الــكــتــاب  مــوؤلــفــو  ي�صتهله  �صفحة.   768
الف�صل االأول منه باإلقاء »نظرة عامة على 
ذكاء االأعمال والتحليالت وعلم البيانات«، 
تطبيق  اأن  يف  الف�صل  هــذا  اأهمية  وتتمثل 
الــتــحــلــيــالت عــلــى مــ�ــصــكــالت االأعـــمـــال من 
عملية  يف  خا�صة  االأ�صا�صية،  املــهــارات  بــني 
لفهم  املوؤلفون  وي�صحبنا  القرارات.  �صنع 
والتي  املهمة  النقاط  بالعديد من  واالإملــام 
 )BI( يـــاأتـــي يف مــقــدمــتــهــا ذكــــاء االأعـــمـــال

الــــذي اأ�ــصــبــح جمـــال جـــذب كــبــري للكثري 
مـــن املـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات عــلــى مــ�ــصــتــوى الـــعـــامل. 
 Gartner جمــمــوعــة  اأن  مــن  وبــالــرغــم 
عقد  منت�صف  يف  امل�صطلح  هـــذا  �ــصــاغــت 
اأن  اإال  الع�صرين؛  القرن  من  الت�صعينيات 

هذا املفهوم اأقــدم من ذلك وله جــذوره يف 
ال�صبعينيات  عقد  يف   MIS تقارير  نظم 
مــن الــقــرن نــفــ�ــصــه. وجتـــدر االإ�ـــصـــارة اإلــى 
ذكــاء  بنية  يــركــزون هنا على  املــوؤلــفــني  اأن 
املتعددة،  الو�صائط  وا�صتعمال  االأعــمــال، 
وتــطــويــر اأو حــيــازة اأنــظــمــتــه. كــذلــك من 
بني هذه النقاط املهمة حتليالت البيانات 
الــ�ــصــخــمــة واإدارتـــــهـــــا وذلـــــك مـــن جــانــبــي 
ن�صتو�صحه  مــا  وهــو  واملــعــاجلــة،  التخزين 
لها،  التطبيقية  النماذج  خــالل  من  جلياً 
 Center Point �صركة  منـــوذج  يف  كما 
التي ت�صتخدم حتليالت البيانات ال�صخمة 

»ذكاء األعمال والتحليالت وعلم البيانات«: 
التطبيقات المبتكرة ميزة تنافسية في عالم األعمال

املوؤ�ش�شات  ت�شاعد  التي  املعا�شرة  الإ�شراتيجية  الو�شيلة  هو  البيانات  حتليل 
�شانعو  عليها  ويعتمد  عملياتها،  يف  وكفاءة  فعالية  اأكرث  ت�شبح  اأن  يف  املختلفة 
ذكاء  جمــال  تطور  وقــد  املنا�شبة.  الــقــرارات  اتخاذ  يف  كبري  ب�شكل  القرار 
الأعمال وكذلك حتليالت الأعمال ب�شرعة هائلة فاأ�شبحا اأكرث تركيزًا على 
التطبيقات املبتكرة ل�شتخال�ض املعلومات، وهو ما نلم�شه يف اأغلب املجالت 

واإدارة  والرفيه،  وال�شفر،  والريا�شة،  ال�شحية،  كالرعاية  احلياتية، 
للتعلم  جت�شيد  اأحدث  هو  البيانات  علم  ولعل  واملرافق.  التوريد،  �شال�شل 
العلم  اأن هذا  اإىل  البع�ض  ينتبه  الأ�شياء. ورمبا قد ل  واإنرنت  العميق 
ُتعد  اأوالتوجيهية؛  اأوالتنبوؤية  الو�شفية  �شواء  املختلفة،  وحتليالته 
ميزة تناف�شية للكثري من املوؤ�ش�شات يف عامل الأعمال والإدارة. وهذه 
و�شادر  العربية،  للغة  مرجم  كتاب  مو�شوع  متثل  الثالثة  املحاور 

والتحليالت،  الأعمال،  "ذكاء  بعنوان:  العامة  الإدارة  معهد  عن 
�شاردا"،  "رامي�ض  تاأليف:  من  وهو  اإداري"،  منظور  البيانات:  وعلم 

بن  د.حممد  برجمته  وقــام  توربان"،  و"اإفرامي  ديلن"،  و"دور�شون 
عاي�ض القرين، وهو الكتاب الذي نقراأه معًا يف هذا العدد من "التنمية الإدارية"

<< التنقيب عن 
البيانات وحتليالت 
التواصل االجتماعي

 والويب أساسية
 لذكاء األعمال

كتاب مرتجم للغة العربية �سادر من معهد االإدارة العامة

قرأت لك

»
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لتح�صني خدمة العمالء.
وي�صنف الكتاب محللي �صناعة التحليالت 
واملوؤثرين فيها اإلى 3 اأنواع من املنظمات اأو 
االأولى هي  املحرتفني كالتايل: املجموعة 
تقدم  التي  املهنية  املنظمات  جمموعة من 
التحليالت  �صناعة  مـــوردي  اإلـــى  املــ�ــصــورة 
الثانية  املجموعة  وت�صم  وامل�صتخدمني، 
اأي�صاً  تقدم  مهنية  �صركات  اأو  جمتمعات 
قائمة  ولكنها  نف�صها  اخلدمات  من  بع�صاً 
الثالثة  املجموعة  اأمــا  منظم،  اأ�صا�س  على 
فــهــي مـــا تــ�ــصــمــى �ــصــفــراء الــتــحــلــيــالت اأو 

املوؤثرين اأو القائمني بالدعاية.
م�شتودعات البيانات

ويــ�ــصــتــعــر�ــس الــفــ�ــصــالن الـــثـــاين والــثــالــث 
»التحليالت الو�صفية« من خالل مناق�صة 
االإح�صائية،  والنمذجة  البيانات،  طبيعة 
وتـــ�ـــصـــويـــر الـــبـــيـــانـــات، وذكــــــــاء االأعــــمــــال 
بالتاأكيد  وذلـــك  الــبــيــانــات.  ومــ�ــصــتــودعــات 
حتليلها،  وعمليات  البيانات  اأهــمــيــة  على 
وخا�صة البيانات ال�صخمة، وهو ما توؤكده 
الــدالــة  امل�صتحدثة  الــعــبــارات  مــن  العديد 
عــلــى هـــذه االأهــمــيــة، مــثــل »الــبــيــانــات هي 
اجلديد«،  اللحم  هي  و»البيانات  النفط«، 
فيبداأ  اجلــديــدة«.  العملة  هي  و»البيانات 
الف�صل الثاين بو�صف طبيعة البيانات من 
وكيفية  و�صورها  واأنواعها  ماهيتها  حيث 
معاجلتها، ثم محاولة فهمها ب�صكل اأعمق، 
االإح�صائية  الطرق  على  ال�صوء  وت�صليط 
كمدخالت  البيانات  لتح�صري  امل�صتخدمة 
واال�صتداللية.  الو�صفية  املقايي�س  الإنتاج 
خالله  من  فن�صتطيع  الثالث  الف�صل  اأمــا 
واملفاهيم  التعريفات  فهم  مــن  االقـــرتاب 
وفنياتها،  البيانات،  مل�صتودعات  االأ�صا�صية 
وو�صف العمليات امل�صتخدمة يف تطويرها 
و�صرح عملياتها، ودورها يف دعم  واإدارتها، 
االأعــمــال،  اأداء  اإدارة  جوهر  وفهم  الــقــرار، 
وتعلم بطاقة االأداء املتوازن و�صتة �صيجما 

كنظم قيا�س االأداء.

التنقيب والـ »�شو�شيال«
وينتقل الكتاب يف ف�صليه الرابع واخلام�س 
فنجد  التنبوؤية«،  »التحليالت  بحث  اإلــى 
اإلــى  يلفتون  الــرابــع  الف�صل  يف  املــوؤلــفــني 
التنقيب عن  وخوارزميات  عملية، وطرق، 
التنقيب  عملية  اأهمية  فتبدو  الــبــيــانــات. 
لتحليالت  متكينية  كتقنية  البيانات  عن 
فهم  محاولة  ي�صتتبعه  مــا  وهــو  االأعــمــال، 
والــدرايــة  العملية،  هــذه  وفــوائــد  اأهــــداف 
تطبيقات  مــن  وا�صعة  مبجموعة  الكاملة 
الــبــيــانــات، وتــعــلــم عمليات  الــتــنــقــيــب عـــن 
وتعلم  الــقــيــا�ــصــيــة،  الــبــيــانــات  يف  التنقيب 
ـــالـــيـــب وخـــــوارزمـــــيـــــات مــخــتــلــفــة مــن  اأ�ـــص
بــــاأدوات  والــوعــي  الــبــيــانــات،  عــن  التنقيب 
وفهم  فــيــهــا،  للتنقيب  احلــالــيــة  الـــربامـــج 
الق�صايا اخل�صو�صية وم�صكالت وخرافات 
التنقيب يف البيانات. ويف الف�صل اخلام�س 
الن�س  اإلى »حتليالت  الكتاب  يتطرق  منه 
االجتماعي«،  التوا�صل  وو�ــصــائــل  والــويــب 
فـــيـــقـــدم نــــظــــرة �ـــصـــامـــلـــة عـــلـــى حتــلــيــالت 
الــتــنــقــيــب يف الــنــ�ــصــو�ــس، والــتــمــيــيــز بني 
حتـــلـــيـــالت الــنــ�ــصــو�ــس والــتــنــقــيــب فــيــهــا 
والتنقيب يف البيانات. كذلك و�صف حتليل 
ال�صائعة  بالتطبيقات  واالإملـــــام  املــ�ــصــاعــر، 
محركات  مثل  التحليل،  مــن  الــنــوع  لــهــذا 
البحث، وحتليل �صبكات وو�صائل التوا�صل 
اأن  على  هنا  املوؤلفون  ويوؤكد  االجتماعي. 
الطبيعة املتغرية للبيانات جترب املنظمات 
جــزءاً  والويب  الن�س  حتليالت  جعل  على 
يخ�س  فيما  التحتية  بنيتها  من  ح�صا�صاً 

ذكاء/حتليالت االأعمال.
»الـــتـــحـــلـــيـــالت  الــــ�ــــصــــاد�ــــس  الـــفـــ�ـــصـــل  ويف 

بــالــتــحــ�ــصــني  يـــعـــرف  مــــا  اأو  الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة« 
اأ�صافه  جــديــداً  ف�صاًل  باعتباره  واملــحــاكــاة؛ 
اجلــديــدة.  طبعته  �صمن  للكتاب  املــوؤلــفــون 
جنده يتخطى مرحلة تطبيقات التحليالت 
ــــــى مــــا بـــعـــد اإعـــــــــداد الـــتـــقـــاريـــر  و�ـــــصـــــواًل اإل
الف�صل  ينقلنا  كما  التنبوؤية،  والتحليالت 
الــتــي ميكن  املــخــتــارة  التقنيات  اإلـــى  اأيــ�ــصــاً 
تــوظــيــفــهــا جــنــبــاً اإلـــــى جــنــب مـــع الــنــمــاذج 
فريكز  القرار،  دعم  يف  للم�صاعدة  التنبوؤية 
تنفيذها  ي�صهل  الــتــي  الــتــقــنــيــات  عــلــى  هــنــا 
جــــداول  اأدوات  بــا�ــصــتــخــدام  �ـــصـــواء  نــ�ــصــبــيــاً 
البيانات اأو با�صتخدام اأدوات برجمية قائمة 

بذاتها.
البيانات ال�شخمة

واأدوات  »مفاهيم  ال�صابع  الف�صل  ويناق�س 
بني  من  اأ�صبحت  التي  ال�صخمة«  البيانات 
اأهم اأنواع البيانات وذات اأولوية ق�صوى بني 
تغري  اأن  املحتمل  فمن  االأعــمــال؛  اأولــويــات 
خريطة املناف�صة بني املوؤ�ص�صات ب�صكل كبري 
امل�صتوى  على  واالإدارة  االقت�صاد  عــاملــي  يف 
التعرف  املهم  من  بــات  فقد  لذلك  العاملي. 
املرتبطة  واملفاهيم  ال�صخمة  البيانات  على 
بها، وهو ما يهتم به هذا الف�صل من الكتاب، 
باالإ�صافة اإلى التعرف على التفا�صيل الفنية 
و  ،Hadoop مثل  التمكينية،  لتقنياتها 
وكــذلــك   .NoSQLو  ،MapReduce
م�صتودعات  بــني  املــقــارن  بالتحليل  االإملــــام 
ال�صخمة،  الــبــيــانــات  وحتــلــيــالت  الــبــيــانــات 
وهــــذه االأخـــــرية تــعــد حتــلــيــالت الــتــيــار من 
الـــواعـــدة لتحليالت  اأقــيــم املــقــرتحــات  بــني 
الــبــيــانــات الــ�ــصــخــمــة. ويــخــتــتــم املـــوؤلـــفـــون 
ي�صت�صرف  الـــذي  الــثــامــن  بالف�صل  كتابهم 
»االجتـــــاهـــــات املــ�ــصــتــقــبــلــيــة واخلــ�ــصــو�ــصــيــة 
التحليالت«، حيث  االإداريــة يف  واالعتبارات 
الظهور  حديثة  تقنيات  عــدة  على  نتعرف 
تــاأثــريات  ذات  تكون  اأن  املحتمل  مــن  والــتــي 
تطبيقات  وا�صتخدام  تطوير  على  جوهرية 

ذكاء االأعمال >

<< البيانات الضخمة 
ستغير خريطة 

التنافسية وعاملي 
اإلدارة واالقتصاد 
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توجد معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف اأن يلم 
وواجباته،  بحقوقه  كاملة  درايـــة  على  يكون  حتى  بها؛ 
هذا  يف  معكم  ون�صتعر�س  احلكومي.  العمل  والتزامات 

العدد جانباً من هذه املعلومات واملعارف.

ضوابط صياغة أسئلة التحقيق
اأ. اأحمد بن عبد الرحمن الزكري 

ع�صو هيئة التدريب �صابقاً 
قطاع القانون  مبعهد االإدارة العامة.

التي  االأ�صئلة  وطريقة  اأ�صلوب  واالأعــــراف  االأنظمة  اأحــاطــت 

الــ�ــصــوابــط،  مــن  بكثري  املـُـخــالــف  للموظف  املــحــقــق  يوجهها 

اأثــنــاء  تغافلها  للمحقق  ينبغي  ال  لــهــا  مــوا�ــصــفــات  وحــــددت 

اإلـــى حقيقة االأمـــر يف  الــو�ــصــول  توجيهه االأ�ــصــئــلــة؛ مــحــاواًل 

املخالفة. وتتمثل هذه املوا�صفات وال�صوابط يف االآتي:

ووا�صحة  مفهومة  املوظف  اإلــى  املوجهة  االأ�صئلة  تكون  اأن   •
وال  فيها  لب�س  ال  مــركــبــة.  غــري  ب�صيطة  بطريقة  وم�صاغة 

غمو�س.

• االبتعاد عن االأ�صئلة املغلقة التي تكون االإجابة عنها بنعم 
اأو ال. فال تبداأ االأ�صئلة بـ )هل(؛ فهذه االأ�صئلة تخ�ص�صية اأو 

اأن  دون  اأو ال  بنعم  االإجابة  املوظف يف  ح�صرية، فهي حت�صر 

يكون هناك تربير لتلك االإجابة.

• االبــتــعــاد عــن االأ�ــصــئــلــة الــتــي لــيــ�ــس لــهــا عــالقــة مبــو�ــصــوع 
اإذا كــانــت االأ�ــصــئــلــة تــ�ــصــبــب اإحـــراجـــاً  الــتــحــقــيــق، وخــ�ــصــو�ــصــاً 

للموظف.

• االبتعاد عن توجيه االأ�صئلة التي تعتمد على معلومات 
َمــن  واأقـــــوال  التحقيق  بـــــاأوراق  ثــابــتــة  غــري  �صخ�صية 

�صمعوا فيه.

ُتـــثـــَبـــت  اأن  •يجب 
االأ�صئلة التي توجه 

للموظف وكل من ت�صمع اأقواله، وكذلك االإجابة عنها يف مح�صر 

التحقيق كاملة دون اقت�صاب اأو حذف اأو تنقيح.

باملخالفة  املتعلقة  االأ�صئلة  جميع  ُيعد  اأن  للمحقق  يجوز  ال   •
قبل ا�صتجوابه للموظف؛ فاالأ�صئلة املجدية املفيدة للتحقيق هي 

التي تظهر من اإجابات املوظف. كما ال يجوز له اأن يوجه اأ�صئلة 

اإيقاعية اأو اإيحائية له.

نابية  األــفــاظ  اأو  عــبــارات  تت�صمن  التي  االأ�صئلة  عن  االبتعاد   •
مت�س كرامة واإن�صانية املوظف.

• االبتعاد قدر االإمكان عن االأ�صئلة اال�صتنتاجية.
مبو�صوع  راأ�ــصــاَ  مت�صلة  االأ�صئلة  جميع  تكون  اأن  ي�صرتط  ال   •
اأن يوجه املحقق للم�صتجوب بع�صاً من  املنا�صب  املخالفة؛ فمن 

االأ�صئلة اخلارجة عن املو�صوع للتخفيف من حدة توتر املوظف.

• يف�صل طرح ال�صوؤال �صفاهة على املوظف وا�صتماع االإجابة، ثم 
يدون املحقق ال�صوؤال بال�صيغة نف�صها التي طرحها على املوظف 

ويذكر اإجابته ب�صيغة املتكلم وبالعبارات نف�صها التي �صدرت عنه 

ما اأمكن ذلك.

مراعاة  مــع  ومتما�صكة  مرتابطة  االأ�صئلة  تكون  اأن  ل  يف�صً  •
التدرج يف املو�صوع.

باإجابته؛ مــا مل  اإدالئـــه  اأثــنــاء  املــوظــف  ل عــدم مقاطعة  • يف�صً
يخرج عن مو�صوع التحقيق  >

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

إضاءات إدارية



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

مدير حمفظة م�سروعات مركز التدريب عن ُبعد - معهد الإدارة العامة k

اجلدولة وإدارتها يف املشروعات 

إدارة 
اجلدولة من 
األمور املهمة 

التي يجب 
أن يراعيها 

مدير املشروع

،،

اأ.حممد احلميدي ال�سبيعي

k

منها  جانب  لكل  املــ�ــصــروع،  اإدارة  عند  مراعاتها  يتم  معرفية  جــوانــب  ع�صرة  توجد  امل�صروعات  اإدارة  يف 

امل�صروع. ومن هذه  ُتكٍون جــزًءا من خطة  ولكل جانب خطة  امل�صروع،  تتوزع على مراحل  التي  عملياته 

يف  اأغلبها  تتم  عمليات  عــدة  من  تتكون  التي  امل�صروع«،  جدولة  »اإدارة  اأو  امل�صروع«  وقــت  »اإدارة  اجلوانب 

مرحلة التخطيط. ونظراً الأهمية جدولة امل�صروع؛ فقد خ�ص�س معهد اإدارة امل�صروعات االأمريكي �صهادة 

احرتافية م�صتقلة لها.  ومُتًثل االأن�صطة يف امل�صروع طبًقا للعالقات املوجودة بينها على املخطط ال�صبكي، 

على �صكل م�صتطيالت بينها اأ�صهم متثل العالقة بني الن�صاط والذي يليه. والتبعية يف هذه االأن�صطة اإما 

ها  اأن تكون اإلزامية اأو اختيارية، ويف كلتا احلالتني يقرر فريق اإدارة امل�صروع اأي التوابع تكون اإلزامية واأيُّ

تكون اختيارية اأثناء عملية ت�صل�صل االأن�صطة. 

امل�صار  وهو  احلــرج«،  »امل�صار  ُي�صمى  ا  زمنيًّ اأطولها  م�صارات،  عدة  من  للم�صروع  ال�صبكي  املخطط  ويتكون 

به  نهايته. فلو حــدث  امل�صروع وينتهي عند  بــدايــة  يــبــداأ مــن  االأن�صطة احلــرجــة، وهــو  بــني  الــذي يربط 

تاأخري اأثناء تنفيذ اأحد اأن�صطته؛ فاإنه يوؤدي اإلى تاأخري امل�صروع كله بنف�س املقدار. فال يوجد اأي هام�س 

اأي ن�صاط. ومن هنا، يجب على  اأي ن�صاط؛ ب�صبب عدم وجود فائ�س زمني يف  زمني للمناورة يف تنفيذ 

مدير امل�صروع مراقبة »امل�صار احلرج« ب�صكل اأكرب من امل�صارات االأخرى، ويحر�س على تنفيذ اأن�صطته يف 

مواعيدها. وميكن اأن يكون يف امل�صروع اأكرث من »م�صار حرج«. وكلما زاد عدد امل�صارات احلرجة؛ ارتفعت 

ن�صبة املخاطرة يف امل�صروع. 

امل�صروع )بــريت(، فهو يعتمد على  اأ�صلوب تقييم ومراجعة  با�صتخدام  املتوقعة الأي ن�صاط  املدة  وحُت�صب 

اأربعة  اإلــى  املتفائل  الوقت  قيمة  فن�صيف  ومت�صائمة(،  احتمااًل،  واأكــرث  )متفائلة،  تقديرية  قيم  ثــالث 

املت�صائم، ثم نق�صم على �صتة )وفًقا  الوقت  الوقت االأكرث احتمااًل، ون�صيف عليهما قيمة  اأ�صعاف قيمة 

لعدد القيم يف الب�صط(، فهو �صبيه بح�صاب املتو�صط احل�صابي ل�صتة اأعداد. 

وميكن تق�صري مدة امل�صروع )اإما لكونه متاأخًرا عن اخلطة، اأو الأن العميل طلب ذلك، اأو الأن هناك فر�صة 

ميكن ا�صتغاللها، اأو الأي �صبب اآخر( باإحدى طريقتني، مع مراعاة التبعية بني االأن�صطة. اأوالهما ُت�صمى 

»�صغط زمن امل�صروع«، وهي زيادة موارد اإ�صافية اأو ا�صتخدام املوارد نف�صها ل�صاعات عمل اإ�صافية الإنهاء 

الن�صاط يف وقت اأقل؛ وُيودي ذلك اإلى زيادة يف التكاليف، فيكون الوقت مقابل القيمة. واالأخرى ُت�صمى 

»التتبع ال�صريع«، وهي املخاطرة بتنفيذ اأن�صطة ب�صكٍل متواٍز، وهي يف االأ�صا�س تعتمد بع�صها على بع�س، 

فيكون الوقت يف مقابل زيادة املخاطر. 

م�صكالت  اأغــلــب  الأن  املــ�ــصــروع؛  مدير  يراعيها  اأن  يجب  التي  املهمة  االأمـــور  مــن  اجلــدولــة  اإدارة  وُتعترب 

امل�صروعات تكمن يف التاأخري يف اإنهائها لعدم حتري الدقة يف تقدير الوقت الكايف الإجناز االأن�صطة، فمن 

اأكرب اأ�صباب تاأخر امل�صروعات التقدير ال�صعيف لالأن�صطة يف مرحلة التخطيط. ويف م�صح قامت به �صركة 

ال�صناعات،  دولــة يف مختلف   30 �صركة من   200 لـ  10640 م�صروًعا  �صمل  كــوبــرز«،  هاو�س  ووتــر  »براي�س 

ات�صح اأن ما ن�صبته 2.5% فقط من تلك ال�صركات اأكملت م�صروعاتها يف الوقت املحدد. واأكدت درا�صة ملجلة 

»هارفارد بزن�س ريفيو« على اأن واحًدا من كل �صتة م�صروعات لتكنولوجيا املعلومات جتاوز التكلفة بن�صبة 

200% وجتاوز الزمن بحوايل %70 >

مقال
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أوراق علمية

جناح اإ�شراتيجي
راأ�ــــس املـــال الــفــكــري هــو جمــمــوع مــا لــدى 

املوؤ�ص�صة من اأ�صول غري ملمو�صة؛ كقدرات 

العاملني، املعرفة، اخلربات، حقوق امللكية 

تنظيمي  هيكل  والتاأليف،  الن�صر  وحقوق 

التعليم، املهارات، اال�صم وال�صهرة، العالقات 

والتي  العمل، وغريها،  الزبائن، طرق  مع 

املوؤ�ص�صات.  من  غريها  عن  املوؤ�ص�صة  متيز 

الفكري مبكوناته  املال  راأ�س  اأهمية  وتربز 

املال  وراأ�ـــس  الب�صري،  املــال  )راأ�ـــس  الثالثة 

له  فيما  الــعــالقــات(  مــال  وراأ�ـــس  الهيكلي، 

من قيمة عليا للموؤ�ص�صات وال�صركات التي 

راأ�ــس  يتجاوز  ال  رمبــا  فبع�صها  اعتمدته؛ 

مالها املادي ب�صعة ماليني من الدوالرات 

اإال اأن قيمتها ال�صوقية ما يقارب تريليون 

دور مهم للتمكني االإداري

بحث يوصي: بزيادة مساهمة المرأة
 في دعم رأس المال الفكري

بفعــل املتغريات التــي ي�سهدها عاملنا املعا�سر؛ تغريت الكثري مــن املفاهيم يف اإدارة املوؤ�س�ســات املختلفة التي حتولت 

مــن االعتماد علــى راأ�س املال املادي اإىل االإنتاج املعريف )راأ�س املال الفكري( الــذي يحقق لها امليزة التناف�سية وجودة 

االأداء. كذلــك ت�سعــى هــذه املوؤ�س�ســات اإىل االعتمــاد على االأ�ساليــب واالإ�سرتاتيجيــات احلديثة لتحقيــق التميز 

املوؤ�س�ســي؛ والتــي من اأهمها التمكني االإداري ملواردهــا الب�سرية. فقد اأكد الباحثون يف ال�ســاأن االإداري على اأن هناك 

عاقــة مبا�ســرة بني م�ستــوى التمكني وزيــادة اأداء املوؤ�س�ســات ومتيزها. وتبدو اأهميــة اإبراز هــذه العاقة وت�سليط 

ال�ســوء عليهــا يف حالة معهد االإدارة العامــة باململكة، والذي يحظــى بالتقدير كموؤ�س�سة تنمويــة ذات تاأثري فعال 

علــى امل�ستوى الوطني، وهــو املو�سوع الذي يتناوله د.نازم حممود ملكاوي يف بحثــه املن�سور بدورية »االإدارة العامة 

ال�سادرة عن معهد االإدارة العامة، ون�ستعر�سه معكم على �سفحات هذا العدد.

دوالر، مثل �صركة Wikipedia، و�صركة 

اأ�ــصــول  مـــن  ملـــا متــتــلــكــه  نـــظـــراً  Apple؛ 
فــكــريــة ومــعــرفــيــة. ويف ظــل نــــدرة املــــوارد 

التي اأ�صبحت اأحد اأهم املحددات الرئي�صية 

لــلــمــوؤ�ــصــ�ــصــات، واحلــــاجــــة لـــبـــنـــاء قـــــدرات 

مــنــهــا، ويف  الــفــكــريــة  �صيما  املــوؤ�ــصــ�ــصــات ال 

بيئة  بها  تت�صم  التي  احلــادة  املناف�صة  ظل 

االأعـــمـــال املــعــا�ــصــرة؛ بـــات مــن الــ�ــصــروري 

املال  براأ�س  املوؤ�ص�صات  هذه  اهتمام  توجيه 

الــفــكــري الــــذي يــتــزايــد بــتــزايــد الــقــدرات 

وتراكمه  بنائه  على  والــعــمــل  االإبــداعــيــة، 

اأ�صا�صي مُيٍكن املوؤ�ص�صات من البقاء  كمورد 

منتجاتها  تقدمي  يف  واال�ــصــتــمــرار  والنمو 

اخلرباء  وينظر  عالية.  بكفاءة  وخدماتها 

اإلى راأ�س املال الفكري باعتباره من بني اأهم 

اأ�صولها االإ�صرتاتيجية ومن اأهم مواردها 

غري امللمو�صة؛ لذلك فاإن اال�صتثمار براأ�س 

الق�صوى منه  واال�ــصــتــفــادة  الــفــكــري  املـــال 

هــو مــفــتــاح الــنــجــاح االإ�ــصــرتاتــيــجــي لتلك 

املوؤ�ص�صات.

5 اأن�شطة و3 مكونات
املــال  راأ�ـــس  اإدارة  اأن  ويــرى بع�س اخلـــرباء 

هي:  اأ�صا�صية  اأن�صطة   5 تت�صمن  الفكري 

إعداد : د.أحمد زكريا أحمد

،،
راأ�س املال الفكري

 يرفع القيمة ال�سوقية

 للموؤ�س�سات اإىل اأ�سعاف

 راأ�س مالها املادي 
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توظيف اأف�صل للمواهب والقدرات املتاحة، 

للعاملني،  الــوظــيــفــي  الــتــطــويــر  وخــطــط 

وحتفيز  للعاملني،  والتوجيه  والــتــدريــب 

العاملني لتقدمي اأف�صل م�صتويات لديهم، 

وتطوير اإ�صرتاتيجيات الإدارة االأداء. ومن 

اجلـــديـــر بــالــذكــر اأن راأ�ـــــس املــــال الــفــكــري 

املوؤ�ص�صة،  يف  رئي�صية  مواقع   3 يف  يتواجد 

وهي: العاملون، ونظام العمل، والعمالء.

ويــجــمــع غــالــبــيــة الــبــاحــثــني عــلــى وجـــود 3 

مكونات له، وهي:

املــال الب�صري: يرتبط مبا ميلكه  • راأ�ــس 
و�صلوكيات  وقــدرات  معارف  من  العاملون 

يتمكنون  واإبــــداعــــات،  ومـــهـــارات  وخــــربات 

املال الفكري  راأ�ــس  من خاللها من توليد 

ل�صالح موؤ�ص�صاتهم.

الهيكلي )الداخلي(: ميثل  املــال  راأ�ــس   •
هذا املكون املعرفة املخزنة التي ال ترتبط 

بيانات  قواعد  وت�صمل  بــاالأفــراد،  مبا�صرة 

املــوؤ�ــصــ�ــصــة، واإ�ــصــرتاتــيــجــيــاتــهــا، وعــمــلــيــات 

االأعمال، وال�صيا�صات، واالإجراءات، وهيكل 

التقنية وغري  املوؤ�ص�صة واأنظمتها، وبنيتها 

التقنية.

• راأ�ــــــس مــــال الـــعـــالقـــات )اخلــــارجــــي(: 
املوؤ�ص�صة  بــني  الــعــالقــات  جمــمــوع  وي�صمل 

وزبائنها ومورديها اإ�صافة اإلى العالقة مع 

اأ�صحاب امل�صالح.

اأبعاد وفوائد
التمكني  يــحــظــى  وعــلــى �ــصــعــيــد مــتــ�ــصــل، 

يف  االأهــمــيــة  مــن  كــبــرية  مب�صاحة  االإداري 

ي�صهم  ع�صري  كــاأ�ــصــلــوب  املوؤ�ص�صات  اإدارة 

العديد  حتقيق  يف  ي�صهم  فهو  متيزها.  يف 

من الفوائد منها: ت�صهيل وت�صريع عملية 

من  وميٍكن  امل�صكالت،  وحل  القرار  اتخاذ 

زيـــادة قـــدرات االإبـــداع واالبــتــكــار، وحتقيق 

الر�صا الوظيفي وزيادة الدافعية والوالء، 

اأكرب ومتكينهم  واإعطاء االأفراد م�صوؤولية 

مـــن اكــتــ�ــصــاب اإحـــ�ـــصـــا�ـــس اأكـــــرب يف اإجنــــاز 

اأعمالهم. ويعتمد الباحث يف هذه الدرا�صة 

املعلومات  امــتــالك  هــي:  للتمكني  اأبــعــاد   3

وتوافرها، واال�صتقاللية وحرية الت�صرف، 

وامتالك املعرفة واملهارات.

مناذج التميز
املوؤ�ص�صي  التميز  فـــاإن  اآخـــر،  جــانــب  وعــلــى 

يــ�ــصــري اإلـــــى امـــتـــالك املــوؤ�ــصــ�ــصــة عــــدد من 

الــقــدرات اجلــوهــريــة؛ كــالــقــيــادة واالأفــــراد 

املـــبـــدعـــني، واالإ�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــة الــفــعــالــة، 

متميزة،  عمليات  وطرائق  عمل  واأ�صاليب 

ومـــوارد وعــالقــات متميزة، وغــريهــا، مما 

تقدمي  عــلــى  خــاللــهــا  مــن  قــــادرة  يجعلها 

االآخـــــرون  ي�صتطيع  ال  مــتــمــيــزة  خـــدمـــات 

تقليدها، ومبا يتالءم مع حاجات اأ�صحاب 

العديد  طــورت  ولقد  ورغباتهم.  امل�صلحة 

من  عديدة  منــاذج  الدولية  املوؤ�ص�صات  من 

االأوروبــي  النموذج  مثل  املوؤ�ص�صي؛  التميز 

الذي يعد اأكرث �صيوعاً، والنموذج الياباين. 

ويـــقـــوم منــــوذج الــتــمــيــز االأوروبـــــــي عــلــى 5 

القيادة،  وهــي:  البحث،  اعتمدها  مكونات 

واالإ�ــصــرتاتــيــجــيــات، والــعــامــلــون، واملــــوارد، 

والعمليات.

ثقافة التميز
وقـــد تــو�ــصــل د.مــلــكــاوي اإلـــى الــعــديــد من 

يتوفر  يلي:  ما  بينها  من  والتي  النتائج، 

راأ�ــــــس املـــــال الـــفـــكـــري بـــاأبـــعـــاده املــخــتــلــفــة، 

مرتفعة  بدرجة  املوؤ�ص�صي  التميز  وكذلك 

االإدارة  مــعــهــد  يف  حـــده  عــلــى  منهما  لــكــل 

االإداري  الــتــمــكــني  يــتــوفــر  بينما  الــعــامــة؛ 

الباحث  تو�صل  كذلك  متو�صطة.  بدرجة 

التميز  املال الفكري يوؤثر يف  راأ�ــس  اأن  اإلى 

يتاأثر  التميز  هــذا  واأن  للمعهد،  املوؤ�ص�صي 

اأي�صاً بالتمكني االإداري ملن�صوبي املعهد.

ويف �ــصــوء هـــذه الــنــتــائــج يــو�ــصــي الــبــاحــث 

ــــاالآتــــي: يــجــب احلـــفـــاظ عــلــى مــ�ــصــتــوى  ب

وتدعيمه  باملعهد  الفكري  املال  راأ�س  توفر 

التمكني  م�صاحات  وزيـــادة  م�صتمر،  ب�صكل 

لـــــــــــــــالإدارات املـــخـــتـــلـــفـــة والــــعــــامــــلــــني يف 

الب�صري  بــاملــورد  االهــتــمــام  وزيـــادة  املعهد، 

والــكــفــاءات  اخلـــربات  وا�صتقطاب  باملعهد 

املعهد  اهتمام  وا�صتمرار  بها،  واالحتفاظ 

بــالــتــمــيــز مــــن خـــــالل جــعــلــه ثـــقـــافـــة بــني 

من�صوبيه، وزيادة م�صاهمة املراأة ودورها يف 

املوؤ�ص�صي،  والتميز  الفكري  املال  راأ�س  دعم 

تــعــطــيــاًل ملا  يــعــد  اإن مــحــدوديــة دورهــــا  اإذ 

متلكه من طاقات وقــدرات ت�صهم يف زيادة 

مـــوجـــودات راأ�ــــس املـــال الــفــكــري، ومـــن ثم 

اأعباء  حمل  على  والقدرة  املوؤ�ص�صات  متيز 

التوجهات الوطنية الطموحة  >

،،
املعهد يتميز براأ�س 

ماله الفكري ومتيزه

 املوؤ�س�سي وبحاجة للمزيد

 من التمكني
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باب صحفي يُعنى 
برصد أبرز ما 

صدر من الكتب 
اإلدارية الحديثة 

لتقدِّم وعيًا 
متجددًا لتعزيز 
الثقافة اإلدارية 

من خالل العطاءات 
المتميزة. ويتم 
إعداد هذا الباب 

بالتعاون مع اإلدارة 
العامة للمكتبات 
بمعهد اإلدارة 

العامة .

االستشارات كمدخل لتطوير المنظمات
ترجمة: د.عامر خ�سري الكبي�سي.

الناشر: املكتب اجلامعي احلديث، الإ�سكندرية، م�سر.
سنة النشر: 2019م.

التنظيمي،  التط�ير  م�ست�سار  ماهية  الكتاب  هذا  يعر�س 

الإعداد  وكيفية  واملنظمات،  الأفراد  تط�ير  مهمة  وطبيعة 

حل�ار ا�ست�ساري فعال. كما يقدم الكتاب اإطارًا نظريًا للعمل 

ال�ست�ساري.

التقييم المالي للمشاريع االستثمارية
تأليف: د.حممد �ساحل.

الناشر: مركز الكتاب اجلامعي، عمان، الأردن.
سنة النشر: 2019م.

يربز الكتاب اجل�انب الأ�سا�سية لال�ستثمار ودرا�سات اجلدوى 

القت�سادية، ومعايري التقييم املايل للم�ساريع ال�ستثمارية 

يف ظل ظروف التاأكد ويف حالة املخاطرة وعدم التاأكد.

األمن القومي العربي
تأليف: د.علي �سيد اإ�سماعيل. 

الناشر: دار التعليم اجلامعي، الإ�سكندرية، م�سر.
سنة النشر: 2019م.

يطرح الكتاب مدخاًل مفاهيميًا لالأمن الق�مي العربي بني 

العربي،  الق�مي  الأمن  وركائز  واملتغريات،  احلايل،  امل�قف 

وم�ست�ياته، وم�سادر تهديده، والتحديات التي ي�اجهها.

إصدارات



تكنولوجيا المعلومات وحروب الجيل السادس
تأليف: د.اأ�سرف ال�سعيد اأحمد.

الناشر: دار الفكر العربي، القاهرة، م�سر.
سنة النشر: 2019م.

يتناول الكتاب مفه�م احلروب احلديثة، ومفه�م تكن�ل�جيا 

النف�سية،  احلرب  وكذلك  املعل�ماتية.  واحلرب  املعل�مات 

وال�سائعات، والإعالم، وال�س�رة الذهنية، والف�ساء اللكرتوين، 

و�سناعة الراأي العام.

مواقع التواصل ودورها في التوجهات السياسية
تأليف: د.م�ستاق طلب فا�سل.

الناشر: دار الأكادميي�ن للن�سر والت�زيع، عمان، الأردن.
سنة النشر: 2019م.

وم�اقع  التفاعلي  لالإعالم  التاريخي  التط�ر  الكتاب  ي�سرد 

يف  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  ودور  الجتماعي،  الت�ا�سل 

الت�جهات ال�سيا�سية.

الجريمة اإللكترونية وتحديات األمن القومي
تأليف: د.حمم�د مدين.

الناشر: امل�سرية للن�سر والت�زيع، القاهرة، م�سر.
سنة النشر: 2019م.

الإلكرتونية،  اجلرمية  مفه�م  با�ستعرا�س  الكتاب  يهتم 

املجرم  ومفه�م  الإلكرتونية،  احلرب  واأ�ساليب  واأن�اعها، 

الإلكرتوين، وامل�اجهة الدولية للجرمية الإلكرتونية. 
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األخيرة

د.ف�سية الري�س
k

مديرة اإدارة البح�ث وال�ست�سارات – الفرع الن�سائي – معهد الإدارة العامة k

دام عزك يا وطن
التي تطورت،  التي م�صت، وبالدنا  اأعوامنا  الــوراء متاأملني  اإلى  الت�صعني، نقف وننظر  اليوم الوطني  يف 
اإننا  القول  ويحق يل  لنا؟  ومــاذا حدث  معنا؟  مــاذا حدث  ترى  ونت�صاءل:  �صعوديني،  كمواطنني  وحياتنا 
الدولة الوحيدة يف العامل التي يحدث فيها �صيئاً قد ال يوجد ما ي�صابهه يف اأي دولة اأخرى، فنحن الدولة 
التي ت�صعى فيها القيادة لتاأ�صيل حقوق وتطلعات املجتمع قبل اأن يطالب بها. كلنا يعلم اأن �صعوب العامل 
هي من تبادر وتطالب بحقوقها، وقد ُي�صتجاب لهذه املطالب، وقد ُترف�س. واأحياناً تدفع املجتمعات اأثماناً 
باهظة مقابل تلك املطالبات امل�صروعة. اأما نحن يف اململكة فالعك�س متاماً، فعلى �صبيل املثال رف�س اأغلب 
امللك في�صل-رحمه اهلل-جهوده الإقناعهم  بناتهم، وبذل  امليالدية عن جهل، تعليم  ال�صتينات  االأهــايل يف 
باأهمية تعليم البنات الذي مل يكن مقبواًل اآنذاك؛ وانتهى به املطاف اأن ياأمر بفتح مدار�س لتعليم البنات 
ُيبِقي ابنته يف منزله فلن يجربه  اأن  ملن يرغب يف تعليم ابنته فليلحقها باملدر�صة، ومن ال يرغب فعليه 
اأحد على تعليمها. حيث اإن دور الدولة هو اإتاحة الفر�صة للجميع ولي�س اإجبارهم؛ ولذلك الهدف قًدم-
�صتكون للطالبات وحدهن، والذي يقوم  االأهــايل. فاملدار�س  الو�صائل وال�صبل كي يطمئن  رحمه اهلل-كل 
بتعليمهن معلمات، بل فعل ما هو اأكرث من ذلك حيث اأن�صاأ اإدارة م�صتقلة �صميت بالرئا�صة العامة لتعليم 
اأن  تتخيلوا  اأن  ولكم  فقط،  بثالث طالبات  واحــدة  ت�صغيل مدر�صة  وقد مت  البنات.  بتعليم  لُتعنى  البنات 
الطالبات كن ابنة اأمري املنطقة، وابنة املعلمة، وابنة فرا�س املدر�صة. وحني اأتذكر معار�صة االأهايل لفتح 
هل  البنات؟  تعليم  فكرة  واألغى  ملطالبهم  في�صل  امللك  ا�صتجاب  لو  مــاذا  اأت�صاءل:  البنات،  تعليم  مدار�س 
اأغلب  ي�صاهي  الذي  ال�صكل  وبهذا  اإليه حالياً،  و�صلت  ملا  العايل  املعريف  بتاأهيلها  ال�صعودية  املــراأة  �صت�صل 
ن�صاء العامل يف الدول املتقدمة؟ فلم مير يف تاريخ املجتمعات االإن�صانية تغريات ح�صارية كما حدث لدينا؛ 
بوجود جيل كامل متعلم يح�صل االأبناء على �صهادات الدرا�صات العليا من اأرقي اجلامعات العاملية، بينما 
رف�س  اأي�صاً  نتذكر  نف�صه؛  يعيد  التاريخ  والأن  والكتابة(.  القراءة  يجيدون  )ال  اأميون  واأمهاتهم  اأباءهم 
بع�س فئات املجتمع قيادة املراأة لل�صيارة، بل كانوا ال يقبلون مناق�صة مربرات واإيجابيات ال�صماح به. ليتخذ 
ال�صجاعة  التاريخية  �صلمان-يحفظهما اهلل-اخلطوة  بن  االأمري محمد  االأمني  �صلمان وويل عهده  امللك 
باإقرار ال�صماح للمراأة بقيادة ال�صيارة. وقد تكون جائحة كورونا وتداعياتها، اأكرب دليل على اهتمام القيادة 
الدولة لفرتات زمنية  وحر�صها؛ حيث وجه والة االأمر-اأيدهم اهلل-بتعليق احل�صور ملوظفي وموظفات 
طويلة برواتب كاملة، بل اإن الدولة تكفلت بجزء كبري من رواتب موظفي القطاع اخلا�س الذين ت�صرروا 
من االإ�صكاليات االقت�صادية التي حدثت ب�صبب اجلائحة. و�صاأحتدث عن ق�صة جرت اأحداثها اأمامي، واأنا 
اأي  تفعل  مل  كما  للخارج  االبتعاث  برامج  اهلل-دعمت  دولتنا-اأعزها  والأن  بريطانيا،  يف  الدكتوراه  اأدر�ــس 
دولة اأخرى؛ فقد كانت اأعدادنا اأ�صعاف اأعداد املبتعثني من اأي دولة عربية اأخرى، وكنا االأكرثية مقارنة 
بغرينا. ذات مرة وحني كنا ُن�صٍلم اجلزء النظري لل�صنه الثالثة كان اأحد الزمالء العرب متذمراً الأنه مل 
يتمكن من ت�صليم اجلزء املطلوب منه يف الوقت املحدد، فالمه بع�س زمالءنا ال�صعوديني بقولهم: »لقد 
كان لديك مت�صع من الوقت لتقوم بذلك«. فرد عليهم: »اأنا ل�صت �صعودياً مدلاًل من دولتي مثلكم للدرجة 
التي جتعلني ال اأحتاج للعمل؛ فالوقت الذي اأق�صيه يف العمل لتاأمني متطلبات احلياة طويل جد، ولذلك 
فالوقت املتبقي غري كاٍف بالن�صبة يل لتاأدية متطلبات درا�صتي كما ينبغي اأن يكون«. لقد و�صلنا بف�صل اهلل 
ثم بف�صل القيادة احلكيمة، ووعيها املتقدم، وحر�صها على كل ما يحقق م�صالح املجتمع، ويدفعه ليكون 
متطوراً، اإلى اأن يتمتع معظم اأفراد املجتمع باأعلى م�صتوى من التعليم، وبكافة احلقوق مبختلف اأنواعها 
وم�صتوياتها، وا�صتطاعت الدولة-اأعزها اهلل-اأن حتقق املعادلة ال�صعبة يف املوازنة بني احلفاظ على دورها 
اأن  �صاأنه  الــذي من  واالنفتاح  منح احلريات  املتميز يف  امل�صتوى  االإ�صالمية، وحتقيق  املقد�صات  يف حماية 
يجعل التاريخ يكتب اأننا املجتمع الذي َمًن اهلل عليه بقيادة تراعيه كاأول واأهم االأولويات التنموية بالن�صبة 
العظيمة  الدولة  لهذه  ننتمي  اأننا  اهلل  نحمد  يجعلنا  حولنا  يحدث  ما  فكل  في�س.  من  غي�س  لها.هذا 

بقيادتها الفذة التي منحتنا فوق ما نريد واأكرث مما نطلب. ودام عزك يا وطن  >
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