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التـــدريب
اللغة  وبرامج  الإعدادية،  والربامج  التدريبية،  الربامج  من  املعهد  يف  التدريب  ن�شاط  يتكون 

الإجنليزية، والربامج املوجهة للقيادات الإدارية.

اإجنازات التدريب واال�شت�شارات:
ا�شتطاع املعهد خالل 60 عــامًا من حتقيق العديد من الإجنازات والأرقام يف ن�شاط التدريب 

وال�شت�شارات، كالتايل: 
ب اأكرث من مليون و900 األف موظف حكومي. •درَّ

م 2504 ا�شت�شارة اإدارية. •قدَّ
ا. •اأنتج 530 عماًل علمًيا وبحثًيا متخ�ش�شً

•درَّب 61 األف دار�س من برنامج اللغة الإجنليزية.
ج 44 األف دار�س من الربامج الإعدادية. •خرَّ

التدريب االإلكرتوين
يف جمال التعليم والتدريب الإلكرتوين:

م 89 برناجمًا تدريبًا متخ�ش�شًا. •قدَّ
•درًّب 777.306 متدرب.

•44 موؤمتًرا اإلكرتونًيا �شارك فيها 263.054 م�شارك.
م 141 اإ�شاءة بلغ عدد م�شاهداتها 266.842 م�شاهدة. •قدَّ

تدريب وتاأهيل القيادات االإدارية
�شعى لتطوير القيادات الإدارية يف الأجهزة احلكومية من وكالء الوزارات وم�شاعديهم واملديرين 

العامني ومن هم يف م�شتواهم الوظيفي، وكذلك القيادات العليا من القطاع الأهلي،

 ،، 

درَّب أكثر من مليــــــــون
و 900 ألـــــــــف موظف 
م حكــــــــــــــــــومي وقــــدَّ
2504 استشـارة إدارية

رحــلة تـميز معـهد اإلدارة العــامة
وانجـــــــــــــازاته الــــــوطنية  الـــــمضيئة

 1961م – 2021م

عــــــــــــــــامًا

خطـــوات البداية
اأن�شئ معهد الإدارة العامة يف اأبريل 1961م باملر�شوم امللكي رقم )93(؛ لإعداد وتطوير الطاقات 
الأجهزة احلكومية  اأداء  كفاءة  م�شتوى  ورفع  م�شوؤولياتها،  تويل  على  القادرة  الوطنية  الب�شرية 
العاملة يف ميادين التنمية املختلفة، وكموؤ�ش�شة رائدة يف دعم التنمية الإدارية تتخذ من املبادرة 

ن حكومة اململكة من حتقيق اأهدافها. و�شرعة ال�شتجابة والبتكار منهج عمل ميكِّ

اأهــــــداف
القائمة  الإدارية  التحديات  ومواجهة  الإدارية  التنمية  حتقيق  يف  الإ�شهام  اإىل  املعهد  يهدف 
وامل�شتقبلية، ودعم جهود الإ�شالح والتطوير الإداري، وتقدمي امل�شورة يف املجالت الإدارية التي 
واإجراء  التاأليف  طريق  عن  الإداري  الفكر  واإثراء  الأخرى،  والأجهزة  الوزارات  عليه  تعر�شها 

البحوث والدرا�شات الإدارية وترجمة الأعمال العلمية املتميزة ذات ال�شلة بالتنمية الإدارية.

الفـــــــروع
تلبية لرغبة الأجهزة احلكومية يف تدريب موظفي وموظفات الدولة يف خمتلف مناطق اململكة؛ 

اأ�ش�س املعهد عدًدا من الفروع: 
•فرع املنطقة ال�شرقية بالدمام تاأ�ش�س عام 1393ه.

•فرع منطقة مكة املكرمة تاأ�ش�س عام 1394ه.
•الفرع الن�شائي الريا�س تاأ�ش�س عام 1403ه.

•فرع منطقة ع�شري تاأ�ش�س عام 1435هـ.
•الفرع الن�شائي بالدمام تاأ�ش�س عام 1437 ه.

•الفرع الن�شائي بجدة تاأ�ش�س عام 1440هـ.

 ،، 
طموحــــــــات وتطلعات 

المستقبل: التحول إلى 
بيئـــــــة رقــــــمية ذكـــــــية 
وتحقيق االستدامـــــــــــة 
المــــــــــــالية والتـــــــــوسع
 في إعــــــــداد وتطـــــوير 
القيــــــــــادات النســــائية

 ،، 
رصـــــيد الـــــمعهد مــــــــن 
الوثــائق اإلداريـــة أكـــــثر 
مــــــن 71 ألـــــف وثـــــــيقة 
حكومية متاحة لجميع 
األجــــهزة الحـــــــــكومية
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متكني املراأة
م املعهد التدريب املتخ�ش�س للرجال والن�شاء، ويتطلع لزيادة اأعداد املتدربات، خا�شة اأن 20% فقط من خدماتنا موجهة للمتدربات والقياديات. •قدَّ

ن املعهد من�شوباته لتقدمي خدمات تدريبية عالية للموظفات والقياديات. •يوؤمن املعهد باأن دور املراأة مهم وكبري يف القطاع احلكومي؛ ولهذا مُيكِّ
معامل متيز يف م�شرية معهد

•ح�شل على جائزة ال�شرق الأو�شط الرابعة للعناية بخدمة العمالء فئة قطاع املوؤ�ش�شات يف 2010م.
•ح�شل على نتائج عالية يف معيار ن�شبة الرتباط الوظيفي امل�شتدام لعام 2019م.

.Great Place to Work ح�شل على �شهادة العتماد كبيئة عمل حمفزة لعام 2019م، ح�شب تقييم �شركة اأف�شل بيئة عمل•
•فاز بجائزة امللك عبدالعزيز للجودة يف دورتها اخلام�شة عن فئة الهيئات واملوؤ�ش�شات يف امل�شتوى الربونزي 2020م.

•من فئة "اأف�شل برنامج تعلم وتطوير"، ح�شل معهد الإدارة العامة على اإ�شادة اخلرباء املحكمني واملقيمني الدوليني يف حفل جوائز منطقة ال�شرق 
.CIPD الأو�شط 2020م الذي اأقامه معهد "ت�شارترد" لالأفراد والتنمية

•ح�شل على �شهادات العتماد من قبل موؤ�ش�شة "كامربدج"، لتقدمي "برامج �شهادة كامربدج الدولية ملهارات تقنية املعلومات" يف املركز الرئي�س 
للمعهد وجميع فروعه يف 2021م.

•حقق املعهد جائزة الفئة الأوىل لربنامج احلوافز ملن�شوبي امل�شرتيات احلكومية ال�شادرة من هيئة كفاءة الإنفاق وامل�شروعات يف 2021 م

طموحات وتطلعات امل�شتقبل
•التحول اإىل بيئة رقمية ذكية لتقدمي خدمات املعهد.

•حتقيق ال�شتدامة املالية من خالل التو�شع والتنوع يف تقدمي خدمات املعهد.
.Financial Times الدخول يف ت�شنيف عاملي لأكادميية القيادات•

•تطوير القيادات الإدارية احلالية والواعدة يف اململكة يف القطاع احلكومي واخلا�س.
•التو�شع يف اإعداد وتطوير القيادات الن�شائية.

•تقدمي ا�شت�شارات نوعية بال�شراكة مع بيوت خربة.
•ال�شتفادة من ن�شاط البحوث والدرا�شات؛ لإبراز دور املعهد والت�شويق خلدماته.

•الرتكيز يف تقدمي برامج املعهد التدريبة يف جمالت الإدارة وال�شيا�شات العامة واملوارد الب�شرية والربامج القانونية والتحول الرقمي واملعلومات 
واملال والأعمال.

•التو�شع يف ن�شاط التدريب عن ُبعد وا�شتهداف القطاعني العام واخلا�س.
.CIPD، GRP, ATD تقدمي �شهادات احرتافية بال�شراكة مع جهات دولية، مثل•

•تطوير البيئة التدريبية وفق اأف�شل املمار�شات واملعايري احلديثة.
•التو�شع يف تقدمي خدمات تدريبية للقطاع الثالث

•الرتقاء مبن�شة اإثرائي لت�شبح اأف�شل من�شة تدريبية للمحتوى العربي.

 ويف هذا الن�شاط ا�شتطاع املعهد:
•تدريب 48 األف قيادي وقيادية.

•اإطالق اأكادميية تطوير القيادات الإدارية يف عام 1437هـ؛ لتقدمي تدريب قيادي وفق اأف�شل النماذج العاملية.
•وقع عدة برامج ل�شركاء دوليني يف التدريب القيادي.

•عقد اتفاقيات مع العديد من اجلهات لتفعيل امل�شوؤولية الجتماعية.

البحوث والدرا�شات
يف ن�شاط البحوث والدرا�شات، اأنتج املعهد: 

•154 موؤلًفا علمًيا. 
• 154 عماًل علمًيا مرتجًما. 

• 187 بحًثا ميدانًيا. 
• 238 ورقة علمية ملوؤمترات حملية واإقليمية ودولية.

• 1205 من اأعداد جملة الإدارة العامة والدرا�شات التطبيقية. 
• 217 موؤمتًرا وندوًة ولقاًء علمًيا، �شارك فيها 142 األف م�شارك من من�شوبي الأجهزة احلكومية واملتخ�ش�شني.

•ي�شم املعهد 7 مكتبات بواقع مكتبة يف كل فرع، حتتوي على ما يلي:
•354 األف ن�شخة كتاب، منها 260 األف ن�شخة كتاب باللغة العربية.

.SDL 10 قواعد معلومات مت ال�شرتاك فيها عرب املكتبة الرقمية ال�شعودية •
• 10 قواعد معلومات مت ال�شرتاك فيها مبا�شرة من النا�شر.

الوثائق واملحفوظات الإدارية
يبلغ ر�شيد املعهد من الوثائق الإدارية اأكرث من 71 األف وثيقة حكومية متاحة جلميع الأجهزة احلكومية.

روؤية اململكة 2030
كان املعهد من اأوائل اجلهات احلكومية التي �شاركت يف الروؤية اململكة 2030، وقدم 3 مبادرات، وهي:

•مبادرة تطوير القيادات يف اجلهات احلكومية.
•مبادرة الربنامج الوطني للتدريب عن بعد "اإثرائي".

•مبادرة بناء وتطبيق الإطار الوطني للتدريب.

9العدد 183 - نوفمبر - 82021 العدد 183 - نوفمبر - 2021

تقرـــير



11 العدد 183 - نوفمبر - 2021 العدد 183 - نوفمبر - 102021

تسبب االحتراق الوظيفي والتأقلم
 السلبي ودوامة اتخاذ القرارات

ظــــــــاهـــــرة
hالـضفــــــــدع 
..hhالمغلـــــي

تحذير من 
hفخh الوظيفة

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

الوظيفة،  لـ"بر�شتيج"  واال�شت�شالم  الوظيفي،  االحرتاق 
االأوقات  يف  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  وافتقاد 
املختلفة،..وغريها  املنظمات  يف  التغيري  واإدارة  املنا�شبة، 
رمبا  واالإدارة؛  الوظائف  عامل  يف  ال�شلبية  التداعيات  من 
"�شفدع مغلي"! نعم، فهو �شفدع غريب.  تتفاجئ اأن �شببها 
اإىل تواجده يف بيئة عملك؛ فقد تقع  اإذا مل تنتبه  ورمبا 
"فًخا"  لك  بالن�شبة  ميثل  الذي  الـ"بر�شتيج"  لهذا  اأ�شرًيا 
مهاراتك،  ت�شعف  ف�شيًئا  و�شيًئا  واأوهامه،  اآالمه  تعي�ش 
لواقع  وت�شت�شلم  عملك،  جمال  يف  االإبداعية  واأفكارك 
وظيفي مميت؛ فت�شبح كال�شقر الذي ال ي�شتطيع الطريان. 
من  بخوفك  الواقع  هذا  حولك  وَمن  لنف�شك  تربر  ورمبا 
عدًدا  تختلق  اأو  الوظيفي  االأمان  بافتقادك  اأو  املجهول 
"ال�شفدع"  هذا  على  تتعرف  اأن  اأردت  فاإذا  االأعذار.  من 
معنا  فتابع  واحللول؛  واأ�شبابه،  "الفخ"،  لهذا  تنتبه  واأن 

التفا�شيل يف التقرير التايل.

 ،، االستسالم لــ »البرستيج« 

الوظيفي يضعف مهاراتك 
وقدراتك اإلبداعية وميزاتك 

التنافسية

جتارب وظاهرة غريبة
عن  املغلي-نقاًل  ال�شفدع  ظاهرة  فكرة  بتو�شيح  التقرير  ن�شتهل 
موقع "م�شروع اأنا اأ�شدق العلم"-من خالل العديد من التجارب التي 
اأُجريت يف القرن التا�شع ع�شر، والتي ر�شدت رد فعل ال�شفادع جتاه 
املاء عند ت�شخينه ببطء. ففي عام 1869م اأو�شح عامل الفيزيولوجيا 
اإزالة مخ ال�شفدع �شتجعله يبقى يف  اأن  "فريدري�س غولتز"  الأملاين 
املاء، بينما �شيحاول ال�شفدع ال�شليم الهروب والقفز من وعاء املاء 
بع�س  تزعم  ذلك،  مع  مئوية.  درجة   25 اإىل  حرارته  ت�شل  عندما 
التجارب التي اأجريت يف القرن التا�شع ع�شر اأن ال�شفادع مل حتاول 
نفذها  جتربة  ذلك  على  ومثاًل  تدريجًيا،  امل�شخن  املاء  من  الهرب 
يحاول  لن  العادي  ال�شفدع  اأن  ليو�شح  1872م  عام  "هاينزمان" 

َن املاء ببطء كاٍف، وهذا ما اأكده "فرات�شر" عام  الهرب اإذا ما �ُشخِّ
1875م.

ُيغلى فيها  املغلي هي حكاية رمزية ت�شف جتربة  ال�شفدع  فتجربة 
ال�شفدع حًيا ببطء، والفرتا�س هنا يقول: اإن و�شع ال�شفدع يف املاء 
ماء  داخل  و�شعه  عند  بينما  يقفز،  �شيجعله  مفاجئ  ب�شكل  املغلي 
فاتر وتركه يغلي ببطء، فاإنه لن يدرك اخلطر و�شُيطهى ببطء حتى 
ت�شف  ا�شتعارة  باعتبارها  الق�شة  هذه  ت�شتخدم  ما  وغالًبا  املوت. 
عجز الأ�شخا�س اأو عدم رغبتهم يف اإدراك اأو الرد على التهديدات 

ال�شريرة التي تن�شاأ وتكرب ب�شكل تدريجي وبطيء.
حتذيرات للمديرين

بع�س  الوظيفي"  "املجتمع  مبوقع  مقاله  يف  اليامي  عبداهلل  ويلفت 
اأبعاد هذه الظاهرة يف املنظمات �شواء اأكانت يف القطاع احلكومي 
اأو يف القطاع اخلا�س، مو�شًحا اأنه عند تعيني مدير يف من�شب باأحد 
العمل  يف  عالية  ورغبة  هائاًل،  حما�ًشا  ميلك  فاإنه  القطاعات  تلك 
اأجل الرتقاء يف جماله  اأجل الإجناز وحتقيق الطموحات؛ من  من 
اأن  يرغب يف  اأنه  منه، خ�شو�شًا  واملاأمول  املتوقع  هو  وهذا  املهني، 
تكون له ب�شمة يف عمله اجلديد. كذلك يوؤمن الكثري باأن من اأ�شباب 
النجاح يف العمل هي القدرة على التاأقلم مع بيئة عملهم، وياأتي ذلك 
من خالل ق�شاء بع�س الوقت لال�شتك�شاف والتعرف على طبيعة بيئة 

العمل. 
اإظهار  على  املدير  يعمل  اجلديدة  البيئة  يف  العمل  بدايات  ففي 
ب�شكل خا�س،  العمل  ولفريق  ب�شكل عام  للمنظمة  واإبداعه  التزامه 
كما يبدي احلر�س على اإجناز املهام ب�شرعة ودقة عالية؛ لكي يحقق 
الر�شا الذاتي ولكي ي�شعر امل�شوؤول يف املنظمة باأنه على قدٍر عاٍل من 

لبيئة  العام  الو�شع  اأن  واكت�شافه  الوقت  مرور  مع  ولكن  امل�شوؤولية. 
كرثة  اإىل  بالإ�شافة  والإبداع،  لالإنتاج  حمفز  وغري  حمبط  العمل 
املحيطني به من املحبطني ما يجعله يعيد التفكري يف طريقة عمله يف 
هذه البيئة، ول�شعوبة مواجهة هذا التيار لإثبات عدم مالئمة هذه 
التاأقلم مع هذه البيئة  البيئة للنجاح، فينجرف مع التيار ويبداأ يف 
املمار�شات  هذه  م�شدري  اأحد  ي�شبح  الأيام  مرور  ومع  املحبطة، 

التعي�شة.
 ولكن يف مثل هذه الظروف ل ينبغي اأن يكون التاأقلم مع هذه البيئة 
والعلمية  العملية  مهاراتك  من  كثرًيا  �شيفقدك  فذلك  ال�شلبية؛ 
الأمور  �شتزداد  وبالتايل  البيئة،  لهذه  اأ�شرًيا  �شت�شبح  بدونها  التي 
اأن  بحجة  التغيري؛  يعيقه  قد  البع�س  اأن  كما  املغادرة.  يف  �شعوبة 
من�شبه )كوي�س( واأموره )ما�شية( مع املوجة ال�شائدة يف بيئة العمل 
املجتمع،  يف  "بر�شتيجه"  على  ح�شوله  ذلك  من  والأهم  املحبطة. 
الوعاء.  يف  البقاء  فيك  يعزز  "الرب�شتيج"  لأن  جدًا؛  مزعج  وهذا 
الذي  القوي  كاملغناطي�س  جراهام":  "باول  ذكر  كما  و"الرب�شتيج" 
ي�شوه حتى معتقداتك حول ما ت�شتمتع به، فهو ل يجعلك تعمل على 
اأن نكون  اأن يعجبك. لذا فاإنه يتطلب  ما يعجبك، بل على ما تريد 
على قدٍر عاٍل من الوعي الكامل مبا يدور حولنا ومدى تاأثرنا بالبيئة 

املحيطة واإغراءاتها.
حتذيرات للموظفني

وي�شدد اليامي على اأنك اإذا �شعرت باأن املكان الذي تعمل به ل ي�شهم 
وبداأ  طموحاتك،  وحتقيق  املهني  املجال  يف  وارتقائك  تطويرك  يف 
لي�شت  هذه  وباأن  املحبطة،  بالبيئة  بالتاأثر  اإح�شا�س  حينئذ  ينتابك 
درجة احلرارة التي كنت عليها عند ان�شمامك للمنظمة؛ فاحذر اأن 
تت�شاهل وتدع الأمر ي�شتمر، ول تقنع نف�شك باأن الأمور ت�شري على ما 
يرام؛ فحينئذ قرر اأن تقفز من الوعاء وابحث عن مكان اآخر ينا�شب 

طموحاتك وي�شهم يف ارتقائك؛ كي ل ت�شبح �شفدعا.
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 ،، تجنب اختالق األعذار 

والخوف من المجهول ووهم 
األمان الوظيفي

الجتماعي-بهذه  التوا�شل  مواقع  املهتمني-يف  من  عدد  ويتداول 
الظاهرة املق�شود واملغزى منها ب�شفة عامة، فريى البع�س منهم 
اأن الأهم من اتخاذ القرار هو توقيت هذا القرار؛ لأن القرار املتاأخر 
قد يكون قاتاًل ل�شاحبه. كذلك فاإن التغيري قد يكون مطلوبًا يف كثري 
من الأوقات؛ لأن البديل هو املوت )الفناء( الذاتي. كما اأن التاأقلم 
اأو التحمل قد يكون قاتاًل اإذا مت يف بيئة قاتلة؛ لذلك فالهروب من 

هذه البيئة اأ�شلم من البقاء فيها والتاأقلم معها.
اإدارة التغيري

ويتطرق د.حممد النغيم�س يف مقال له ب�شحيفة "ال�شرق الأو�شط" 
الإدارة  باأدبيات  يتعلق  الظاهرة  لتلك  مهًما  بعًدا  مهم  بعٍد  اإىل 
وا جزًءا  ا اإذا مل ُيعدُّ والتغيري الذي يقاومه النا�س ب�شراوة، خ�شو�شً
منه ولي�شوا على علم م�شبق به. وهناك من يرى اأن التغيري ميكن اأن 
يحدث ب�شكل تدريجي على �شعيد املوؤ�ش�شات؛ فهذا التغيري البطيء 
قد ل يفاجئ الأفراد، بل هم على الأرجح قد يتكيفون معه، يف حني 
اأن اآخرين رمبا ي�شتيقظون بعد فوات الأوان فيلقون حتفهم يف هذا 

الوعاء.
�شركة  تو�شلت  فقد  يجهل،  ما  الإن�شان عدو  ولأن  النغيم�س:  ويتابع 
ا�شت�شارات �شهرية يطلق عليها Prosci -بعد درا�شة األف �شركة-اإىل 
اأهمية  يعوا  مل  ما  الأفراد؛  اأمام  عائقًا  �شيبقى  املعرفة"  "غياب  اأن 
مع  التعامل  ح�شن  من  نهم  متكِّ التي  املعلومات  يف  والرغبة  التغيري 
رياح التغيري. كما ات�شح اأن منوذج اأدكار ADKAR ميكن من خالله 
من  ناجحة  خطة  و�شع  وكيفية  التغيري؟  البع�س  يقاوم  ملاذا  فهم 
اأربعة مهمة، وهي:  اأكمل وجه؟ فهناك عوامل  خالله لإمتامه على 

"الوعي"، و"الرغبة"، و"القدرة"، و"الإلزام".
�شقور ال تطري

بعنوان:  كتابه  يف  عبدامللك  بن  مروان  يحدد  مت�شل،  �شياق  ويف 
"مقتطفاتي يف التنمية الب�شرية، القيادة، تطوير املهارات"، اأ�شباب 

ي�شتهلها  مهمة،  ت�شاوؤلت  الظاهرة؛ من خالل طرح  تداعيات هذه 

بقوله اإن ا�شتمرار املوظف يف وظيفة ما ملدة زمنية يعتمد على عوامل 
حتركها، ومنها: هل ت�شعر بال�شغف نحو وظيفتك؟ هل ت�شتفيد من 
املهنية؟  ل�شريتك  الوظيفة  قدمت  وهل  منها؟  وتتعلم  الوظيفة  تلك 
فاإذا كانت الإجابة عليها بـ "ل"؛ فمن املوؤكد اأنك اأنت كب�س لوظيفة 
عليها  يطلق  التي  احلالة  وهي  الوظيفة،  فخ  يف  ووقعت  حتبها،  ل 
القت�شاديون م�شطلح "مغالطة التكلفة الغارقة". وَمن يعانون من 
مثل هذه احلالة ي�شبههم بال�شقر الذي ل ي�شتطيع الطريان؛ ب�شبب 
ي�شتطيعون  ل  فهم  َثمَّ  ومن  حاجز؛  اأو  بغطاء  غطيتا  قد  عينيه  اأن 
م�شاهدة اخليارات الأخرى املتوافرة يف �شوق العمل، والتي قد تتيح 
الالحقة،  النقطة  اإىل  ينقلنا  ما  وهذا  مهنًيا.  ال�شعود  فر�س  لهم 
الذين وقعوا يف فخ  التي يختلقها هوؤلء  الأعذار  اأو  املعتقدات  وهي 
مثل  اعتقاد  فهو  الفخ،  هذا  للوقوع يف  الثاين  ال�شبب  اأما  الوظيفة. 
واملجتمع  الآخرين  يلومون  وجتدهم  خيارات،  توجد  ل  باأنه  هوؤلء 
الأف�شل.  باأنهم  لالقتناع  وي�شلون  بل  اأنف�شهم،  يلومون  ول  واحلظ 
كذلك يرى اأن ال�شبب الثالث هو اخلوف من املجهول، واأن املهارات 
واملعارف والقدرات التي ميتلكونها يف وظائفهم احلالية لي�شت كافية 
ومتوائمة مع جدارات الوظائف اجلديدة. هذا بالإ�شافة اإىل �شبب 
اآخر وهو وهم الأمان الوظيفي، حيث يعتقد كثري من املوظفني باأن 
املهني  والتطور  النمو  فر�س  لهم  يحقق  معينة  بوظائف  مت�شكهم 
ب�شاأن  قلق  دون  العمل  يف  ال�شتمرار  و�شمان  املالية  واملميزات 

م�شتقبله.
3 حلول

وي�شف مروان بن عبدامللك العالج للخروج من "فخ" الوظيفة؛ 
من خالل 3 حلول، كالتايل:

•ابداأ والغاية يف ذهنك: فهذا ما يعد اإحدى العادات ال�شبع للنا�س 
الأكرث فاعلية لـ"�شتيفن كويف" الذي ذكر اأن تكت�شف نف�شك وحتدد 

اأهدافك وقيمك ال�شخ�شية العميقة.
•�شع ا�شرتاتيجيات لأهدافك الوظيفية: فاإذا اأردت تغيري م�شارك 
الوظيفي؛ فطور جوانب ال�شعف لديك من قدرات ومهارات ومعرفة، 

وفكر يف ال�شهادات املهنية اخلا�شة بالوظيفة اجلديدة.
ر  وذكِّ موقعك،  م�شوؤولية  وحتمل  ال�شلبي،  التفكري  عن  •توقف 
نف�شك باأن وظيفتك التي مل تعجبك مل تكن ب�شبب الآخرين، واإمنا 
باختيارك اأنت وحدك: خذ قرارات جديدة وتوقف عن جميع اأ�شابع 
التهام وامل�شوؤولية التي وزعتها على الآخرين �شابًقا عندما وقعت يف 

"فخ" الوظيفة.
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دراســـات

د.حسان المؤنس يبحث تعديالت وتطور 
طرق شغل الوظائف العامة 

مرونة للجهات 
لالستفادة القصوى 
من مواردها البشرية 

وحوكمة إدارتها
ومواكبة  �شاملة  تنموية  نه�شة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شهد 
التعديالت  اإجراء عدد من  املهم  العاملية؛ ولذلك بات من  املعايري  الأحدث 
ما  بينها  والتي من  التنظيمية،  واللوائح  االأنظمة  والتغيريات يف عدد من 
يتعلق بالوظائف العامة؛ حتى تلبي طموحات وطننا وت�شهم يف االرتقاء 
باأداء موؤ�ش�شاتنا العامة، يف ظل التحديات التي جتتاح العامل باأ�شره. ومن 
باململكة  الوظائف  من  النوعية  هذه  �شغل  طرق  تناول  فاإن  املنطلق  هذا 
والتي  املهمة،  املو�شوعات  من  يعد  التعديالت احلديثة  وتطورها يف �شوء 
مت�ش قطاعًا كبريًا من مواطنينا، وال �شيما املوظفني. وهو مو�شوع البحث 
الذي اأجراه د.ح�شان بن خمتار املوؤن�ش، ون�شرته جملة "االإدارة العامة" يف 
عددها االأحدث، ال�شادرة عن معهد االإدارة العامة، ون�شلط عليه ال�شوء 

يف ال�شطور التالية.

خيارات بديلة
ينوه البحث اإىل اأن الإح�شائيات احلديثة ت�شري اإىل زيادة عدد 
ر  تطوَّ اأن  بعد  ال�شعودية  العربية  اململكة  املوظفني احلكوميني يف 
عام  األف   900 وُرتبهم-من  ت�شنيفاتهم  اختالف  عدُدهم-على 
1427هـ، اإىل اأكرث من مليون و530 األف عام 1438هـ، مقابل اأكرث 
من 3 ماليني عامل يف القطاع اخلا�س )ح�شب اإح�شائية الهيئة 
موظفي  ن�شبة  فــاإن  وبالتايل  2019م(؛  لعام  لالإح�شاء  العامة 
القطاع العام ُتعادل 50% من ن�شبة العاملني بالقطاع اخلا�س؛ اأي 
ما ُيقارب 26% من ن�شبة القوى العاملة من ال�شعوديني. وبذلك 
تقرتب ن�شبة التوظيف احلكومي يف اململكة من اأعلى الن�شب يف 
العامل. وملجابهة حتديات التوظيف يف القطاع العام وتطوير راأ�س 
اخلدمة  نظام  على  احلديثة  التعديالت  جــاءت  الب�شري،  املــال 
الب�شرية- املــوارد  اجلديدة-لئحة  التنفيذية  ولئحته  املدنية 
لتمنح جهة الإدارة خياراٍت بديلًة ل�شدِّ احتياجاتها من املوظفني.

تقليدية وحديثة
ي�شنف د.ح�شان املوؤن�ش تطور طرق �شغل الوظائف العامة 

يف اململكة اإىل ت�شنيفني، كاالآتي:
•الطرق التقليدية: تتحدد يف 5 طرق؛ وذلك بعد اأن اأبقت 

التعديالت اجلديدة على ُطُرق �َشْغل الوظائف العامة التي 
اعتمدتها اأنظمة ولوائح اململكة منذ �شدور اأول نظام للموظفني، 

وهي: التعيني، والرتقية، والتكليف، والنقل، والإعارة.
•الطرق احلديثة: فقد منحت الالئحة التنفيذية اجلديدة 
للموارد الب�شرية يف اخلدمة املدنية اللجوء اإىل طريقتني هما: 

ال�شتعارة، والتعاقد. وذلك ب�شكل اأ�شلي ولي�س على �شبيل 
ال�شتثناء.

اآثار قانونية
املرتتبة عن هذين  القانونية  الآثار  د.املوؤن�س  يناق�س  عقب ذلك 
التقليدية  بالطرق  اخلا�شة  ــار  الآثـ لهذه  فبالن�شبة  النوعني؛ 
اأو�شع  �شالحيات  منح  اأولهما:  زاويتني،  من  الباحث  يتناولها 

وحتديد  بتو�شيح  تتعلق  والثانية  الإداريــة،  للجهة  اأكرب  ومرونة 
الآثار  اأما  الوظائف.  �شغل  اآليات  اإىل  اللجوء  و�شروط  �شوابط 
 4 خالل  من  في�شتعر�شها  احلديثة  بالطرق  املتعلقة  القانونية 
مواكبًة  العامة؛  للوظيفة  ال�شعودي  املفهوم  تغري  الأوىل:  زوايــا، 
التكييف  يف  النظر  ــادة  اإعـ وثانيتهما:  احلديثة،  لالجتاهات 
القانوين لعالقة الدولة بالعاملني فيها، والثالثة: حتديد القانون 
املطبَّق وعدم امل�شاواة اأمامه، والرابعة: حتديد اجلهة املخت�شة 

بنظر منازعات موظفي الإدارة.
اإ�شكاالت ومرونة

اأن  اأبرزها  والتي  املهمة،  النتائج  من  عدد  اإىل  الباحث  وتو�شل 
التي  القانونية  الثغرات  بع�س  ب�شد  تقم  التعديالت اجلديدة مل 
ومن  املوظف،  من  النقل  طلب  كم�شاألة  �شابًقا،  موجودة  كانت 
اللجوء  يف  التو�شع  عند  عملية  اإ�ــشــكــالت  عــدة  حــدوث  املتوقع 
املراكز  بني  تفاوت  وخلق  العامة،  الوظائف  ل�شغل  التعاقد  اإىل 
خمتلف  وموظفي  ناحية  مــن  اجلــهــة  نف�س  ملوظفي  القانونية 
للجهات  املرونة  من  املزيد  واإ�شفاء  اأخــرى،  ناحية  من  اجلهات 
الإدارية مبا يخدم التوجه العام لال�شتفادة الق�شوى من املوارد 

الب�شرية للجهات احلكومية وحوكمة اإدارتها.
تعديالت واإ�شافات وم�شاواة

املوؤن�س بتعديل  النتائج والبحث؛ يو�شي د.ح�شان  ويف �شوء هذه 
النقل بحيث ميكن  اآلية  باإ�شافة مادة يف  الب�شرية  لئحة املوارد 
للموظف طلب النقل، وباإ�شافة مواد اإىل الالئحة نف�شها للن�س 
على الأثر املرتتب عن عدم تنفيذ قرارات �شغل الوظيفة املتعلقة 
بالرتقية والتكليف والإعارة وال�شتعارة والتعاقد، وحتديد �شروط 
اللجوء اإىل جتديد بع�س اآليات �شغل الوظائف العامة، ومراعاة 
ودرا�شة  املت�شابهة،  الوظيفية  تب  والرُّ الفئات  بني  امل�شاواة  مبداأ 
مع  ولوائحه  املدنية  اخلدمة  نظام  دمج  وجــدوى  اإمكانية  مدى 

نظام العمل ولوائحه.

 ،،  ثغرات وإشكاالت عملية 

وتفاوت بين المراكز القانونية 
للموظفين

 ،، دمج نظامي والئحتي 
العمل والخدمة المدنية وضرورة 

تعديل وإضافة مواد
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ُيْق�َسد مبحو العقوبة التاأديبية اعتبارها كاأن مل تكن بالن�سبة للم�ستقبل؛ 

اإذ ُتْرفع اأوراق العقوبة من ملف خدمة املوظف. ولقد جاءت فكرة حمو 

العقوبة التاأديبية اأو ما ُيطلق عليه رد االعتبار االإداري من اأنه يتعني اأال 

ا طيلة مدة خدمة املوظف، بل ال بد  التاأديبية ممتدًّ اأثر العقوبة  يكون 

من ت�سجيع املوظف على اال�ستقامة وتدارك اأخطائه. 

ت��اأدي��ب  ن��ظ��ام  امل���ادة )45( م��ن  ال��ق��ان��وين يف  وي��ج��د حم��و العقوبة �سنده 

امل��وظ��ف��ني ال�����س��ادر ب��امل��ر���س��وم امللكي رق��م )م/7( وت��اري��خ 1391/2/1ه������، 

ال��ع��ق��وب��ات  حم��و  ي��ط��ل��ب  اأن  "للموظف  اأن:  ع��ل��ى  ��ه��ا  ن�����سُّ ج���رى  وال��ت��ي 

التاأديبية املوقعة عليه بعد م�سى ثالث �سنوات من تاريخ �سدور القرار 

مبعاقبته، ويتم حمو العقوبة بقرار من الوزير املخت�ص". ون�ست املذكرة 

التف�سريية لنظام تاأديب املوظفني على اأنه: "واإذا كانت املادة )45( تقرر 

حق املوظف يف اأن يرد اعتباره االإداري بعد ثالث �سنوات من تاريخ �سدور 

والكفاءة  و�سلوكه  فاإن ذلك رهن بح�سن �سريته  التاأديبي بحقه،  القرار 

التي اأظهرها يف اأداء عمله خالل فرتة االختبار هذه ...".

التاأديبية  العقوبة  حمو  اأن  على  ق�سائه  يف  املظامل  دي��وان  ا�ستقر  ولقد 

امل�ستقر  م��ن  اأن��ه  "ومبا  ب���اأن:  فق�سى  االإداري����ة،  للجهة  تقديرية  �سلطة 

فقًها وق�ساًء اأنه ما مل ين�ص النظام على اإلزام جهة االإدارة باتخاذ قرار 

معني بحق من احلقوق فاإنه ال ميكن للق�ساء اإلزام جهة االإدارة به، وما 

يطالب به املدعي من حمو العقوبات ال�سادرة بحقه التي م�ست عليها 

اآنفاً،  اإليها  امل�سار  امل��ادة )45(  املن�سو�ص عليها يف  للمحو  النظامية  املدة 

والتي اإن قررت اأن حق املوظف املطالبة مبحو العقوبات االإدارية ال�سادرة 

تقدير  ولها احلرية يف  االإدارة  ل�سلطة جهة  اأن ذلك مرتوكاً  اإال  بحقه، 

محو العقوبة التأديبية..حٌق 

للموظف أم سلطة تقديرية 

للجهة اإلدارية؟

أنظمة ولوائح

د.أحمد العجمي
معهد اإلدارة العامة

   أستاذ القانون العام المساعد

وال  االإدارة،  جلهة  التقديرية  بال�سلطة  يعرف  ما  وهو  عدمه،  من  ذلك 

االإدارة يف تقديرها لذلك؛  نف�سه حمل  اأن يحل  االإداري  للق�ساء  ميكن 

االأقدر  بن�ساطها وموظفيها هي  الدائم  االإدارة الرتباطها  اأن جهة  ذلك 

على تقدير ذلك مبا تبتغيه من حتقيق م�سلحة عامة بكامل ن�ساطها، 

وهذا كله مقيد وم�سروط باأال يكون هناك اإ�ساءة يف ا�ستعمالها ل�سلطتها 

رقم  1432ه���،  لعام  1/11528/ق  االبتدائية  الق�سية  )رق��م  التقديرية." 

ق�سية اال�ستئناف 6616/ق لعام 1436ه���، تاريخ اجلل�سة 1437/1/30ه���، 

ال�ساد�ص، �ص  املجلد  ل�سنة 1437ه���،  االإداري��ة  واملبادئ  االأحكام  جمموعة 

.)342

واحلقيقة اأنني اأرى اأن حمو العقوبة التاأديبية هو حٌق للموظف ب�سريح 

التف�سريية على  املذكرة  اأكدته  ما  االإي��راد، وهو  �سالفة  امل��ادة )45(  ن�ص 

هذا  يف  االإداري����ة  اجلهة  �سلطة  تنتفي  وبالتايل  بيانه؛  ال�سالف  النحو 

ال�ساأن؛ ذلك اأنه ال ي�ستقيم القول بوجود �سلطة تقديرية للجهة االإدارية 

اإزاء حق مقرر نظاًما للموظف. غري اأن �سلطة االإدارة التقديرية تتجلى 

اأداء  يف  وكفاءته  امل��وظ��ف،  و�سلوك  �سرية  ح�سن  من  التحقق  يف  بو�سوح 

عمله خالل مدة ال�سنوات الثالث من تاريخ توقيع العقوبة عليه. فاإذا 

حتققت من ذلك؛ وجب عليها حمو العقوبة التاأديبية، واإال غدا امتناعها 

امل�سروعية،  بعدم  مو�سوًما  �سلبًيا،  ق���راًرا  التاأديبية  العقوبة  حمو  عن 

حقيًقا باإلغائه.

حمو  يف  االإداري���ة  للجهة  تقديرية  �سلطة  ثمة  لي�ص  اأن��ه  القول  و�سفوة 

العقوبة التاأديبية؛ اإذا ثبت لديها ح�سن �سرية و�سلوك املوظف، وكفاءته 

يف اأداء عمله خالل مدة ال�سنوات الثالث من تاريخ توقيع العقوبة عليه. 



19العدد 183 - نوفمبر - 182021 العدد 183 - نوفمبر - 2021

 أفكار إدارية
 »خارج الصندوق« 

االأمريكي  مثل  واملتخ�ش�شون،  اخلرباء  ينظر 
االآخرين،  ق�ش�ش  اإىل  �شبكيوالند"،  "روبني 
اأف�شل  باعتبارها  االإداري،  املجال  يف  بخا�شة 
اأنف�شهم،  اكت�شاف  واإعادة  لنجاحهم،  الطرق 
وا�شتنها�ش قدراتهم، وجتويد اأدائهم من خالل 
عن  ف�شاًل  منها،  امل�شتفادة  الدرو�ش  ا�شتخال�ش 
والتحفيز  واالهتمام  للحما�ش  مثرية  اأنها 
على  يقت�شر  ال  االأمر  فاإن  كذلك  والت�شلية. 
عن  الباحثني  لل�شباب  تربز  واإمنا  فقط،  هذا 
ع�شرنا  اأن  التميز  اإىل  واملتطلعني  التوظيف 
احلايل ميكنك النجاح فيه ب�شهولة! من خالل 
ال�شندوق.  خارج  والتفكري  ذاتك،  تطوير 
هذه  من  العديد  عرب  معكم  ن�شتعر�شه  ما  هذا 

الق�ش�ش على �شفحات "التنمية االإدارية".

قصص ملهمة
 للقـــــــــــــــــــــــادة

 والـــــــمديــريـــن 
والــموظـفـين

 ،، ملح الطعام يحدد مسيرة 

المديرين في »فورد«!

موقع "اجلزيرة"-ففي عام 1996م اأعلنت ال�شلطات املحلية يف ولية 
وا�شنطن تاأكيدها اأن هناك عالقة بني حالت الت�شمم ببكترييا الـ"اإي 
كولي" التي اأ�شابت 60 �شخ�شًا بالت�شمم، ومقتل طفل، وبني ع�شري 
الدعاوى  ع�شرات  عليها  انهالت  والتي  ال�شركة؛  تنتجه  الذي  التفاح 

الق�شائية.
مديرها  خرج  "اأودوال"؛  اإدارة  اتخذتها  اإجـــراءات  �شل�شلة  و�شمن 
كافة  �شحب  بقرار  ويليام�شون"  "�شتيفن  التنفيذي-حينئذ-ويدعى 
رت  وُقــدِّ واجلــزر.  التفاح  ع�شري  على  حتتوي  التي  ال�شركة  منتجات 
اخل�شائر الأولية لل�شركة بـ6.5 مليون دولر، مع حتمل ال�شركة كامل 
امل�شوؤولية، واأعلن اأي�شًا اأن ال�شركة �شتتكفل بكافة امل�شاريف العالجية 
ب�شبب  �شخ�س  اأي  بها  ي�شاب  �شحية  متاعب  اأو  اآثــار  لأي  والطبية 
منتجاتها على نفقتها. كذلك جتدر الإ�شارة اإىل ما حلق بال�شركة من 
خ�شائر اأخرى متثلت يف خ�شارتها ثلث قيمتها الت�شويقية، ومثولها اأمام 
الق�شاء وتوقيع غرامة كبرية عليها بقيمة مليون ون�شف املليون دولر. 
هذه  يف  املهم  ال�شيء  اأن  "اأودوال"  �شركة  اأدركــت  ذلك  من  وبالرغم 
الأزمة والدر�س الذي ا�شتوعبه م�شوؤولوها هو ال�شمود وعدم النهيار، 
اإمكانياتها- كافة  �شخرت  فقد  العمالء.  ثقة  ا�شتعادة  يف  والتفكري 
باأكرب  يومية  �شفحة  وحجزت  عامة،  عالقات  حملة  تقريبًا-لإطالق 
ال�شحف الأمريكية انت�شارًا؛ ل�شرح موقفها، واإجراء حتديثات م�شتمرة 
حت�شني  عملية  وجتــاه  املت�شررين،  جتــاه  تتخذها  التي  لــالإجــراءات 
منتجاتها، واإ�شالح م�شاكل التلوث يف م�شانعها، وترقية نظام التحكم 
يف اجلودة والأمان اإىل اأف�شل نظام ممكن؛ مما جعل جمهورها يتقبل 
�شهرين من هذه  التفاح عقب  لع�شري  منتجها  باإعادة طرح  اإعالنها 
وحققت  بل  تتعايف،  "اأودوال"  �شركة  كانت  2001م  عام  ويف  الأزمــة. 
اأرقامًا جيدة يف �شوق الأغذية وامل�شروبات بالوليات املتحدة، وب�شبب 
هذا النجاح؛ خططت �شركة "كوكا كول" لال�شتحواذ عليها مقابل 186 

مليون دولر.
10 ماليني دوالر

 IBM والآن عزيزي القارئ انظر كيف ج�شد "توم واط�شون" ثقافة �شركة
يف قراراته عندما كان قائدًا لها؟ هذا ما يرويه لنا موقع "املر�شال": 

 ،، 3 قرارات صعبة للصقر 
لتحويل التغيير المؤلم إلى نجاح

ملح الطعام
اأوىل هذه الق�ش�س، ترويها لنا مدونة "اأراجيك" التي تقدم ق�ش�شًا 
نهجها،  على  ي�شري  كي  العربي؛  لل�شباب  كنماذج  الإداري  املجال  يف 
�شلوك  اأهمية  اإىل  الق�شة  ت�شري  والعمل.   التوظيف  خا�شة يف جمال 
املواقف  اإزاء  اأفعالهم  وردود  ت�شرفاتهم  عنه  تك�شف  وما  املديرين 
واأول  "فورد"  موؤ�ش�شة  فورد"-مالك  "هرني  كــان  فعندما  املختلفة. 
كان  فاإنه  اجلــدد،  املديرين  اأحــد  تعيني  اأمريكا-ينوي  يف  ملياردير 
املرتقب  املدير  اأ�شاف  فاإذا  يختربه.  لكي  الغذاء؛  لتناول  معه  ياأخذه 
تعيينه،  يرف�س  كان  "فورد"  فاإن  يتذوقه؛  اأن  بدون  الطعام  اإىل  امللح 
فقد كان "فورد" يعترب هذا دللة على اأن املدير املرتقب �شيقوم بتنفيذ 

اخلطط اجلديدة قبل اأن يختربها.
مهند�ش "غري تقليدي"

موقع  يذكره  ما  الذي-بح�شب  الزبون  هذا  ق�شة  اإىل  معكم  وننتقل 
يذهب  حني  اأنه  من  ي�شكو  �شيارته  وكالة  اإىل  الإدارة"-ذهب  "علوم 

ل�شراء البوظة من املتجر املجاور لبيته فاإن �شيارته ل تعمل اإذا ا�شرتى 
الفانيال  اأو  بال�شوكولته  "بوظة"  ا�شرتى  اإذا  اأما  بالفراولة!  "بوظة" 

فاإنها تعمل! ظن موظف ال�شتقبال اأن الرجل ميزح اأو اأنه غري عاقل! 
ولكن الزبون اأ�شر؛ فاأر�شلت الوكالة مهند�شًا فوجد اأن امل�شكلة حقيقية 
واحتار يف تف�شريها! وا�شتمرت امل�شكلة والوكالة تهملها؛ لأنها ل تعرف 
وك�شف  امل�شكلة  تقليدي"  "غري  مهند�س  بحث  حتى  تف�شرها،  كيف 
مدخل  يف  جاهزة  تباع  الفراولة  "بوظة"  عبوات  كانت  فقد  اللغز! 
�شراء  يحتاج  بينما  دقيقتني،  �شوى  �شراوؤها  ي�شتغرق  ل  لذا  املحل؛ 
"بوظة" ال�شوكولته والفانيال اإىل 5 دقائق، وكان نظام ت�شغيل ال�شيارة 

ي�شخن ب�شرعة بحيث ل يعمل مره اأخرى عندما تطفئ ال�شيارة اإل بعد 
اأن يربد قليال وذلك بعد 4 دقائق تقريبا!

قوة االإعالم
للمنظمات  ميكن  رهيبة؛  قــوة  اأ�شبح  ــالم  الإع اأن  فيه  �شك  ل  وممــا 
ما  وهو  غريها.  مع  وتناف�شيتها  جناحها  م�شرية  يف  توظيفه  املختلفة 
ن�شتخل�شه من ق�شة �شركة "اأودوال" للمنتجات الغذائية وامل�شروبات 
اأورده  ما  عليها-بح�شب  تق�شي  اأن  كادت  عاتية  لأزمة  تعر�شت  التي 
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رهيبًا  خطاأ  النا�شئني  التنفيذيني  املديرين  اأحد  ارتكب  مرة  ذات  اإذ 
كلف ال�شركة حوايل 10 ماليني دولر؛ فتم ا�شتدعاء املدير ال�شغري 
اإىل مكتب "توم واط�شون"، حيث نظر املدير ال�شغري اإىل رئي�شه وقال 
األي�س كذلك؟!" عندها  ا�شتقالتي،  تقدمي  تريد مني  اأنك  "اأعتقد  له: 
اأن ت�شتغني  "بالطبع ل ميكن لل�شركة  "واط�شون"، وقال له:  اإليه  نظر 

عنك، لقد اأنفقنا للتو 10 ماليني دولر يف تدريبك!"
للمخطئني؛  اأخــرى  فر�شة  اإعطاء  يف  تتمثل  الق�شة  هذه  من  العربة 
كون  لل�شركة؛  ولئهم  من  ويزيد  اأكرث  ذلك حري�شني  يجعلهم  فرمبا 

ال�شركة اأبقت عليهم ومل تف�شلهم.
امللياردير املطرود!

ق�شى  الذي  جون�شون"  "وال�س  رددها  التي  الكلمات  هذه  يف  ولرنكز 
عمره كله-تقريبًا-يعمل يف ور�شة اأخ�شاب: "لو علمت اأين يقيم مديري 
يف العمل )الذي طردين من امل�شنع واأنا يف الأربعينيات من عمري( 
اإليه، وقدمت له ال�شكر اجلزيل، وباقات الورود على اأنه قام  لذهبت 
اأكون  لكي  الأوىل؛  اخلطوة  اتخاذ  يف  �شاعدين  بذلك  لأنــه  بطردي؛ 
مليارديراً". تفا�شيل و�شبب هذه الق�شة يرويها لنا موقع "اجلزيرة"، 
فقد  الوحيد.  "جون�شون"  رزق  م�شدر  هي  احلرفة  هذه  كانت  حيث 
التي  الوظيفة  كلها على هذه  ال�شخ�شية  وبنى حياته  وا�شتقر،  تزّوج، 
من  الأربعني  �شن  اإىل  و�شل  حتى  �شغريًا،  كان  اأن  منذ  عليها  تعّود 
عمره. ثم مت طرده من العمل. هكذا بب�شاطة، اأبلغه مديره يف العمل 
اأنه مطرود نهائيًا من امل�شنع ال�شغري الذي ق�شى فيه معظم وقته، 

حتى و�شل لالأربعني.
�شوى  اأخرى  مهنة  اأي  احلياة  يف  يجيد  ول  اأبناء،  ولديه  اأ�شرة،  لديه 
بالن�شبة  يعترب  رمبــا  عليه،  ُيح�شد  ل  موقف  املجال.  هــذا  يف  العمل 
اأن يبداأ  اأمامه من مفر، �شوى  للكثريين منا �شربة قا�شية. ومل يكن 
الذي  ال�شغري  البيت  برهن  فقام  كربى،  خماطر  لها  �شغرية  جتارة 
اأن يقوم ببناء منزلني �شغريين اآخرين  اأ�شرته، مقابل  يعي�س فيه مع 
و�شع فيهما كل خربته يف الت�شميم. وبالفعل مت بيع املنزلني وا�شرتد 

قيمة الرهن.
وك�شب �شيئًا اآخر اأكرث اأهمية من قيمة الرهن، وهو اإعجاب املقاولني؛ 
وت�شميمات  بطرق  املنازل  من  املزيد  لبناء  تنهال  العرو�س  فبداأت 
خمتلفة. بعد 5 اأعوام من طرده من وظيفته، والعمل يف بناء املنازل 
ال�شغرية؛ اأ�شبح "جون�شون" متخ�ش�شًا يف هذا املجال، وك�شب اأمواًل 
 .Holiday Inn طائلة اأّهلته لأن يقرر بناء اأول فندق له، قام بت�شميته
العامل  يف  مدينة  كل  يف  فــروع  له  الــذي  ال�شهري  العاملي  الفندق  هذا 

تقريبًا.
فّرا�ش يف مايكرو�شوفت

اإجراء  ا�س-بعد  بوظيفة-فرَّ للعمل  مايكرو�شوفت  ل�شركة  رجل  تقدم 
املقابلة والختبار )تنظيف اأر�شية املكتب(؛ اأخربه مدير التوظيف باأنه 
قد متت املوافقة عليه، و�شيتم اإر�شال قائمة باملهام وتاريخ املبا�شرة يف 
اأملك جهاز  ل  ولكنني  الرجل:  اأجاب  الإلكرتوين.  الربيد  العمل عرب 
كمبيوتر، ول اأملك بريدًا اإلكرتونيًا! رد عليه املدير )با�شتغراب(: من 
اأ�شاًل ومن ل وجود له فال  اإلكرتونيًا فهو غري موجود  ل ميلك بريدًا 

يحق له العمل.
الرجل  خــرج  حيث  اأنالين"،  "لها  موقع  مع  الق�شة  اأحــداث  ونتابع 
اأن  الأمل يف احل�شول على وظيفة، فكر كثريًا ماذا ع�شاه  فاقد  وهو 
اإىل  ذهــب  عميق  تفكري  بعد  دولرات.   10 �شوى  ميلك  ل  وهــو  يعمل 
حمل اخل�شار، وقام ب�شراء �شندوق من الطماطم، ثم اأخد يتنقل يف 
الأحياء ال�شكنية ومير على املنازل ويبيع حبات الطماطم. جنح الرجل 
يف م�شاعفة راأ�س املال، وكرر العملية نف�شها 3 مرات اإىل اأن عاد اإىل 
اأنه ميكنه العي�س  اأدرك  منزله يف اليوم نف�شه وهو يحمل 60 دولرًا. 
ال�شباح  يف  يخرج  يوميًا.  العمل  بنف�س  يقوم  فاأخذ  الطريقة؛  بهذه 

الباكر ويرجع لياًل.
حتى  �شاحنة،  ثم  عربة،  ب�شراء  فقام  تت�شاعف؛  بداأت  الرجل  اأرباح 
اأ�شبح لديه اأ�شطول من ال�شاحنات لتو�شيل الطلبات للزبائن. بعد 5 
�شنوات اأ�شبح الرجل من كبار املوردين لالأغذية يف الوليات املتحدة.

 ،، عصير التفاح يعصف

 بـ »أودواال« األمريكية لوال 
اإلعالم واستعادة ثقة عمالئها

 ،، مهندس يحل لغز تشغيل 
سيارة بالشوكوالتة أو الفانيال 

وليس بالفراولة!

على  تاأمني  بولي�شة  �شراء  يف  الرجل  ر  فكَّ اأ�شرته  م�شتقبل  ول�شمان 
راأيه  ا�شتقر  مفاو�شات  وبعد  التاأمني  �شركات  باأكرب  فات�شل  احلياة؛ 
على بولي�شة تنا�شبه. طلب منه موظف �شركة التاأمني اأن يعطيه بريده 
الإلكرتوين، اأجاب الرجل: "ولكنني ل اأملك بريدًا اإلكرتونيًا!". رد عليه 
بناء  يف  وجنحت  اإلكرتونيًا،  بريدًا  متلك  "ل  )با�شتغراب(:  املوظف 
هذه الإمرباطورية ال�شخمة! تخيل لو اأن لديك بريدًا اإلكرتونيًا! اأين 
�شتكون اليوم؟". اأجاب الرجل بعد تفكري: "فرا�س يف مايكرو�شوفت!".

الراأ�ش والذيل
التي  الــزوجــات  اإحــدى  فعلته  ما  اإىل  الإدارة"  "علوم  موقع  ويتطرق 
لها طبقًا  واأنها قدمت  ل�شديقتها  زيارتها  زوجها عن  جل�شت حتدث 
زوجته  من  الــزوج  فطلب  قبل،  من  مثله  تذق  مل  امل�شوي  ال�شمك  من 
اأن تاأخذ الطريقة ليتذوق هذا الطبق الذي ل يقاوم. ات�شلت الزوجة 
"نظفي ال�شمكة ثم  وبداأت تكتب الطريقة و�شديقتها حتدثها فتقول: 
اغ�شليها، �شعي البهار ثم اقطعي الراأ�س والذيل ثم اأح�شري املقالة". 

هنا قاطعتها الزوجة: "وملاذا قطعتي الراأ�س والذيل؟"
فكرت ال�شديقة قليال ثم اأجابت: "لقد راأيت والدتي تعمل ذلك! ولكن 
�شاألتها:  ال�شالم  وبعد  بوالدتها  ال�شديقة  ات�شلت  اأ�شاألها".  دعيني 
تقطعني  كنت  ملاذا  اللذيذ  امل�شوي  ال�شمك  لنا  تقدمني  كنت  "عندما 

راأ�س ال�شمكة وذيلها؟" اأجابت الوالدة: "لقد راأيت جدتك تفعل ذلك! 
ولكن دعيني اأ�شاألها". ات�شلت الوالدة باجلدة وبعد الرتحيب �شاألتها: 
عليك  ويثني  اأبــي  يحبه  كــان  الــذي  امل�شوي  ال�شمك  طبق  "اأتذكرين 

عندما حت�شرينه؟"
ال�شر  ما  "ولكن  قائلة:  بال�شوؤال  فبادرتها  "بالطبع"،  فاأجابت اجلدة: 
وراء قطع راأ�س ال�شمكة وذيلها؟" فاأجابت اجلدة بكل ب�شاطة وهدوء: 
�شوى مقالة  لدي  يكن  ومل  متوا�شعة  وقدراتنا  ب�شيطة  "كانت حياتنا 

�شغرية ل تت�شع ل�شمكة كاملة"!
متثل هذه الق�شة واقع الكثري من العاملني يف املن�شاآت، فهم ي�شتمرون 
بالقيام باأعمال روتينية واتخاذ اإجراءات معينه واإتباع حلول متكررة 
دون التفكري يف املتغريات وامل�شتجدات؛ لأن اأب�شط واأ�شهل �شيء هو اأن 
نفعل ما كنا نقوم به دومًا؛ وهذا بدوره ي�شبب هدرًا ل داعي له ويكبد 
املتزايدة  واملناف�شة  التحديات  بالإمكان تالفيها. ومع  م�شاريف كان 
يحتاج العاملون اإىل ابتكار اأفكار جديدة واإيجاد حلول للم�شاكل التي 
تواجههم بعيدًا عن اأ�شلوب التفكري الرتيب والو�شائل التقليدية املكلفة.
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تطلَّب الأمر ع�شر �شنوات حتى انتقل اإىل بيئة عمل خمتلطة، و�شنوات اإ�شافية من اخلربة والتجارب؛ حتى 
اخرج بدليل اإر�شادي يوجه م�شاري فيها.

وجدتني يف بداية حياتي العملية بحاجة دائمة لأخذ تو�شية والدّي قبل قبويل باأي وظيفة، اإذ مل اأرد ال�شطدام 
بهما بينما تلُحّ علَيّ احلاجة اإىل ال�شتقالل املادّي. وهكذا وجدت يف اخليارات الأب�شط والأقل طموًحا واإثارة 

للجدل �شمان قبولهما خياري دومنا نقا�س. 
�شت  لل�شيدات وقدمت درو�ًشا خ�شو�شية لطالبات اجلامعة، وكتبت يف �شحيفة ودَرّ عملت يف مركز تدريب 
غياًبا  الرجايل  العن�شر  الوظائف غياب  كل هذه  بني  امل�شرتك  والقا�شم  بها.  الناطقات  لغري  العربية  اللغة 

تاًما، اأو وجوده يف نطاق حمدود.
بني جتربتي اجلامعية وجتربة العمل يف بيئة ن�شائية منغلقة، ثم النتقال تدريجًيا اإىل فريق عمل خمتلط؛ 
اأ�شعر-اأحياًنا-كمن عا�س حيوات متعددة. واليوم اأفكر يف كل ال�شبل التي اتبعتها لأجنح اأو اأحاول النجاح يف 

بيئات العمل املتنوعة، وكل ذلك دومنا دليل عملي اأو نا�شح ير�شدين حول كيفية التعامل معها.
�شاأعمل يف بيئة خمتلطة!

وتزامنت هذه  العمل يف جمال جديد.  اإىل  النتقال  اأقدم على خطوة  �شنوات حتى  احتجت لأكرث من ع�شر 
من  فريق  مع  املقابلة  اأجريت  ال�شخ�شي.  امل�شتوى  على  وتغيريات  جديدة  مدينة  اإىل  انتقايل  مع  الوظيفة 

املوظفني وفوًرا ح�شلت على الوظيفة. عدت اإىل مدينتي لأخرب اأبي: �شاأعمل يف �شركة!
ت�شتح�شر كلمة "�شركة" يف ذاتها منط عمل ونظام عالقات وتوا�شل يختلف عن املدر�شة اأو املعهد مثاًل اأو 
العمل احلّر الذي كان مينح اأبي نعمة تواجدي يف البيت طوال اليوم. كنت قد هياأت نف�شي قبل اإبالغه لكل 

ال�شراعات التي �شتولدها هذه النقلة، لكن ل �شيء مما توقعته ح�شل.
عندما  امتعا�شه  ولحظت  اأبــي،  مع  طوياًل  نقا�ًشا  خ�شت  حني  املهني،  ما�شّيي  من  ق�شة  حينها  وتذكرت 
اأخربته باأن عملي يتطلب احلديث هاتفًيا مع موظفي الإدارة العليا يف جهة تعليمية. "ملاذا؟ األي�س هناك بريد 

اإلكرتوين؟ اأو مرا�شالت خطية؟".
كلما تذكرت هذه الق�شة ابت�شم

علَيّ  اقرتاحه  الأقل  على  اأو  اجلديدة،  لوظيفتي  القاطع  رف�شه  توقعُت  معي حينذاك  موقفه  منطلق  من  اإذ 
الأمر  جعل  الذي  ما  حقيقًة  اأعلم  ل  �شخ�شية.  مع�شلة  يومي  ب�شكل  العمل  ملقر  الذهاب  ت�شرِيّ  ا�شرتاطات 
خمتلًفا هذه املرة، هل تقدمي يف العمر؟ اأو طبيعة العمل وموقعه؟ يف احلقيقة مل اأخ�س هذا النقا�س مع اأبي 

اأو مع اأِيّ �شخ�س اآخر.
بعد عام من العمل عن بعد، اأعود اإىل نظام العمل التقليدي

ما اإن اأُعلن عن انتهاء العمل بالإجراءات الحرتازية، حتى �شارعت بع�س ال�شركات اإىل اإبالغ موظفيها باأَنّ 
نظامي الورديات والعمل عن بعد املتبعني يف 16 مار�س 2021م؛ قد تغري

ورمبا مل نخ�س النقا�س املتوقع؛ لأين انتقيت كلماتي بعناية وحتدثت بنربة حمايدة عن العمل واملهام والزمالء. 
لنتقل بعدها اإىل احلديث عن الجتماعات، و�شرورة عقدها يف مكاٍن واحد، �شواء مع املوظفني اأو العمالء.

ما الذي تعلمته حينها؟ اأن مو�شوع العمل يف بيئة خمتلطة مربك ومثري للجدل؛ ب�شبب جّديته واختالف النا�س 
عليه، و�شمحت لهذا الرتباك بالت�شلل اإيّل، ويف طريقتي بالتعاطي معه. لكن حني تعاملت معه بعفوية وثقة 

اأ�شبح الأمر مقبوًل لدّي، وباملح�شلة لدى والدّي. 
العثور على �شوتي

كانت امليزة الوحيدة التي وجدتها يف الن�شمام لأول وظيفة ببيئة خمتلطة تعُلّمي كَلّ �شيء من ال�شفر. كيف 

انتعشت طاقتي اإلبداعية وزاد من نجاحي

»دليلي اإلرشادي« لعمل المرأة في بيئة مختلطة

مقــال

هيفاء القحطاني

كاتبة ومدونة سعودية صانعة 
محتوى ومترجمة

اأحتدث؟ وكيف اأقدم عملي؟ وكيف اأتواجد يف مكان واحد مع الرجال 
دون الختناق ب�شوتي اأو ارتباكي حَدّ ال�شلل؟

كنت اأتعجب مثاًل، بعد انتهاء اجتماع مرهق، كيف يتحدث الزمالء 
العطلة  ق�شائهم  مكان  اأو  املف�شلة  براجمهم  عن  ا  بع�شً بع�شهم  مع 
اإن�شاين عميق  توا�شل  الأحاديث جزًءا من  القادمة. وجدت يف هذه 
يخفف عنا اأعباء املهام. وبالطبع مل يكن طريق تعلمي معبًدا بالورود، 
حتى واإن ظننت ذلك يف البدء. ففي ال�شنوات القليلة املا�شية تنقلت 
وتارًة  تــارة،  باملعرفة  معها  تعاملت  ملواقف  وتعر�شت  الوظائف  بني 

اأخرى باحلد�س.
تخل�شت من خجلي املربك، واخرتت الوقوف يف املنت�شف بني العزلة 
التامة والندماج الكلي مع الفريق. لكنني تنبهت لأنواع خمتلفة من 
واملنا�شب  املوارد  كتوزيع  ر�شمي  اأحدها  العمل.  التمييز داخل مكان 
ر�شمي  غري  واآخــٌر  اإليها.  الو�شول  من  متكيني  وعــدم  عــادل،  ب�شكل 
يظهر يف تفاعل الزمالء مع العمل الذي اأوؤديه وكيفية توا�شلهم معي. 
كنت واعية باأف�شلية كونك رجاًل �شمن فريق الرجال والفر�س التي 
تبنى مع روابطهم الجتماعية خارج �شاعات العمل. لكن كوين امراأة 
الأحاديث  متتد  حيث  امل�شاحات،  هذه  عن  غيابي  بال�شرورة  يعني 
هذه  وتعني  القهوة.  وجل�شات  كال�شرتاحات،  العمل،  �شاعات  خارج 
علَيّ  و�شيقع  مفقوًدا،  �شيكون  الن�س  من  جزًءا  اأن  الإجبارية  العزلة 

عبء اأكرب مللء هذا الفراغ والبقاء يف الدائرة.
حدود املقبول واملرفو�ش

منذ بداأت العمل يف بيئة خمتلطة مل اأجد منطقة وا�شحة متاًما فيما 
يخ�س التعامل مع اجلن�س الآخر. وجدتنا جميًعا رجاًل ون�شاًء نتعلم 
ودينامية  نف�شها،  العمل  جهة  بقواعد  ترتبط  م�شاحات  يف  التحرك 
الذي  للم�شروع  اإطراء زميلك  نعمل �شمنه، فمثاًل هل  الذي  الفريق 
هل  مقبول؟  مالحمك  �شحوب  على  تعليقه  هل  مقبول؟  عليه  عملِت 
ال�شاعات ملزمة لك؟ هل  اأماكن العمل خارج  الأن�شطة التي تقيمها 
نقبل الهدايا من الزمالء يف املنا�شبات ال�شخ�شية؟ كثري من الأ�شئلة 
مل اأجد لها اإجابات لدى الآخرين، لكن وجدتها لدّي. و�شرت اأقي�س 
قبويل التفاعالت الإن�شانية على اختالفها مبقدار القبول اأو النزعاج 
كيفية  اإىل  ير�شدك  وا�شح  دليل  ثمة  لي�س  نف�شي.  يف  ترتكه  الــذي 
اإخبارك  الوظيفية على  الأدلة  اإذ تقت�شر  التعامل مع مواقف كهذه؛ 

مبكان جلو�شك و�شروط الزّي وطرق التوا�شل.
معلومات  املبا�شر  مديري  طلب  ال�شابقة  وظائفي  اإحــدى  يف  فمثاًل 
ي�شارك معي  التوا�شل الجتماعي؛ كي  اإحدى من�شات  ح�شابي على 
املواد املرتبطة بالعمل. مل اأرف�س وتعاملت مع املو�شوع بعفوية. لكن 
عندما فكرت بالأمر لحًقا انزعجت، اإذ باإمكانه م�شاركة املواد على 

الربيد اللكرتوين الر�شمي.
وتاأكد انزعاجي لدى م�شاركتي الزميالت يف حديث واكت�شايف اأنهن 

اأو  املبا�شر  مديرهن  مع  ال�شخ�شي  هاتفهن  رقم  حتى  ي�شاركن  مل 
زمالئهن، واكتفني فقط بالتوا�شل عرب قنوات العمل الر�شمية.

اتبعتها، لكن  اأين  لو  اأحياًنا  اأنها تف�شيالت �شخ�شية، ووددت  اأدرك 
غياب الدليل الإر�شادي واخلربة و�شعاين يف م�شاحة التفاوت هذه.

دليل جتاربي االإر�شادّي
من  الآلف  وروؤيــة  خمتلطة،  بيئة  يف  العمل  جتربة  من  �شنوات  بعد 
رفيقات التجربة يبداأن العمل كل يوم، اأفكر يف الدليل ال�شامل الذي 
التي  الن�شائح  فهذه  خربتي  على  وبناء  جتاربنا.  مب�شاركة  �شيكتمل 

اأمررها للرفيقات:
•ارتبطي بدائرة قوية وداعمة من الن�شاء الناجحات، �شواء داخل 

املنظمة التي تعملني بها اأو خارجها.
كوننا  مثل  بها،  منا  ُو�شِ التي  النمطية  لل�شور  ت�شت�شلمي  •ول 
نحو  الواعي  غري  وانحيازنا  اخلــالفــات،  تاأجيج  وحبنا  عاطفيات، 

ال�شللية.
ا يوجه جهودك، حتى اإن مل  •اطلبي الإر�شاد واختاري قائًدا حقيقًيّ
يكن مرتبًطا بك اإدارًيا وب�شكل مبا�شر. ت�شوريه ميثل اجلانب املقابل 

من امل�شاألة؛ وبذا �شي�شهم يف تو�شيح ال�شورة الأ�شمل لك.
ذلك  �شاأن  فمن  والف�شول؛  ال�شتك�شاف  بنّية  حتديات  يف  •ادخلي 

تعزيز ثقتك يف نف�شك وتطوير مهاراتك.
•حددي اأهدافك وراجعيها با�شتمرار، وتاأكدي من معرفة مديرك 

املبا�شر اأو قائد الفريق بها وتقدميه الدعم واملالحظات.
ا ودومنا حاجة للرجوع اإىل جهة العمل. يذكرين ذلك  •تعلمي ذاتًيّ
بدخويل م�شارات وظيفية جديدة متاًما، وان�شغال اجلميع يف حميطي 

عن تقدمي اأي تو�شيح اأو تو�شية يل.
ي عن حماولة تغيري  •توقفي عن الرغبة يف الو�شول اإىل املثالية، وُكِفّ

�شفاتك بحًثا عن النتماء.
اء وكوين حا�شمة يف قراراتك. •عربي عن راأيك ب�شكل بَنّ

ذلك  مع  لإمكانياتك،  تقدير  وعدم  وا�شًحا  متييًزا  تواجهني  •قد 
حاويل قدر الإمكان األ ت�شيعي الوقت يف اإلقاء اللوم على اأحد، واأل 

يوؤثر �شلًبا على يوميات عملك.
•اإن واجهت اأي �شيناريو جديد دومنا دليل اإر�شادي اأو خطة عمل؛ 

ثقي بحد�شك وقي�شي على جتاربك الأخرى لتحديد خطوتك.
•قويل "نعم" يف وقتها، و"ل" يف وقتها، ول تقيدي نف�شك باحلاجة 

الدائمة لإر�شاء الآخرين.
مبجرد ان�شمامي اإىل بيئة عمل خمتلطة انتع�شت طاقتي الإبداعية. 
وزاد من جناحي احلايل؛ حر�س جهة العمل على م�شاعدتي وزمالئي 

يف جتاوز الختالفات غري املرئية، ودعمنا ب�شكل ل حمدود. 
واليوم ل اأندم على �شيء، فكل التجارب منحتني-ول تزال-خريطة 

النجاح يف عملي وحتقيق ذاتي.
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فوائدها كثيرة وإلزامية في شركات 
صينية وسويدية 

الريـــــــــاضة
 ميزة تنـــافسية 

للمنظمــات وتحــافظ 
على ليــــــاقة أداء 

الــــــموظفين 

مكانتها  املختلفة  العمل  بيئات  يف  الريا�شة  ممار�شة  تبواأت 
اأ�شبحت  حتى  املعا�شرة؛  واملنظمات  ال�شركات  لدى  املتميزة 
و�شعت  من�شوبيها.  اأداء  وجودة  اأدائها  ولياقة  لقوتها  مقيا�ًشا 
الكثري منها لتحفيزهم على ممار�شتها. وهو االجتاه الذي تدعمه 
واإدراكها  احلياة"،  "جودة  برناجمها  �شمن   2030 اململكة  روؤية 
اأنها  نعرف  اأن  فيكفي  عامة.  ب�شفة  الريا�شة  ممار�شة  اأهمية 
حققت زيادة يف ن�شبة امل�شاهمة يف الناجت املحلي مقدارها %170، 
اإن�شاء �شركات خا�شة  اإىل  اإ�شافة  ريال،  مليار  ما يعادل 5.6  اأي 
للمواطنني، ومن بني  الريا�شي، وخلق فر�ش وظيفية  لال�شتثمار 
ملمار�شيها  االإنتاجية  القدرة  زيادة  االقت�شادية  عوائدها  اأبرز 
االإجازات  ب�شبب  الغياب؛  اأيام  عدد  وتخفي�ش  عملهم  اأماكن  يف 
من  العديد  حتقق  الريا�شة  املوظفني  ممار�شة  اإن  املر�شية. 

الفوائد لهم وملنظماتهم، والتي نتعرف عليها يف هذا التقرير.

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

الطريقة ال�شويدية
يف  "Regus"-املتخ�ش�س  موقع  ــورده  ي مبا  التقرير  ن�شتهل 
ال�شويد- بها-يف  يق�شد    Friskvård كلمة  العمل-اأن  بيئات 

بالريا�شة  اخلا�س  العمل  مكان  بدل  اإىل  وت�شري  "العافية"،  حرفًيا 
يف  �شويدية  كرونة   7000 بحوايل  ُيقدر  الــذي  ال�شحية  والأن�شطة 
اأو  القوى،  األعاب  �شالت  ع�شوية  على  لالإنفاق  ُتخ�ش�س  العام، 
جل�شات  من  املختلفة  الأنـــواع  اأو  اليوجا،  اأو  الريا�شية،  الــنــوادي 
ال�شويدي  النظام  هذا  من  املتقدمة  الإ�ــشــدارات  وتوفر  التدليك. 
عطلة اإ�شافية ملدة اأ�شبوع للموظفني الذين ميار�شون الريا�شة ملدة 

ل تقل عن 3 �شاعات اأ�شبوعًيا.
اجتماعات الدراجات واجلري

الفعاليات  لوي"-منظم  "ديكون  ي�شرح   ،"Regus" وبح�شب 
الريا�شية وخبري حت�شني ال�شحة-الذي يعمل على الرتقاء باللياقة 
البدنية يف العمل: "جُنري الجتماعات اأحياًنا اأثناء ممار�شة ريا�شة 
اجلري اأو اأثناء ركوب الدراجات". وقد نظم "لوي" فعاليات ريا�شية 
واأخرى خا�شة بالأن�شطة منها فعالية الرك�س اإىل املنزل خالل دورة 
الألعاب الأوملبية عام 2012م، حيث بداأ الآلف من النا�س يف العودة 
ا اإىل منازلهم. وعقدت فعالية اأخرى تتعلق بت�شكيل  من العمل رك�شً
فرق من زمالء العمل للتناف�س يف �شباق الدراجات يف و�شط لندن. 
ويقول لوي: "عندما يتاأنق اجلميع بخوذاتهم املر�شوم عليها العالمة 
التجارية لل�شركة واأمتعتها-التي ت�شمل حتى جواربهم-يتجاوز الأمر 
فكرة جمرد ممار�شة الريا�شة بكثري. وُي�شيف: "اإنه يزيل احلواجز 
بني العاملني يف اأي منظمة". ويعتقد "لوي" اأن اأف�شل اأن�شطة املكتب 
ها املوظفون باأنف�شهم، بدًل من اأن ُتو�شع ب�شكل ر�شمي  هي التي ُيعدُّ

ُوتفر�س من قبل الإدارة.
اليابانيون و"راجيو تاي�شو"

وتذكر �شحيفة "ال�شرق الأو�شط" اأن موظفني يابانيني مبالمح جدية 
ومالب�س العمل الر�شمية يعمدون اإىل التدرب على حركات ريا�شية 
ممار�شة  يف  العمل،  يف  واندفاعهم  البدنية  لياقتهم  على  للحفاظ 
اإنرتنا�شونال"  "اأدوك  �شركة  ــداأت  وب اليابان.  يف  بالنادرة  لي�شت 

تطبيق  منذ عام 2014م،  الواقعة يف �شاحية طوكيو،  للمعلوماتية، 
ترجمته  مــا  اأو  تاي�شو"،  "راجيو  با�شم  املــعــروفــة  الطقو�س  هــذه 
عرب  الأمـــر  بــادئ  يف  جتــرى  متــاريــن  وهــي  الراديوي"،  "اجلمباز 

والتعليمات، ويبث عرب  البيانو  ال�شتماع لربنامج يجمع بني نغمات 
قنوات الراديو الوطنية منذ ع�شرينات القرن املا�شي. 

"اخرتنا  الب�شرية:  املوارد  ق�شم  يف  املوظف  لي"  "كليفتون  ويو�شح 
ميكن  التي  الأب�شط  التمارين  �شل�شلة  لأنــهــا  تاي�شو"؛  الـ"راجيو 
كربوا  الذين  والأ�شخا�س  اليابانيني،  "اأكرثية  م�شيفًا:  تنفيذها". 
ولي�شت  احلركات،  من  النوع  هذا  على  معتادين  باتوا  اليابان،  يف 
لديهم اأي م�شكلة يف القيام بها، ولالنطالق يف يوم العمل، �شباحًا 
اأو بعد الظهر، باإيجابية، ُيقبل املوظفون على هذا التمرين الريا�شي 
املقت�شب". ومن اجلدير بالذكر اأن هذه الطقو�س الريا�شية العائدة 
اإىل ما يقرب من قرن، بداأت يف �شركة تاأمني اأمريكية. وقد انت�شرت 
بلغ عدد  واملدار�س؛ حتى  العمل  اأماكن  اليابان يف  اأنحاء  �شريعًا يف 

ممار�شيها يومًيا عام 2017م حوايل 28 مليوًنا.
تويوتا و�شوين وفوجيكورا

وتربز "ال�شرق الأو�شط" اأن �شركة "تويوتا" اليابانية تنّظم ن�شختها 
من هذا الن�شاط على طريقتها. ويف �شركة "�شوين" ُيدعى العاملون 
على اختالف درجاتهم الوظيفية اإىل جل�شة تليني ع�شالت جماعية 
هذه  اإلزامية.  لي�شت  اأنها  غري  الظهر،  بعد  الثالثة  ال�شاعة  عند 
القيم  من  وهي  ال�شركة،  جتاه  الندفاع  لتعزيز  الرامية  التمارين 
الأ�شا�شية يف املجتمع الياباين، من �شاأنها اأي�شًا احلفاظ على �شحة 
ويذكر  اأطــول.  ل�شنوات  ال�شركة  �شفوف  يف  واإبقائهم  املوظفني، 
ملوظفي  ال�شحي  الو�شع  مبتابعة  يهتم  الــذي  اأ�شانو"  "كيني�شريو 

اليابانية  ال�شكانية  "الرتكيبة  اأن  للتجهيزات  "فوجيكورا"  �شركة 
خطر  وهذا  تناق�س،  اإىل  الأطفال  وعدد  �شريعة،  �شيخوخة  ت�شجل 
كبري جدًا على ال�شركات". ويوؤكد اأن احلفاظ على املوظفني ب�شحة 
ذاتها  بحد  فال�شحة  ال�شركات؛  يف  مهمة  ا�شرتاتيجية  ميثل  جيدة 

ت�شمح بتحقيق اإدارة ف�شلى لل�شركة.
بالقانون وباالإلزام

موقع  �شخ�شًيا-بح�شب  خياًرا  تعد  مل  الريا�شة  ممار�شة  اأن  ويبدو 
ال�شني  ال�شوء يف  دائرة  تكنولوجية  �شركة  "اجلزيرة"-فقد دخلت 

بعد اأن فر�شت قانوًنا يجرب املوظفني على امل�شي ع�شرة اآلف خطوة 
احلركة  على  اإطــار حتفيزهم  وذلــك يف  ــدوام؛  ال فرتة  اأثناء  يومًيا 
والعمل بحيوية. ووفق ما جاء يف اخلرب الذي تداولته مواقع التوا�شل 
الجتماعي ال�شينية، فاإن من يتقاع�س عن القيام باملهام اجلديدة 
متارين  ملمار�شة  املوظف  فيها  ي�شطر  جزائية  لعقوبة  �شيخ�شع 

ال�شغط املعروفة لعدد مرات ترتاوح بني 50-100 مرة.

 ،، تحسين إلدارة وقت 

الموظفين وزيادة إنتاجيتهم 
باإلضافة إلى 10 فوائد مهمة
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�شحة  على  للحفاظ  جــاء  باأنه  قرارها  ال�شينية  ال�شركة  وبــررت 
طويلة  �شاعات  يق�شون  املوظفني  من  العديد  اأن  موؤكدة  موظفيها، 
خلف مقاعدهم ومكاتبهم؛ مما يوؤدي اإىل اأمرا�س ال�شمنة والقلب 

وال�شرطان واملوت املبكر.
الريا�شة عن ُبعد

�شمل  للراأي  ا�شتطالًعا  اأجــرى  الــذي  "ديجيتال"  موقع  عن  ونقاًل 
وراء  احلقيقية  الأ�شباب  لكت�شاف  ُبعد؛  عن  يعملون  موظف  األــف 
موقع  يــربز  ــعــد،  ُب عــن  العمل  يف  ال�ــشــتــمــرار  يف  معظمهم  رغــبــة 
واأهمها  اأولها  اأ�شباب،  الإداري-4  ال�شاأن  يف  "اأرقام"-املتخ�ش�س 

هو ممار�شتهم الريا�شة اأثناء النهار، وهو ما ذكره 72% من هوؤلء 
املوظفني.

ويو�شح موقع "CNN بالعربية" اأن ا�شتبياًنا مت تطبيقه بعنوان: 
"�شحة وعافية املوظفني يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا"؛ ك�شفت 

نتائجه عن اأن لأ�شحاب العمل دوًرا كبرًيا يف تعزيز �شحة موظفيهم؛ 
اتباع  اأن ي�شاعدوهم على  تاأثري كبري عليهم ومن املمكن  اإذ لديهم 
منط حياة �شحي وممار�شة التمارين الريا�شية بانتظام. كذلك قال 
95،4% من امل�شاركني فيه اإنهم �شيمار�شون التمارين الريا�شية اأكرث 
اأو خ�شومات على  لو كان يوجد يف �شالة ريا�شية يف مكان عملهم 

ال�شرتاك يف النوادي الريا�شية.
اإدارة الوقت واالإنتاجية

املوظفني  ممار�شة  اأهمية  على  واملتخ�ش�شون  اخلـــرباء  ويتفق 
جامعة  اأجرتها  درا�شة  اإىل   "Regus" موقع  فيلفت  الريا�شة، 
انخفا�س  اإىل  اأدت  الريا�شة  زيادة ممار�شة  اأن  "بري�شتول" وجدت 

والإنتاجية.  العمل وزيادة الرتكيز  التوتر وحت�شني عالقات  م�شتوى 
ومن بني 200 من املوظفني الذين �شملهم ا�شتطالع الراأي، اأفاد %72 
منهم باأن هناك حت�شًنا يف اإدارة الوقت يف الأيام التي ميار�شون فيها 
الريا�شة باملقارنة بالأيام التي ل ميار�شون فيها، يف حني ذكر %79 
ن. ويوؤكد  منهم اأن اأداءهم "العقلي والعالقات ال�شخ�شية" قد حت�شَّ
املوقع اأن هذه املبادرات متثل جزًءا من حركة، يزداد انت�شارها يف 
البدنية يف  واللياقة  ال�شحة  باأن  توؤمن  الأعمال،  اأنحاء عامل  جميع 

العمل جتلب منافع متعددة.
10 فوائد مهمة

اأداء  لتح�شني  للريا�شة  فوائد   10 عربي"  "اإي  موقع  يجمل  كذلك 
الفرد يف العمل، وهي:

فهو  العمل:  الفرد عازًما يف  اإىل جعل  الريا�شة  توؤدي ممار�شة   -1
لأنها جمرد  و�شتحل م�شاكله؛  �شيء،  لأي  ي�شت�شلم  األ  �شيتعلم منها 

حتٍدّ اآخر بالن�شبة له.
غري  رفيق  هو  فالتوتر  النف�شي:  وال�شغط  التوتر  من  التخل�س   -2

الذين  الأفـــراد  اأن  التنويه  من  بد  ل  حيث  العمل؛  يف  به  مرغوب 
ال�شغوطات  من  الكثري  من  يعانون  ال�شخمة  ال�شركات  يف  يعملون 
على  كبري  ب�شكل  ت�شاعدهم  الريا�شة  وممار�شة  عملهم،  بحكم 
التخل�س من جميع ال�شغوطات ال�شلبية، والطاقات ال�شلبية، والتوتر 

والتخل�س من الأذى الذي يلحقه التوتر باجل�شم والذهن.
يف  الزمالء  اإن  حيث  التعاوين؛  العمل  يف  بارًعا  املوظف  جعل   -3
ب�شكل  الأداء  على  البع�س  بع�شهم  ي�شجعون  ما  دائــًمــا  التمارين 
اأف�شل، خ�شو�شًا اإن كان الفرد ميار�س ريا�شة جماعية �شمن فريق، 
ا متعاوًنا اأكرث، وهذا  مثل كرة ال�شلة، والتي جتعله الريا�شة �شخ�شً
اأن يقوموا  اإن الأفراد يف العمل من املهم  ينطبق على العمل؛ حيث 

مب�شاعدة بع�شهم البع�س؛ من اأجل اإكمال املهام املطلوبة.
4- ت�شجع املوظف على تقّبل ف�شله ب�شورة اأف�شل، ول �شيما ممار�شة 

الريا�شات اجلماعية.
5- تنمي يف الفرد روح امل�شوؤولية، وجتعله اأكرث م�شوؤوًل ب�شكل عام؛ 
حيث يف الريا�شات اجلماعية، على �شبيل املثال ريا�شة كرة القدم 

تنمي حتمل امل�شوؤولية لدى الفرد، متاًما كما يف العمل.
6- توؤدي اإىل زيادة البتكار والإبداع؛ فممار�شة املوظف الريا�شات 
حاجته  عند  فمثاًل  املهمة،  والقدرة  املهارة  هذه  من  تعزز  الهوائية 

للتفكري وتنفيذ اأفكار جديدة ميكنه اأن يخرج للرك�س قلياًل.
7- تغني ممار�شة الريا�شة يف ال�شباح عن القهوة؛ فالريا�شة جتعل 

املوظف مفعًما بالطاقة.
8- ُتعلِّم املوظف الإ�شغاء والن�شباط.

9- تف�شح له جماًل للتاأمل، حني ميار�س ريا�شته املف�شلة، كال�شباحة 
مثاًل؛ اإذ يتوقف خاللها عن التفكري يف كل ما لي�س له عالقة بهذه 
الريا�شة، ويركز فقط على تقنيته يف ال�شباحة، وقدرته على التحمل.
10- ت�شاعد على لقاء الزمالء والأ�شدقاء والزبائن، والتعرف على 
اأ�شخا�س جدد، والتقرب اأكرث من كل هوؤلء؛ وبالتايل بناء عالقات 

اإن�شانية قوية.
النهار اأف�شل

ويدلل موقع "BBC News عربي" على مثل هذه الفوائد، 
اأكرث من 200 موظف يف بريطانيا؛ حيث  من خالل درا�شة �شملت 

 ،، موظفو »تويوتا« يمارسون 

الـ »راجيو تايسو« وتليين 
العضالت لموظفي »سوني«

خل�س الباحثون اإىل اأن املوظفني الذين ا�شتخدموا �شالت الألعاب 
الريا�شية امللحقة ب�شركاتهم، زادت قدراتهم على الرتكيز والإجناز 
اأثناء النهار، وكانوا اأكرث ر�شا عن العمل يف الأيام التي مترنوا فيها 
اأثناء �شاعات العمل. كذلك انتهت درا�شة اأخرى اإىل اأنه بغ�س النظر 
عن املرحلة العمرية، فاإن هناك "فوائد فورية" للوظائف الإدراكية 
جراء ممار�شة متارين ريا�شية معتدلة، مثل القيام بتمرين متو�شط 
اإىل  النتائج  هذه  وت�شري  ثابتة.  دراجــة  على  دقيقة   15 ملدة  ال�شدة 
من  اأف�شل  تكون  قد  النهار  اأثناء  الريا�شية  التمارين  ممار�شة  اأن 
هذا  وي�شاف  نهايته.  بعد  اأو  العمل  دوام  بداية  قبل  ممار�شتها 
الوزن،  اإنقا�س  من  البدين  الن�شاط  ملمار�شة  التقليدية  املزايا  اإىل 
احلالة  وحت�شني  هـــادئ،  بنوم  وال�شتمتاع  الأرق،  على  والتغلب 
مدرب  اأنطونيو"  "بيرت  وي�شف  الأمرا�س.  من  والوقاية  املزاجية، 
"برمنجهام" لالألعاب  اللياقة البدنية وخبري التغذية بنادي جامعة 
ملمار�شة  العمل  مكان  من  اخلــروج  البدنية،  واللياقة  الريا�شية 
"فر�شة  باأنه  النهار  منت�شف  يف  ال�شرتاحة  فرتة  اأثناء  الريا�شة 
النف�س ميتد حتى  بالر�شا عن  �شعوًرا  املوظف  يعطي  لأنه  ذهبية"؛ 

نهاية اليوم، ف�شاًل عن اأنه ي�شاعده يف زيادة لياقته البدنية.
واجب اإجباري

ووفًقا ملا بثته �شحيفة "العرب" اللندنية، فمن خالل درا�شة عاملية 
مو�شعة اأُجريت على 29 األف موظف موزعني على 262 مركًزا طبًيا 
واأفريقيا،  الأو�شط،  وال�شرق  واأوروبــا،  اآ�شيا،  من:  بكل  دولة   52 يف 
التمارين  ممار�شة  اأن  اأثبتت  وجنوبها؛  اأمريكا  و�شمال  واأ�شرتاليا، 
خماطر  تقليل  على  ت�شاعد  ــفــراغ؛  ال ووقــت  العمل  فــرتات  اأثــنــاء 
النامية  البلدان  �شواء يف  ب�شكل جوهري  القلبية  بالأزمات  الإ�شابة 
اأُثري موؤخًرا بني  اأن هناك جدًل  اإىل  اأو املتقدمة. وتلفت ال�شحيفة 
التمارين  فر�س  حــول  ال�شركات  واأ�شحاب  ال�شحية  املوؤ�ش�شات 
بهدف  ال�شركات؛  يف  املوظفني  على  اإجــبــاري  كواجب  الريا�شية 

حماربة اخلمول البدين الذي ت�شرب اإىل بيئات العمل.

 ،، اجتماعات عبر الدراجات 
والجري والعمل عن ُبعد فرصة 

لممارسة الرياضة
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تتذوق  لن  غالبًا  فاإنك  بتحريكه؛  تقوم  اأن  دون  وال�شاي  القهوة  كوب  ال�شكر على  ت�شع مكعب  عندما 
طعم ال�شكر، كما اأن البذور تظل حمتفظة بخ�شائ�شها اخُللقية يف انتظار ما يدفعها لالإنبات. هكذا 
اأو غري  الب�شر؛ مبا منتلكه من قدرات وطاقات غري مدركني ملكنوناتها وطبيعتها،  بني  واأنت من  اأنا 
اآبهني لها؛ فتظل هذه القدرات والطاقات دومنا توظيف، اإىل اأن نقرر ا�شتخدامها. فاأنت الوحيد الذي 
اأن تقرر الآن ولي�س غدًا؛ فامل�شافة بني املثري  متتلك مفاتيح ت�شغيل هذه القدرات والطاقات. فعليك 
ذاتك  وقد  والوهم،  التيه  قيود  وابعد  العنان  لنف�شك  فاأطلق  اختيارك.  تكمن يف طريقة  وال�شتجابة 
بوعي واإدراك؛ حتى يت�شنى لك قيادة الآخرين بفاعلية، ف�شائق القطار لن ت�شل مقطوراته اخللفية؛ 
مامل ي�شل هو اأول. فعليك اإبراز مقدراتك؛ كونك يف املقدمة قبل اأن تلهم التابعني لإبراز مقدراتهم. 
اأن تن�شط عقلك باحثًا ل لهثا: فابحث عن ذاتك مدركًا مقدراتك  الذاتية، عليك  ولإبراز قدراتك 
القوة  نقاط  اإدراك  يف  ي�شهم  مبا  للو�شول؛  الداعمة  والأ�شاليب  والطموحات  املتاحة  الفر�س  اآخــذًا 
وفر�س وجمالت التح�شني؛ وبالتايل يقودك اإىل و�شع خطة ذكية وواقعية بكامل معطياتها م�شتندة 
والأبعاد  الزوايا  مكتملة  روؤية  لت�شكيل  للداخل؛  اخلارج  ومن  للخارج  الداخل  من  لذاتك  روؤيتك  على 

عندك، مدركة كافة اجلوانب واملوؤثرات.
وابتعد عن العقل الالهث الذي يعي�س حالة من الأوهام، فبدًل من اأن تت�شكل عنده الروؤية �شيظل 

يحلم بــ)الروؤيا( البعيدة عن الواقع؛ وبالتايل ل يظل يف مكانه ول يتقدم اأمامه، بل يتقهقر وتت�شاءل 
اأحالمه، كما اأن الروؤية لن تتحقق من تلقاء نف�شها؛ فيلزمك جهد وبذل لنقل هذه الروؤية اإىل واقع. 

فالبد من اجل�شد املن�شجم ولي�س املُ�شتجم؛ فالن�شجام يرتبط برحلة البداية والنطالق و�شوًل 
للنتائج، ويدفع �شاحبه لتحويل الروؤية اإىل واقع من خالل الربط بني التخطيط والتنفيذ، بعيدًا 

عن املُلهيات واملوؤثرات املثبطة، اأما اجل�شد املُ�شتجم يظل يف حالة بحث دائم عن الركون للماألوف 
والبتعاد عن التحديات ومقارعة امللذات؛ فتظل الروؤيا حبي�شة للت�شورات الذهنية غري الواقعية ولغة 

الت�شويف والتلبيد. كذلك فاإن تعزيز احلما�س والبتعاد عن التوج�س، هو الباعث لكل الت�شرفات 
وال�شلوكيات؛ فاحلما�س هو الذي ُيجمل الرغبة ويقود احلوا�س نحو الإ�شباع، وهو القادر على اإقناعك 
بقيمة ما تقوم به دون اكرتاث للتحديات، ومن ثم ياأتي ال�شمري املميز وغري املتحيز، فال�شمري املميز 

يزن الأمور يف ن�شابها؛ للتفريق بني �شاحلها وطاحلها، جيدها ورديئها؛ وبالتايل يقودك لإحقاق 
احلق واق�شاء الباطل. يف حني التحيز يوجد لنف�شك املربرات يف اأفعالها وت�شرفاتها وتربئتها من 

كل ما ي�شدر منها واإلقاء اللوم على الآخرين.

أبرز قدراتك وقد ذاتك 

مقــال

د. محمد األمين الماحي
أستاذ مساعد 

معهد االدارة العامة 
فرع  عسير  

�شمري مُميز

ابرز قدراتك الذاتية بالتميز

قلب متحم�س

حث
ل با

عق

ج�شد ملتزم

احجب قدراتك بالتحيز

�شمري ُمتحيز

قلب متوج�س

هث
ل ل

عق

ج�شد م�شتجم
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التشجيع يقضي على الخجل واالنطواء ويساعد في 
التفاعل مع األحداث

التعصب الرياضي بين الموظفين 
والموظفات.. »مهاترات« وفوائد نفسية

�ُشئل �شيا�شي بريطاين بارز عن كرة القدم يف اأحد الربامج احلوارية: ملاذا ال تلغى كرة القدم الأنها م�شيعة 
للوقت وتلهي ال�شعوب عن ق�شاياها؟ اأجاب: "ال ميكن تخيل احلياة بدون مو�شيقى اأو م�شرحية اأو ق�شة اأو اأي 
نوع من الفنون، واأنا اأعترب كرة القدم فن من هذه الفنون؛ لذلك ال ميكن اأن اأتخيل احلياة بدون كرة القدم".

جلد منفوخ
يف  بدائي  ب�شكل  مزاولتها  وبداأت  القدم  كرة  ن�شاأت  وتاريخيًا، 
الكرة  اخرتعت  الوقت  مــرور  ومــع  القدمية،  اإجنلرتا  حــواري 
لها  واأ�شبح  البع�س،  ي�شميها  كما  املنفوخ،  اجللد  من  املــدورة 
ع اأول قانون �شنة 1865م؛ لينظم اللعبة  فيما بعد قوانني، وُو�شِ
وطريقة ممار�شتها، ثم تاأ�ش�شت احتادات كرة القدم يف خمتلف 
لها  وتاأ�ش�شت  القدم،  لكرة  الــدويل  الحتــاد  وتاأ�ش�س  البلدان، 
�شاملة  لعبة  واأ�شبحت  العامل،  يف  املنت�شرة  امل�شجعني  روابــط 
الذين  م�شجعيها  ولــهــا  ولعبيها،  واأنــديــتــهــا،  قوانينها،  لها 
ُتِدر  متكاملة  �شناعة  واأ�شبحت  العامل،  حول  باملاليني  يقدرون 
الريا�شية   الألعاب  من  للعبة  وحتولت  جدًا،  عالية  مالية  مبالغ 
ال�شعبية التي يتابعها املاليني حول العامل، ولأجلها ن�شاأت قنوات 

تلفزيونية وال�شحف، ومواقع اإلكرتونية متخ�ش�شة. 
جزء ا�شا�شي

املجتمع؛  اأفــراد  من  لكثري  الريا�شي  املتنف�س  القدم  كرة  وتعد 
يف  و�شهولة  وب�شاطة  وتناف�س،  وحما�س  اإثــارة  من  حتتويه  ملا 
تفا�شيلها  كل  متابعة  على  الكثريون  يحر�س  ولذا  ممار�شتها؛ 
كجزء اأ�شا�شي يف حياتهم. ورغم ذلك هناك من يتابعها ب�شكل 
من  وهناك  والأخــبــار،  بالتفا�شيل  اهتمام  وبــدون  دائــم،  غري 
اأن  الالفت  من  ولكن  للوقت.  ُم�شيعة  ويعتربها  اأبــًدا  يحبها  ل 
ظاهرة الت�شجيع الريا�شي والتعلق بالأندية، واملنتخبات الكروية 
زادت وتطورت خالل ال�شنوات الأخرية بني عامة النا�س، حتى 
يتابعن  متع�شبات  م�شجعات  اأ�شبحن  الن�شاء  من  الكثري  اأن 
مل�شاهدة  املالعب  مدرجات  يف  القدم  كرة  مباريات  ويح�شرن 

فرقهن املف�شلة.

اجلماهري
على  الكبري  القدم  كرة  تاأثري  ويــربز  ينعك�س  العمل  دوائــر  ويف 
الوظيفية،  م�شتوياتهم  مبختلف  واملوظفات  املوظفني  نف�شيات 
وهم  بالهواة  ي�شمى  ما  اأولهما  نوعني،  اإىل  ينق�شمون  والذين 
لال�شتمتاع  املف�شل  بالفريق  اخلا�شة  املباريات  يتابعون  الذين 
وهم  الآخــر  النوع  اأمــا  بالنتيجة،  التاأثر  دون  فقط  باملباراة 
يف  نف�شيًا  ويتاأثرون  بحما�س،  وي�شجعون  فيتابعون  املتع�شبون 
اأ�شباب  اأحد  لهم  متثل  املباراة  اإن  بل  الهزمية،  اأو  الفوز  حالة 
ال�شعادة اأو التعا�شة يف العمل، وتنعك�س تداعياتها ايجابًا اأو �شلبًا 
الزمالء  بني  العالقات  وطبيعة  والإنتاجية،  الأداء  طبيعة  على 
ل�شيما عندما ي�شجعون فرق تتناف�س فيما بينها، وميكن القول 
من  يهربون  كرويًا  املتع�شبني  واملوظفات  املوظفني  بع�س  اإن 
�شغوط العمل واحلياة واأزماتها، ويعتربون املباريات التناف�شية 
املف�شل  فريقهم  فــاز  فــاإن  وال�شغوط.  الأزمـــات  مع  لهم  حتــٍد 
يعتربونه انت�شاًرا لهم، ويف حال الهزمية تزداد ال�شغوط مرة 
اأخرى، وتتزايد الرغبة يف الهروب منها باجلدال، واملهاترات، 
والنفعالت، وامل�شادات وامل�شاجرات وافتعال اأي اأزمة مع زمالء 

املكتب للتنفي�س عن هذا الإحباط.
اخلالفات

 وبالتايل قد ينجم عن ظاهرة انت�شار التع�شب الريا�شي بني 
وال�شللية  الزمالء،  بني  كاخلالفات  �شلبية،  ظواهر  املوظفني 
بع�س  وتعر�س  الآخرين،  �شد  واحد  فريق  لت�شجيع  ينتمون  ملن 
ال�شغط،  وارتفاع  القلبية  كالأزمات  �شحية  مل�شكالت  املوظفني 
وحالت الوفاة، والنفعالت بني املتع�شبني، والتي رمبا تت�شبب 
فــاإن  كــذلــك  ــادرة.  ــ ن املــكــاتــب يف حـــالت  ــالف مقتنيات  اإتـ يف 

 ،، الفوز أو الهزيمة أحد أسباب 

السعادة أو التعاسة في العمل
 ،، بعض الموظفين يتحايلون 

بمبررات مرضية للخروج وحضور 
المباريات

تقـــريــر
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وتنعدم  املزمنة،  لالأمرا�س  عر�شة  اأكرث  املتع�شبني  املوظفني 
لديهم القدرة على التحكم يف غ�شبهم؛ مما يت�شبب يف الكثري 
من الأحيان يف قطع عالقاتهم بزمالئهم، ويتعر�شون خل�شائر 
اأثناء املتابعة و�شرعة الغ�شب  كثرية، ف�شاًل عن القلق النف�شي 

والنفعال ال�شريع.
تداعيات

وت�شري بع�س التقارير الإعالمية اإىل اأن تفاقم ظاهرة التع�شب 
الريا�شي بني املوظفني انتبه له بع�س اأ�شحاب املحال التجارية 
واملقاهي؛ فا�شتفادوا منها يف ا�شتقطاب الزبائن من هواة الكرة 
توفر  �شوب"  و"الكويف  املطاعم  اأغلب  واأ�شبحت  والت�شجيع، 
�شا�شات عمالقة لنقل اأحدث واأهم اللقاءات الكروية والبطولت 
واأ�شبح بع�س املوظفني  الزبون ملبلغ حمددـ  العاملية مقابل دفع 
وح�شور  ــروج  اخلـ اأجـــل  مــن  الــيــومــي؛  الـــدوام  على  يتحايلون 

املباريات وم�شاهدتها يف املقهى اأو البيت، بل اإن من بينهم من 
ي�شتخرج مربرات مر�شية مزيفة للتغيب عن العمل يوم املباراة، 
البطولت  اأو  العامل  ككاأ�س  العاملية،  البطولت  اأثناء  خا�شة 

الأخرى، وقد يتغيبون عن عملهم ملتابعة فرقهم املف�شلة.
فوائد التع�شب

ي�شتغرب  قد  فوائد؟  الريا�شي  والت�شجيع  للتع�شب  هل  لكن، 
من  النف�س  علماء  اأقرها  طبية  فوائد  هناك  تكون  اأن  البع�س 
الت�شجيع الريا�شي وم�شاندة الفريق املف�شل ومتابعة مبارياته، 
وهناك ا�شتفادة نف�شية من الت�شجيع وال�شياح والفرح مبتابعة 
هدف الفريق املف�شل. فم�شاهدة املباريات ومتابعتها وال�شتمتاع 
بذلك فن قد ل يجيده الكثريون؛ فهي ترويح ذو فائدة كبرية من 
الناحية النف�شية، وُيخِرج امل�شجع من القلق املعتاد والهتمامات 
يعد  كذلك  بها.  وال�شتماع  املناف�شة  اأجــواء  ليعي�س  التقليدية 
تنفي�ًشا  ن�شاهده  ما  كل  يف  الــراأي  عن  والتعبري  النقد  توجيه 
على  الداخلية  النفعالت  لإ�شقاط  وو�شيلة  اإيجابًيا  انفعالًيا 
احلكم والالعبني واملدربني، وهذا التعبري و�شيلة لتاأكيد الذات 
وحرية النفعال، وي�شاعد ذلك يف تعميم هذا الجتاه يف مواقف 
واملخاوف  اخلجل  من  التخل�س  ميكن  اأي�شًا  الأخــرى،  احلياة 

الجتماعية والنطواء والتعود على التفاعل مع الأحداث. 

 ،،خسارة الفريق المفضل 

تنعكس سلبًا أو ايجابًا على األداء 
واإلنتاجية

تقـــريــر
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كيف تكـــــــــــــــــون 
محبوبـــــــــــــــــــــــــــــــًا 

فـــــــي عـــــــــــملك..
ابتسم وال تجادل

اأن يكون حمبوًبا من االآخرين؟ ومن  من منا ال يتمنى 
منا ال يرغب يف اأن يتمتع بني زمالئه يف العمل باملحبة 
ي�شعد  واأن  اجليدة  والعالقات  الطيبة  وال�شمعة 
االآخرين بوجوده بينهم؟ ال �شك اأننا كلنا نحب ذلك. 

فكيف يتحقق ذلك؟

هدف ولي�ش و�شيلة
اإن نيل حمبة النا�س ب�شكل عام هو هدف يف حد ذاته ولي�س و�شيلة، فكل 
منا عليه اأن ي�شعى؛ لكي يحظى بتلك املحبة، ل اأن ينال حبهم لتحقيق 

غاية معينة اأو حاجة يف نف�شه، اأو لكي ُيقال عنه اإن�شان حمبوب. 
الرتقي يف العمل

اأهم نتائج احلب بني الزمالء يف العمل هو النجاح يف العمل  ا من  اأي�شً
الفر�شة  لك  يتيح  اأن  �شاأنه  من  وهذا  املطلوبة؛  باجلودة  العمل  واإجنــاز 

لرتتقي يف ال�شلم الوظيفي وت�شعد بحياتك.
االنطباع اجليد

ترك النطباع اجليد لدى الآخر يعُدّ من املهارات الثمينة التي من دونها 
اأ�شدقاء  لك  يكون  ولن  العمل،  اأهدافك يف  قادًرا على حتقيق  تكون  لن 
الذي  ال�شخ�س  اإىل  م�شاعرك  تو�شيل  على  قادًرا  تكون  ولن  حقيقيون، 
حتبه. اإل اأنه بالقليل من التدريب ميكن لأَيّ �شخ�س منا اأن يرتك انطباًعا 
ا لدى الطرف الآخر. لذا يجب عليك اأن تعلم اأن الأ�شخا�س الذين  اإيجابًيّ
ينالون حب جميع الزمالء لديهم مهارة غري عادية يف التكيف والو�شول 
اإىل قلوب جميع الزمالء، حتى ولو كان ثمة اختالف وتفاوت بينهم وبني 
زمالئهم، �شواء كان الختالف يف الديانات اأو الجتاهات اأو الأفكار اأو 

امليول.
ثقيلو الدم

ن�شتمتع  العمل  ا من حولنا يف  اأ�شخا�شً اأَنّ هناك  ما نالحظ  كثرًيا  اإننا   
الوقت نف�شه،  اإليهم ون�شعد ب�شحبتهم. ويف  ث  وبالتحُدّ بيننا  بوجودهم 
اإطالة  الإمــكــان  قــدر  نتجَنّب  يقال:  كما  ــدم،  ال ثقيلو  اأ�شخا�س  هناك 
احلديث معهم ول نتحدث اإليهم، اإل عند ال�شرورات فقط. وذلك على 
ا طيبني، لكن  اأ�شخا�شً اأَنّ هوؤلء الأ�شخا�س قد يكونون فعاًل  الرغم من 
عدم قدرتهم على التفاعل مع النا�س متنعهم من التوا�شل الإيجابي مع 
الآخرين من حولهم، وهوؤلء الأ�شخا�س الذين لديهم طباع جتعل النا�س 

ينفرون منهم.
حمبوب اأم ال

اأن  والطبيعي  زمالئه،  بني  حمبوًبا  املوظف  جتعل  عدة  اأ�شباب  وهناك 
ت�شعر  كنت  اإن  بينهم،  حمبوب  غري  جتعلك  اأخرى  اأ�شباب  هناك  تكون 
اأو على الأٌقل  اأنك غري حمبوب، فهل تعلم ملاذا؟ ومَل ينفر النا�س منك 

يتفادون التعامل والحتكاك معك؟ وكيف ميكن عالج ذلك؟

ملاذا ينفر النا�ش؟
هناك اأ�شياء كثرية ميكن اأن جتعل زمالءك ينفرون منك، بع�شها 
والأنانية،  التكرب،  مثل:  حممودة،  غري  خلقية  �شفات  اإىل  يرجع 
اأو  احلديث  طريقة  يف  والتعايل  والع�شبية،  والبخل،  واحل�شد، 
وتقلب  واملبالغة،  ال�شخ�شية،  بالنظافة  العتناء  وعدم  اجللو�س، 

املزاج.
ال تنتقد دائمًا

اإذا حذفت النتقاد الدائم من اأ�شلوبك ومل تقل لأحد اإنه خمطئ، 
مبا  الكالم  عن  وامتنعت  والتقدير،  الثناء  منه  بــدًل  وا�شتخدمت 
الآخرين؛  نظر  وجهة  خالل  من  التطلع  وحاولت  �شخ�شيًا  ترغب 
هي  وتلك  واأ�شدقاء،  �شعادة  واأكــرث  كليًا  خمتلفًا  نف�شك  ف�شتجد 
الأمور املهمة يف احلياة، فاإن اأخطاأ �شخ�س بادر بالقول: "ح�شنا يل 
راأي اآخر، ورمبا اأكون خمطئًا؟"، فالتوقف عن اتهام النا�س �شيعود 

علينا بنتائج جيدة

ن�شائح �شريعة لتكون حمبوبًا:  
وطماأنينة  تهيئة  ال�شالم  ففي  زمالئك؛  على  بال�شالم  •ابداأ 

للطرف الآخر.
•ابت�شم؛ فالبت�شامة مفعولها �شحري وفيها ا�شتمالة للقلوب.

وجــذب  ــود  ال لك�شب  �شمانًا  عنه؛  والــ�ــشــوؤال  الغائب  •تفقد 
القلوب.

من  اأكــرث  معنوية  فقيمتها  ثمنها،  قّل  ولو  بالهدية  تبخل  •ل 
كونها مادية.

•اأظهر احلب و�شّرح به فكلمات الود تاأ�شر القلوب.
•تفنن يف تقدمي الن�شيحة ول جتعلها ف�شيحة.

•كن اإيجابًيا متفائاًل وابعث الب�شرى ملن حولك.
•امدح الآخرين اإذا اأح�شنوا؛ فللمدح اأثره يف النف�س ولكن ل 

تبالغ.
•تعلم فن الإن�شات فالنا�س حتب من ي�شغي لها.

•جتنب ت�شُيّد عيوب الآخرين وان�شغل باإ�شالح عيوبك.
•توا�شع؛ فالنا�س تنفر ممن ي�شتعلي عليهم.

•اإذا قدمت معروًفا ل�شخ�س ما فال تنتظر منه مقاباًل.
•كن ذكًيا يف مالحظة ما ي�شايق ويزعج زمالءك وجتنبه.

•حاول اأن ترى ما ينق�شهم من مهارات و�شاعدهم يف حتمل 
اأعبائها.
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قف تاأمل معي اأخي اخلريج، وحت�ش�س وقع وخطي اأقدامك يف طريق امل�شتقبل الواعد 

امل�شرق باإذن اهلل. اأعلم جيدًا اأنك قد ر�شمت �شورة خمملية لبدء حياتك العملية. قد 

ل تت�شح لك معاملها وخيوط ن�شجها وكيف؟ ومتى �شتكون؟  ل ت�شرح ببالك بعيدًا وتقيد 

طاقات اإبداعك يف حمطة الوظيفة. عندما ت�شتوظف اأيها اخلريج ال�شاب؛ تكون قد 

تدثرت بثوب الدخل املحدود، وتبداأ رحلة املعاناة مع الوظيفة وبريوقراطيتها.

الكامن  والبتكار  الإبداع  لنف�شك عنان  اأطلق  رياديًا".  "كن  اأذنك  اأهم�س يف  فدعني 

بداخلك؛ فاأنت طاقة يجب اأن تتفجر، وامل�شتقبل الواعد اأمامك ينتظرك-باإذن اهلل-

حتت مظلة روؤية 2030. ل تتقيد بالوظيفة؛ فيجب اأن تكون حمطة يف م�شرية حياتك، 

لك  يدها  متد  فهي  ال�شغري؛  التمويل  موؤ�ش�شات  من  ا�شتفد  ذلك.  من  لبد  كان  اإن 

لتنت�شلك من وهدة القلق وال�شطراب النف�شي من رحلة املجهول. فقف تاأمل، كيف 

وتكون  طموحاتك  يحقق  �شغري  م�شروع  بامتالكك  اأحالمك  وتتحقق  حياتك  تتحول 

داعمًا ملجتمعك؛ فالأمم تنه�س ب�شواعد ال�شباب، فدونك بلدان كثرية كانت تقبع يف 

براثن الفقر، ثم نه�شت وانتف�شت. قف تاأمل واأنظر من حولك وت�شلح بروح املبادرة 

وحتمل املخاطر،ة كما قال ال�شابي يف ق�شيدته "اإرادة احلياة:" 

وقالت يل االأر�ش ملا �شاألت        اأيا اأم تكرهني الب�شر؟

     اأبارك يف النا�ش اأهل الطموح        ومن ي�شتلذ ركوب اخلطر

قف تأمل: كن رياديا

مقــــال

د.محمد علي يحي عثمان 
عضو هيئة تدريب 
قطاع إدارة المواد

معهد اإلدارة العامة



رفض القناعة وامتطى صهوة 
الطموح فدخل مجلس الوزراء  

د. فهــــاد الـــحمد
و رحلة األف ميل
مـــن معلم الرسم
إلى معالي الوزير

اإذا كان للع�شامية ا�شم فهو معايل الدكتور فهاد احلمد. واإذا كان للمثابرة 
والتحدي واالإقدام من رمز فهو معايل الدكتور فهاد احلمد.

وانطلق  النور،  راأى  اململكة  �شمال  اأق�شى  اجلوف  مبنطقة  �شكاكا  من 
يف رحلة االأف ميل. عا�ش املعاناة وقا�شى �شعوبة احلياة، التي كان 
يلطف اأجواءها حنان االأم وعطف االأب، ورمبا �شكلت تلك الق�شوة 
اقتحام  نحو  واجلنوح  بالتحدي،  املت�شمة  �شخ�شيته  احلياتية 
النهاية.  معروفة  غري  م�شالك  يف  لل�شري  واالإقدام  املجهول، 
اإليه الطموح، ويدفعه االأمل. ومل  كان ميلك حلمًا يقوده 
يخطر ببال فتى �شكاكا الذي كان والده بالكاد يجد قوت 
كان  الذي  الطموح  �شقف  اأن  �شغاره،  اأفواه  ويطعم  يومه 
املطاف الأن يحمل  نهاية  �شي�شل به يف  باآماله  ي�شعد به ويرتقي 

حقيبة وزارية، ويكون �شمن ح�شور جل�شات جمل�ش الوزراء. 
نحو  �شكاكا  غادر  املتو�شطة  الكفاءة  �شهادة  على  ح�شوله  بعد 
بعد  ليعود  الفنية  الرتبية  مبعهد  وملتحقًا  الريا�ش  العا�شمة 
ثالث �شنوات لنف�ش مدر�شته ب�شكاكا مدر�شًا فيها ملادة الرتبية 
وزمياًل ملعلميه ال�شابقني. وبقي طموحه يقوده ملا هو اأبعد 
ال  الطموح  اأن  يقينه  مع  فنية،  تربية  معلم  وظيفة  من 
العلم،  مدارج  يف  االرتقاء  من  ومزيد  بالعمل  اإال  يتحقق 
اإليها  الطريق  ولكن  القادم،  وهدفه  طموحه  هي  اجلامعية  ال�شهادة  فكانت 
ثانوية  نظام  وجود  عدم  يعقه  فلم  الثانوية،  ب�شهادة  اإال  عبوره  ميكن  ال 
ليلة يف �شكاكا، فطرق باب الدرا�شة بنظام املنازل، فح�شل عليها بعد ثالث 
�شنوات، وعلى نف�ش املنوال وا�شل دار�شته اجلامعية انت�شابًا يف جامعة امللك 
العامة.  االإدارة  يف  البكالوريو�ش  درجة  على  وح�شل  بجدة.  عبدالعزيز 
اإىل  فنية  تربية  معلم  من  طليه  بناء  اجلوف  تعليم  يف  وظيفته  وتغريت 

موظف اإداري يف ق�شم املحا�شبة.
عندما  العامة  االإدارة  معهد  نحو  الطريق  اأول  الوظيفة  هذه  له  وفتحت 
جتاوزها  اأ�شابيع  �شتة  ملدة  املحا�شبية  االأعمال  عن  تدريبية  بدورة  التحق 
عبداهلل  االأ�شتاذ  الدورة  يف  دربوه  الذين  املدربني  �شمن  من  وكان  بامتياز، 
لهم يف  زمياًل  �شنوات  اأ�شبح بعد  الذي  البطمة.  اللحيدان، واالأ�شتاذ حممد 

املعهد.

أوراق من سيرة قائد إداري

باب جامعة امللك عبدالعزيز املقفل
مرتبة  مــع  جــدا  جيد  بتقدير  اجلامعي  اخلــريــج  احلمد  فهاد  حــاول 
ولكن  كمعيد،  عبدالعزيز"  امللك  "جامعة  بجامعته  اللتحاق  ال�شرف 
كل الأبواب اأقفلت بوجهه. وجلاأ لأ�شتاذه عميد كلية القت�شاد والإدارة 
الدكتور غازي عبيد مدين لعله ياأخذ بيده وي�شاعده يف القبول، ولكن 
كل املحاولت ف�شلت ومل يتم له ما اأراد. فاأدار الوجهة مرة اأخرى نحو 
الريا�س للبحث عن ب�شي�س اأمل يفتح له باب الدرا�شات العليا، و�شعى 
بكل الو�شائل يف وزارة التعليم اأن يجد طريقا يفتح له باب الدار�شات 

العليا ولكن بال اأمل.
معهد االإدارة العامة

وت�شاءل  العامة،  الإدارة  مبعهد  اللتحاق  فكرة  ذهنه  يف  ملعت  وفجاأة 
اأعرفه جيدا من  يف نف�شه كيف غاب عني هذا ال�شرح ال�شامخ الذي 
خالل الدورات التدريبية، واأعرف بيئته الأكادميية والتدريبة والوظيفة 

النموذجية. وقال يف هذا ال�شاأن:
الأوىل  اللحظة  مــن  وجهتي  املعهد  يكون  اأن  املنطقي  مــن  كــان  لقد 
باأنه  اأرى املعهد خيارًا يل هو معرفتي  اأن ما جعلني ل  لتخرجي، غري 
فيه،  التدريب  اأع�شاء هيئة  ولوائحه على  املدنية  يطبق نظام اخلدمة 
ذات  ذهبت  ولكني  والبتعاث.  والرتقيات،  بالتوظيف،  يتعلق  فيما 
الفرزدق  �شارع  الواقع يف  والأنيق  ال�شغري  مبناه  املعهد يف  اإىل  �شباح 
الذي  الطويل  حممد  الدكتور  اآنــذاك  العام  مديره  وقابلت  امللز،  بحي 
اللقاء  نهاية  يف  معربًا  مبو�شوعية،  وناق�شني  �شدر  برحابة  ا�شتقبلني 
من  انتقايل  تدبري  م�شاألة  يل  تاركًا  للمعهد،  بان�شمامي  ترحيبه  عن 
خطاب  �شدر  للمعهد،  املطلوبة  الأوراق  تقدميي  وبعد  املعارف  وزارة 
يف  وقلت  اإلــيــه.  الوظيفية  خدماتي  نقل  يطلب  املــعــارف  لـــوزارة  منه 
نف�شي هاهي الأبواب املغلقة قد انفتحت اأخريا. ولكن حدث ما مل يكن 
باحل�شبان. فقد رف�شت وزارة املعارف!! وكان لبد من جولة، بل جولت 
مكوكية، وبذل جهود، لإقناع امل�شوؤولني بالوزارة باملوافقة، ودخول من 
يلزم من اأجل ال�شفاعة يف هذا الأمر، وو�شلت اجلهود لأعلى �شلطة يف 
الوزارة د. عبدالعزيز اخلويطر، الذي مت�شك باملوقف، ورف�س رغم اأن 
طبيعة عملي موظف ح�شابات ميكن اإيجاد البديل عني ب�شهولة. ولكن 

هكذا �شاءت الأقدار.
ال�شخ�شية  �شريته  فيه  دون  الــذي  كتابة  يف  فهاد  الدكتور  واأ�ــشــاف 
طعم  فيها  اأذق  مل  ليلة  ويف  ــام(:  الأي )خال�شة  بـ  واملو�شم  والوظيفية 
لأحد  م�شورة  ببايل  خطرت  �شبيل،  عن  والبحث  التفكري  من  النوم 
الأ�شدقاء باأن اأتقدم بطلب لأمري الريا�س �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
وهو  اهلل،  بعد  حاجة  �شاحب  كل  ملجاأ  فهو  عبدالعزيز،  بن  �شلمان 
�شاأجد  من  اجل�شام  وم�شوؤولياته  اأفقه،  و�شعة  روؤيته،  وعمق  بب�شريته 
عنده احلل باإذن اهلل. وكتبت معرو�شي و�شرحت فيه املو�شوع كاماًل. 
ومع �شاعات ال�شباح الأوىل كنت يف مكتب �شموه مبقر الإمارة بق�شر 
وبعد  مطالبه.  له  وكل  املواطنني،  من  كبرية  جمموعة  �شمن  احلكم. 

اأن جاء دوري و�شلمت كتابي قراأه �شموه بتمعن ثم نادى اأحد ال�شباط 
ثم  ف�شكرته،  املوظفني.  اأحــد  اإىل  با�شطحابي  واأمــره  الكتاب  و�شلمه 
اجتهت ملكتب املوظف الذي طلب من املجيء يف الغد ل�شتالم اخلطاب 
املوقع من �شموه اإىل وزير املعارف بالتو�شية باملوافقة على نقلي ملعهد 

الإدارة العامة.
تالية يف رحلة  لأفتح �شفحة  وبهذا طويت �شفحة من �شفحات حياتي 

العمر. 
من �شكاكا اإىل نيوهيفن عرب الريا�ش

اأحد من�شوبي معهد  اأ�شبحت  ويف بداية �شهر �شعبان من عام 1400هـ 
الإدارة العامة بوظيفة م�شاعد مدرب )معيد(. وعندما �شاألني الدكتور 
الفور.  على  اأجبته  فيها  العمل  اأرغــب  التي  الإدارة  عن  الطويل  حممد 
يف  الإ�شهام  فر�شة  يل  �شيتيح  ذلك  بــاأن  مني  ظنًا  الإداري.  الإ�شالح 
جهود الإ�شالح الإداري باململكة. بيد اأن �شرعان ما اكت�شفت اأن مهمتي 
لالإ�شالح  العليا  للجنة  العام  لالأمني  ال�شكرتارية  اأعمال  تتجاوز  ل 

الإداري الأ�شتاذ اأحمد الزهراين. وت�شوير الأوراق وتنظيم امللفات. 
اللغة  برنامج  يف  انتظمت  العمل  يف  اأ�شهر  �شتة  اأم�شيت  اأن  وبعد 
لدار�شة  قبول  على  ح�شلت  ثــم  للمبتعثني،  املخ�ش�س  الإجنليزية 
مع  رحلتي  وبــداأت  نيويورك.  بولية  �شريكيوز  جامعة  من  املاج�شتري 
الدار�شات العليا. وبعد و�شويل اإىل اأمريكا والتحاقي باجلامعة وانهائي 
ا�شطررت  القبول  �شروط  يف  م�شكلة  ن�شاأت  الإجنليزية،  اللغة  مرحلة 
بعدها لتغيري اجلامعة والبحث عن جامعة اأخرى فح�شلت على قبول يف 
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اأن تلقيت ات�شال من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن  اإىل 
اآنذاك. يخربين برت�شيحي لع�شوية جمل�س  فهد رئي�س الديوان امللكي 
بت�شكيل  امللكي  الأمــر  �شدور  من  �شهر  قبل  ات�شاله  وكــان  ال�شورى. 

املجل�س يف دورته الرابعة التي بداأت يف 1426/3/3هـ.
وغادرت املعهد يعد اأن عا�شرت عدة مراحل واأجيال ومديرين للمعهد 
ومنهم الدكتور حممد الطويل الذي كان اأبرز رموزه بالن�شبة يل وجليلي 

من من�شوبي املعهد،
بالتزكية  ال�شورى حتى مت اختياري  اأ�شبحت ع�شوا يف جمل�س  اأن  وما 
رئي�شا للجنة الأنظمة والإدارة، رغم وجود عرف يف املجل�س باأن يتوىل 
جعلني  الختيار  وهذا  القدامى.  الأع�شاء  املتخ�ش�شة  اللجان  رئا�شة 
ونائبه  املجل�س  رئي�س  ت�شم  التي  للمجل�س  العامة  الهيئة  يف  ع�شو 
اخلطة  و�شع  مبهام  وتخت�س  املتخ�ش�شة.  اللجان  وروؤ�شاء  وم�شاعده 
وجلانه،  املجل�س  اأعمال  لتنظيم  الالزمة  القواعد  واإ�ــشــدار  العامة، 

واعتماد جدول اأعمال اجلل�شات.
وبعد �شبع �شنوات من العمل يف املجل�س حدث تطور لفت يف م�شريتي 
يوم  ملكيا  اأمــرا  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  اأ�شدر  حيث  ال�شورية، 
الثالثاء 18 حمرم 1433هـ، بتعييني م�شاعدا لرئي�س جمل�س ال�شورى 
باملرتبة املمتازة. ويف �شباح اليوم التايل تلقيت ات�شال هاتفيا كرميا 
من خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز – حفظه اهلل 
– وكان حينها وزيرًا للدفاع يهنئني بالتكليف اجلديد. وكم كان جميال 
وموؤثرا اأن اأبداأ موقعي اجلديد بتلك العبارات املحفزة من �شلمان بن 

عبدالعزيز.
ولن اأن�شى تلك اللحظات التي راأ�شت فيها جمل�س ال�شورى لأول مرة بعد 
اأخذت  اأن  وما  افتتاحها،  بعد  مغادرة اجلل�شة  اإىل  الرئي�س  ا�شطر  اأن 
موقعي على املن�شة حتى �شجت القاعة بالت�شفيق. يف موقف اأ�شعرين 

بحجم حب زمالئي الأع�شاء ونبل م�شاعرهم.

ثالث جامعات اأحدها نيوهيفن، التي اأكملت دار�شتي ملرحلة املاج�شتري 
فيها. وتوطدت خالل هذه املرحلة عالقاتي مع زمالء مبتعثني كالدكتور 
مبتعثا  كان  الذي  اللحيد  عباملح�شن  والدكتور  القر�شي،  التواتي  علي 
الذي  احلميد  عبدالواحد  بن  خالد  والدكتور  املعهد،  من  للماج�شتري 

يدر�س الدكتوراه يف القت�شاد بجامعة و�شكان�شون.
عودة لالإ�شالح افداري

بوظيفة مدرب،  عينت  للمملكة  والعودة  املاج�شتري  على  بعد احل�شول 
�شدرت  الإداري  لالإ�شالح  العليا  للجنة  العام  الأمني  رغبة  على  وبناء 
العامة.  الأمــانــة  يف  بالعمل  تكليفي  على  املعهد  عــام  مدير  موافقة 

و�شاركت ب�شكل فعلي يف اإجراء الدرا�شات التي تعدها الأمانة.
وكان مدير عام املعهد الدكتور حممد الطويل دائم ال�شوؤال عما ا�شتجد 
يف  الرابع  الــدور  يف  يزورنا  عندما  الدكتوراه  لدار�شة  القبول  ب�شاأن 
جولته التفقدية املعروفة. ولن اأن�شى اأن الرجل كان م�شجعًا وحمفزًا يل 
لأق�شى حد ممكن. وو�شلني قبول من جامعة ولية نيويورك احلكومية 
مبدينة البني، فوجه املدير العام مبا�شرة باإعداد حم�شر يوقع بالتمرير 
من اأع�شاء جمل�س الإدارة ويت�شمن املوافقة على ابتعاثي، وكان معي يف 
املح�شر الزميل الدكتور عبدالعزيز العتيبي، وكان الهدف من �شرعة 
اإجناز املح�شر ك�شب الوقت لكي ل نتاأخر يف اللتحاق مبواعيد القبول 

واأ�شبحت وزيرًا
يف  عليا  ملرتبة  بالو�شول  اكرمني  اأن  بعد  كثريا  عليه  واأثنيت  اهلل  وحمدت 
لوطني من خدمة  تقدميه  اأ�شتطيع  ما  فيها كل  بعد م�شرية قدمت  الدولة، 
حتى  ال�شورى  يف  النظامية  املدة  نهاية  اأترقب  وظللت  ومتفانية،  خمل�شة 

اأطوي اأ�شرعة العمل الر�شمي، واأعود لبيتي واأ�شرتي.
اأعلى، حيث تلقيت يوم الأحد 15 �شفر 1436ه،  اأكرمني مبا هو  ولكن اهلل 
ات�شال من الأ�شتاذ خالد العي�شى نائب رئي�س الديوان امللكي، يخربين باأن 
احلادية  ال�شاعة  عند  غدا  الديوان  رئي�س  التويجري  خالد  بالأ�شتاذ  التقي 
ع�شرة �شباحا. وذهبت يف املوعد املحدد فاأبلغني الأ�شتاذ خالد التويجري 
باأن خادم احلرمني ال�شريفني اختارين وزيرًا لالت�شالت وتقنية املعلومات.
وحمدت اهلل و�شكرته واأثنيت عليه اأن ّمن علّي ببلوغ هذه املرتبة التي متثل 
ويوم  واأ�شرتي.  ولأبنائي،  يل  واعتزاز  فخر  وم�شدر  �شدري،  على  و�شامًا 
الأحد 22 �شفر 1436ه، اأديت الق�شم اأمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، ويف �شباح اليوم التايل الثنني 22 �شفر 1436هـ، 
ديوان  اإىل  اجتهت  ثم  املعلومات،  وتقنية  الت�شالت  بوزارة  العمل  با�شرت 
اللجنة  اجتماع  يف  �شاركت  حيث  اليمامة،  بق�شر  ــوزراء  ال جمل�س  رئا�شة 
فيها،  املعلومات ع�شو  وتقنية  الت�شالت  وزير  كون  الوزراء  ملجل�س  العامة 
وبعد الظهر مبا�شرة �شاركت لأول مرة يف جل�شة جمل�س الوزراء التي عقدت 
جمل�س  رئي�س  ونائب  العهد  ويل  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  الأمــري  برئا�شة 
اإىل البيت لأخذ حقيبة  اآنذاك. وعند الع�شر عدت  الوزراء ووزير الدفاع، 
ال�شفر واأتوجه اإىل القاهرة حل�شور اجتماع جمل�س وزراء الت�شالت وتقنية 

املعلومات العرب الذي يعقد هناك.
وكان  الــوزراء،  ت�شكيل جمل�س  باإعادة  ملكيًا  اأمرًا  �شدر  ويف 1436/4/9ه، 

ختام م�شواري مع الوظيفة والعمل الر�شمي.
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يف اجلامعات الأمريكية.        
وعدت مرة اأخرى لأمريكا وانتظمت يف درا�شة مرحلة الدكتوراه، وخالل 
مرحلة الدكتوراه اتفقت مع عدد من طالب الدار�شات العليا العرب يف 
اجلامعة على اإيجاد رابطة اأو جمعية للطلبة العرب تركز على اجلوانب 
الجتماعية والثقافية التي جتمعهم. وتوليت رئا�شة هذه اجلمعية ملدة 

�شنتني.
وكان عنوان ر�شالتي للدكتوراه م�شح بيئات التنظيم، وتت�شمن م�شادر 
اخلارجية،  بيئتها  يف  التغريات  عن  املعلومات  على  املوؤ�ش�شات  ح�شول 
ومع بداية �شهر اأغ�شط�س لعام 1988م ح�شلت على �شهادة الدكتوراه، 
الدين  ورد  والعطاء  العمل  من  جديدة  مرحلة  لأبــداأ  للوطن  عدت  ثم 

لوطني.
ما بعد الدكتوراه

مت تكليفي من�شقًا لقطاع الإدارة وال�شلوك والتنظيمي باملعهد، ثم من�شقًا 
الدرا�شات،  واإجراء  كالندوات،  العلمية،  والن�شاطات  الفعاليات  لبع�س 
الإدارة  وهي  الإعــداديــة.  للربامج  عامًا  مديرًا  تكليفي  قرار  �شدر  ثم 
العامة،  الثانوية  خلريجي  تاأهيلية  برامج  وتطوير  و�شع  عن  امل�شوؤولة 
اجلديد  التنظيم  ومــع  اجلامعات.  خلرجي  اإعــداديــة  برامج  وكذلك 
ترقيتي  وكذلك  والقت�شادية،  املالية  للربامج  عامًا  مديرًا  تكليفي  مت 
للربامج  مدير  بالعمل  كلفت  ثم  1414هـــ.  عام  ع�شرة  الثالثة  للمرتبة 
الإدارية، ثم مديرا عاما للبحوث، ويف عام 1417هـ �شدر قرار جمل�س 
باملرتبة  واملعلومات  للبحوث  املعهد  عام  ملدير  نائبا  بتعييني  ــوزراء  ال

اخلام�شة ع�شرة.
جمل�س  ورئي�س  املدنية  اخلدمة  وزيــر  معايل  به  اأخــربين  ما  اأن�شى  ول 
اأنه قال لالأمري �شلطان  اآنذاك الأ�شتاذ حممد الفايز من  اإدارة املعهد 
اأهل  باأنني من  للوظيفة  – عند تر�شيحي  – رحمه اهلل  بن عبدالعزيز 
اجلوف، واأن النائب الآخر يف املعهد الدكتور عبدالرحمن ال�شقاوي من 
طاملا  م�شكلة،  ميثل  ل  هذا  باأن  �شلطان  الأمري  فاأجابه  اأي�شا،  اجلوف 
املر�شح اجلديد موؤهل ومنا�شب للوظيفة. ومل اأعلم عن تعييني اإل بعد 
اأحد  هاتفني  بالتلفزيون حيث  اإذاعة اخلرب  من  �شاعة  اأكرث من  مرور 

الأ�شدقاء مهنئًا.
مرحلة ال�شورى

بعد نحو �شهرين اأو اأكرث قلياًل من بداية الدورة الرابعة ملجل�س ال�شورى، 
الأ�شبوع، عندما  اإجازة نهاية  الأ�شدقاء يف  اأق�شي وقتًا مع بع�س  كنت 
بيننا  حديث  وجرى  الأ�شبق،  ال�شحة  وزير  املانع،  حمد  الدكتور  زارنا 
اإن كنت اأرغب يف ع�شوية املجل�س وكنت  عن جمل�س ال�شورى، و�شاألني 
املعهد،  ملدير عام  نائبا  اأعــوام  ثمانية  يزيد عن  ما  اأم�شيت  قد  حينها 
ولأنني مع بداية �شهر حمرم 1426هـ، اأكون قد و�شلت لآخر درجة يف 
املرتبة اخلام�شة، وقلت للدكتور املانع اإن ع�شوية جمل�س ال�شورى �شرف 
يف  ع�شوا  العملية  حياتي  ختمت  لو  جدا  اإيجابيا  و�شيكون  ولغريي،  يل 
جمل�س ال�شورى. وانتهى اللقاء ول اأعلم ماذا جرى بعد هذا احلديث، 

أوراق من سيرة قائد إداري

43العدد 183 - نوفمبر - 422021 العدد 183 - نوفمبر - 2021



45العدد 183 - نوفمبر - 442021 العدد 183 - نوفمبر - 2021

خ�شع اأ�شلوب العمل عن بعد اإىل الكثري من الدرا�شات يف فرتات �شابقة، وبالرغم من النتائج الإيجابية التي كانت ت�شري اإليها معظم هذه الدرا�شات؛ اإل اأن املنظمات يف جميع 
اأ�شلوب العمل عن بعد؛ ل�شتمرار  اإىل تطبيق  اإل يف بع�س القطاعات املحدودة. ولكن عقب اندلع جائحة كورونا؛ جلاأت املنظمات  اأنحاء العامل مل تكن تتبنى هذا الأ�شلوب 
الأن�شطة واخلدمات. واأرى اأنه من املهم ت�شليط ال�شوء على اأ�شلوب الإدارة املُ�شتندة على النتائج، كاأحد الأ�شاليب الإدارية الهامة التي تتعامل بكفاءة مع حتديات حتقيق النتائج 

على م�شتوى الأفراد والفرق واملنظمات. 
هذا الأ�شلوب لي�س بجديد؛ فقد تطرق له "بيرت دراكر" عام 1954م، عندما اأ�شار اإىل اأهمية الرتكيز على النتائج، كطريقة تفكري 
ال�شتينيات وال�شبعينيات من القرن املا�شي، وتُطور بعد ذلك  الأ�شلوب خالل عقدي  واأ�شلوب لالإدارة. وقد تنامى ا�شتخدم هذا 
حني قدمت وزارة الدفاع الأمريكية منهج الإطار املنطقي، والذى طبقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  عام 1969م-كاأداة 
للتخطيط ور�شد وتقييم الربامج-ثم انت�شر يف القطاع احلكومي يف عقدي ال�شبعينات والثمانينيات، خا�س’ يف دول منظمة التعاون 
القت�شادي والتنمية)OCED( ، وزاد ا�شتخدامه مع ظهور منهج الإدارة العامة احلديثة يف عقد الت�شعينات-كاأحد اأدوات هذا 
املنهج املبنى على التمرُكز حول املُواطن واملُ�شاءلة لتحقيق النتائج-اأما التطبيق الوا�شع لهذا الأ�شلوب كان يف بداية الت�شعينات 
حني قدمه "األ جور" نائب الرئي�س الأمريكي من خالل قانون اأداء احلكومة والنتائج الأمريكي، لُي�شبح مُمار�شة اإدارية ناجحة 
ورا�شخة-لي�س يف الوليات املتحدة الأمريكية فح�شب-ولكن يف الكثري من دول العامل ويف العديد من املنظمات الدولية، كهيئات 
الأمم املُتحدة والبنك الدويل، وب�شكل خا�س بعد التطور الكبري يف  تقنية املعلومات والت�شالت وما قدمته من اأدوات وتطبيقات 

اأ�شهمت ب�شكل كبري يف انت�شار ا�شتخدام هذا الأ�شلوب الإداري.
وتت�شمن االإدارة املُ�شتندة على النتائج على املفاهيم التالية: 

•التوجه نحو النتائج: حيث ُت�شمم وُتدار الربامج وامل�شاريع بطريقة ت�شمن الرتكيز على حتقيق النتائج.
•التحليل املنا�شب: اإذ ُتبنى الربامج وامل�شاريع على اأ�شا�س حتليل امل�شكلة والإطار املوجودة فيه.

•النتائج املُ�شتندة على الر�شد والتقييم: فيتم جمع وحتليل البيانات با�شتخدام ُموؤ�شرات لقيا�س التقدم نحو النتائج املتوقعة. 
•التعديل والتطوير املُ�شتمر اأثناء العمل: حيث ت�شتخدم البيانات التي ُتقدمها املُوؤ�شرات يف تقييم ومقارنة النتائج املُتوقعة 

بالنتائج الفعلية واإجراء التعديالت املُنا�شبة خالل التنفيذ لتعظيم النتائج. 
•اإدارة املخاطر: يتم حتديد املخاطر وُتو�شع يف العتبار عند حتديد النتائج واملوارد املطلوبة.

•الدرو�ش املُ�شتفادة: اأبرزها تزداد املعرفة من خالل التعُلم املُ�شتمر. 
والتعُلم من خالل  الب�شاطة،  ثابتة وهي  ان مبادئها تظل  ال  اأخرى  النتائج من منظمة اىل  امل�شتندة على  الإدارة  امل�شتخدمة عند تطبيق  والأدوات  املُ�شطلحات  وقد تختلف 

املُمار�شة، واملُرونة، واملُ�شاركة، واملُ�شاءلة، وال�شفافية. 
ت�شتخدم االإدارة املُ�شتندة على النتائج جمموعة من االأدوات الرئي�شية، كاالآتي:

•حتليل �شجرة امل�شكلة: وهو حتليل الو�شع الراهن للم�شكلة؛ لتحديد م�شبباتها واأثرها وعالقاتها وطرق حلها.
•�شل�شلة النتائج: وهي مبثابة خريطة طريق للمبادرة اأو امل�شروع، تت�شمن املُدخالت والأن�شطة، واملُخرجات والنتائج املبا�شرة والو�شطية والنهائية.

•املُوؤ�شرات: وهي اأداه قيا�س التغرُي يف الأداء واجتاُه التغري با�شتخدام ُموؤ�شرات كمية ونوعية.
النتيجة املتوقعة، وُموؤ�شرات  ياأُخذ �شكل م�شفوفة يت�شمن حمورها الأفقي 8 عنا�شر هي:  اأداة جلمع وحتليل املعلومات وقيا�س الأداء. والإطار  •اإطار قيا�ش االأداء: وهو 

قيا�س الأداء، وخط الأ�شا�س، واملُ�شتهدف، وم�شادر البيانات، وطريقة ودورية جمع البيانات، وامل�شوؤول عنها، بينما يت�شمن حمورها الراأ�شي عنا�شر �شل�شلة النتائج ال�شابقة. 
•خطة الر�شد والتقييم املُ�شتندة على النتائج: هي خطة ُتو�شح اللوج�شتيات وامليزانية والتفا�شيل الت�شغيلية جلمع وحتليل البيانات.

•�شجل املخاطر: هو قائمة باملخاطر وحتليلها وكيفية التعامل معها ب�شكل وقائي، وهي حتتاج اىل حتديث با�شتمرار. 
وتتحدد اأهم فوائد االإدارة املٌ�شتندة على النتائج يف التايل: 

•تدعيم �شناعة القرار يف �شوء النتائج من خالل ر�شد التغيري اأثناء العمل واتخاذ اخلطوات الالزمة، اإما بال�شري قدمًا اأو باتخاذ خطوات ت�شحيحية.
•تعظيم العائد من املوارد من خالل الربط بني تكاليف الأن�شطة والنتائج. 

•تعزيز اإدارة التغيري؛ حيث اإن فكرة الإدارة املُ�شتندة على النتائج مبنية اأ�شا�شًا على نظرية التغيري والتحول من املُ�شاءلة عن املُدخالت والعمليات اإىل املُ�شاءلة عن النتائج 
والتمرُكز حول العميل.

•التعُلم املُ�شتمر من الدرو�س املُ�شتفادة، ودجمها يف عملية اتخاذ القرارات وبناء الُقدرات. 
•التقييم املُ�شتمر للكفاءة والفاعلية والنتائج خالل دورة حياة الربنامج او امل�شروع.

• يف جمال املوارد الب�شرية اأ�شبحت الإدارة املُ�شتندة على النتائج اآلية داعمة لأ�شاليب العمل املرنة كالعمل عن بعد، وا�شتقطاب واحلفاظ على املواهب.
اإن العامل بعد جائحة كورونا لن يعود كما كان قبلها، وحتول املنظمات لت�شبح منظمات ر�شيقة واأكرث مرونة مل يعد رفاهية واإمنا اأ�شبح �شرورة ملحة؛ ملواجهة التغريات املت�شارعة 
يف بيئة الأعمال. وفى �شوء الدور الداعم لتقنية املعلومات والت�شالت اأ�شبحت الإدارة امل�شتندة على النتائج اأحد الأ�شاليب الإدارية التي ميكن العتماد عليها يف التعامل مع 

هذه التغريات والو�شول اإىل النتائج التي ت�شعى املنظمات ايل حتقيقها.

اإلدارة الُمستندة على النتائج و»كورونا«

مقــــال

د.أدهم الشربيني 
عضو هيئة التدريب
معهد اإلدارة العامة
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ل بناء الإن�شان هدًفا اأ�شا�شًيا ت�شعه القيادة الر�شيدة للمملكة ن�شب اأعينها، فكل ما تقوم به من  ُي�شكِّ
جهد ومبادرات تنموية ي�شتهدف اأوًل واأخرًيا النهو�س باملواطن عرب �شتى اجلوانب املعرفية واملهارية، 

والرتقاء مب�شتوى جودة احلياة، وحتقيق املزيد من الزدهار للوطن.
تنمية  الأمري حممد بن �شلمان، حفظه اهلل، لربنامج  العهد  امللكي ويل  ال�شمو  اإطالق �شاحب  وجاء 
م�شتهدفات  يدعم حتقيق  وب�شكل  امل�شار،  هذا  على  موؤ�ش�شية  اأحدث خطوة  ليمثل  الب�شرية  القدرات 
ويربط  املراحل،  كافة  يف  التعلم  عملية  من  تعزز  فل�شفة  اإىل  ي�شتند  فالربنامج  2030؛  اململكة  روؤية 
كذلك  والــدويل.  بل  املحلي  امل�شتوى  على  فقط  لي�س  العمل،  و�شوق  التعليمية  العملية  خمرجات  بني 
ا اأهمية لغر�س وتعزيز القيم والعناية  يوفر فر�شة للتعلم والتدريب امل�شتمر مدى احلياة، ويويل اأي�شً
باللغة العربية، وهي بال �شك مكون رئي�شي حتر�س القيادة الر�شيدة على احلفاظ عليه �شمن خطوات 

التحديث التي ت�شهدها اململكة يف �شتى املجالت.
 89 تت�شمن  اإذ  �شخم؛  جهد  اهلل-اإىل  حفظه  العهد،  ويل  �شمو  اأعلنها  الربنامج-كما  خطة  وت�شري 
�شي�شهم- ما  وهو   ،2030 اململكة  روؤية  اأهــداف  من  ا�شرتاتيجًيا  هدًفا   16 حتقيق  اإىل  ترمي  ُمبادرًة 
مب�شيئة اهلل-يف حتويل التحديات اإىل فر�س واعدة يغتنمها اأبناء اململكة؛ مبا يعود بالنفع الذاتي لكل 
فرد، حيث تفتح اأمامه اآفاًقا اأرحب للعمل واملناف�شة داخلًيا وخارجًيا. كذلك منفعة عامة للوطن من 
خالل اإطالق الطاقات والإبداعات، ومتكني املواطنني من اإجادة املهارات الرقمية، ومهارات التفكري 
الإبداعي، وحتليل البيانات ومهارات ريادة الأعمال، مبا يواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة 

ال�شناعية الرابعة.
و�شيعزز الربنامج من جهود التحول نحو اقت�شاد املعرفة، حيث تعتمد الوظائف امل�شتقبلية على مهارات 
الإبداع والتفكري وربط العمليات الإنتاجية بالذكاء ال�شطناعي، وبالإ�شافة اإىل ذلك �شيكون لربنامج 
يف  التعليمية  للموؤ�ش�شات  الدويل  الت�شنيف  على  وا�شعة  اإيجابية  انعكا�شات  الب�شرية  القدرات  تنمية 

اململكة وعلى راأ�شها اجلامعات.
واأخرًيا، ُيظهر هذا الربنامج الرائد والطموح جمدًدا ارتكاز جهود التحديث التي يقودها �شمو ويل 
الذي  ال�شعودي  املواطن  وعزمية  بقدرة  الإميان  وهما:  رئي�شيتني،  ركيزتني  على  اهلل،  العهد، حفظه 
�شبق واأن �شبه همته بجبل طويق، وكذلك العتماد على الفكر املوؤ�ش�شي يف الرتقاء باملهارات والقدرات 
وال�شتثمار يف راأ�س املال الب�شري عرب خطط مف�شلة بدقة لبلوغ الأهداف يف الآجال املقررة؛ مبا يوؤدي 

اإىل م�شتقبل اأكرث ازدهاًرا للمملكة.

رأس المال البشري

األخيرة
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