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يفخر معهد 
اإلداره  العامة 
بتميز خريجيه 

وخريجاته
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الخريج والوظيفة 

أمير منطقة الرياض 
يرعى حفل الخريج والوظيفة الـ)26( 

لمعهد اإلدارة العامـة

يضم 3 فعاليات..االحتفاء بخريجي البرامج اإلعدادية والدفعة 
األولى من برنامج »العلوم القانونية« والحرس الملكي

منطقة  �أمري  عبد�لعزيز  بن  بندر  بن  في�صل  �لأمييري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  يرعى 
�لريا�ض فعاليات حفل �خلريج و�لوظيفة �ل�صنوي يف دورته �لي)26( للعام �لتدريبي 
�حلايل 1443هي �ملو�فق 2022م، �لذي ينظمه معهد �لإد�رة �لعامة، مب�صاركة معايل 
وزير �ملو�رد �لب�صرية و�لتنمية �لجتماعية رئي�ض جمل�ض �إد�رة �ملعهد �ملهند�ض �أحمد 
بن �صليمان �لر�جحي، ومعايل �ملدير �لعام للمعهد �لدكتور بندر بن �أ�صعد �ل�صجان، 

وعدد من قياد�ت �ملعهد و�مل�صوؤولني. 
3 فعاليات

ومتدربات  متدربي  تخريج  هي:  فعاليات،   3 �لعام   هذ�  �ل�صنوي  �حلفل  وي�صم 
�لحتفال  �أولهما  �ملعهد،  تاريخ  يف  مهمني  حلدثني  بالإ�صافة  �لإعد�دية  �لرب�مح 
بتخريج �لدفعة �لأوىل من �لدبلوم �لعايل للعلوم �لقانونية، وهو �لربنامج �لذي مت 
�ملعايل  �أ�صحاب  من  �ل�صامي،  �ملقام  من  بقر�ر  به،  خا�صة  توجيهية  جلنة  ت�صكيل 
ا-من  �لأوىل-�أي�صً �لدفعة  بتخريج  �لحتفال  فهو  �لثاين  �حلييدث  �أمييا  و�ل�صعادة. 
خريجي �حلر�ض �مللكي �صمن م�صروع �لتوظيف �ملبتدئ بالتدريب، و�لذي يعد �أحد 

�مل�صاريع �ملتميزة باملعهد.
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�فرت��صي وح�صوري
ولأهمية �لحتفاء بهذه �لفعاليات �لثالث ق�صم معهد �لإد�رة �لعامة �لحتفال باخلريج و�لوظيفة 
هذ� �لعام �إىل ق�صمني، �لأول خا�ض بتنظيم حفل "�فرت��صي" خلريجي �لرب�مج �لإعد�دية وفق 
معايري حمددة، و�صيكون على م�صتوى �ملركز �لرئي�ض وفروع �ملعهد برعاية �صاحب �ل�صمو �مللكي 
�ملهند�ض  �لإحتماعية  و�لتنمية  �لب�صرية  �ملييو�رد  وزير  معايل  ومب�صاركة  �لريا�ض،  منطقة  �أمري 
�أما  �ل�صجان.  �أ�صعد  بن  بندر  �لدكتور  �ملعهد  عام  مدير  ومعايل  �لر�جحي،  �صليمان  بن  �أحمد 
�حلفل �لثاين فهو ح�صوريًا؛ لالحتفاء بخريجي �لدفعة �لأوىل من برنامج �لدبلوم �لعايل للعلوم 
�ملنتهي  �لتدريب  "م�صروع  �مللكي  �لأوىل من خريجي �حلر�ض  �لدفعة  �لقانونية، وكذلك تخريج 
بالتوظيف"، و�صريعى هذ� �لحتفال معايل وزير �لعدل �ل�صيخ �لدكتور وليد �ل�صمعاين، رئي�ض 
�للجنة �لتوجيهية للربنامج، وبح�صور معايل رئي�ض ديو�ن �ملظامل �ل�صيخ �لدكتور خالد �ليو�صف، 
وعدد من �أ�صحاب �ملعايل �أع�صاء �للجنة �لتوجيهية، ومعايل مدير عام �ملعهد �لدكتور بندر بن 
�أ�صعد �ل�صجان ، و�أ�صحاب �ل�صعادة مدر�ء �لعموم باملعهد، ويقام مبركز �مللك �صلمان للموؤمتر�ت، 

يف قاعة �بن خلدون، مبقر �ملعهد بالريا�ض.
تهنئة معايل �ملدير �لعام 

�ل�صجان  �أ�صعد  بن  بندر  �لدكتور  �لعامة  �لإد�رة  معهد  عام  مدير  معايل  �أعرب  �ملنا�صبة  وبهذه 
متدربي  تخريج  ت�صم  مهمة  فعاليات   3 ي�صم  �لذي  �ل�صنوي  �لحتفال  هذ�  باإقامة  �صعادته  عن 
�لعايل  �لدبلوم  برنامج  خريجي  من  �لأوىل  و�لدفعة  �لإعد�دية،  �لرب�مج  من  �ملعهد  ومتدربات 
للعلوم �لقانونية، وخريجي �لدفعة �لأوىل من برنامج م�صروع �حلر�ض �مللكي،. مهناأ خريجي هذ� 

�لعام بنجاحهم، وبقطفهم ثماره جهودهم بعد �أن �متو� در��صتهم يف خمتلف بر�مج �ملعهد.
ن معاليه ل�صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري في�صل بن بندر بن عبد�لعزيز، �أمري منطقة �لرييا�ض،  وثَمّ
هذه �للفتة �ملباركة و�لرعاية �لكرمية برعاية حفل �خلريج و�لوظيفة �لي )26( �لتي تاأتي �نطالًقا 
من �هتمام �صموه بدعم �ملعهد ومن�صوبيه تكرمًيا جلهودهم، وحافًز� لهم مل�صاعفة �جلهد و�لعطاء، 
وملعايل وزير �ملو�رد �لي�صرية و�لتنمية �لإحتماعية �ملهند�ض �أحمد �لر�جحي دعمه �ملتو��صل ملختلف 

بر�مج و�أن�صطة �ملعهد.
كما ثمن  معايل �لدكتور �ل�صجان، ملعايل وزير �لعدل �ل�صيخ �لدكتور وليد �ل�صمعاين، رئي�ض �للجنة 
بن  �لدكتور خالد  �ل�صيخ  وملعايل  �لقانونية"،  للعلوم  �لعايل  "�لدبلوم  �لد�ئمة لربنامج  �لتوجيهية 
حممد �ليو�صف رئي�ض ديو�ن �ملظامل، �هتمامهما �لكبري بالرعاية و�حل�صور  حلفل معهد �لإد�رة 

�لعامة بتخريج �لدفعة �لأوىل من برنامج �لدبلوم �لعايل للعلوم �لقانونية.
و�أكد معايل مدير عام �ملعهد �أن كل ذلك ياأتي �متد�ًد� حقيقيًا للدعم �ل�صخي حلكومتنا �لر�صيدة، 
يرعاها �هلل، و�هتمامها بتطوير قدر�ت �لإن�صان �ل�صعودي باعتباره حمور �لتنمية و�لتطوير يف هذه 
�لبالد �لكرمية، �لتي حتر�ض على �إعد�د وتاأهيل كو�درها �لب�صرية من �ل�صباب و�ل�صابات، وتدفع 
بهم يف �صوق �لعمل �ملحلي، و�لرتقاء باأد�ئه وخمرجاته؛ للم�صاهمة يف حتقيق تطلعات روؤية �ململكة 

 .2030
ويف �خلتام تقدم معايل مدير عام �ملعهد بال�صكر �جلزيل و�لتقدير ملقام خادم �حلرمني �ل�صريفني 
�مللك �صلمان بن عبد �لعزيز، و�صمو ويل عهده �لأمني �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري حممد بن �صلمان 
بن عبد�لعزيز، يحفظهما �هلل، على ما يقدمانه من دعم و�هتمام كبريين من �أجل بناء جيل �صاب 

متميز من �لكفاء�ت �لوطنية يف كافة �ملجالت.

 ،،معــــالي مديــر عـــام معـهـد 

اإلدارة العــامة: هذا االحتفال 
السنوي يأتي امتداًدا حقيقيًا للدعم 

السخي من قيادتنا الرشيدة واهتمامها 
بتطوير قدرات اإلنسان السعودي 

باعتباره محور التنمية والتطوير

الخريج والوظيفة 
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المعهد بين األمس واليوم
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حدثان جديد�ن مهمان
�لعام مبعهد  	 هذ�  و�لوظيفة  �خلريج  �جلديد يف حفل  ما 

�لإد�رة �لعامة؟
يحر�ض �ملعهد-د�ئًما-على �لتجديد و�لتطوير؛ لذلك فاإن �جلديد 
يف  متاًما  وخمتلفني  مهمني  حدثني  يف  يييربز  �لعام  هييذ�  حفل  يف 
�أولهما �لحتفال بتخريج �لدفعة �لأوىل من �لدبلوم  تاريخ �ملعهد: 
�لعايل للعلوم �لقانونية، وهو �لربنامج �ملهم �لذي مت ت�صكيل جلنة 
توجيهية خا�صة به، بقر�ر من �ملقام �ل�صامي، من �أ�صحاب �ملعايل. 
ا- �لأوىل-�أي�صً �لدفعة  بتخريج  �لحتفال  فهو  �لثاين  �حلدث  �أما 
من خريجي �حلر�ض �مللكي �لذين يفوق عددهم 175 د�ر�ًصا يف 4 
�أحد  يعد  و�لذي  بالتدريب،  �ملبتدئ  �لتوظيف  بر�مج، فهو م�صروع 

�مل�صاريع �ملتميزة باملعهد.
�حتفالن

ما �لفعاليات �لتي �صيت�صمنها �لحتفال باخلريج و�لوظيفة  	
باملعهد يف دورته �حلالية؟

لأن �أعد�د �خلريجني و�خلريجات كبرية، �أدركنا عدم وجود مكان 
�ملعهد  قام  لذلك  �لأعييد�د؛  ي�صم هذه  و�حد  �حتفال  لإقامة  يت�صع 
�إىل  �لعام  هييذ�  و�لوظيفة  باخلريج  �لحتفال  فعاليات  بتق�صيم 
وفق معايري حمددة  �فرت��صي  بتنظيم حفل  �لأول خا�ض  ق�صمني: 
ومتميزة من بينها كفاءة �لإنفاق، و�صيكون على م�صتوى فروع �ملعهد 
بكل من: �لريا�ض، ومنطقة مكة �ملكرمة، و�ملنطقة �ل�صرقية، فيما 
عد� فرع منطقة ع�صري �لذي لي�ض لديه خريجي وخريجات بر�مج 
�إعد�دية هذ� �لعام. وقد مت توزيع "�لب�صوت" على �خلريجني، وقمنا 
�مللكي  �ل�صمو  �صاحب  برعاية  �حلفل  وهذ�  لهم.  �ل�صور  بالتقاط 
كلمة  و�إلقاء  ل�صموه،  كلمة  �إلقاء  ويت�صمن  �لريا�ض،  منطقة  �أمري 
جمل�ض  رئي�ض  �لجتماعية  و�لتنمية  �لب�صرية  �ملييو�رد  وزير  ملعايل 

�إد�رة �ملعهد، و�إلقاء كلمة ملعايل مدير عام �ملعهد.

�أما �حلفل �لثاين فهو ح�صوري؛ �إذ ل بد من �أن يحتفي معهد �لإد�رة 
�لعامة بهاتني �لدفعتني �لأوليني-كما �صبق وذكرت-�للتني حتظيان 
كبرية،  لي�صت  خريجيها  �أعيييد�د  �أن  �إىل  �إ�صافة  كبري،  باهتمام 
�ملعايل  �أ�صحاب  وُجل  �لعدل،  وزير  معايل  �حلفل  هذ�  و�صيح�صر 
و�أ�صحاب  �ملعهد،  عام  مدير  ومعايل  �لتوجيهية،  �للجنة  �أع�صاء 
�مللك  مبركز  �حلفل  هذ�  ويقام  باملعهد،  �لعموم  مييدر�ء  �ل�صعادة 

�صلمان للموؤمتر�ت، يف قاعة �بن خلدون، مبقر �ملعهد بالريا�ض.
خريجون وخريجات متميزون

وكفاءتهم  	 �ملعهد  وخريجات  خريجي  جييد�رة  ترون  كيف 
باجلهات �لتي �لتحقو� بالعمل فيها؟

يتميز خريجو وخريجات معهد �لإد�رة �لعامة بالتاأهيل �ملعريف على 
�أحدث �ملفاهيم و�لنظريات �لعلمية، وباللتز�م، و�جلدية، وبالتايل 

 ،، هذا العام نحتفل ألول مرة 
بتخريج الدفعتين األوليين لبرنامج 

الدبلوم العالي للعلوم القانونية 
ومشروع »التوظيف المبتدئ 

بالتدريب« الخاص بالحرس الملكي

 ،، كثرة العروض الوظيفية 
المقدمة لخريجي وخريجات 

المعهد تؤكد جدارتهم 
وكفاءتهم

العدد 187 - مارس - 122022

أ.عبد الرحمن المالكي: 
معهـــــد اإلدارة العـــــــامــة 

يطور استراتيجيته وبرامجه لمواكبة 
مستهدفات التوظيف 
لـــرؤيـة الممـلكــــة 2030

المشرف على نيابة العمليات 
ورئـيـس اللـجنــة اإلشــرافــــــــية
لحفل الخريج والوظيفة الـــ26 

لـــ »التنمية اإلدارية«

فعاليات  بتنظيمه  العامة  الإدارة  معهد  يحتفل 
التدريبي  للعام   26 دورته  يف  والوظيفة  اخلريج 
�سعادة  التقينا  املنا�سبة  وبهذه  1443هـ،  احلايل 
نيابة  على  امل�سرف  املالكي  عبدالرحمن  الأ�ستاذ 
الإ�سرافية  اللجنة  ورئي�س  باملعهد  العمليات 
للحديث  والع�سرين،  ال�ساد�س  والوظيفة  للخريج 
عن احتفال هذا العام، والفعاليات التي �سيت�سمنها، 
لروؤية  التوظيف  م�ستهدفات  املعهد  ومواكبة 
وخريجات  خريجي  جدارة  ومدى   ،2030 اململكة 
بالعمل  التحقوا  التي  باجلهات  وكفاءتهم  املعهد 
اإطالق  منذ  املعهد  ي�سهده  الذي  والتطوير  فيها، 
ا�سرتاتيجيته اجلديدة 2023 وا�ستيعابه املتغريات 
احلالية وامل�ستقبلية، وغريها من املو�سوعات التي 

تتابعون تفا�سيلها يف ثنايا هذا احلوار.

حـــوار 

أجرى الحوار/ د.أحمد زكريا أحمد
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�صمن خطط �لتطوير باملعهد ل�صتيعاب كافة �ملتغري�ت �جلديدة، 
ي�صتحدثها  و�لتي  �لتدريبية،  بر�جمه  جميع  على  تنعك�ض  و�لتي 

�ملعهد يف �لدبلومات للد�ر�صني.
�لتدريبية، وعلى ماذ� يحر�ض  	 �ملعهد خططه  كيف يطور 

ب�صاأن مهار�ت �مل�صتقبل، ومتطلبات �صوق �لعمل �ملحلي؟
متثل �إ�صرت�تيجية �ملعهد �جلديدة �ملنطلق �حلقيقي لعملية �لتطوير 
نيابة  �ملثال-��صتحد�ث  �صبيل  �صوئها-على  يف  ومت  ي�صهدها  �لتي 
باخلطط  تهتم  و�لتي  �جلديد،  �لتنظيمي  هيكله  �صمن  �لعمليات 
�لتدريبية  �لقطاعات  بدمج  تهتم  �لتي  �لتدريب  ونيابة  �لتدريبية، 
و��صتحد�ث بر�مج جديدة. هناك حر�ك باملعهد؛ من �أجل مو�كبة 
�لع�صر ومو�كبة روؤية �ململكة 2030، وفيما يتعلق بالعمليات فنحن 

م�صغولون بكيفية تنفيذ هذه �لرب�مج �جلديدة بكافة فروع �ملعهد، 
"�إثر�ئي"،  من�صة  عرب  و�لتنفيذ  ُبعد،  عن  �لتنفيذ  يوجد  فمثاًل 
�لتي  �ل�صر�كات  عرب  �جلامعات  مع  وبالتعاون  �ملدمج،  و�لتنفيذ 
ممكنة  �صريحة  �أكرب  بتغطية  �ملا�صية،  �لفرتة  خالل  �ملعهد  بناها 
يكن  مل  ولو  حتى  �ململكة،  مناطق  بكافة  و�ملوظفات  �ملوظفني  من 

هناك فرع للمعهد.
ن�صائح مهمة

وخريجات  	 خلريجي  توجهونها  �لتي  �لن�صائح  �أهييم  ما 
�ملعهد فيما يتعلق بالتوظيف؟

ب�صهادة  ت�صلحو�  باأنهم  و�خلريجات  �خلريجني  �أخاطب  ما  د�ئًما 
معهد �لإد�رة �لعامة، و�أنهم تعلمو� وتدربو� على �أ�صياء كثرية مهمة 
�صو�ء  معهم  حازًما  يكون  رمبا  �ملعهد  وبيياأن  �لعملية،  �لناحية  من 
من ناحية �مللب�ض �أو من ناحية �نتظامهم، و�ن�صباطهم، ودخولهم 
معايري  نطبق  منها، حيث  �لقاعات وخروجهم  وتو�جدهم يف  �إىل 
�لن�صباط؛ لأن كل هذ� �صينعك�ض عليهم و�صيجنون ثمار ذلك عند 
ما  وهو  �ملختلفة،  �ملنا�صب  وتقلدهم  �لوظائف  و�صغلهم  توظيفهم 
خريجونا  �لتحق  �لتي  �جلهات  �أفعال  ردود  عرب  بالفعل  ي�صلنا 
وخريجاتنا بالعمل فيها، و�أنهم ملتزمون ومن�صبطون، حيث �أ�صبح 

�ن�صباطهم �لوظيفي �أ�صلوب حياة يف بيئات �أعمالهم.
�لعمل،  فر�ض  �إيجاد  ود�ئًما-على  باحلر�ض-�أوًل  �أن�صحهم  كذلك 
"�م�صك وظيفة"، ثم يحر�صون بعد ذلك على تطوير  �أو كما نقول 
�أنكم  �ملعهد  �ختياركم  فمعنى  در��صاتهم.  و��صتكمال  �أنف�صهم 
من  قييدر  �أكييرب  على  و�حل�صول  �لعملي،  �جلانب  على  حري�صون 
لأنها  �ملختلفة؛  تخ�ص�صاتهم  جمالت  يف  �لحرت�فية  �ل�صهاد�ت 

�ل�صبيل �ملتميز لهم يف �صوق �لتوظيف و�لعمل.
�خلريجات  وبناتنا  �خلريجني  لأبنائنا  �أتوجه  �ملنا�صبة؛  وبهذه 
على  ون�صكرهم  �ملعهد،  ميين  تخرجهم  لهم  و�أبييييارك  بالتهنئة، 
�أنهم يت�صفون بالكفاءة، وجديرون  و�أن يتذكرو� د�ئًما  �لتز�مهم، 

باحل�صول على دبلوم �ملعهد.

 ،، أنصح الخريجين والخريجات 
باالنضباط والحصول على فرص 

العمل والمزيد من الشهادات 
االحترافية

من  ��صتقطابهم  ويتم  �لوظيفية،  �لعرو�ض  من  �لكثري  لهم  تقدم 
كثرية  �أحيانًا  ويف  و�لييعييام،  �خلا�ض  �لقطاع  وموؤ�ص�صات  �صركات 
يتلقون �لعرو�ض �لوظيفية �أثناء �لدر��صة قبل تخرجهم، وهذ� يوؤكد 
تدريبية  م�صاريع  وهناك  �ملعهد،  وكفاءة خريجي  �لثقة يف جد�رة 
لإك�صاب  و�خلا�ض  �لعام  �لقطاعني  يف  متعددة  جهات  مع  قادمة 

�خلريجني و�خلريجات ميزة تناف�صية يف �صوق �لتوظيف.
�ملعهد و�لتوظيف بروؤية 2030

وم�صتهدفات  	 خطط  �لعامة  �لإد�رة  معهد  يو�كب  كيف   
�لتوظيف لروؤية �ململكة 2030؟

ير�عي �ملعهد خطط وم�صتهدفات �لتوظيف للروؤية، بحيث تتو�فق 
�ملعهد  ��صرت�تيجية  فييياإن  �صابًقا،  ذكيييرت  وكييمييا  معها،  بيير�جمييه 
وتطوير  �لييقييدر�ت،  )بناء  �خلم�صة  ركائزها  خييالل  من  �جلديدة 
�ملييوؤثييرة،  و�ل�صت�صار�ت  �لدر��صات  وتقدمي  �لإد�ريييية،  �لقياد�ت 
�لت�صغيلية( تدعم  وحتقيق �ل�صتد�مة �ملالية، و�لتميز يف �لعمليات 
خطط وحماور روؤية �ململكة 2030 لتعزيز �لتخ�ص�صات �جلديدة 
مو�كبة  �أجييل  من  �لعمل؛  �صوق  يف  �مل�صتقبل  ووظييائييف  �ملطلوبة، 
و�ل�صبكات،  و�لربجمة،  �لرقمي،  كالتحول  �لرئي�صة  �مل�صتهدفات 
�مل�صافة،  �لقيمة  و�صريبة  و�لقت�صاد،  و�ملييال  �لأعييمييال،  وذكيياء 
جمال  يف  فمثاًل  منها،  �لتناف�صية  �صيما  ول  عام،  ب�صكل  و�لإد�رة 
كو�صائل  �ملجالت  من  بغريه  وربطه  و�لإعيييالم  �لعامة  �لعالقات 
�لتاأكيد  و�أود  و�لتقنية.  �جلديد  و�لإعيييالم  �لجتماعي  �لتو��صل 
و�ل�صرت�تيجية   2030 �ململكة  روؤية  بني  �لربط  عملية  �أهمية  على 
�جلديدة للمعهد 2023، من خالل تطوير بر�جمه وعملية �لدمج 
�لتي متت للقطاعات �لتدريبية باملعهد، و��صتحد�ث �أخرى، �إ�صافة 

�إىل تغيري �ل�صورة �لنمطية للمعهد.
�لتطوير ومو�كبة �ملتغري�ت

�أمام خريجي  	 ما روؤيتكم لآفاق �لفر�ض �لوظيفية �ملتاحة 
وخريجات �ملعهد يف ظل �ملتغري�ت �حلالية و�مل�صتقبلية؟

يف  �ملييتييغييري�ت  هييذه  ميير�عيياة  على  �لييعيياميية  �لإد�رة  معهد  حيير�ييض 

خريجيه  على  ينعك�ض  مييا  وهييو  2023؛  �جلييديييدة  ��صرت�تيجيته 
هذه  وفييق  �ملعهد  قييام  فقد  ومتدرباته.  ومييتييدربيييييه  وخييريييجيياتييه 
�لإ�صرت�تيجية بدمج 16 قطاًعا تدريبًيا يف 6 مر�كز تدريبية جديدة 
و�لأعمال،  �ملييال  ومركز  �لعامة،  و�ل�صيا�صات  �لإد�رة  مركز  هي: 
ومركز �لتحول �لرقمي و�ملعلومات، ومركز �لقانون، ومركز �ملو�رد 
�لدمج  عملية  �أن  هنا  و�أوؤكييد  �لإجنليزية.  �للغة  ومركز  �لب�صرية، 
�ملتغري�ت  تلك  وت�صتوعب  تر�عي  �إمنا  �ملر�كز  �لتي متت عرب هذه 
حالًيا وم�صتقبلًيا، وترتجم هذ� �حلر�ض على �آفاق عملية �لتوظيف 
قطاعات:  دمييج  مت  �ملييثييال  �صبيل  فعلى  وخريجاتنا،  خلريجينا 
�لإح�صاء، و�ملعلومات، و�حلا�صب �لآيل، يف مركز �لتحول �لرقمي 
و�ملعلومات. كذلك �رتاد �ملعهد �آفاق بر�مج جديدة يف علم �لبيانات 
جديدة  مفاهيم  باعتبارها  �لأعييمييال؛  وذكيياء  �ل�صيرب�ين  و�لأميين 

 ،، دمج القطاعات التدريبية 
في 6 مراكز الستيعاب المتغيرات 

وزيادة الفرص الوظيفية

حــــوار
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 ،، 

خريجو
 المعهد
إلتزام 
وتميز
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أ.صالح الجربوع: 
برنامج »الدبلوم العالي للعلوم القانونية« 
يهـدف لدعـم المؤسسـات العـامة والخـاصة 

بالكـــوادر القــانــونـية المتخصصة فــي 
التشريعات الحديث بما يلبي تطلعات 

رؤيــة الممـلـــكة 2030

مديـر إدارة بـرامـج القـانــون بمعهد اإلدارة العامة وأمين عام 
اللجنة التوجيهية لبرنامج »الدبلــوم العــالي للعلوم القانونية« 

لـــــ »الـتنمية اإلدارية:

اأكد مدير اإدارة برامج القانون مبعهد الإدارة العامة، 
اأمني عام اللجنة التوجيهية لربنامج "الدبلوم العايل 
للعلوم القانونية"، الأ�ستاذ �سالح بن حممد اجلربوع، 
يحظى  القانونية  للعلوم  العايل  الدبلوم  برنامج  اأن 
اهلل،  ،حفظها  الر�سيدة  قيادتنا  من  كرمية  بعناية 
وحر�س على جودة التنفيذ، حيث �سدر الأمر امللكي 

للربنامج،  دائمة  توجيهية  جلنة  بت�سكيل  الكرمي 
اأ�سحاب املعايل من  مكونة من )13( ع�سوًا من 
ذوي اخلربة والخت�سا�س يف املجال ال�سرعي 
ال�سيخ  العدل  والقانوين، برئا�سة معايل وزير 
وينفذه  ال�سمعاين،  حممد  بن  وليد  الدكتور 

معهد الإدارة العامة.

حـوار
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و�أ�صار يف حو�ره مع جملة "�لتنمية �لإد�رية" �إىل �نه قد مت تكليف فريق 
"�لدبلوم  برنامج  لت�صميم  �لعامة  �لإد�رة  معهد  يف  متخ�ص�ض  عمل 
�لد�ر�صني  لك�صاب  �لربنامج  يهدف  حيث  �لقانونية"،  للعلوم  �لعايل 
�ملعارف و�ملهار�ت �خلا�صة بالعلوم �لقانونية مبا يلبي �حتياج �لأجهزة 
�حلكومية وكذلك �لقطاع �خلا�ض من �لكفاء�ت �لقانونية �لتي يعتمد 

عليها وتدعم بكفاءة متطلبات تنفيذ روؤية �ململكة 2030.
�ملهمة حول  �ملحاور  على عدد من  �حلييو�ر  �ل�صوء يف هذ�  ي�صلط  كما 

برنامج  "�لدبلوم �لعايل للعلوم �لقانونية".
�لدبلوم  برنامج  هو  ما  عن  ق�صرية  نبذة  �عطاءنا  بالإمكان  هل   •

�لعايل للعلوم �لقانونية؟
�نطالقًا من �أهد�ف روؤية �ململكة 2030، و�صعيًا من معهد �لإد�رة �لعامة 
للم�صتهدفني  وتاأهيل فعال  �لإد�رية من خالل تدريب  �لتنمية  لتحقيق 
ووفقًا  �لقانونية،  �لتخ�ص�صات  يف  وعمليَا  علميًا  �ملعهد  بر�مج  من 
�لأمر  �صدر  �لر�صيدة،  �لقيادة  من  وبدعم  �لعمل،  �صوق  لحتياجات 
باملو�فقة  )1440/02/02هيي(  بتاريخ   )5530( رقم  �لكرمي  �ل�صامي 
�صمن  ليكون  �لقانونية  للعلوم  �لعايل  �لدبلوم  برنامج  تطوير  على 
حيث  �لعامة.  �لإد�رة  معهد  ينفذها  �لتي  �لقانونية  �لرب�مج  �صل�صلة 
"�لدبلوم  مت تكليف فريق عمل متخ�ص�ض يف �ملعهد لت�صميم برنامج 
�لعايل للعلوم �لقانونية"، حيث يهدف �لربنامج �إىل �ك�صاب �لد�ر�صني 
�ملعارف و�ملهار�ت �خلا�صة بالعلوم �لقانونية مبا يلبي �حتياج �لأجهزة 
�حلكومية وكذلك �لقطاع �خلا�ض من �لكفاء�ت �لقانونية �لتي ُيعتمد 
من  و�نطالقًا  �ململكة.   روؤييية  تنفيذ  متطلبات  بكفاءة  وتدعم  عليها 
�لهدف �لعام للربنامج، يهدف �لربنامج ب�صكل خا�ض �ىل تاأ�صي�ض جيل 
من خريجي �لعلوم �لقانونية �ملتخ�ص�صني يف عددً� من فروع �لقانون 
وت�صمل )�لقانون �لإد�ري - �لقانون �جلنائي - �لقانون �لدويل �لعام 
- قانون �لأعمال(، ويتكون �لربنامج من ثالث )3( �صنو�ت تدريبية، 
بو�قع �صتة )6( ف�صول در��صية، وعدد )110( �صاعة تدريبية، مينح 

�لد�ر�ض بعد �جتيازها �صهادة دبلوم عايل يف �لعلوم �لقانونية.
• ماهي مميز�ت �لتي مينحها برنامج �لدبلوم �لعايل للد�ر�صني؟

 - �ملوظفني  غري  من   – �لقانونية  للعلوم  �لعايل  �لدبلوم  د�ر�ض  مينح 
مكافاأة �صهرية مقد�رها )1500( ريال، كما يتم تاأمني �ل�صكن لد�ر�صي 
�لربنامج  �جتياز  �لد�ر�ض -بعد  ويح�صل  �لدبلوم )�لغري متزوجني(. 

للح�صول على  يوؤهله  �لقانونية،  �لعلوم  دبلوم عايل يف  �صهادة  - على 
�ملرتبة �لتا�صعة يف �صلم وظائف �خلدمة �ملدنية، �أو ما يعادلها. يوؤهله 

للح�صول على رخ�صة �ملحاماة
• كيف ترى �لدعم و�لهتمام �ملخ�ص�ض لربنامج �لدبلوم �لعايل؟

من  كرمية  بعناية  �لقانونية  للعلوم  �لعايل  �لدبلوم  برنامج  يحظى 
�مللكي  �لأميير  �صدر  �لتنفيذ،  جييودة  على  وحر�ًض  �لر�صيدة،  قيادتنا 
�لكرمي بت�صكيل جلنة توجيهية د�ئمة للربنامج، مكونة من )13( ع�صوً� 
من �أ�صحاب �ملعايل من ذوي �خلربة و�لخت�صا�ض يف �ملجال �ل�صرعي 
و�لقانوين، برئا�صة معايل وزير �لعدل �ل�صيخ �لدكتور/ وليد بن حممد 

�ل�صمعاين.
• ماهي �صروط �لقبول يف �لربنامج؟

�صهادة  على  حا�صاًل  �ملتقدم  يكون  �أن  للربنامج  للقبول  ي�صرتط       
�لبكالوريو�ض �نتظامًا، مبعدل جيد جدً� )على �لأقل( يف �لتخ�ص�صات 
و�لرت�صيح  �ل�صخ�صية،  �ملقابلة  �جتياز  �ىل  �إ�صافة  للدبلوم،  �ملحددة 
من جهة �لعمل بالن�صبة للموظفني �ملوفدين. و�جتياز �ختبار �لكفايات 

�خلا�ض بربنامج �لدبلوم �لعايل للعلوم �لقانونية.
• ما هو حجم �لقبال على �لربنامج؟

     يحظى �لربنامج باإقبال كبري منذ فتح باب �لرت�صيح من موظفني 
و�أفر�د، ومن حملة درجة �لبكالوريو�ض يف خمتلف �لتخ�ص�صات.

• من هم يتوىل �لتدري�ض، ومن هم �أع�صاء هيئة �لتدري�ض �مل�صاركني 
يف تنفيذ �لربنامج؟

     يتوىل عملية �لتدري�ض بالربنامج نخبة من �أعلى �لكفاء�ت �لوطنية 
�أعرق �جلامعات  �ملجال من  �لعليا يف  �ل�صهاد�ت  و�لعربية، من حملة 
�لعاملية، كما ي�صارك يف �لتدري�ض عدد من �لكفاء�ت �لعلمية و�لعملية 
باململكة  و�لق�صائي  �لقانوين  �ملجال  يف  قيادية  منا�صب  تولو�  ممن 
�لقانونية  للعلوم  �لعايل  �لدبلوم  برنامج  ويعترب  �ل�صعودية.  �لعربية 
حيث  �لعربي،  �لوطن  م�صتوى  على  �لفريدة  �لتعليمية  �لفر�ض  �حدى 
يف  كمتخ�ص�صني  وتاأهيلهم  �لييد�ر�ييصييني  مييعييارف  تنمية  �ىل  يهدف 
�لعامة و�خلا�صة  �ملوؤ�ص�صات  �ملختلفة، متهيدً� �ىل دعم  �لقانون  فروع 
وما  �لتطور�ت  متابعة  على  �لقادرة  �ملتخ�ص�صة  �لقانونية  بالكو�در 
�أوجدته من ت�صريعات حديثة ملو�جهتها، مما يوؤدي بدوره �ىل حتقيق 
متطلبات وحاجات، من خالل تخريج قانونيني موؤهلني ومتخ�ص�صني. 

 ،، المعهد كلف فريق عمل 
متخصص لتصميم البرنامج إلكساب 

الدارسين المعارف والمهارات 
بما يلبي احتياج القطاعين العام 

والخاص من الكفاءات القانونية

 ،، اللجنة التوجيهية الدائمة 
مكونة من )13( عضوًا من أصحاب 

المعالي من ذوي الخبرة 
واالختصاص في المجال الشرعي 

والقانوني
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تــــــــوظـيف
الشباب والشابات 

السعوديين
فـــــــــــــــــــــــي

القيادة الرشيدة توليهم اهتمامها ودعمها

من  جديدة  اآفاق  نحو  اململكة  انطالق  معطيات  فر�ست 
اململكة  مبكانة  يليق  م�ستقبل  وا�ست�سراف  التحديث، 
ومواطنيها، وا�ستيعاب املتغريات الراهنة وامل�ستقبلية على 
�سرورة  والدويل،  والإقليمي،  املحلي،  امل�ستويات:  كافة 
روؤية  يف  متثلت  �ساملة  ح�سارية  اإ�سرتاتيجية  اإطالق 
اململكة 2030 التي اأ�سحت حلًما وطنًيا يلتف ال�سعوديون 
�سحذت  ما  و�سرعان  لتحقيقه.  املخل�سة  قيادتهم  حول 
ومواطنيها،  واأجهزتها،  موؤ�س�ساتها  وكافة  هامتها،  اململكة 
حتقيق  يف  بقوة  للم�ساركة  وال�سابات؛  ال�سباب  �سيما  ول 
تد�سينها  منذ  التي  الطموحة  الروؤية  هذه  م�ستهدفات 
اأولت عنايتها-على امل�ستويني الكمي والكيفي-بتوظيفهم، 
نحو  لنطالقهم  ومهاراتهم  قدراتهم  بتعظيم  والهتمام 

�سوق العمل والنخراط يف م�سماره.
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�لعهد  ويل  �صمو  عليها  يعمل  �لتي  للروؤية  �ل�صرت�تيجية  �خلطة  �أن 
تقلي�ض  يف  �أ�صهمت  موؤخًر�  �إطالقها  مت  �لتي  �لعمالقة  و�مل�صروعات 
معدلت �لبطالة، م�صريين �إىل �أن هذه �مل�صروعات و�خلطط ت�صتهدف 
له  خمطط  هييو  كما   2030 بحلول   %7 �إىل  �لبطالة  معدل  تخفي�ض 

بالروؤية، وتعزيز �لتوطني.
بعملية  �هتمامه  �لييروؤييية  حتقيق  مكتب  يييويل  مت�صل،  �صعيد  وعلى 
�لوطنية  �لكفاء�ت  ل�صتقطاب  �لطاقة  ملنظومة  ي�صعى  �إذ  �لتوظيف، 
عملية  خيييالل  ميين  وخييرب�تييهييم  تخ�ص�صاتهم  عييلييى  بيينيياًء  �ملييتييميييييزة 
خمتلف  يف  �جلن�صني  من  �لوطنية  �لكفاء�ت  �أف�صل  و�ختيار  �نتقاء 
�لتخ�ص�صات. �إ�صافة لذلك فهو يتلقى طلبات �لتوظيف وتوفيقها عرب 

�ل�صو�غر �لوظيفية لديه.
و�ل�صابات  بال�صباب  �صموه  و�هتمام  دعييم  �أن  �إىل  �لإ�ييصييارة  وجتييدر 
خالل  من  جلًيا  بييرز  بقدر�تهم،  و�لرتييقيياء  وتوظيفهم،  �ل�صعوديني 
�لتي  2011م  عام  �لربحية  غري  �خلريية  "م�صك"  موؤ�ص�صة  تاأ�صي�صه 
تعمل على �لأخذ بيد �ل�صباب يف �أنحاء �لبالد، وتوفري �لو�صائل �ملختلفة 
�لبيئة �ل�صحية  لرعاية �ملو�هب و�لطاقات �لإبد�عية ومتكينها، وخلق 
لنموها و�لدفع بها لرتى �لنور. وبنظرة عامة على موقع "م�صك" يت�صح 
حتديد  خالل  من  و�صاباتنا،  �صبابنا  توظيف  بعملية  �لكبري  �هتمامها 
خطو�ت �كت�صاف �لوظائف �ملنا�صبة لهم، و�إ�صد�ء �لعديد من �لن�صائح 
بقانون  و�لتوعية  �لوظيفية،  م�صار�تهم  و�ختيار  لتحديد  �ل�صرورية 
�لعام  �لعمل  قو�نني  �ل�صعودية  لت  عدَّ حيث  �حلييايل  �ل�صعودي  �لعمل 

�ملا�صي متا�صًيا مع روؤية 2030.
قطف ثمار �لتوظيف

�صحيفة  �إليه  �أ�صارت  ما  �لروؤية-بح�صب  ثمار  تقطف  �ململكة  هي  وها 
و�نخفا�ض  �ل�صعوديني  توظيف  ن�صب  بارتفاع  يتعلق  "عكاظ"-فيما 

�لبطالة. و�ملتتبع حلركة �لتوظيف باململكة ومعدلتها، وطبًقا لتقارير 
وبيانات �لهيئة �لعامة لالإح�صاء يلم�ض هذه �حلقيقة، فوفًقا لل�صحيفة، 
ن�صبة  �إىل  �ل�صعوديني  بني  �لبطالة  معدل  �نخف�ض  �ملثال  �صبيل  وعلى 
2020م  عام  من  �لأول  للربع  �لعمل  �صوق  لن�صرة  وفقا  وذلك   %11.8
�ل�صادرة عن �لهيئة، وذلك مقارنة بالربع �لأول من عام 2019م �لذي 
�صهد معدل بطالة بن�صبة 12%، �إذ يعد هذ� �لنخفا�ض هو �لأدنى منذ 
�لن�صف �لثاين من عام 2016م، ويعترب �إجنازً� مرحليًا رئي�صيًا حيث 
ذروة  بلغت  عندما  �ملتتالية  �لنخفا�صات  من  �صل�صلة  بعد  ذلك  �أتييى 
معدل �لبطالة يف 2018م 12.9%. وهذ� �لإجناز مل يكن ليتحقق لول 
�صبابنا  �هلل-بقدر�ت  �لر�صيدة-يرعاها  قيادتنا  و�إميان  وحكمة  وعي 
�أن  "وظايف.نت"  موقع  ذكر  فقد  �لتطوير،  نحو  وبال�صعي  و�صاباتنا، 
�ململكة تتميز ب�صعيها نحو �لتطوير �لد�ئم و�لبحث عن كل ما هو جديد 
ومتميز يف �لعامل �لعربي و�لعامل باأكمله؛ �إثباًتا ملقولة خادم �حلرمني 

�هتمام �صمو ويل �لعهد
فلم تكد متر �أ�صهر قليلة حتى �أتت �لروؤية ثمارها بنتائج متميزة. وهو 
ما �أكده �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري حممد بن �صلمان بن عبد�لعزيز، 
�هلل- �لدفاع-يحفظه  وزير  �لييوزر�ء،  جمل�ض  رئي�ض  نائب  �لعهد،  ويل 

�إجنيياز�ت  حتقيق  ��صتطاعت   2030 �ململكة  روؤييية  حتقيق  بر�مج  �أن 
��صتثنائية، وقد عرب �صموه عن تقديره جلهود جميع �جلهات �حلكومية 
ُم�صيدً�  �ملا�صية،  �لفرتة  خالل  �لتحديات  من  �لكثري  على  تغلبت  �لتي 
�لثقة يف حتقيق  �لتي ل تقّدر بثمن، و�لتي عّززت  �ملكت�صبة  باخلرب�ت 

�أهد�ف �لروؤية.
�قت�صاديون  �أكييد  حيث  �لتوجه،  لهذ�  "�ليوم"  �صحيفة  تطرقت  وقد 
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�ل�صريفني-يحفظه �هلل-"هديف �أن تكون بالدنا منوذًجا ناجًحا ور�ئًد� 
يف �لعامل على كافة �لأ�صعدة �صاأعمل معكم على حتقيق ذلك". وتركز 
�لتو�صع  يف  �ململكة  ترغب  جمالت   5 �ملوقع-على  2030-بح�صب  روؤية 
فيها، وهي: ت�صجيع ريادة �لأعمال، و�لهتمام مبجال تقنية �ملعلومات، 
وتنفيذ  و�لرتفيهية،  �لثقافية  و�لنو�حي  �لجتماعية،  �خلدمة  و�أعمال 
على  نتائجها  �صتنعك�ض  �ملجالت  هذه  �أن  فيه  �صك  ل  ومما  �لأعمال. 

جمال �لتوظيف كمًيا وكيفًيا.
توظيف �ل�صعوديات

يف  يتمثل  ح�صارًيا  وطنًيا  تنموًيا  توجًها   2030 �ململكة  روؤييية  وتطرح 
زيادة �مل�صاركة �لن�صائية �ل�صعودية يف �صوق �لعمل، فقد �صجلت �ململكة 
"�لقت�صاد  ل�صحيفة  �لإلييكييرتوين  �ملوقع  �ل�صعودية-بح�صب  �لعربية 
لوكالة  وفًقا  �لن�صاء،  توظيف  يف  م�صبوقة  غري  �خلليجي"-معدلت 
�لن�صائية من %19  �لتوطني  ن�صبة  �رتفاع  �إىل  �أ�صارت  �لتي  "بلومربغ"، 

ذلك  �لوكالة  و�أرجييعييت   .2020 �إىل   2016 ميين  �لييفييرتة  يف   %33 �إىل 
ورغبته يف  للمر�أة  �صلمان  بن  �لأمري حممد  �لعهد  �صمو ويل  �إىل دعم 
�لب�صرية و�لتنمية  �ل�صتفادة من ن�صف �ملجتمع، ووفًقا لوز�رة �ملو�رد 
�لجتماعية فاإن �لطفرة �لر�هنة تعود �إىل �للتز�م �حلكومي مبو�جهة 
للنتائج �ملتحققة يف هذ�  �لبطالة معتربة ذلك مبثابة �ملحفز �لرئي�ض 
�ملجال. ولفتت �لوكالة يف تقرير لها �إىل �أن هذه �لن�صبة �ملرتفعة تعد 

من �أوىل �مل�صتهدفات �لتي تتحقق �صريًعا يف �إطار روؤية 2030.
�ل�صعوديات  بني  �لبطالة  معدل  �أن  �إىل  "�لقت�صادية"  �صحيفة  وتلفت 
"15 عاما فاأكرث" �صجل �أدنى م�صتوى على �لإطالق بنهاية �لربع �لر�بع 

�لعام  من  �لثالث  �لربع  بنهاية   %30.2 مقابل   ،%24.4 عند  2020م 

ذ�ته، ليتقل�ض �ملعدل باأعلى وترية تاريخيا "7 نقاط مئوية يف 3 �أ�صهر".
بيانات  �إىل  ��صتند  ذ�تها،  �ل�صحيفة  �لتقارير يف  لتحليل وحدة  ووفقا 
روؤية  بر�مج  �أحد  �لوطني 2020،  �لتحول  برنامج  وثيقة  ر�صمية، منها 
م�صتوى  لل�صعوديات  �لقت�صادية  �مل�صاركة  �صجلت   ،2030 �ل�صعودية 
متجاوزة   ،%31،3 مقابل   ،%33،2 عند  نف�صها  �لفرتة  بنهاية  قيا�صًيا 
�مل�صتهدف �ملحدد يف برنامج �لتحول �لوطني 2020 �لبالغ 25%، فيما 
كان معدل �مل�صاركة �لقت�صادية �ملحدد كخط �أ�صا�ض �صمن �لربنامج 
�أعلى  �ل�صعوديات  توظيف  و�صجل  2017م.  عييام  يف  و�مل�صجل   ،%17
م�صتوياته تاريخًيا عند 1.173 مليون م�صتغلة يف �لقطاعني �حلكومي 
و�خلا�ض بنهاية �لربع �لر�بع من �لعام �ملا�صي، مقابل 1.153 مليون 
م�صتغلة بنهاية �لربع �لثالث من �لعام ذ�ته. و�صهد توظيف �ل�صعوديات 
ا خالل  طفرة غري م�صبوقة منذ �إطالق �لروؤية، و�لذي جتلى خ�صو�صً
�لعام �ملا�صي، ول �صيما �لربع �لأخري منه، حيث مت توفري 153.6 �ألف 
وظيفة جديدة لل�صعوديات، و57.5 �ألف يف عام 2020، و20.3 �ألف يف 

�لربع �لأخري من �لعام �ملا�صي.
9 جمالت وظيفية متميزة

و�ت�صاًقا مع ما ت�صهده توجهات �لتوظيف �حلالية باململكة و��صت�صر�ًفا 
لآفاقها �مل�صتقبلية، يف �صوء �مل�صتهدفات �لتنموية �ل�صاملة لروؤية 2030 
�لروؤية و�صعت ن�صب عينيها حتقيق  فاإن  �ملجالت �حلياتية؛  كافة  يف 
�لتميز �لوظيفي ل�صبابنا و�صاباتنا، وفق �إ�صرت�تيجيات بانور�مية �صاملة 
�آفاًقا  �صتفتح  و�لتي  �ململكة،  يف  �ملتطورة  �لقطاعات  كافة  ت�صتنه�ض 
تناف�صية،  دخول  ومبعدلت  متميزة  وع�صرية  نوعية  توظيفية  ا  وفر�صً
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من خالل �لتخ�ص�صات �ملتميزة، و�لتي من بينها-طبًقا ملوقع "فر�صة.
�لتجزئة  وقطاع  �ملعلومات،  وتكنولوجيا  �لت�صالت  يلي:  كوم"-ما 
و�ملن�صاآت �ل�صغرية، و�لنقل و�صال�صل �لإمد�د و�للوج�صتيات، و�لقطاع 
�ملايل، و�لطاقة �ملتجددة، وقطاع �لتعدين، و�لقطاع �ل�صحي، و�لثقافة 

و�لفنون، وحماية وتطوير �ملحميات �لربية.
وز�رة �ملو�رد �لب�صرية و�لتنمية �لجتماعية

روؤية  م�صتهدفات  �لجتماعية  و�لتنمية  �لب�صرية  �ملو�رد  وز�رة  وتو�كب 
جهود  خالل  من  حتقيقها،  يف  بقوة  و�مل�صاهمة  تد�صينها  منذ   2030
دوؤوبة وبر�مج ومبادر�ت وم�صروعات ي�صعب ح�صرها يف هذ� �ملجال، 

لكننا نو�صح �أمثلة لها.
 فتوؤكد �لوز�رة عرب موقعها �لإلكرتوين �أنه �نطالقًا من �لروؤية ورهانها 
و�أكرب  �أهييم  من  باعتبارهم  �لو�عد  �ل�صعودي  �ل�صباب  على  �مل�صتمر 
�لفئات �لأ�صا�صية فيها. ويف �صعيها لتحقيق روؤية �ململكة 2030، �أطلقت 
بر�مج  �صمن  �ل�صباب  لتمكني  و�مل�صاريع  �لرب�مج  من  �لعديد  �لييوز�رة 
�ل�صباب  م�صاركة  زيييادة  بهدف  �لوطني،  �لتحول  مبادر�ت  وم�صاريع 
�يجابي عنهم  �جتماعي  �لعمل، عرب خلق منظور  �صوق  �جتماعًيا ويف 
لهم،  تقدم  �لتي  �ملختلفة  و�لأن�صطة  �ملهني  �لتاأهيل  بر�مج  خالل  من 

وقد تطرق �ملوقع �إىل ما يلي:
• برنامج �ملحفز�ت �لوظيفية للقطاع غري �لربحي: حر�صت 
�لأهييد�ف  من  �لعديد  حتقيق  يف  للم�صاهمة  �إطييالقييه؛  على  �ليييوز�رة 
و��صتحد�ث  �لبطالة  تقلي�ض  يف  �مل�صاهمة  و�أهمها  �ل�صرت�تيجية، 

�لآلف من فر�ض �لعمل �جلديدة.
• برنامج �ملحفز�ت �لع�صرة: نفذت �لوز�رة در��صة �صاملة لتحديد 
�ملحفز�ت �لوظيفية �لالزمة للقطاع غري �لربحي، وتو�صلت �إىل قائمة 
�لع�صرة  �ملحفز�ت  �لرتكيز على  �إىل 39 حمفزً�، جرى  و�صلت  مطّولة 
�ملحفز�ت  �لربنامج، وهذه  �إطالق هذ�  وبناء عليها مت  �أولوية،  �لأكرث 
�ملتنوعة،  �لتوظيف  وعقود  �لتناف�صية،  و�لإجيياز�ت  �ملرن،  �لعمل  هي: 
وتقييم �لأد�ء و�لدفع مقابله، و�لتاأمني �ل�صحي، و�مل�صار�ت �لوظيفية 
�لنهارية، وحت�صني  �لتمويلية، و�لرعاية  و�لت�صهيالت  و�لتطوير �ملهني، 

بيئة وثقافة �لعمل.
�ملنظومة  هذه  ن  متكٍّ لل�صباب:  �حلكومي  �لتوظيف  منظومة   •
بياناتهم  ت�صجيل  ميين  �ل�صعوديني،  �ملييو�طيينييني  ميين  �لييعييمييل،  طالبي 
�لوثائق  �إرفييياق  مييع  �لعملية،  وخرب�تهم  ومييوؤهييالتييهييم،  �ل�صخ�صية، 

�لالزمة.
 10 �لييوز�رة  �أطلقت  فقد  �ل�صعودية"؛  "مبا�صر  موقع  �أورده  ملا  وطبًقا 
روؤية  وفق  �لعمل  ب�صوق  �ل�صعودي  �ل�صباب  لتمكني  حكومية  مبادر�ت 
و�لبو�بة  ُبعد،  عن  و�لعمل  �ملييرن،  و�لعمل  �حلر،  �لعمل  وهي:   ،2030
وبرنامج  �صاند،  وبرنامج  م�صار،  ومن�صة  )طاقات(،  للعمل  �لوطنية 

حافز، وبرنامج دروب، وبرنامج متهري، و�أكادميية هدف للقيادة.
�لقطاع �خلا�ض

وتنظر روؤية �ململكة 2030 بعني �لعتبار �إىل �صر�كة �لقطاع �خلا�ض يف 
توظيف �ل�صعوديني و�ل�صعوديات، وهو ما �أ�صارت �إليه �صحيفة "�ليوم" 
يف معر�ض حديثها عن �أن روؤية �صمو ويل �لعهد تدعم خف�ض معدلت 
�لتوطني،  تعزز  �ل�صغرية  و�مل�صروعات  �خلا�ض  �لقطاع  و�أن  �لبطالة، 
حيث �أكد �لقت�صاديون �أن �لقطاع �خلا�ض �صريك �أ�صا�صي يف حتقيق 
�لتي  �مل�صروعات  من  �لنوعية  هذه  �إىل  �إ�صافة  �ملعدلت،  هذه  خف�ض 
�أبناء �لوطن، ل �صيما مع زيادة �لتدريب  ت�صهم يف ت�صغيل �لعديد من 
لرفع كفاءة �لعن�صر �لب�صري. وعلى �صعيد �آخر فاإن جمالت �لتعاون 
�صبيل  فعلى  �مل�صتد�مة،  �ل�صر�كة  �آفيياق  �رتييادت  �خلا�ض  �لقطاع  مع 
بني  تعاون  مذكرة  توقيع  �إىل  "�لقت�صادية"  �صحيفة  تطرقت  �ملثال 
�إىل  تهدف  �خلا�صة؛  �لقت�صادية  و�ملناطق  �ملدن  هيئة  وبني  "هدف" 

دعم وتاأهيل وتدريب وتوظيف �ل�صعوديني لدى من�صاآت �لقطاع �خلا�ض 
�ل�صر�كة  مبد�أ  من  �نطالقا  �خلا�صة،  �لقت�صادية  و�ملناطق  �ملدن  يف 
�مل�صتد�مة لتوفري �لدعم و�لتمكني وتوليد فر�ض �لعمل للكو�در �لوطنية.
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العصر الرقمي ومستقبل  الموارد 
البشرية  في ظل رؤية المملكة 2030

مقــال

د. مالك بخيت عليان
عضو هيئة تدريب 

مركز الموارد البشرية
معهد اإلدارة العامة 

�صهد �لعامل  ثورة رقمية  كبرية يف ظل جائحة كورونا 19 ،  حيث و�جهت �ملنظمات �صر�عا 
�لتغيري�ت  مع  �ل�صريع  و�لتكيف  التحول  عىل  �أجربها  و�لييذي  �جلائحة   مو�جهة  يف   �صديداً 
�جلديدة، و�لبحث عن �ل�صرت�تيجيات واألدوات �ملرنة؛ لت�صبح �أكرث رشاقة واستجابة وتكيًفا 
�لتي  �لأ�صا�صية  �لركائز  �لب�صرية  كاهم  �ملو�رد  ياأتي دور قادة  �مل�صيتجدة،  وهنا  �لأو�صاع  ميع 
�لعمل  �حتياجات  إىل   و�ل�صتجابة  �ملعا�صرة  �لتغيري�ت  مو�كبة  يف  �ملنظمات   عليها  تعتمد 
�جلديد، وإعادة �لنظر يف هيكل �ملنظمة وممار�صاتها وعملياتها �لد�رية، و ت�صليط �ل�صوء على 

�لفجو�ت �لتقنية يف بيئة �لعمل، وتقييم �أولويات خطط  �لعمل يف ظل رقمنه �لأعمال، 
ب�صكل  أثرت  �لتي  �مل�صتجدة  �لتغيري�ت  هي  ما  �لآتييي:  �لت�صاوؤل  طرح  ميكن  �ملنطلق  هذ�  ومن 
كبري على م�صتقبل وظيفة إد�رة �ملو�رد �لب�صرية، وما  هي �آفاق وتطلعات روؤية �ململكة �لعربية 
يف  �لب�صرية   �ملييو�رد  إد�رة  دور  إىل  باإلشارة  عليه  اإلجابة  تكمن  )2030(؟حيييييث   �ل�صعودية 
�إد�رة �جلائحة  COVID-19 وقيادة منظماتهم  للتعايف و�لزدهار يف عامل �لعمل �جلديد،  
وت�صكيل �لهوية �لرقمية �ملنا�صبة لها، و�لذي ي�صتدعي �لنظر يف �لتغيري�ت �لتي جلبتها �جلائحة  
عن   و�لك�صف  �لفرت��صي،  �لعمل  على  �لطلب  �رتفاع  و  �لعمل  ل�صوق  جديًد�  و�قًعا  ت�صكيل  من 
��صرت�تيجيات جتربة  لتعديل  و�ل�صتعد�د  رقمًيا،  للتعاون  �ملوظفون  �صيحتاجها  �لتي  �لكفاء�ت 
وفق  األداء  وتقييمات  �لوظيفية  �لأهد�ف  �لذ�تية، وحتديث  تفعيل �خلدمة  �ملوظف من خالل 
�صياق �لعمل �لفرت��صي، ويف هذ� �ل�صدد مت ��صتحد�ث فر�ض عمل جديدة  من وظائف  �ملو�رد 
�لب�صرية، مثل حتليالت �ملو�رد �لب�صرية)HR analytics( با�صتخد�م �لبيانات �ل�صخمة 
�لكبرية)Big data( و�لذكاء �ل�صطناعي )Artificial Intelligence(؛ مما يقود 
  )Agile HR( ذلك إىل إبر�ز ��صرت�تيجية معا�صره وهي إد�رة  �ملو�رد �لب�صرية  �لر�صيقة
و�لتي تهدف �ىل دعم �ملنظمة ومور�دها �لب�صرية لت�صبح �أكرث ��صتجابة وتكيًفا ميع �لجتاهات 

�حلديثة يف �صوق �لعمل،  وح�صر �ملهار�ت و�لكفاء�ت �ملنا�صبة يف ظل �لع�صر �لرقمي.
و�صناعة  و�حلوكمة  �لرقمنة   توطني  حول   )2030( �ململكة  روؤية  وتطلعات  �آفاق  من  إنطالقا 
و�لروبوتات،   �ل�صطناعي،  �لذكاء  مثل،  �حللول  كابتكار  ذكية   عمل  ومنيياذج  أدو�ت  وتطوير 
�لرقمي  �لتحول  وحدة  إن�صاء  مت  وغريها؛  �مل�صتقبلية  واألدوات  �ل�صحابية  �حلو�صبة  وتقنيات 
تهدف  و�لتي  م�صتقلة  وتاريخ 1439/10/29هييي كجهة  رقم 49584  ملكي عام )2017(  باأمر 
إىل �رتقاء �ململكة لتكون �صمن �أف�صل 20 منوذجًا عامليًا يف �لتحول �لرقمي بحلول عام 2030؛ 

وذلك من خالل �لتعاون مع �صركاء �لتحول �لرقمي لت�صريع ومتكني �لتحول يف �ململكة وحتقيق 
�لإجناز�ت �لوطنية �لرقمية)وثيقة روؤية �ململكة 2030، 2016، تقرير وحدة �لتحول �لرقمي(. 
وعالوة على ذلك، ر�صمت روؤية �ململكة 2030  وفق وحدة �لتحول �لرقمي خارطة �لطريق �لذي 

�صوف ت�صلكه �ململكة نحو م�صتقبل رقمي  ز�هر  على ثالثة ميحاور رئي�صية: 
وطن طيموح رقمي من خالل حتقيق �لتميز يف تقدمي �خلدمات �حلكومية، وتفعيل �صيا�صات 

و�أنظمة رقمية، وت�صريع �مل�صاريع �لرقمية �لوطنية خلدمة �لقطاعني �لعام و�خلا�ض. 

ميجتمع حييوي رقمي من خالل حت�صني جودة حياة �ملو�طنني من 
خالل �خلدمات �لرقمية �ملتطّورة، ورفع وعي �ملو�طنني باخلدمات 
�لرقمّية وبفو�ئد ��صتعمالها، و�لنتقال من �ل�صتهالك �إىل �لنتاج 

يف �ملجالت �لرقمية. 
رقمية  عمل  فر�ض  خلق  خييالل  ميين  رقمي  مزدهير  �قت�صياد 
�لقطاعات  خمتلف  عييرب  �لرقمي  �لتحول  وت�صريع  م�صتد�مةي، 
�لقت�صاد  م�صاهمة  وزيادة  �لنمو،  من  �لقادمة  للمرحلة  واإلعداد 

�لرقمي يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل.
ومتا�صيا مع تلك �لتوجهات، و�فقت �للجنة �لوطنية للتحول �لرقمي 
و�لتنمية  �لب�صرية  �ملو�رد  لوز�رة  �لرقمي  �لتحول  �إ�صرت�تيجية  على 
)�صوق  يف  و�ملتمثلة  �لييوز�رة  لركائز  �ملمّكنات  كاأحد  �لجتماعية، 
و�لتنمية  �لعاملة،  للقوى  �لإ�صرت�تيجي  و�لتخطيط  موحد،  عمل 
�لجتماعية، وتطوير �ملو�هب و�إد�رتها(، وتهدف هذه �لإ�صرت�تيجية 
�لوز�رة، وحت�صني  و�لذكاء يف خدمات  �لرقمنة  م�صتوى  تعزيز  �إىل 

لالأعمال،  �لإنفاق  كفاءة  ورفع  �لرقمية،  �لعمالء  جتربة  وتعظيم 
وتعظيم �ل�صتفادة من �لبيانات وقدر�ت �لتحليل �لذكي، و�لرتقاء 
ببيئة عمل رقمية د�خلية حمفزة وحا�صنة لالإبد�ع )وحدة �لتحول 

�لرقمي، �لتقرير �ل�صنوي 2022(.
يف   �لرقمي   �لتحول  و�قييع  �ملييقييال   هييذ�  ي�صتخل�ض  �خلييتييام،  ويف   
لتحقيق  �لأ�صا�صية  �لركائز  كاأحد  �لب�صرية  ومور�دها  �ملنظمات  
مبادر�ت  روؤية �ململكة 2030 ، حيث تتوىل إد�ر�ت �ملو�رد �لب�صرية 
�لعاملية  للتوقعات  كا�صتجابة  �لييرقييمييي   �لتحول  م�صاريع  قيييييادة 
و�حلكومية ،  و�لذي ي�صتوجب عليها  تعزيز ثقافة �لعمل �لرقمي، 
�ملعارف  وإك�صابهم  رقمية   عمل  بيئة  يف  و�ملوظفني  �لقادة   ودمج 
�لوظيفية  �لأهييد�ف  حتقيق  من  متكنهم  �لتي  و�لقدر�ت  و�ملهار�ت 
لكي  �لرقمية(؛  )�لكفاء�ت  �لرقمية  �لتقنيات  با�صتخد�م  �ملطلوبة 
)روؤية  نحو  �ل�صحيح   �لجتاه  �لتحّول يف  م�صرية  دفع  يتمكنو� من 

�ململكة 2030(.

وطن طموح رقمي

 تحقيق التميز في
 تقديم الخدمات

الحكومية

 تفعيل سياسات وأنظمة
رقمية

 تسريع المشاريع الرقمية
 الوطنية لخدمة القطاعين العام

والخاص

وطن طموح رقمي

 تحسين جودة حياة المواطنين
 من خالل الخدمات الرقمية

المتطورة

 رفع وعي المواطنين
 بالخدمات الرقمية وبفوائد

استعمالها

 االنتقال من االستهالك إلى
 األنتاج في المجاالت الرقمية

وطن طموح رقمي

 خلق فرص عمل رقمية
مستدامة

 تسريع التحول الرقمي
 عبر مختلف القطاعات

 واالعداد للمرحلة القادمة
من النمو

 زيادة مساهمة االقتصاد
 الرقمي في الناتج المحلي

اإلجمالي
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معهد اإلدارة 
العــــــــــــامــــة .. 
دعـــــم وبـنــــاء 
لإلنـســــــــــــــــان 
السـعـــــــودي

أحد أعرق المراكز اإلدارية وبيوت 
الخــبـــرة فـــي الــوطــن الـعــربــــي 

املمتدة،  ال�ساملة  التنمية  م�سرية  عرب  اململكة  حققت  
العديد من املنجزات التنموية على اأكرث من م�ستوى ويف 
يف  جناحات  على  وحازت  واملجالت،  الأ�سعدة  خمتلف 
تهيئة و�سناعة الإن�سان ال�سعودي، وبناء املواطن الفاعل 
القادر على خدمة وطنه، فاأحدثت التغريات الإ�سالحية 
الالزمة يف البناء الإداري والتنظيمي جلهاز الدولة على 
فيها  العمل  اأ�ساليب  وحدثت  واملحلي،  املركزي  امل�ستوين 

للتغلب على التحديات التنموي يف جمال الإدارة. 

تقــريـر
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�إن�صاء معهد �لإد�رة �لعامة يف عام  ومن �ملنطلقات �لتنموية و�لإ�صالحية �نطلقت فكرة 
1380 هـ )1960م( لي�صهم ب�صكل فاعل يف تنمية �لكو�در �لوطنية، ويف تدريب �أبناء �لوطن 
م�صوؤوليات  ومو�جهة  حتمل  على  �لقادر  �ملوؤهل  �ل�صعودي  �لفرد  و�صناعة  لبناء  ودعمهم 
و�أعباء وحتديات تنمية �لوطن، ف�صارك معهد �لإد�رة �لعامة بفاعلية يف خمتلف م�صار�ت 
و�لبحوث  و�ل�صت�صار�ت،  �لإد�ري،  �لتدريب  ن�صاط  وحظي  �ململكة،  يف  �لإد�رييية  �لتنمية 
مرتفعة  معدلت  حتقيق  �أجل  من  �لدولة  وت�صجيع  ودعم  باهتمام  و�لتوثيق  و�لدر��صات، 

من �لنمو و�لتطور.

دوره يف �لنه�صة �لإد�رية
تاأ�صي�صه دوره �لرئي�صي يف �لنه�صة �لإد�رية باململكة،  ول يز�ل ملعهد �لإد�رة �لعامة منذ 
حيث أسهم ب�صكل فعال عرب بر�جمه �ملختلفة، ون�صاطاته �لتدريبية يف رفع كفاءة موظفي 
�لدولة، و�إعد�دهم علمًيا وعملًيا لتحمل م�صوؤولياتهم وممار�صة �صالحياتهم على نحو كفل 
�لرتفاع مب�صتوى �لإد�رة يف �لأجهزة �حلكومية، ودعم قو�عد تنمية �لقت�صاد �لوطني، 
�لإد�رية  و�لدر��صات  �لبحوث،  �إعد�د  عرب  �حلكومية  لالأجهزة  �لإد�ري  �لتنظيم  وتفعيل 
�ملتعلقة ب�صوؤون �لإد�رة و�لتوثيق �لإد�ري، و�ل�صتفادة من �لرو�بط �لعلمية يف جمال �لإد�رة 
�لعامة وم�صتجد�تها �إىل جانب عقد �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت و�للقاء�ت �لعلمية وتطبيقاتها يف 
�لأجهزة �لإد�رية �ملختلفة، �إ�صافة �إىل �ل�صت�صار�ت و�إ�صالحات �لهياكل �لإد�رية لأجهزة 

�لدولة. 

�لكو�در �لوطنية
لرفع  تهدف  و�إعد�دية  تدريبية  بر�مج  وتنفيذ  بت�صميم  �لعامة  �لإد�رة  معهد  و�أ�صطلع 
م�صتوى �لأد�ء عن طريق زيادة �ملعارف وتطوير �خلرب�ت، و�صقل �ملهار�ت من خالل عدد 
من �لرب�مج و�لفعاليات و�لأن�صطة �لتي تلبي �حتياجات ومتطلبات �جلهاز �حلكومي ب�صكل 
�ملو�طن  بناء  يف  ت�صهم  �لتي  �حلديث  �لتدريب  �أ�صاليب  وم�صتجد�ت  متغري�ت  وفق  عام 
�ملوؤهل، و�ملدرب على �أحدث �لرب�مج و�لنظريات �لعلمية، وت�صمن تنمية �لكو�در �ملحلية 
و�ملمار�صة  �ملتجدد،  �لإد�ري  و�لفكر  �لتدريب �حلديث  و�أ�صاليب  �صليم، عرب طرق  ب�صكل 
�ل�صريعة  �ل�صتجابة  من  �ملحلي  �لعمل  و�صوق  �حلكومي  �جلهاز  متكني  �لتي  �لإد�ريييية 

و�لفعالة ملتطلبات و�أ�صاليب �لإد�رة و�لعمل �حلديثني. 

تخريج �لكفاء�ت 
ل�صد  �ل�صعودي  �ل�صباب  �إعييد�د  يف  �ملتو��صلة  �لعامة  �لإد�رة  معهد  جهود  �أثمرت  لقد 
�حتياجات �لدولة �مللحة من �لكو�در �لوطنية عن تخريج عدد كبري من �لكفاء�ت �ل�صعودية 
�ملوؤهلة يف �ملجالت �لإد�رية، وتلبية متطلبات �صوق �لعمل، �إىل جانب دعم م�صار�ت �لبحث 

�لعلمي �ملحلي �لتي تخدم �لباحثني يف خمتلف �لتخ�ص�صات.
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�إجناز�ت م�صيئة يف 60 عاما
ولأكرَث من �صتني عاما برز معهد �لإد�رة �لعامة كاأحد �أعرق �ملر�كز �لإد�رية، 
يف  �ملتميزة  و�لريادة  �جلادة،  بامل�صاهمة  �لعربي؛  �لوطن  يف  �خلربة  وبيوت 
�حلافل  تاريخه  عرب  �ملعهد  �صطر  ولقد  باململكة.  �لإد�رييية  �لتنمية  جمالت 

بالعطاء �لكثري من �لإجناز�ت �مل�صيئة يف �أن�صطته �ملختلفة: 

�لتدريب: 
مليون و900 �ألف موظف حكومي.

48 �ألف قيادي.  	
24 �ألًفا من من�صوبي �لقطاع �لثالث.  	
61 �ألف د�ر�ض بربنامج �للغة �لإجنليزية.  	
44 �ألف خريج من د�ر�صي �لرب�مج �لإعد�دية.  	

ويف �لتدريب �لإلكرتوين: 
157 �إ�صاءة �إثر�ئية، حققت �أكرث من 350 �ألف م�صاهدة.  	
48 موؤمتًر� �إلكرتونيًّا، حققت �أكرث من 440 �ألف م�صاهدة.  	
�أكرث من 3 ماليني و700 �ألف حالة تدريبية.  	
99 برناجًما تدريبيًّا مبن�صة �إثر�ئي، تدرب فيها �أكرث من 777 �ألف  	

متدرب. 

�ل�صت�صار�ت: 
�أكرث من 2500 ��صت�صارة �إد�رية، ��صتفادت منها �لوز�ر�ت و�لهيئات  	

و�لتنظيمية  �لإد�ريييية  �مل�صكالت  معاجلة  يف  �حلكومية  و�ملوؤ�ص�صات 
و�ملالية. 

�لبحوث و�لدر��صات: 
�أكرث من 500 عمل علمي:  	
154 عمال علميا مرتجما. 	
187 بحثا ميد�نيا.  	
1205 من �أعد�د جملة �لإد�رة �لعامة، و�لدر��صات �لتطبيقية.  	
�ألف  	  142 من  �أكرث  فيها  �صارك  علميا،  ولقاًء  ونييدوة  موؤمتر�   217

م�صارك من من�صوبي �لأجهزة �حلكومية و�ملتخ�ص�صني. 
238 ورقة علمية ملوؤمتر�ت حملية و�إقليمية ودولية.  	
154 موؤلفا علميا.  	

�ملبادر�ت: 
4 مبادر�ت �أ�صهم �ملعهد من خاللها يف برنامج �لتحول �لوطني،  	

وروؤية �ململكة 2030: 

تقــريـر
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مبادرة تطوير �لقياد�ت يف �جلهات �حلكومية.  	
مبادرة �لربنامج �لوطني للتدريب عن بعد )�إثر�ئي(.  	
مبادرة بناء وتطبيق �لإطار �لوطني للتدريب.  	
مبادرة مر�جعة وتطوير �لهياكل و�لأدلة �لتنظيمية.  	

�ملكتبات: 
7 مكتبات بفروع �ملعهد ت�صم: 

�أكرث من 71 �ألف وثيقة حكومية.  	
10 قو�عد معلومات، بال�صرت�ك �ملبا�صر من �لنا�صر.  	
10 قو�عد معلومات، بال�صرت�ك عرب �ملكتبة �لرقمية �ل�صعودية.  	
354 �ألف ن�صخة كتاب، منها 260 �ألفا باللغة �لعربية.  	

تطوير �لقياد�ت �لإد�رية: 
24 مقيما معتمد�.  	
45 موجها قياديا )Coach( معتمد�.  	
تدريب 48 �ألف قيادي وقيادية.  	
تنظيم 2500 حْلقة تطبيقية للقياد�ت �لعليا.  	
�إقامة 21 طاولة م�صتديرة.  	

�جلو�ئز: 
جائزة �ل�صرق �لأو�صط للعناية بخدمة �لعمالء.  	
جائزة �مللك عبد �لعزيز للجودة.  	
�صهاد�ت �عتماد من عدد من �جلهات �ملهمة.  	

دور �ملر�أة: 
متكني من�صوبات �ملعهد من �ملنا�صب �لقيادية.  	
خدمات تدريبية عالية للموظفات و�لقياد�ت.  	

م�صتقبل �ملعهد: 
طموحات ل نهائية.  	
تطلعات م�صتقبلية.  	

ومل يتوقف عطاء �ملعهد عند هذ� �حلد؛ بل يتو��صل هذ� �لعطاء 
تعزيز� للخطى �لر��صخة على درب �لأهد�ف �لطموحة ململكتنا �لغالية.
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مقــال

تعتمد رؤية املنظامت عىل مجموعة من األهداف االسرتاتيجية التي يتم تحقيقها عن طريق بعض الربامج. ولقد بات متابعة أداء تلك االهداف 

والربامج أمر هام للتأكد من ضامن السري يف االتجاه الصحيح نحو تنفيذها. ولتحقيق ذلك هناك حاجة إىل موافقة األنشطة لألهداف االسرتاتيجية 

وتحويل املعلومات املرتبطة بتلك األنشطة إىل صورة رقمية تكون قابلة للقياس. من خالل نتائج القياس يستطيع صناع القرار كشف نقاط 

القوة والضعف وتحديد األولويات والسيطرة عىل املشاكل قبل حدوثها وتحديد ما يجب عليهم فعله يف الوقت املناسب. مؤرشات األداء هي 

إنجاز أهدافها وبرامجها يف  التي متكن املنظامت من قياس ومتابعة  الفاعلة  األداة 

ضوء رؤيتها.

يعرف كُل من كابلن ونورتون مؤرشات األداء الرئيسية بأنها وسائل لقياس األداء أو 

يف  األداء  ملؤرشات  الرئيسية  األنواع  وتتمثل  املنظمة.  أهداف  تحقيق  تجاه  التقدم 

مؤرشات اسرتاتيجية، ومؤرشات تشغيلية. فاألوىل تكون مبنية عىل النتيجة وتقيس 

الهدف  تحقيق  باتجاه  املحرز  التقدم  وتقيس  االسرتاتيجي  املستوى  عىل  األداء 

األهداف  مستوي  عىل  فتكون  التشغيلية  املؤرشات  أما  املدى.  بعيد  االسرتاتيجي 

التشغيلية وتقيس النتائج النهائية لألنشطة التنفيذية عىل املدى القصري. عىل سبيل 

املثال، توفر نسبة النمو يف اإليرادات والعائد عىل االستثامر أمثلة عىل مؤرشات األداء 

للعاملني  الوظيفي  الترسب  ونسبة  املوظف  إنتاجية  معدل  يوفر  كام  االسرتاتيجية. 

بإدارة  التشغيلية  األداء  أمثلة عىل مؤرشات  املوظف  وابتكار  املوظفني  رضا  ونسبة 

املوارد البرشية. توفر نتائج متابعة األداء ملؤرشات االداء توصيفا ملا يعترب أداء مناسبا 

أو غري مناسبا يف ضوء أهداف ورؤية املنظمة.

هناك خصائص رئيسية ملؤرشات األداء الجيدة، أوالً أن تكون متوافقة مع رؤية املنظمة ونابعة من أهدافها االسرتاتيجية. ثانياً أن يتم اختيارها 

مبشاركة العاملني ممن لهم عالقة بتحقيقها داخل املنظمة.  ثالثاً أن تكون واقعية وىف حدود إمكانيات املنظمة. رابعاً أن تكون محددة بدقة 

الجيدة  األداء  توفر مؤرشات  تقوميها بصفة دورية.  يتم  أن  للقياس. وأخرياً  قابلة  أن تكون  باملنظمة. خامساً  لألداء والعمليات  وتكون شاملة 

مرجعية مناسبة لقرارات اإلدارة العليا بشأن اتخاذ قرارات تصحيحية وتحفيزية ووقائية يف أوقاتها املناسبة.

للمنظمة  الخارجية والداخلية  للبيئتني  يتم تحليل  أوالً  للمنظمة.  الخطوات االسرتاتيجية  اعتامدا عىل مجموعة من  األداء  يتم وضع مؤرشات 

للمنظمة  األسايس  الغرض  تحدد  والتي  املنظمة  رسالة  تحديد  يتم  ذلك  بعد  الضعف.  ونقاط  القوة  ونقاط  والتهديدات  الفرص  إىل  للتوصل 

واملستفيدين منها وكيفية خدمة هؤالء املستفيدين. ثم يتم تحديد رؤية املنظمة والتي تحدد الوجهة االخرية التي تريد املنظمة الوصول إليها 

بعد عدد محدد من السنوات. بعد ذلك يتم وضع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة والالزمة إلدراك الرؤية. ثم يتم رسم السيناريوهات املحتملة 

لالسرتاتيجية الالزمة إلنجاز األهداف االسرتاتيجية واختيار أفضل سيناريو لالسرتاتيجية. أخرياً واعتامداً عىل األهداف االسرتاتيجية واسرتاتيجية 

املنظمة يتم تحديد مؤرشات لألداء ووضع مستهدفات لها ومتابعة أداء املنظمة املرتبط بتلك املؤرشات من خالل مسئولني عن تلك املؤرشات. يف 

ضوء نتائج األداء باملؤرشات يتم رفع التوصيات املختلفة لإلدارة العليا التخاذ القرارات املناسبة التي تدعم السري يف االتجاه الصحيح نحو تحقيق 

أهداف واسرتاتيجية ورؤية املنظمة.

مؤشرات االداء

أ. اشرف حسن عبدالله
عضو هيئة تدريب

معهد اإلدارة العامة 

33 العدد 187 - مارس - 2022



35 العدد 187 - مارس - 2022

اإلدارة العامة الجديدة

مقــــال

   أ.سعد الحارثي

عضو هيئة تدريب
معهد اإلدارة العامة

يف �ل�صبعينات �مليالدية من �لقرن �ملا�صي، تنباأ جمموعة من �ملفكرين و�لعلماء، من �أمثال "و�رن بن�ض" و"فردريك ثري" و�آخرين برت�جع �لبريوقر�طية 
و�ندثارها، ثم �ختفائها نهائًيا، لتظهر �أمناط تنظيمية جديدة من �ملنظمات تالئم روح �لع�صر وتو�كب تطوره؛ �إذ مل تعد �ملنظمات �حلكومية �لتقليدية 
قادرة على حتقيق �أهد�فها يف ع�صر يت�صم بال�صرعة و�لديناميكية.  مما ��صتدعى �جلهات �مل�صئولة يف هذه �ملنظمات للبحث-ب�صكل جاد وحقيقي-عن 
خمرج من مع�صلة �لت�صخم يف حجم هذه �لبريوقر�طيات.  ويف حماولة لإعادة �إ�صالح هذه �ملنظمات؛ ظهرت توجهات جديدة تدعو �إىل تبني مناذج 
ن هذه �لأجهزة من حتقيق �حتياجات وتطلعات �ملو�طنني �ملتز�يدة كًما ونوًعا، وياأتي يف مقدمة هذه �لإ�صالحات، تطبيق  تنموية غري تقليدية متكِّ
مفهوم "�لإد�رة �لعامة �جلديدة، كاأحد �لتوجهات �لرئي�صية لإ�صالح �لإد�رة �لعامة. ولعل من �أبرز 
 David Osborne and Ted Gaebler لُكتاب و�ملفكرين �لذين تناولو� هذ� �ملفهوم�
 David Osborne 1993(، وكذلك, Reinventing Government( :يف كتابهما
 Banishing Bureaucracy: The Five( :يف كتابهما and Peter Plastrik

.)2005,2nd Edition Strategies for Reinventing Government
نها من خدمة �مل�صتفيدين  و�لإد�رة �لعامة �جلديدة مفهوم حديث يحرر �ملنظمات من قيودها، وميكِّ
�لتقليدية،  �لبريوقر�طية  �لنماذج  �لتخل�ض من  ويعتمد على  و�ل�صرعة.  بدرجة عالية من �جلودة 
عمل  منهجيات  خالل  من   ،Re-inventing Government �حلكومة  �بتكار  و�إعييادة 
جديدة لتطوير و�إعادة �صياغة �أ�صاليب �إد�رة �ملنظمات �حلكومية وعملياتها وثقافتها �لتنظيمية. 
و�لتنفيذ  �لإ�صر�ف  َدور  من  �حلكومة  وحتول  �ملرنة،  �لع�صوية  �لهياكل  نحو  �لتوجه  �إىل  بالإ�صافة 
�ملبا�صر للخدمات �إىل َدور �لرعاية و�ملتابعة، وتبني �صر�كة حقيقية مع �ملو�طن يف �صناعة �لقر�ر 
بالندماج  ي�صمى  ما  وحتقيق  و�ملييو�طيين،  �حلكومة  بني  �لتو��صل  من  قوية  ج�صور  ومد  �حلكومي 
�لجتماعي �أو �مل�صاركة �ملجتمعية �لتي تعني �أن يكون للمو�طنني دور حقيقي يف �أي عمليات �صياغة 
�أو مترير �أو تنفيذ لل�صيا�صات �لعامة، و�لتحول من حالة �مل�صاركة بالآر�ء �إىل ما ي�صمى "�صلطة �ملو�طن"، تلك �حلالة �لتي ي�صبح فيها �ملو�طن �صريًكا 

حقيقًيا يف �صناعة �ل�صيا�صات و�لقر�ر�ت �حلكومية.
ووفًقا لهذ� �لتوجه يتم بناء �لإد�رة �حلكومية �لفاعلة �عتماًد� على عدة مرتكز�ت �أ�صا�صية �أهمها: �صياغة بر�مج �ل�صيا�صة �لعامة بناًء على �ملعاجلة 
�ملنظمات �حلكومية تقدمي �خلدمة  �أن ت�صمن  يتطلب  �ملكلفة بحلها، وهذ�  للجهات  �لر�صمية  �لهياكل  �لرتكيز على  �أكرث من  للم�صكالت  �ل�صتباقية 
ب�صهولة وي�صر من خالل �إعادة بناء ُنُظم تقدمي �خلدمات وفًقا لحتياجات �مل�صتفيد بعيًد� عن تعقيد�ت �لنموذج �لبريوقر�طي و�آلياته، ثم ياأتي مرتكز 
�مل�صاءلة �ل�صيا�صية �لتي تركز على �لنتائج �لنهائية �أكرث من �لعمليات، ثم قيادة �صيا�صية تعمل �أكرث عن طريق �لإجر�ء�ت �لتحفيزية للم�صاركة بدًل 
من �تخاذ �لقر�ر�ت فقط. وهي لهذ� حتتاج �إىل �أدو�ت �بتكارية ومنهجيات تو�صع من �أدو�رها �لتقليدية وتتحلى بال�صجاعة يف حتمل �ملخاطر. وتظل 
�ملو�َطنة �ملرتكز �لأخري و�أبرز �ملرتكز�ت و�أهمها يف عهد �لإد�رة �لعامة �جلديدة؛ حيث يتناول هذ� �ملرتكز دورً� جديدً� للمو�طنني يف �صر�كة حقيقية 

مع �حلكومة يف �صناعة �لقر�ر�ت و�ل�صيا�صات، وتقييم �لأد�ء �حلكومي؛ من �أجل �لرتقاء باخلدمات، وحتقيق �ل�صالح �لعام.
�أنها قطعت �صوًطا جيًد� يف حتقيق �لتحول �ملوؤ�ص�صي �ملطلوب وفق �أهد�ف روؤية 2030، وعلى وجه  و�لذي ي�صهد و�قع �لأجهزة �حلكومية �ليوم يجد 
�خل�صو�ض �لهدف �لإ�صرت�تيجي �خلا�ض بيتح�صني فاعلية �حلكومة، و�لرب�مج �لأخرى �ملكملة له، مثل برنامج �لتحول �لوطني 2020، ومبادر�ت �ملدن 
�لذكية، و�إن�صاء هيئة �حلكومة �لرقمية. ولعله من �ملنا�صب هنا �لإ�صارة �إىل �لنجاح �لكبري ملعهد �لإد�رة �لعامة يف تنظيم موؤمتر �لبتكار وم�صتقبل 
�لعمل �حلكومي حتت رعاية وز�رة �ملو�رد �لب�صرية و�لتنمية �لجتماعية. ونتطلع �إىل توظيف خمرجات هذ� �ملوؤمتر فيما يحقق �إعادة �بتكار �حلكومة، 

و�صياغة م�صتقبل �لعمل �حلكومي وفًقا لأهد�ف روؤية �ململكة وتطلعاتها، ومبا يتو�فق مع �لتوجهات �لعاملية يف �إد�رة �لقطاع �لعام.
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مقــال

مهارة القراءة الفاعلة

أ. عبدالله الضابط
عضو هيئة تدريب

معهد اإلدارة العامة 

�لتقدم  �صروط  �أهم  �أحد  �ملعرفة  �كت�صاب  كان  و�إذ�  �ملعرفة،  و�صيلة لكت�صاب  �أهم  �لقر�ءة  كانت  �إذ� 
�حل�صاري؛ فاإن علينا �أل نبخل باأي جهد يتطلبه توطني �لقر�ءة يف حياتنا �ل�صخ�صية، فامل�صاألة لي�صت 
ي�صريً�؛  يكون  �ليومية، لن  �أعمالنا  كاأحد مفرد�ت  �لقر�ءة  ترفيهية، ولكن-بال �صك-جعل  كمالية ول 
ذلك  وقبل  و�لوقت،  �ملييال  توفري  يتطلب  كما  وعاد�تنا،  �صلوكياتنا  يف  جوهريًا  تغيريً�  يقت�صي  حيث 
�أمامنا، وعلينا-ما دمنا  �آخر  �لعناء و�مل�صقة، فاإنه ل خيار  �لأهد�ف و�لدو�فع. وبالرغم من كل هذ� 
نود �أن نحيا �حلياة �لتي تليق بكر�مة �مل�صلم وغايات وجوده على هذه �لأر�ض-�أن نتحمل تكاليف ذلك 

عن طيب خاطر.
ملاذ� يجب �أن تنمي مهار�ت �لقر�ءة لديك؟

)1( �لقر�ءة تنمي �لثقة بالنف�ض.
)2( �لقر�ءة جتعلنا �أكرث كفاءة يف �إجناز �أعمالنا.

)3( �لقر�ءة جتعلنا �أكرث ثباتًا يف مو�جهة �لأزمات و�ل�صغوط.
)4( �لقر�ءة تزيد من �لفهم وتو�صع مد�رك لالأمور.

)5( �لقر�ءة جتعل �لفرد لبقًا يف حمادثته مع �لآخرين.
)6( �لقر�ءة جتعل �لفرد �أكرث دقة وذكاًء وبديهة.

)7( �لقر�ءة جتعل �لفرد مو�كبًا لكل جديد من �لتدفق �لهائل للمعلومات وجتدد ما بحوزته من معارف 
ومعلومات.

كيف ميكنك �أن تنمي مهارة �لقر�ءة لديك؟
�لد�فع: �إن �خلطوة �لأويل تكمن يف �إيجاد �لد�فع نحو �لقر�ءة، و�صوف ننجح يف ذلك؛ �إذ� �أوليناه ما 

ي�صتحقه من �جلدية و�لهتمام.
تكوين عادة �لقر�ءة: و�لتي لن تتكون لدى �لإن�صان �إل عندما ي�صعر ب�صيء من �ملتعة و�للذة عندما يقر�أ؛ 

وهذ� لن يتحقق �إل بال�صرب على �لقر�ءة وعدم �لتكا�صل عنها.
توفري �لوقت للقر�ءة: �صيكون مفيدً� ونحن نبحث عن وقت للقر�ءة �أن نكت�صف )�ل�صاعة �لذهبية( يف 

يومنا، حيث يكون �لو�حد منا يف قمة ن�صاطه، كي ن�صتفيد منها يف �لقر�ءة.
�إمكانية  تهيئة جو �لقر�ءة: فالو�صعية غري �ملريحة للقارئ و�ملكان غري �ملنا�صب للقر�ءة؛ يقلالن من 

��صتمر�ر �لقر�ءة، كما يجعالن �لفائدة منها حمدودة.
 طرق �لتغلب على معوقات �لقر�ءة )��صرت�تيجيات �لقر�ءة �لفاعلة(:

)1( �لقتناع باأهمية �لقر�ءة: لأنك عندما متار�ض �صيئًا و�أنت مقتنع به ف�صتكون �لفائدة �أكرب.
ع قر�ءتك يف خمتلف �لعلوم �لنافعة: لتلم باأ�صا�صيات كل علم وما هو مهم فيه، ثم ركز على  َنوِّ  )2(

تخ�ص�ضٍ متيل �إليه نف�صك؛ كي ت�صتفيد منه �أكرث وتبدع فيه.
)3( �لتدرج يف �لقر�ءة: يف بد�ياتك للقر�ءة �بد�أ بال�صهل فهمه، ثم و�صع د�ئرة �طالعك على �ملو�د 

�لأكرث �صعوبًة �صيئًا ف�صيئًا.
)4( ��صت�صر �لآخرين يف قر�ءتك �لكتب: من �أجل �حل�صول على ما ينفع.

)5( �إذ� �أخذت كتابًا فانظر �لفهر�ض: هل مو��صيع �لكتاب تنا�صبك �أم ل؟ وكذلك عندما تقر�أ �ملقدمة 
ف�صتعطيك-غالبًا-فكرًة عن �لكتاب.

)6( ل تنقطع عن �لقر�ءة: فالنقطاع �صيبعث فيك �خلمول، ويقلل من متكنك من مهار�ت �لقر�ءة. 
و�ملعرفة  للتعلم  �لأوىل  �لو�صيلة  هي  و�إمنييا  ذ�تها،  حد  يف  هدفًا  لي�صت  �لقر�ءة  �أن  �علم  �لنهاية  ويف 

و�لتفاعل �لإيجابي...فاحر�ض عليها.
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حياتنا العملية

تحفيز للموظفين وتسهم في جودة األداء

تهتم �لإد�رة �ملعا�صرة بالتاأكيد على �جلانب �لإن�صاين للموظفني و�ملديرين، وهو 
ما توؤكده �لحتفالت باملنا�صبات �ملختلفة يف �أماكن �لعمل، �صو�ء كانت �صخ�صية 
�أو وظيفية؛ فهي فر�ض مو�تية جًد� لإظهار �صلوكيات و�آر�ء ومو�قف و�جتاهات 
كامل�صاركة  �لإن�صانية  �للم�صة  وتوؤكد  للعمل،  �لر�صمي  �لطابع  يك�صفها  لن  رمبا 
�لوجد�نية؛ مما يزيد من ولء �ملوظفني. كذلك تربز �لهوية 
�لعمل،  روتني  وتك�صر  عملهم،  بيئات  يف  للموظفني  �خلا�صة 
وت�صفي بهجة؛ مما يجعل �ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات �ملختلفة تبدو 
مع  يتعار�ض  ل  �لحتفالت  هذه  مثل  وتنظيم  �صعيدة.  عمل  كبيئات 

و�صري  وتقديًر� جييدييية  حتفيًز�  �صتكون  لأنها  �لأد�ء؛  وجودة  �لعمل 
للتعرف لييهييم.  ن�صحبكم  �لتقرير  هذ�  يف 

عييلييى �أبييييرز �أ�ييصييبيياب، 
وطيييييييييييييييرق، 
وفييييييييييو�ئييييييييييد، 

ونييي�يييصيييائيييح تييتييعييلييق 
�لحتفالت  بتنظيم 
باملنا�صبات يف �أماكن 

�لييعييمييل، و�أهييم 
�لأميييثيييلييية 

لها. 

االحتفاالت بالمناسبــات
في العمل عــــــــــــــدوى للسعادة
           واكتـــــــــــــشاف للمواهب

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

بيئة عمل �صعيدة ومنتجة
ن�صتهل هذ� �لتقرير مبا ت�صري �إليه "كيمربيل ميكي�ض"-موقع "Happier.com"-�أن 
عيد  مثل  �صعيدة،  �صغرية  باأ�صياء  لالحتفال  �لعمل  بيئة  يف  �لوقت  بع�ض  تخ�صي�ض 
ميالد زميل، �أو بدء م�صروع جديد؛ �صيجعلك موظًفا �أكرث �صعادة و�إنتاجية، و�صت�صتمتع 
مبزيد من �ملرح. كذلك فاإن هذه �لحتفالت عبارة عن طريقة ر�ئعة لتعليم زمالئك 
فاإن   ،"VantageCircle" ملدونة  وطبقًا  ا.  �أي�صً �لعمل  يف  �صعد�ء  يكونو�  كيف 
�ملوظفني و�ملديرين يف بيئة �لعمل �ملعا�صرة يرغبون يف �أن يرى �لآخرون �إجناز�تهم 
ويقيمونها ويقدرونها، وهو ما ميكن �أن يتحقق من خالل تلك �لحتفالت. كذلك فاإن 
�أرباب �لعمل-يف بيئات �لعمل �ملعا�صرة-يبحثون عن خيار�ت جديدة ت�صهم يف حتقيق 

�ل�صعادة لهوؤلء �ملوظفني.
عدوى �ل�صعادة

وحتدد "ميكي�ض" 5 �أ�صباب لالحتفالت يف �أماكن �لعمل، كالتايل:
و�لود  �ل�صد�قة  �أو��صر  نبني  مًعا  بالحتفال  مًعا:  �لعمل  زمالء  منا�صبات جتمع   -1
وجد  فقد  عييدوى؛  عن  عبارة  �ل�صعادة  �أن  كما  �إيجابية،  �أكييرث  �لعمل  بيئة  وت�صبح 
و"�صان  "هارفارد"  جامعتي  يف  فاولر"-باحثان  و"جيم�ض  كري�صتاكي�ض"  "نيكول�ض 
دييغو" على �لتو�يل-�أن كل �صديق �إ�صايف �صعيد يزيد من �حتمالية �أن يكون �ل�صخ�ض 

�صعيًد� بنحو %9.
تفاعالت  �إل  هي  ما  �لحتفالت  هذه  �لزمالء:  من  �لعديد  يف  موؤثرة  حلظات   -2
تو�صيع تفكرينا؛ بحيث ل ينح�صر ُجل تفكرينا  �لعمل ت�صهم يف  �إيجابية يف  �إن�صانية 
ظروف  من  �لإحباط  �أو  كامللل  تقليدية،  تفكري  �أمنيياط  من  به  يرتبط  وما  �لعمل  يف 
�ل�صخ�صية،  و�لق�ص�ض  �ل�صعيدة،  كالذكريات  �أخرى،  �أ�صياء  يف  �صنفكر  بل  معينة، 

و�لعمل �جلماعي.
�أن  �لدر��صات  وتثبت  �خلرب�ء  يوؤكد  بجدية:  �لعمل  يف  ت�صهم  جمانية  منا�صبات   -3
�لتقدير و�لت�صجيع ي�صهمان يف رفع �لروح �ملعنوية و�لإنتاجية يف مكان �لعمل؛ فوفقًا 
للدر��صات فاإن 69% من �ملوظفني ذكرو� �أنهم �صيعملون بجدية �أكرب �إذ� تعارفو� على 

بع�صهم �لبع�ض ب�صكل جيد، كما يحدث يف مثل تلك �لحتفالت.
�أكرب و�أف�صل: �لحتفالت يف بيئة �لعمل تتيح للموظفني �لتفكري  4- حتديد �أهد�ف 

ب�صكل �أف�صل و�أعمق.
5- �لثقة: �لحتفالت بالإجناز�ت يف �لعمل؛ تتيح للموظف �أو زمالئه يف فريق �لعمل 
�جلماعي تقييم مو�هبه/مو�هبهم؛ ومتنحه/متنحهم �لثقة يف �لتغلب على �لتحديات 

�ملختلفة، كما تغلبو� عليها �صابًقا و�أ�صبحت �صبًبا/�أ�صباًبا ملثل هذه �لحتفالت.

 ،، االحتفاالت تدفع 69% من 
الموظفين إلى العمل بجدية أكبر
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�أمثلة
�ل�صعيدة- �لعمل  ببيئة  "ERC"-�ملهتم  موقع  ويربز 
�لعديد من �ملنا�صبات لالحتفال بها يف �أماكن �لعمل، 
و�لتخرج،  �مليالد،  و�أعييييياد  و�لتقاعد،  كالرتقيات، 
�لأطييفييال  وولدة  �ليي�ييصيينييوييية،  �لييذكييرى  و�حييتييفييالت 
�مل�صروعات،  وبد�يات  �لعام،  ونهاية  وبد�ية  �جلدد، 
بع�ض  بتقدير  و�لحييتييفييالت  �ملييكيياتييب،  وتييغيييييري�ت 
ومنا�صبات  �ل�صركة،  وذكرى  �ملديرين،  �أو  �ملوظفني 
�ملنا�صبات  من  وغريها  �جلماعي،  �لعمل  فرق  بناء 

و�لحتفالت.
21 طريقة لالحتفال

بيئات  يف  و�ملديرين  �ملوظفني  من  للعديد  يبدو  وقد 
يف  �لحييتييفييالت  هييذه  مثل  تنظيم  �أن  لدينا  �لعمل 
و�إجنييازه،  �لعمل،  جدية  مع  تتعار�ض  �لعمل  �أماكن 
وغريها من �لأ�صباب �لتي ينظر �إليها خرب�ء وباحثو 
ومل  تقليدية  تفكري  �أمناط  باعتبارها  حالًيا  �لإد�رة 

�أهمية حتقيق  �إىل  و�لنظر بعني �لعتبار  �لع�صر  تتنا�صب مع متغري�ت  تعد 
وتوفري �ُصُبل �ل�صعادة يف بيئات �لعمل �ملعا�صرة. ففي �لدول �ملتقدمة تويل 
�ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات �ملختلفة هذه �لحتفالت �هتماًما كبرًي� ويعولون عليها 
على  �نعكا�صاته  �لع�صري  �لتوجه  لهذ�  كان  ورمبا  �لأد�ء.  معدلت  رفع  يف 
�لعمل  بيئات  �ملتخ�ص�صة يف  �لإلكرتونية  �ملو�قع  بها  تهتم  �لتي  �ملو�صوعات 
 21 �أف�صل  ي�صف  �لييذي   "Great Place to Work" كموقع  �ل�صعيدة، 
طريقة لالحتفالت يف مكان �لعمل، و�لتي ميكن �إجمال �أبرزها-باخت�صار-
يف �لآتي: حتث �ملوؤ�ص�صة �لروؤ�صاء �لتنفيذيني على �إر�صال بريد �إلكرتوين �أو 
وترتيب  �لعمل،  يف  و�لنجاحات  بالإجناز�ت  �لحتفال  ب�صاأن  فيديو  �إعالن 
مفاجاآت �صارة للموظفني كاأن يقدم قادتها ومديروها �ل�صكر لهم �أو �لتقاط 
�ل�صور معهم، و�لحتفاء باملديرين من خالل تقدمي �ملوظفني هد�يا رمزية 

لهم للتعبري عن �متنانهم جتاههم.
بالإ�صافة �إىل �إبر�ز هذه �لحتفالت عرب مو�قع �ملوؤ�ص�صة �أو �ل�صركة بو�صائل 
للتعبري  �ملو�قع  هذه  على  �ملوؤ�ص�صة  بروفايل  وحتديث  �لجتماعي،  �لتو��صل 
خالل  من  لالحتفال  �ملوظفني  ودعييوة  و�لحتفالت،  �ملنا�صبات  هييذه  عن 
عليهم،  هد�يا  وتييوزيييع  مكاتبهم،  وتزيني  �لكعك،  وتيينيياول  �لييغييد�ء،  تناول 
و�إن�صاء ملفات تعريف �لرتباط "Cookies"، وتد�صني حمالت �لإعالنات 
مبنحهم  �ملوظفني  وحتفيز  بالإجناز�ت،  �لحتفالت  بخ�صو�ض  �خلارجية 
�لوقت �لإ�صايف لال�صرتخاء و�لرتفيه، ودعهم يرتدون مالب�ض غري ر�صمية يف 
بع�ض �لأحيان، و�أن جتعل �ملوؤ�ص�صة موظفيها ي�صعرون بالر�صا، وم�صاركتهم 

�لتعليقات و�لتفاعل مًعا.

4 فو�ئد
�أو  �ل�صخ�صية  �صو�ء  باملنا�صبات،  �لحتفالت  �أن  �إىل  �لإ�ييصييارة  وجتييدر 
موقع  فهي-بح�صب  �لفو�ئد،  من  �لعديد  لها  �لعمل  �أماكن  يف  �لوظيفية، 

Chron - تنح�صر يف 4 فو�ئد، وهي:
وحياتهم  �لعمل  ميين  كييل  يف  لإجنيياز�تييهييم  تييقييديييًر�  �ملييوظييفييني  متنح   -1
�أماكن  يف  �ل�صخ�صية  للمنا�صبات  �حتفالت  و�إقامة  تنظيم  �ل�صخ�صية: 
�لولدة،  حديثي  و�لأطفال  �لزفاف،  وحفالت  �مليالد،  �أعياد  مثل  �لعمل، 
يظهر �لهتمام بهم ب�صكل �صخ�صي؛ لأن معظم �لنا�ض يحبون �لعرت�ف 
باإجناز�تهم، و�لحتفالت يف مكان �لعمل تتيح للموؤ�ص�صة ومديريها من�صة 

لتقدمي هذ� �لمتنان لهم، وتقدير جهودهم �لتي يبذلونها يف عملهم.
�لعمل  �أماكن  يف  �لحتفالت  جتمع  �لعمل:  فرق  وبناء  متا�صك  زيييادة   -2
هذه  ت�صاعد  و�أع�صائه-بحيث  هدفه  ح�صب  �لعمل-كل  فييرق  �أع�صاء 
كان  �إذ�  خا�صًة  للموظفني،  �لفريق  بوحدة  �صعور  خلق  يف  �لحتفالت 
�لحتفال  مينح  �ملثال،  �صبيل  على  جماعي.  �إجنيياز  بخ�صو�ض  �لحتفال 
جناحات  وتذكر  للرت�بط  فر�صة  �لفريق  كبري  عمل  م�صروع  من  بالنتهاء 
�مل�صروع عرب مر�حله �ملختلفة. وغالًبا ما ت�صفي �لحتفالت جًو� مريًحا؛ �إذ 
يتمكن �لزمالء من �لتعرف على بع�صهم �لبع�ض، بخالف �لعمل �لر�صمي 
�ملوظفني  �ل�صخ�صية  �لت�صالت  ت�صاعد  قد  مًعا. كذلك  به  يقومون  �لذي 

على �لعمل مًعا ب�صكل �أف�صل يف �مل�صاريع �مل�صتقبلية.
يتم  عندما  �ملوظفني  معنويات  ترتفع  ما  غالًبا  �ملعنوية:  �لييروح  رفع   -3
�لتعرف عليهم من خالل �حتفالت مكان �لعمل؛ فيك�صبهم �صعوًر� بالر�صا، 
كما توفر �لحتفالت ��صرت�حة ممتعة من �لروتني �ملعتاد يف مكان �لعمل 

حياتنا العملية
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لزيادة �ملعنويات. بالإ�صافة �إىل �أنه عندما تكون �لروح �ملعنوية عالية يف 
مكان �لعمل، فمن �ملرجح �أن يعمل �ملوظفون بكفاءة.

4- �لتحفيز: �لحتفالت يف �أماكن �لعمل متنح �لكثري من �ملوظفني �حلافز 
على �لرتكيز وحتقيق �لنجاحات �لوظيفية.

�كت�صاف �ملو�هب
ويلفت موقع "Medium.com" �إىل �أن �لحتفالت باملنا�صبات �ملختلفة 
�ملعروفة  غييري  �ملييو�هييب  على  �لتعرف  يف  ت�صاعد  قييد  �لعمل  �أميياكيين  يف 
ل�صركة  �لتنفيذي  ناديال"-�لرئي�ض  "�صاتيا  وبح�صب  �ملوظفني.  لبع�ض 
للغاية،  ميكانيكًيا  �لعمل  �أ�صبح  �ملعقد  �لعامل  هذ�  Microsoft-فييفييي 
ولذلك فاإن �لحتفالت ت�صبح كمزيل لل�صغط. وخالل ممار�صة �لأن�صطة 
و�لألعاب، يتم �لك�صف عن �لكثري من �ملو�هب غري �ملعروفة. فرمبا يكون 
�أحد �ملوظفني موهوًبا يف �ملو�صيقى، وقد يتمتع �أحدهم باملهار�ت �ل�صلوكية، 
هذه  متثل  بحيث  �لعمل،  �أثناء  تظهر  مل  و�لتي  �لت�صال،  �أو  �ملبادرة  مثل 

�لحتفالت �لفر�صة �ل�صانحة لكت�صافها.
4 ن�صائح مهمة

ويقدم موقع "�إد�رة.كوم" 4 طرق ب�صيطة جلعل �لحتفال يف �ل�صركة حدًثا 
مفيًد� وممتًعا للجميع، وهي:

مو�صم  يعد  خمت�صرً�:  و�جعله  مبوظفيك  �لحييتييفييال  على  �حيير�ييض   -1
�لأعياد �لوقت �ملثايل ل�صكر �لزمالء و�ملوظفني و�لعرت�ف بالعمل �ل�صاق 
و�لإجناز�ت. فقد خل�صت �إحدى �لدر��صات �إىل �أن 80% من �لعمال ذكرو� 
�لتقدير،  بعدم  �ل�صعور  هو  وظائفهم  لرتكهم  �لرئي�صية  �لأ�صباب  �أحد  �أن 

�إبيييد�ء  �أن  �إىل  �أخيييري  �أبييحيياث  تو�صلت  �لتقدير ي�صاعد على وقييد 
�أو  �لرتقيات  من  �أكرث  �ملوظفني  زيادة �لرو�تب.�إ�صر�ك 

طريقة  هناك  ر�ئعًا:  طعامًا  قدم  �أخيييييييييري فييعيياليية 2- 
كرميًا  تكون  �أن  وهي  �لتقدير  ميييع مييوظييفيييييك لإبد�ء 
مييين خييييالل تيييقيييدمي طيييعيييام ر�ئييييع؛ 

"�لإنيييدروفيييني"  يطلق  فييالييطييعييام 
ن�صعر  يجعلنا  ممييا  عييقييوليينييا  يف 

�أن  تيي�ييصييتييطيييييع  بيييالييير�حييية. حيييييث 
�لعائلة  ميين  كييل  �لع�صاء  حفالت  جتمع 

يبدو  بينما  �للتز�مات �لجتماعية.  و�لأ�صدقاء، وجُتدد 
تقوية  على  ي�صاعد  �أنه  �إل  ب�صيط،  �أمر  �صويًا  �لأكل  �أن 

�لرو�بط و�للتز�مات.
�أو  �إذ� كان هناك توتر بني زمالء �لعمل  �أن�صطة لتخفيف �لتوتر:  ر  3- وفِّ
م�صتويات عالية من �لإجهاد يف �ملكتب؛ فاإن �إقامة حفل يف مثل هذ� �لتوقيت 
قد تكون فكرة �صيئة، ولكن �لأن�صطة �لب�صيطة مثل ت�صغيل �ملو�صيقي �أو حتى 

م�صاركة �لق�ص�ض ميكنها �أن ت�صاعد يف بدء حو�ر مع �لآخرين.
�لهدف من ذلك هو منح �لنا�ض فر�صة لالإفر�ج عن �لتوتر و�لتو��صل مع 
فيها.  لهم  رغبة  ل  باأ�صياء  �لقيام  على  �إجبارهم  ولي�ض  �لبع�ض،  بع�صهم 
يناق�صون  عندما  ينمو  �لأ�صخا�ض  بني  �لتو��صل  �أن  �لأبحاث  �أظهرت  فقد 
�لبدين،  �لن�صاط  �أن  �ملعروف  ومن  معًا،  ي�صحكون  �أو  �لإيجابية  �لأحد�ث 
ويرفع من  �لتوتر  يقلل من  �أخرى  لعبة جماعية  �أي  �أو  �ل�صهام،  لعبة  مثل 

�ملز�ج.
4- �جعل �لحتفال جزءً� ل يتجز�أ من �لعمل: يف حني �أن حفالت �لأعياد 
باإجناز�ت  لالحتفال  �لوحيد  �حلييدث  تكون  �أن  ينبغي  ل  �أنها  �إل  ر�ئعة، 
�لعاملني  معنويات  على  كبري  تاأثري  له  و�ملتكرر  �لفوري  فالثناء  فريقك؛ 
وزيادة �لإنتاجية بن�صبة ت�صل �إىل 42% لذلك يعزز �لإعر�ب عن �لمتنان 

�لرو�بط و�لدو�فع و�لولء.

 ،، تقدير إلنجازات الموظفين 
في عملهم وحياتهم الشخصية

 ،، 5 أسباب و4 فوائد و21 طريقة 

لالحتفاالت في أماكن العمل
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قرارات غير موفقة في 
إدارة الـ »سوشيال ميديا«

تسببت في فشل »فيسبوك« واستقالة »دورسي«
 ونهاية »ماي سبيس«

قد يبدو للوهلة الأوىل اأن اإدارة عامل "ال�سو�سيال ميديا" ومواقعه املختلفة ل تعرتف �سوى بالنجاحات التي تر�سخت 
بناء على قرارات متميزة ل يعرف متخذوها معنى الإخفاق اأو الف�سل. ومل ل؛ فمواقع التوا�سل الجتماعي ب�سبب هذه 
القرارات الناجحة ر�سمت حدوًدا ل نهائية لإمرباطوريتها و�سيطرتها على العامل. لكن دعونا ننظر للجانب الآخر يف 
اإدارة �سركات ومواقع التوا�سل الجتماعي بهذا العامل، فهي كغريها من املوؤ�س�سات وال�سركات التي قد تتخذ قرارات 
غري موفقة؛ رمبا ت�سبب لها ف�سائح و�سقطات ومنعطفات اأقرب ما تكون اإىل الف�سل وال�سقوط الإداري املدوي. ن�سحبكم 
يف عامل "ال�سو�سيال ميديا" للتعرف على اأبرز هذه القرارات التي كانت مبثابة اأزمات ورياح عاتية كادت اأن تع�سف بها 

ومبوظفيها ومبوؤ�س�سيها وروؤ�سائها التنفيذيني.

ميــديــــا
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Myspace ف�صل
-EveryLeader ن�صتهل ��صتعر��ض هذه �لقر�ر�ت-بح�صب موقع

مبا حدث يف عام 2003م، �إذ كان موقع Myspace هو �أقوى موقع 
ل�صر�ء  �صرع يف حملة  �أنه  �لوقت؛ حتى  ذلك  �لجتماعي يف  للتو��صل 
�ملو�قع �ل�صغرية �لتي من �ملتوقع �أن ت�صكل مناف�صة لها، وكان من بينها 
2005م  عام  يف   .Facebook �صغري-حينئذ-يدعى  تو��صل  موقع 
 Facebook فريق  مع   Myspace لي  �لتنفيذي  �لرئي�صي  �جتمع 
�لذي طلب مبلغ 75 مليون دولر مقابل �ل�صر�ء، وهو ما رف�صه مدير 
مبلغ   facebook لي  �ل�صوقية  �لقيمة  تتجاوز  حالًيا   .Myspace
350 مليار دولر؛ بينما مت بيع Myspace ل�صركة ت�صويق مقابل 35 

مليون دولر فقط! 
منعطفات "تويرتية"

ويتناول موقع "GRUNGE" �أبرز �ملنعطفات �لتي و�جهت "تويرت"، 
�أكرث  �خييرت�ق  مت  حينما  2020م،  يوليو  يف  حدث  ما  بينها  من  و�لتي 
من 130 ح�صاًبا تخ�ض �صخ�صيات عامة وقادة عامليني وموؤثرين من 
�مل�صاهري من قبل حمتال �صابق يف لعبة Minecraft يبلغ من �لعمر 
معد�ت  دون  �لد�خلي   Twitter نظام  �إىل  ت�صلل  و�لييذي  عاًما،   17
متطورة من �أي نوع. وقد قام هذ� �ملحتال باإجر�ء مكاملات مع مكاتب 
Twitter متظاهًر� باأنه من ق�صم تكنولوجيا �ملعلومات، وح�صل على 
لإدخالهم  توجيههم  طريق  عن  للموظفني،  �مل�صوؤول  �عتماد  بيانات 
�إد�رة �خلدمات �ملالية بولية نيويورك(؛ ويف  �إىل موقع ت�صيد )عرب 
غ�صون �صاعات �أ�صبح "تويرت" حتت رحمته؛ فقد متت �صرقة حو�يل 
118 �ألف دولر من Bitcoin من خالل هذ� �لخرت�ق، و�لذي �أظهر 
�أن هناك ثمة قر�ر�ت غري موفقة تتعلق باإجر�ء�ت �لعتماد و�لدخول 

و�لأمان.
دور�صي"  "جاك  لي"تويرت"  �لتنفيذي  و�لرئي�ض  �ملوؤ�ص�ض  تعر�ض  كذلك 
له؛  تعر�ض  �لذي  و�لنقد  �ل�صديدة  �ل�صغوط  �أعقاب  يف  لالنتقاد�ت؛ 
ب�صبب قر�ر�ته وف�صله يف �مل�صاركة يف �لعمليات �ليومية لل�صركة، حيث 
"تويرت".  ��صتقالته عرب  و�أعلن  نوفمرب 2021م  "دور�صي" يف  ��صتقال 
وعقب ذلك حاولت �صركة "تويرت" تفادي �لنقد �ل�صديد �لذي و�جهته 

يف �ل�صنو�ت �لأخرية، ل �صيما منذ �خرت�ق عام 2020م، لكن �ل�صركة 
ل تز�ل متورطة يف �أعقاب �تخاذها �لعديد من �لقر�ر�ت غري �ملوفقة 
وجميعها  �ملعلومات،  ب�صالمة  يتعلق  فيما  ورمبييا  بالأمن  يتعلق  فيما 
�لنتخابات،  يف  �لأجنبي  و�لتدخل  �مل�صايقات،  ف�صائح  �إىل  ت�صاف 

وخطاب �لكر�هية، وغريها من �ملنعطفات.
حماولت تروي�ض "�صناب �صات"

�لجتماعي  للتو��صل  �ييصييات"  "�صناب  وتطبيق  مبوقع  يتعلق  وفيما 
�إذ مت �إطالق  "�إيفان �صبيجل" و�أ�صبح رئي�صه �لتنفيذي،  �أ�ص�صه  �لذي 
موقع  �أورده  ملييا  2011م-طييبييًقييا  عييام  �صبتمرب  �صهر  يف  �ملييوقييع  هييذ� 
بحيث  �مل�صورة،  �لر�صائل  وم�صاركة  وبييث  Arageek-لت�صجيل 
ن �مل�صتخدمني من �لتقاط �ل�صور، وت�صجيل �لفيديو و�إ�صافة ن�ض  ميكِّ

ور�صومات، و�إر�صالها �إىل قائمة من �ملتلقني هم متابعي �ل�صخ�ض.
�لأمر  وهو  قيا�صي،  وقت  ب�صعبية كبرية يف  �صات"  "�صناب  وقد حظي 
�لذي دفع موؤ�ص�ض في�صبوك "مارك زوكربريج"-�لذي يريد �ل�صيطرة 
مناف�ض  تطبيق  �إن�صاء  يف  �لتفكري  �ملميزة-�إىل  �لتطبيقات  كافة  على 
م�صابه  تطبيق  في�صبوك  �أطلق  2012م  عام  دي�صمرب  يف  وبالفعل  له، 
من  ن�صخة  يعترب  و�لييذي   ،"Facebook Poke" ��صمه  ومناف�ض 
و�لتي  ذ�تًيا،  �لر�صائل  بتدمري  تقوم  �لتي  �لفوري  �لرت��صل  تطبيقات 
ميكن ��صتخد�مها لالأن�صطة �لتي ت�صتدعي �ل�صرية �أو �خل�صو�صية. �إل 
�أن �لعديد من م�صتخدمي �لتطبيق �جلديد �أبدو� �صعورهم بالإحباط 
�ملعروف  �لتقني  �ملحلل  بينهم  ميين  كييان  و�لييذييين  ��صتخد�مه،  بعد 
حماولة  عيياود  لكنه  بذلك  "زوكييربييريج"  يكتف  ومل  با�صال".  "بيتي 
��صم  عليه  �أطلق  �صات"،  "�صناب  يناف�ض  �آخر  تطبيق  و�إطييالق  �إن�صاء 
بالرغم  �مل�صتخدمني،  ا يف جذب  �أي�صً ف�صل  و�لذي   ،"Slingshot"

من حماولت تطويره، حتى قامت �ل�صركة باإز�لته متاًما.
ومن �جلدير بالذكر �أن " زوكربريج" مل ي�صت�صلم، وماز�ل م�صًر� على 
"�صناب  �ملناف�صة، حيث �أ�صبح ي�صتن�صخ �لأفكار �لتي يتم حتديثها يف 
�صات"؛ ل�صرف �مل�صتخدمني عنه وجذبهم للتطبيقات �لتابعة ل�صركته، 
"�حلالة  ميزة  وتقليد   ،Discover ميزة  تقليد  �أبرزها:  من  و�لتي 
�إ�صافة  لفي�صبوك، وتقليد  �أب" �ململوك  "و�ت�ض  Status" يف تطبيق 

 ،، »زوكربيرج« يفشل في 
االستحواذ على »سناب شات« 
بقرارات ومحاوالت تقليد فاشلة

 ،، قرار »ماى سبيسhhhhhhh قضى 
على تواجده في عالم التواصل 
االجتماعي على طريقة »بيدي 

ال بيد عمرو«
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�لرئي�صي  �لكامري�  لتطبيق  لل�صور  جديدة  و�أقنعة  وتاأثري�ت  ميز�ت 
�خلا�ض بالتقاط �ل�صور و�لفيديوهات، كما تبنى تطبيق "�إن�صتجر�م" 
�لتابع لفي�صبوك ن�صخته �خلا�صة من �لق�ص�ض �حلية كما يف تطبيق 
ومل�صقات  ر�صوم  �أب"  "و�ت�ض  ��صتن�صاخ  �إىل  �إ�صافة  �صات"،  "�صناب 
جد�رته  �لأخييري  �أثبت  فقد  ذلييك  كل  من  وبالرغم  �ييصييات".  "�صناب 
خ مكانته بني تطبيقات �لتو��صل �لجتماعي و�أحقيته يف مناف�صة  ور�صَّ
قيير�ر�تييه وحميياولتييه  �لييذي ف�صل ميين خييالل  "زوكييربييريج"  تطبيقات 

�ملتتالية يف تروي�ض "�صناب �صات" �لذي �زد�د قوة وثباًتاأ.
ف�صيحة "كامربيدج �أناليتيكا"

و�لتي  "في�صبوك"،  �صركة  لإد�رة  �ملوفقة  غري  �لييقيير�ر�ت  �أن  ويبدو 
�ل�صهري  �ملوقع  هذ�  تعر�ض  فقد  تنته،  مل  �لف�صائح  حلافة  �أو�صلتها 
لإحدى هذه �لف�صائح �لتي تفجرت �أو�ئل عام 2018م و�ُصميت بف�صيحة 
"بيانات في�صبوك-كامربيدج �أناليتيكا" �لتي مت خاللها-وفًقا ملو�صوعة 
جمعت  قد  �أناليتيكا"  "كامربيدج  �صركة  �أّن  عن  ويكيبديا-�لك�صف 
"في�صبوك"  موقع  على  �لأ�صخا�ض  ماليني  حييوَل  �صخ�صية"  "بيانات 
من دون مو�فقتهم قبل �أن ت�صتخدمها لأغر��ض "�لدعاية �ل�صيا�صية". 
وقد ُو�صفت �لف�صيحة من ِقبل �لكثريين على �أنها "حلظة فا�صلة" يف 

�لفهم �لعام للبيانات �ل�صخ�صية، كما �أّدت �إىل حدوث هبوٍط كبرٍي يف 
�صعِر �أ�صهم �صركة "في�صبوك" �لعاملّية �لتي �نخف�صت قيمتها �ل�صوقية 
لأكرث من 100 مليار دولر، فيما دعا �آخرون �إىل "تنظيٍم �أكرث �صر�مة" 

ل�صتخد�م �صركات �لتكنولوجيا للبيانات �ل�صخ�صية.
16 �أزمة

�أزميية   16 �أبيييرز   "INCIDER" مييوقييع  ذكيير  مت�صل،  �صعيد  وعييلييى 
غري  قيير�ر�ت  �تخاذ  عن  نتجت  و�لتي  "في�صبوك"؛  �صركة  و�جهتها 
يف  �أبييرزهييا:  من  كييان  و�لتي  خاطئة،  وممار�صات  و�إجييير�ء�ت  موفقة 
غر�مة  �لأمريكية  �لفيدر�لية  �لتجارة  جلنة  فر�صت  2019م  عييام 
خ�صو�صية  �نتهاكها  ب�صبب  دولر؛  مليار�ت   5 بقيمة  �ل�صركة  على 
�ملجال  يف  تعمل  ل�صركة  بالن�صبة  باهظة  غر�مة  وهي  �مل�صتخدمني، 
"في�صبوك" عن خططها لإطالق عملة م�صفرة  �أعلنت  �لتقني. كذلك 
لالإدلء  زوكربريج"  "مييارك  ��صتدعاء  �إىل  �أدى  مما   Libra ت�صمى 
ب�صهادته �أمام جمل�ض �لنو�ب؛ ب�صاأن �لتاأثري�ت �ملالية و�للو�ئح �ملتعلقة 
�أكرث من 4000  �إ�صد�ر  نف�صه مت  �لعام  نوفمرب من  �لعملة. ويف  بهذه 
�صفحة من م�صتند�ت Facebook �لد�خلية تخ�ض دعوى ق�صائية 
�ل�صركة  قطعت  كيف  �لوثائق  ك�صفت  �إذ  تطبيقات،  مطور  بو��صطة 
م�صتخدمي  مو�قع  لتتبع  وخططت  �لبيانات،  �إىل  �ملطورين  و�صول 
�إىل  للو�صول  �ملطورين  على  ر�صوم  فر�ض  يف  وفكرت   ،Android
�أعلنت  2020م  يناير  ويف  �أخييرى.  �أ�صياء  بني  من  �مل�صتخدم  بيانات 
�ل�صيا�صيني على من�صتها؛ مما  �إعالنات  �أنها لن تتحقق من  �ل�صركة 
قد ي�صمح لهم بن�صر من�صور�ت حتتوي على معلومات م�صللة، وهو ما 

كان حمل �نتقاد�ت؛ لأن �لنتخابات يف �أمريكا كانت تلوح يف �لأفق.
��صتماع �صخمة  جل�صة  "زوكربريج" ظهر يف  �أن  �صبق  ما  �إىل  ي�صاف 
جنًبا  2020م،  يوليو  يف  �لأمريكي  �لكوجنر�ض  يف  �لحتكار  ملكافحة 
 Appleو  Amazon �إىل جنب مع �لروؤ�صاء �لتنفيذيني ل�صركات: 
�أن  �إىل  �مل�صرعون لحًقا  Alphabet's Google؛ حيث خل�ض  و 
جميع �ل�صركات �لأربع تتخذ قر�ر�ت غري موفقة؛ من �صاأنها �أن توؤدي 

�إىل �نتهاج ممار�صات �حتكارية يجب تنظيمها.

 ،، أزمات وانتقادات »تويتر« 
تدفع مؤسسها ورئيسها 

التنفيذي »دورسي« لالستقالة

ميــديــــا
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ورات، وهناك تطاُبق ُمبا�ِسر بني طريقة تفكري الإن�سان وت�سُرفاته ِتاه خُمتلف الأمور  الأفكاُر هي انعكا�س عن الت�سّ
واملواقف التي يتعّر�س لها، فالأفكار ال�ّسلبية ترُتك اأثرها ال�ّسيء وكثريًا ما كانت هذه الأفكار �سببًا يف ت�سييع الُفر�س 
خ  الّذهبّية يف حياة الإن�سان، وماِنعًا من اأْن يتوىّل الإن�سان ِزمام نف�ِسه ومي�سي ُقدمًا لتحقيق اأهداِفه، فالِفكر ال�ّسلبي ي�سّ
معُه كمية مْن الياأ�س قاِدرة على ال�ّسيطرة على حياة الإن�سان ب�سكل عجيب، وغالبًا ما ُي�سيطر هذا التفكري على منط 

حياة الإن�سان وي�سِرق منها لّذة ال�ّسعادة وراحة البال. 

حياة اإلنسان انعَكاس لطريقة تفكيره 

نصائح إدارية

كيــــف تتخلص من التفكير 
السلبي وكسب الفرص الذهبية؟ 

ومفهوم �لّتفكري �ل�ّصلبي بب�صاطة هو �لت�صاوؤم، وتقدير �لنتائج �ل�ّصلبية 
ُم�صبقًا مما مينع �لإن�صان من �لإقد�م على �لبدء بعمله؛ لأّنه بب�صاطة 
مُببا�صرة  �لبدء  قبل  �لنتاِئج  �أ�صو�أ  وتوّقع  ُم�صبقًا  �لف�صل  لنف�صه  قّدر 
لتحويل  �ل�ّصخ�ض  ي�صعى  �أْن  �أهمية  تكُمن  وهنا  نوعه،  كان  �أيًا  �لعمل 

�أفكاِره �ل�ّصلبية لأفكار �إيجابية، وحتويل �لّت�صاوؤم �إىل تفاوؤل. 
�أ�صباب �لّتفكري �ل�ّصلبي 

من �أهم �أ�صباب �لّتفكري �ل�ّصلبي هو �صعف �لّثقة بالّنف�ض، و�لإح�صا�ض 
�لن�ِصياق  من  بالنف�ض  �لثقة  �صعف  تنتج  ما  وغالبًا  �لّد�ئم،  بالعجز 
ور�ء �ملُوؤّثر�ت �لعاِطفّية و�لنفعالّية، فُكلما كانت �صخ�صّية �لفرد قوّية 
�أثُره �جلّيد  واثقاً من ُقدر�ِته و�صخ�صيِته ُكلما عك�ض ذلك  وُكلما كان 
على تفكريه �لإيجابي، وُكّلما كانت �صخ�صيُته مهزوزة و�صعيفة كلما 

كانت �أفكاُره �صلبّية ُمت�صاِئمة. 
بها  مّر  حالة  �أو  ملوقف  نتيجة  �ل�ّصلبي  �لِفكر  ين�صاأ  �أْن  �ملُحتَمل  من 
و�لتفكري  �ل�صيء  �لنطباع  ذلك  لديه  تركت  حياِته  خالل  �ل�ّصخ�ض 
�حل�صا�صّية  �جلميع.  �أمييام  و�لّتهُكم  لالنتقاد  تعر�صُه  مثل:  �ل�ّصلبي 
ب  تر�ُصّ �صلبيًا.  ِفكرً�  ُتوّلد  �ملُحِرجة  �ملو�ِقف  مع  �لّتعاُمل  يف  �لّز�ئدة 
بني  �ملُقارنة  عقْد  غر.  �ل�صّ ُمنُذ  �ل�ّصخ�ض  لييدى  �ل�ّصلبية  �ملييو�قييف 
جتاُهل  مع  �ض،  �لتخ�صُ �أو  �لُعمر  نف�ض  يف  �أقيير�ِنييه  وبييني  �ل�ّصخ�ض 

َمو�ِطن �لُقوة �ل�ّصخ�صية لديه. 
مناِطق  تّطوير  على  �لرّتكيز  وعدم  عف،  �ل�صَ مناِطق  على  و�لرتكيز 
ترُتك  ُمعقّدة  َم�صاِكل  ِمنها  وجعل  غرية  �ل�صّ �لأمييور  ت�صخيم  �لقوة. 
و�لندماج  �لجتماعية،  �ملُ�صاركة  عن  �لُبعد  �ل�ّصلبي.  �لنف�ّصي  �أثرها 
�صالبة،  فكرّية  �ُصحنات  من  ُيولدُه  وما  �لِفكري  �لفر�غ  �ملٌجتمع.  يف 
فعدم وجود هدف و��صح ُيتيح �ملجال لالأفكار �ل�ّصلبية للنمو و�لتكاُثر، 
�لأ�صدقاء  �ل�ّصلبية.  �لأفييكييار  لييزيييادة  خ�صبة  بيئة  يخلق  فالفر�غ 
�ل�ّصخ�ض،  تفكري  بالّتاأثري على  يقومون  �لذين  �ملُت�صائمون،  �ل�ّصلبيون 
ة و�إْن كان �صريع �لتاأُثر بكالم �لآخرين. �خلوف و�لقلق �لّد�ئم،  خا�صّ
�لنف�ّصي  �لكِتئاب  و�مل�صاكل.  عوبات  �ل�صُ ي�صوُده  ُم�صتقبل  و�لّتفكري يف 
و�لنعز�ل عن �لبيئة �ملُحيطة. �لتاأّثر من �لبيئة �ملُحيطة ب�صكل ُمفِرط، 

ِفمن �لطبيعي �أْن يتاأّثر �ل�ّصخ�ض بالبيئة �ملُحيطة، ولكْن عندما ُي�صبح 
فُهناك  �ملُ�صكلة،  تكُمن  َملمو�صة  ورة  وب�صُ ملحوظ  ب�صكل  �لتاأِثري  هذ� 
�أ�صخا�ض يتاأّثرون لي�ض فقط مب�صاِكل من حوِلهم ل بل يتعّدى ذلك �إىل 

�لتاأُثر بالأفالم �ل�ّصلبية و�لُكتب و�ملقالت �لتي حتِمل طاِبع �لت�صاوؤم. 
�لتخُل�ض من �لّتفكري �ل�ّصلبي

�أهم ما يف �لأمر تنمّية �لّثقة بالّنف�ض ونْزع �لَزعزعة، ويّتم ذلك عن 
�أعطاه �هلل �صبحانه وتعاىل  �لتي  �ملُو�ِهب  �لّذ�ت وتقدير  تاأُمل  طريق 
لكل ِمّنا، فُكل �صخ�ض يتمّتع مبميز�ت مُتّيزه عن غريه، ويكُمن �ل�ّصر 
فات �ل�ّصخ�صية �لإيجابّية، و�لّنظر  هنا عن طريق �لرّتكيز على �ل�صّ
خُمالَطة  عليها.  �لق�صاء  وحُماولة  �ل�ّصلبية  فات  لل�صّ جديدة  ب�صورة 
يف  تبد�أ  �أْن  على  ُت�صاعدك  �إيجابية  بيئة  وخلق  �إيجابيني  �أ�صخا�ض 
ومُيِكن  �أمر �صروري،  و�لعاِطفي  �لّنف�صي  �لتو�ُزن  �لإيجابي.  تفكريك 
فاأنت  �أفكارك  و�لّر�حة. ر�ِقب  �حُل�صول عليه عن طريق �ل�صرتخاء 
ي كل ِفكر �صلبي، و�تُرك  بذلك ُتر�قب �أ�صلوب حياِتك، حاِول �أْن ُتق�صِ

جماًل و��ِصعًا لأفكاِرك �لإيجابّية. 
ُيفّكر بال�صيء وُنقّيده بنف�ض �لوقت، فال مُيكن  �أْن  ل مُيكن لل�صخ�ض 
على  �أفكارك  رّكز  و�لف�صل،  بالّنجاح  ول  و�ل�ّصقاء،  بالّر�حة  �لّتفكري 
�لّناحية �لإيجابية يف كل �ملو��صيع. �لّتفكري �لإيجابي مُيكن �أْن ُيدر�ض، 
ل على مهار�ت �لّتفكري �لإيجابي من خالل دورة  فمن �ملُمكن �أْن حت�صُ
تّدريبّية تك�صب من ِخاللها مزيد� من �لِعلم و�لّثقافة يف هذ� �ملجال. 
�إّياك و�لنطو�ء �لّذ�ِتي و�لُعّزلة فهي ُت�ّصكل بيئة خ�صبة للت�ّصاوؤم. مّيز 
بني �حلقيقة و�خليال، ول ُتوهم نف�َصك بنتائج �صحيحة يف حني �أّنها 
مل تكتِمل بعد. �صيِطر على غ�صِبك ول تنفِعل، حتى ل تتّخذ قر�ر�ت 
�إر�دِتييك  على  �عتِمد  �أفييكيياِرك.  وتقييد  بالّندم  لك  تت�صّبب  ُمت�صّرعة 
�لقوية، فالفرق بني �لإن�صان �لّناجح و�لإن�صان �لفا�ِصل يتمّثل يف �لفرق 
�لقوة ومْن  َملك  �لعايل  �لقوّية و�لُطموح  �لإر�دة  َملك  بييالإر�دة، فَمن 

فقَدها ��صت�صلم وقال )ل �أ�صتطيع(. 
عن  �لنا�صج  فكرك  ولتكون  وقت،  �أي  يف  �ل�صيء  للحْظ  ُم�صتعّدً�  كْن 
ُتهاِجم عقلك،  �لتي  �لفريو�صات  �ملُختلفة. �ق�ض على  مو�قف �حلياة 

 ،، ما هو قانون )824( وعالقته 
بُشرب كمية من الماء والتّنُفس 

عبر األنف بُبطء؟

 ،، لماذا ال ُيمكن الّتفكير 
بالّراحة والّشقاء وال بالّنجاح 

والفشل في ذات الوقت؟
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ُم�صتحيل،  �لأو�ن،  فييات  لقد  �لآن،  لي�ض  �أ�صتطيع،  ل  مثل:  فكلمات 
بالق�صاء  ُت�صاِرع  مل  �إْن  �لُفر�ض،  عليك  ُت�صّيع  �أْن  �صاأِنها  من  كلمات 
نف�ِصك  على  تبَخل  فال   ، و��ِصع  �لأحالم  بحر  منها.  و�لتخُل�ض  عليها 
و��صَبح يف بحر �لأحالم، �جعل من �ملا�صي در�صًا تتعّلم منُه، ول تِقف 

طوياًل للُبكاء على �لأطالل. 
ُت�صاعد  �لتي  �ل�صرت�تيجيات  �أهم  مْن  هي  �لأوتوجينك  ��صرت�تيجّية 

على �لتفكري �لإيجابي، ومْن �أول �لباّلد �لتي ��صتخدمت هذه 
�ل�صرت�تيجية هي �ليابان، وقامت بتطبيقيها على 

�ل�صرت�تيجّية  هذه  وتعتمد  �لإد�رّية،  �لِفرق 
باملغناطي�ض(،  )�لتّنومي  �لإيحاء  على 

و�أ�صبحت  �لب�صرّية  بالّطاقة  و�لِعالج 
فكانت  كعالج،  ُت�صتخَدم  ذلك  بعد 
ليييدى لعبو  ��ييصييتييخييد�مييهييا  بييد�ييية 
بعد ذلك  ثم  و�لّتن�ض،  �لقدم  ُكرة 
�لإد�رّييية  �ملجالت  يف  ��صُتخِدمت 
�ل�ّصخ�ض  يييقييوم  حيث  �ملُختلفة، 

باجُللو�ض مبكان هادئ بعيد عن �ل�صو�صاء، ويرتِدي مالب�ض ُمريحة، 
ويح�صر معه كأساً من �ملاء مملوءاً �إىل �لن�صف، وتبد�أ �لّطريقة باأْن 
ُيفكر �ل�صخ�ض بتحّدي موجود بحياِته ثم يقوم بكتابة �لأ�صباب �لتي 
وجدت ذلك �لتحدي، وكتابة �ملتاِعب �لتي ُت�صبب فيها هذ� �لتحّدي، 
لإز�لة  يتّبعها  �صوف  �لتي  )�لطريقة  �لهدف  بكتابة  يقوم  ذلك  وبعد 
لتحقيق  تعتمُدها  �صوف  �لتي  �ل�صخ�صية  �كتب  ثم  �لتحدي(،  هذ� 
�إىل تلك  للو�صول  ُتطّورها  �أن  ُتريد  �لتي  �لهدف و�ملهار�ت  هذ� 
�ل�صخ�صّية مثل: �لّلباقة يف �لكالم، �أو �لتحُدث �أمام 
جمهور وغريها، يبد�أ �ل�صخ�ض ب�ُصرب كمية 
بُبطء،  �لأنيييف  عييرب  و�لتّنُف�ض  �مليياء  ميين 
نف�ض  ييياأُخييذ  �أْن  �أي   )824( بقانون 
�أرقييام وميالأ  من �لأنييف مبقد�ر 4 
مقد�ر  به  يحتِفظ  ثم  رئتيه،  به 
يييزُفيير مقد�ر  وبييعييدهييا  رقييمييان، 
ز�دت  فُكلما  �أكييرث،  �أو  �أرقيييام   8
�ل�ّصخ�ض  �لّزفري كّلما متّتع  ُمّدة 

با�صرتخاء �أكرب.

مقــالنصائح إدارية

تحليل السياسات العامة: 
المفاهيم األربعة والنماذج الخمسة

د.محمد محمود حسن
أستاذ مساعد السياسات العامة

قطاع اإلدارة العامة
معهد اإلدارة العامة بالرياض

�صاع يف �أدبيات �ل�صيا�صات �لعامة �أنه لكي نفهم طبيعة �ل�صيا�صات ونك�صف �أغو�رها؛ فاإن علينا �أن ننظر لها من خالل 4 مفاهيم تبد�أ بحرف �لي )I(، وهي: �لأويل 
هي Ideas �لتي تعني جملة �لأفكار و�لت�صور�ت و�لروؤى �لكامنة و�ملعلنة �لتي حترك �ل�صيا�صات �لعامة. و�لثانية Individuals �أي �أدو�ر �لقادة و�لأ�صخا�ض �لذين 
يتخذون �لقر�ر�ت �ملرتبطة بال�صيا�صات �لعامة و�إدر�كاتهم و��صتجابتهم للموؤثر�ت �لبيئية. و�لثالثة هي Interest  �أي تلك �مل�صالح �ملتباينة و�ملت�صابكة و�ملرت�بطة 
لفئات �ملجتمع و�لعالقات �لبينية. و�لر�بعة هي Institution �أي �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية وغري �لر�صمية �لتي تقوم باأدو�ر يف �صياغة وت�صكيل وتنفيذ �ل�صيا�صات �لعامة 

ف�صال عن �لرقابة عليها وتقييمها. 
بيد �أن �لتطور�ت �لنظرية و�لعملية �لتي حلقت بحقل �ل�صيا�صات �لعامة د�خل �لأكادمييات �لغربية خالل �لي 
5 عقود �لأخرية؛ �أدت �إىل بروز جمموعة من �لنماذج و�لجتهاد�ت �لتي حتاول طرح عدد من �لت�صور�ت 
ملزيد من فهم �ل�صيا�صات �لعامة، كان لكل منوذج ت�صور�ته و�فرت��صاته وخ�صائ�صه و�صماته �لتي تقرتب 
حينًا وتتباين �أخري. و�لنموذج هو ت�صور ذهني لأمر ما ولكيفية عمله، ُي�صتنبط-غالبًا-من �لو�قع. و�صوف 

نقت�صر هنا على ��صتعر��ض �أهم 5 مناذج �صائعة لتحليل �ل�صيا�صات. 
�لنموذج �لأول )�لأ�صئلة(: كما يت�صح من ��صمه، فاإنه ينه�ض على عدد من �لأ�صئلة �لتي ترت�وح ما بني �أ�صئلة 
ذ�ت طابع "و�صفي" من قبيل: من؟ و�أين؟ وكيف؟ وما �لذى تفعله �حلكومة /وما �لذى ل تفعله �حلكومة جتاه 
�ل�صيا�صة �ل�صحية �أو �لتعليمية؟..وغريها، ود�خل �لأ�صئلة �لو�صفية تتم 3 عمليات �أ�صا�صية، وهي: �لت�صنيف، 
�أو �لت�صل�صل، و�لرتباطات. و�لهدف هنا حماولة و�صف �ل�صيا�صات �لقائمة، وت�صنيفها، وحتديد  و�لرتتيب 
�لفر�صيات.  من  عدد  �صياغة  يف  �لنجاح  ورمبا  عنها،  �ملعلومات  وجمع  عنا�صرها،  بني  �ملتبادلة  عالقاتها 
و�لنوع �لثاين من �لأ�صئلة "حتليلية" حتاول �لبحث يف �لنتائج و�لأ�صباب؛ للو�صول �إىل معرفة �لثغر�ت وتقدمي 
تف�صري�ت مالئمة، فُتطرح �أ�صئلة من قبيل: ملاذ� تفعل �حلكومة ما تفعله؟ ول يقف �لنموذج عند هذ� �حلد 
�ملدي  �أو  "�لعائد"،  بي  ُي�صمي  �لق�صري وهو ما  �ملدي  �صو�ء يف  �لعامة  �ل�صيا�صات  �أثر  �إىل مناق�صة  يتعد�ه  بل 
�لبعيد وهو ما ي�صمي بي"�لأثر". بيد �أن هذ� �لنموذج ل ُيقدم �أدو�ت بحثية عميقة يف تقييم �ل�صيا�صات �لعامة 

�أو تقوميها.
�لنموذج �لثاين )حل �مل�صكلة(: يت�صابه مع �لنموذج �لأول يف طرحه جمموعة من �لت�صاوؤلت. وتلخ�صه مقولة مفادها �أن: "�لو�صف �لدقيق و�ل�صياغة �ملُحكمة للم�صكلة 
هي ن�صف �حلل" �أو هي م�صكلة ن�صف حملولة. وتختلف �لأ�صئلة �لتي يطرحها ما بني �أ�صئلة مفتوحة ت�صحذ �لذهن علي �لنقا�ض و�لتفكري يف �إجابات عليها من قبيل: 
�إىل �أي مدي تتالءم �جلهود و�لتكاليف مع �ل�صيا�صات؟ وهو �صوؤ�ل ي�صعى لتقييم �ل�صيا�صات و�حلكم عليها؛ من �أجل تغيريها �أو تاأييدها �أو تعديلها. و�لأ�صئلة �لأخرى 

جتمع ما بني "�لو�صفية" و"�لتحليلية"، مثل: ما �خلطو�ت �لتي تبنتها �حلكومة ملعاجلة...؟ وملاذ�؟ 
ومبا �أن �ل�صيا�صات �لعامة تت�صم بطابع �لت�صابك و�لرت�بط ظهر �لنموذج �لثالث )رو�بط حتليل �ل�صيا�صات �لعامة(: و�لذي يركز على �لتفاعالت و�لرو�بط بني 3 جهات 
هي: �ل�صيا�صات، و�ملوؤ�ص�صات، و�لتفاعالت �لبيئية. فيطرح در��صة �أثر 6 رو�بط هي: �أثر �لبيئة على �ل�صيا�صات �لعامة مبا�صرة. وعلى جانب ثان �لتاأثري�ت �لتي تقوم 
بها �ملوؤ�ص�صات و�لعمليات �لإد�رية يف �ل�صيا�صات، ويفح�ض �لر�بط �لثالث �لتاأثري�ت �لتي تقوم بها �لبيئة يف �ملوؤ�ص�صات و�لعمليات �لإد�رية و�ل�صيا�صات �لتي تتبناها 
�حلكومة. ثم ينتقل �يل در��صة �أثر �لتغذية �لر�جعة لل�صيا�صات على �لبيئة. و�أثر �لتغذية �لر�جعة للموؤ�ص�صات يف �لبيئة. و�أخريً� �أثر �لتغذية �لر�جعة لل�صيا�صات يف 

�ملوؤ�ص�صات.  
ونظرً� لأهمية �لدر��صات �لكمية؛ ياأتي �لنموذج �لر�بع )منوذج �لختيار �لأمثل(: و�لذي يفرت�ض �أن كل �إن�صان يحاول تعظيم منفعته، و�لإفالت من �خل�صارة �أو على 
�لأقل و�صعها يف حدودها �لدنيا. وبناء عليه ي�صعى �لنموذج �إىل حتليل ح�صابات )�ملنفعة -�لعائد / �لتكلفة(، وي�صتخدم يف ذلك �أ�صاليب، ك�صجرة �لقر�ر�ت، ونظريات 

�ملباريات، وغريها من �لأ�صاليب �لكمية. 
وبرز �لنموذج �خلام�ض كامتد�د للدر��صات �لكمية يف حقل �ل�صيا�صات �لعامة وهو منوذج )�لأد�ء �لأمثل(: و�لذي يوؤكد علي تطوير �لأد�ء با�صتخد�م �لأ�صاليب �لريا�صية 
 ،Gantt Chart و�ملنطقية وبحوث �لعمليات؛ يف �صبيل �ملو�زنة بني �لبد�ئل �ملختلفة. وبد�أ ي�صتعني باأدو�ت مثل: �لأدو�ت �ملحا�صبية، و�ملحاكاة، وخر�ئط جانيت �أو

و�أ�صلوب �مل�صار �حلرج )تكلفة بريت PERT(، و�صفوف �لنتظار، ومناذج ماركوف، و�أ�صلوب دلفي.
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األخيرة

لسوق العمل جانبني هامني هام جانب الطلب، والذي يتمثل يف أصحاب العمل الذين يتنافسون 

من أجل اختيار املوظف األفضل، وجانب العرض، والذي يتمثل يف األشخاص الباحثني عن عمل، 

الوظيفة  يف  العمل  من  يتمكنوا  حتى  وخربات؛  مؤهالت  من  لديهم  ما  كل  يعرضون  والذين 

واملؤسسة املثالية، ويستخدم الخرباء واملختصني لفظ سوق العمل عىل اعتبار أنه اختصار لألسواق 

املختلفة يف العامل.

املال  رأس  بسوق  عام  بوجه  يرتبط  وهو  لالقتصاد  الرئييس  املكون  هو  العمل  سوق  ويعترب 

والخدمات والسلع وغريها، وألنه يشري إىل العرض والطلب عىل العاملة. فهناك تأثري بني الجانبني 

وذلك عىل ساعات العمل واملرتبات التي يحصل عليها العاملني، ومن أهم مكونات سوق العمل 

الرئيسية، القوى العاملة »املتقدمني للوظيفة«، وهم األشخاص الذين يبحثون عن العمل، واألفراد 

املسؤولني عن التوظيف داخل املؤسسة، وهؤالء األشخاص يدرسون مؤهالت املتقدمني للعمل 

بكل مهارة الختيار املوظف األمثل.

وتتمثل خصائص سوق العمل يف عدة عوامل، وهي: 1- اإلنتاجية والتي تعد هي العامل الرئييس، 

ونظرًا لكون القوى العاملة هي أهم العنارص األساسية التي تزيد من معدل اإلنتاج، فالبد من 

اختيار العاملة املؤهلة التي تساهم يف زيادة اإلنتاجية. 2- األجور وتطوير املرتبات والتي من 

تتكاسل يف  العاملة  األجور يجعل  أن هبوط مستوى  املؤسسة، حيث  ترتفع مبستوى  أن  شأنها 

تقديم كل ما لديها من جهود ألن املقابل ال يستحق كل هذا الجهد.

وهناك مجموعة من املهارات والتي يتطلبها سوق العمل، حيث أشارت الدراسات إىل رضورة 

العمل، والثقة  الصدق واإلخالص يف  املهارات إىل: 1-مهارات شخصية، وتتمثل يف  تقسيم هذه 

بالنفس، واتباع التعليامت واألوامر، وإتقان التواصل يف العمل، والقدرة عىل االندماج مع فريق 

القراءة  مهارات  يف  وتتمثل  عامة،  مهنية  2-مهارات  بالتفاصيل.  واالهتامم  والتعاون  العمل، 

الحديثة، ومهارات  التكنولوجيا  استخدام  اآليل، ومهارات  الحاسب  استخدام  والكتابة، ومهارات 

العمل  وتطوير  التقييم  ومهارات  األفراد،  إدارة  عىل  والقدرة  اآلخرين،  مع  والتفاعل  اإلنتاج 

والتخطيط، ومهارات املبادرة الذاتية ووضع األهداف، ومهارات حل املشكالت والعمل الجامعي.

ويعترب العمل عن بعد، هو العمل الحديث عن طريق وسائل التواصل اإللكرتونية عرب اإلنرتنت.

وجدير بالذكر أن سوق العمل مل يعد محلًيا. كام كان يف السابق بل تطورت األوضاع ليك تواكب 

العرص الحديث والتكنولوجيا الحديثة، ولذلك أصبح سوق العمل عن بعد هو املسيطر عىل الفرتة 

الحالية. خاًصة بعد تفيش وباء فريوس كورونا والذي دفع الكثري من املؤسسات لجعل موظفيها 

العمل تجنًبا لإلصابة  الذهاب إىل املكاتب وأماكن  الحاجة إىل  املنازل دون  يعملون من داخل 

بالفريوس. 

سوق العمل الخصائص والمتطلبات

د. نجاة محمد الشرقاوي

خبيرة الموارد البشرية
ومستشارة اقتصادية
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