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الخريج والوظيفة

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

أمير منطقة الرياض

يرعى حفل الخريج والوظيفة الـ()26
لمعهد اإلدارة العامـة

يرعى �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �أمري منطقة
الريا�ض فعاليات حفل اخلريج والوظيفة ال�سنوي يف دورته الـ( )26للعام التدريبي
احلايل 1443هـ املوافق 2022م ،الذي ينظمه معهد الإدارة العامة ،مب�شاركة معايل
وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية رئي�س جمل�س �إدارة املعهد املهند�س �أحمد
بن �سليمان الراجحي ،ومعايل املدير العام للمعهد الدكتور بندر بن �أ�سعد ال�سجان،
وعدد من قيادات املعهد وامل�س�ؤولني.

 3فعاليات

وي�ضم احلفل ال�سنوي هذا العام  3فعاليات ،هي :تخريج متدربي ومتدربات
الربامح الإعدادية بالإ�ضافة حلدثني مهمني يف تاريخ املعهد� ،أولهما االحتفال
بتخريج الدفعة الأوىل من الدبلوم العايل للعلوم القانونية ،وهو الربنامج الذي مت
ت�شكيل جلنة توجيهية خا�صة به ،بقرار من املقام ال�سامي ،من �أ�صحاب املعايل
وال�سعادة� .أم��ا احل��دث الثاين فهو االحتفال بتخريج الدفعة الأوىلً �-
أي�ضا-من
خريجي احلر�س امللكي �ضمن م�شروع التوظيف املبتدئ بالتدريب ،والذي يعد �أحد
امل�شاريع املتميزة باملعهد.
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الخريج والوظيفة

،،

معــــالي مديــر عـــام معـهـد

اإلدارة العــامة :هذا االحتفال
امتدادا حقيقي ًا للدعم
السنوي يأتي
ً
السخي من قيادتنا الرشيدة واهتمامها
بتطوير قدرات اإلنسان السعودي
باعتباره محور التنمية والتطوير

افرتا�ضي وح�ضوري

ولأهمية االحتفاء بهذه الفعاليات الثالث ق�سم معهد الإدارة العامة االحتفال باخلريج والوظيفة
هذا العام �إىل ق�سمني ،الأول خا�ص بتنظيم حفل "افرتا�ضي" خلريجي الربامج الإعدادية وفق
معايري حمددة ،و�سيكون على م�ستوى املركز الرئي�س وفروع املعهد برعاية �صاحب ال�سمو امللكي
�أمري منطقة الريا�ض ،ومب�شاركة معايل وزير امل��وارد الب�شرية والتنمية الإحتماعية املهند�س
�أحمد بن �سليمان الراجحي ،ومعايل مدير عام املعهد الدكتور بندر بن �أ�سعد ال�سجان� .أما
احلفل الثاين فهو ح�ضوري ًا؛ لالحتفاء بخريجي الدفعة الأوىل من برنامج الدبلوم العايل للعلوم
القانونية ،وكذلك تخريج الدفعة الأوىل من خريجي احلر�س امللكي "م�شروع التدريب املنتهي
بالتوظيف" ،و�سريعى هذا االحتفال معايل وزير العدل ال�شيخ الدكتور وليد ال�صمعاين ،رئي�س
اللجنة التوجيهية للربنامج ،وبح�ضور معايل رئي�س ديوان املظامل ال�شيخ الدكتور خالد اليو�سف،
وعدد من �أ�صحاب املعايل �أع�ضاء اللجنة التوجيهية ،ومعايل مدير عام املعهد الدكتور بندر بن
�أ�سعد ال�سجان  ،و�أ�صحاب ال�سعادة مدراء العموم باملعهد ،ويقام مبركز امللك �سلمان للم�ؤمترات،
يف قاعة ابن خلدون ،مبقر املعهد بالريا�ض.

تهنئة معايل املدير العام

وبهذه املنا�سبة �أعرب معايل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن �أ�سعد ال�سجان
عن �سعادته ب�إقامة هذا االحتفال ال�سنوي الذي ي�ضم  3فعاليات مهمة ت�ضم تخريج متدربي
ومتدربات املعهد من الربامج الإعدادية ،والدفعة الأوىل من خريجي برنامج الدبلوم العايل
للعلوم القانونية ،وخريجي الدفعة الأوىل من برنامج م�شروع احلر�س امللكي .،مهن�أ خريجي هذا
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العام بنجاحهم ،وبقطفهم ثماره جهودهم بعد �أن امتوا درا�ستهم يف خمتلف برامج املعهد.
وث َّمن معاليه ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز� ،أمري منطقة الريـا�ض،
هذه اللفتة املباركة والرعاية الكرمية برعاية حفل اخلريج والوظيفة الـ ( )26التي ت�أتي انطال ًقا
من اهتمام �سموه بدعم املعهد ومن�سوبيه تكر ًميا جلهودهم ،وحافزً ا لهم مل�ضاعفة اجلهد والعطاء،
وملعايل وزير املوارد الي�شرية والتنمية الإحتماعية املهند�س �أحمد الراجحي دعمه املتوا�صل ملختلف
برامج و�أن�شطة املعهد.
كما ثمن معايل الدكتور ال�سجان ،ملعايل وزير العدل ال�شيخ الدكتور وليد ال�صمعاين ،رئي�س اللجنة
التوجيهية الدائمة لربنامج "الدبلوم العايل للعلوم القانونية" ،وملعايل ال�شيخ الدكتور خالد بن
حممد اليو�سف رئي�س ديوان املظامل ،اهتمامهما الكبري بالرعاية واحل�ضور حلفل معهد الإدارة
العامة بتخريج الدفعة الأوىل من برنامج الدبلوم العايل للعلوم القانونية.
و�أكد معايل مدير عام املعهد �أن كل ذلك ي�أتي امتدادًا حقيقي ًا للدعم ال�سخي حلكومتنا الر�شيدة،
يرعاها اهلل ،واهتمامها بتطوير قدرات الإن�سان ال�سعودي باعتباره حمور التنمية والتطوير يف هذه
البالد الكرمية ،التي حتر�ص على �إعداد وت�أهيل كوادرها الب�شرية من ال�شباب وال�شابات ،وتدفع
بهم يف �سوق العمل املحلي ،واالرتقاء ب�أدائه وخمرجاته؛ للم�ساهمة يف حتقيق تطلعات ر�ؤية اململكة
.2030
ويف اخلتام تقدم معايل مدير عام املعهد بال�شكر اجلزيل والتقدير ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز ،و�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،يحفظهما اهلل ،على ما يقدمانه من دعم واهتمام كبريين من �أجل بناء جيل �شاب
متميز من الكفاءات الوطنية يف كافة املجاالت.
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المعهد بين األمس واليوم
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المشرف على نيابة العمليات
ورئـيـس اللـجنــة اإلشــرافــــــــية
لحفل الخريج والوظيفة الـــ26
لـــ «التنمية اإلدارية»

أ.عبد الرحمن المالكي:
معهـــــد اإلدارة العـــــــامــة
يطور استراتيجيته وبرامجه لمواكبة
مستهدفات التوظيف
لـــرؤيـة الممـلكــــة 2030
أجرى الحوار /د.أحمد زكريا أحمد

يحتفل معهد الإدارة العامة بتنظيمه فعاليات
اخلريج والوظيفة يف دورته  26للعام التدريبي
احلايل 1443هـ ،وبهذه املنا�سبة التقينا �سعادة
الأ�ستاذ عبدالرحمن املالكي امل�شرف على نيابة
العمليات باملعهد ورئي�س اللجنة الإ�شرافية
للخريج والوظيفة ال�ساد�س والع�شرين ،للحديث
عن احتفال هذا العام ،والفعاليات التي �سيت�ضمنها،
ومواكبة املعهد م�ستهدفات التوظيف لر�ؤية
اململكة  ،2030ومدى جدارة خريجي وخريجات
املعهد وكفاءتهم باجلهات التي التحقوا بالعمل
فيها ،والتطوير الذي ي�شهده املعهد منذ �إطالق
ا�سرتاتيجيته اجلديدة  2023وا�ستيعابه املتغريات
احلالية وامل�ستقبلية ،وغريها من املو�ضوعات التي
تتابعون تفا�صيلها يف ثنايا هذا احلوار.
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،،

هذا العام نحتفل ألول مرة
بتخريج الدفعتين األوليين لبرنامج
الدبلوم العالي للعلوم القانونية
ومشروع «التوظيف المبتدئ
بالتدريب» الخاص بالحرس الملكي

حدثان جديدان مهمان

⣗ما اجلديد يف حفل اخلريج والوظيفة هذا العام مبعهد
الإدارة العامة؟
يحر�ص املعهد-دائ ًما-على التجديد والتطوير؛ لذلك ف�إن اجلديد
متاما يف
يف حفل ه��ذا العام ي�برز يف حدثني مهمني وخمتلفني ً
تاريخ املعهد� :أولهما االحتفال بتخريج الدفعة الأوىل من الدبلوم
العايل للعلوم القانونية ،وهو الربنامج املهم الذي مت ت�شكيل جلنة
توجيهية خا�صة به ،بقرار من املقام ال�سامي ،من �أ�صحاب املعايل.
�أما احلدث الثاين فهو االحتفال بتخريج الدفعة الأوىلً �-
أي�ضا-
دار�سا يف 4
من خريجي احلر�س امللكي الذين يفوق عددهم ً 175
برامج ،فهو م�شروع التوظيف املبتدئ بالتدريب ،والذي يعد �أحد
امل�شاريع املتميزة باملعهد.

احتفاالن

⣗ما الفعاليات التي �سيت�ضمنها االحتفال باخلريج والوظيفة
باملعهد يف دورته احلالية؟
لأن �أعداد اخلريجني واخلريجات كبرية� ،أدركنا عدم وجود مكان
يت�سع لإقامة احتفال واحد ي�ضم هذه الأع��داد؛ لذلك قام املعهد
بتق�سيم فعاليات االحتفال باخلريج والوظيفة ه��ذا العام �إىل
ق�سمني :الأول خا�ص بتنظيم حفل افرتا�ضي وفق معايري حمددة
ومتميزة من بينها كفاءة الإنفاق ،و�سيكون على م�ستوى فروع املعهد
بكل من :الريا�ض ،ومنطقة مكة املكرمة ،واملنطقة ال�شرقية ،فيما
عدا فرع منطقة ع�سري الذي لي�س لديه خريجي وخريجات برامج
�إعدادية هذا العام .وقد مت توزيع "الب�شوت" على اخلريجني ،وقمنا
بالتقاط ال�صور لهم .وهذا احلفل برعاية �صاحب ال�سمو امللكي
�أمري منطقة الريا�ض ،ويت�ضمن �إلقاء كلمة ل�سموه ،و�إلقاء كلمة
ملعايل وزير امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية رئي�س جمل�س
�إدارة املعهد ،و�إلقاء كلمة ملعايل مدير عام املعهد.

،،

كثرة العروض الوظيفية
المقدمة لخريجي وخريجات
المعهد تؤكد جدارتهم
وكفاءتهم

�أما احلفل الثاين فهو ح�ضوري؛ �إذ ال بد من �أن يحتفي معهد الإدارة
العامة بهاتني الدفعتني الأوليني-كما �سبق وذكرت-اللتني حتظيان
باهتمام كبري� ،إ�ضافة �إىل �أن �أع���داد خريجيها لي�ست كبرية،
وجل �أ�صحاب املعايل
و�سيح�ضر هذا احلفل معايل وزير العدلُ ،
�أع�ضاء اللجنة التوجيهية ،ومعايل مدير عام املعهد ،و�أ�صحاب
ال�سعادة م��دراء العموم باملعهد ،ويقام هذا احلفل مبركز امللك
�سلمان للم�ؤمترات ،يف قاعة ابن خلدون ،مبقر املعهد بالريا�ض.

خريجون وخريجات متميزون

⣗كيف ترون ج��دارة خريجي وخريجات املعهد وكفاءتهم
باجلهات التي التحقوا بالعمل فيها؟
يتميز خريجو وخريجات معهد الإدارة العامة بالت�أهيل املعريف على
�أحدث املفاهيم والنظريات العلمية ،وبااللتزام ،واجلدية ،وبالتايل
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،،

،،

دمج القطاعات التدريبية
في  6مراكز الستيعاب المتغيرات
وزيادة الفرص الوظيفية

أنصح الخريجين والخريجات
باالنضباط والحصول على فرص
العمل والمزيد من الشهادات
االحترافية

تقدم لهم الكثري من العرو�ض الوظيفية ،ويتم ا�ستقطابهم من
�شركات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وال��ع��ام ،ويف �أحيان ًا كثرية
يتلقون العرو�ض الوظيفية �أثناء الدرا�سة قبل تخرجهم ،وهذا ي�ؤكد
الثقة يف جدارة وكفاءة خريجي املعهد ،وهناك م�شاريع تدريبية
قادمة مع جهات متعددة يف القطاعني العام واخلا�ص لإك�ساب
اخلريجني واخلريجات ميزة تناف�سية يف �سوق التوظيف.

م�شغولون بكيفية تنفيذ هذه الربامج اجلديدة بكافة فروع املعهد،
ً
فمثل يوجد التنفيذ عن ُبعد ،والتنفيذ عرب من�صة "�إثرائي"،
والتنفيذ املدمج ،وبالتعاون مع اجلامعات عرب ال�شراكات التي
بناها املعهد خالل الفرتة املا�ضية ،بتغطية �أكرب �شريحة ممكنة
من املوظفني واملوظفات بكافة مناطق اململكة ،حتى ولو مل يكن
هناك فرع للمعهد.

 ⣗كيف يواكب معهد الإدارة العامة خطط وم�ستهدفات
التوظيف لر�ؤية اململكة 2030؟
يراعي املعهد خطط وم�ستهدفات التوظيف للر�ؤية ،بحيث تتوافق
ب��راجم��ه معها ،وك��م��ا ذك���رت �سابقًا ،ف����إن ا�سرتاتيجية املعهد
اجلديدة من خ�لال ركائزها اخلم�سة (بناء ال��ق��درات ،وتطوير
القيادات الإداري���ة ،وتقدمي الدرا�سات واال�ست�شارات امل���ؤث��رة،
وحتقيق اال�ستدامة املالية ،والتميز يف العمليات الت�شغيلية) تدعم
خطط وحماور ر�ؤية اململكة  2030لتعزيز التخ�ص�صات اجلديدة
املطلوبة ،ووظ��ائ��ف امل�ستقبل يف �سوق العمل؛ من �أج��ل مواكبة
امل�ستهدفات الرئي�سة كالتحول الرقمي ،والربجمة ،وال�شبكات،
وذك��اء الأع��م��ال ،وامل��ال واالقت�صاد ،و�ضريبة القيمة امل�ضافة،
والإدارة ب�شكل عام ،وال �سيما التناف�سية منهاً ،
فمثل يف جمال
العالقات العامة والإع�ل�ام وربطه بغريه من املجاالت كو�سائل
التوا�صل االجتماعي والإع�ل�ام اجلديد والتقنية .و�أود الت�أكيد
على �أهمية عملية الربط بني ر�ؤية اململكة  2030واال�سرتاتيجية
اجلديدة للمعهد  ،2023من خالل تطوير براجمه وعملية الدمج
التي متت للقطاعات التدريبية باملعهد ،وا�ستحداث �أخرى� ،إ�ضافة
�إىل تغيري ال�صورة النمطية للمعهد.

⣗ما �أه��م الن�صائح التي توجهونها خلريجي وخريجات
املعهد فيما يتعلق بالتوظيف؟
دائ ًما ما �أخاطب اخلريجني واخلريجات ب�أنهم ت�سلحوا ب�شهادة
معهد الإدارة العامة ،و�أنهم تعلموا وتدربوا على �أ�شياء كثرية مهمة
حازما معهم �سواء
من الناحية العملية ،وب���أن املعهد رمبا يكون
ً
من ناحية امللب�س �أو من ناحية انتظامهم ،وان�ضباطهم ،ودخولهم
�إىل وتواجدهم يف القاعات وخروجهم منها ،حيث نطبق معايري
االن�ضباط؛ لأن كل هذا �سينعك�س عليهم و�سيجنون ثمار ذلك عند
توظيفهم و�شغلهم الوظائف وتقلدهم املنا�صب املختلفة ،وهو ما
ي�صلنا بالفعل عرب ردود �أفعال اجلهات التي التحق خريجونا
وخريجاتنا بالعمل فيها ،و�أنهم ملتزمون ومن�ضبطون ،حيث �أ�صبح
ان�ضباطهم الوظيفي �أ�سلوب حياة يف بيئات �أعمالهم.
كذلك �أن�صحهم باحلر�صً �-أول ودائ ًما-على �إيجاد فر�ص العمل،
�أو كما نقول "ام�سك وظيفة" ،ثم يحر�صون بعد ذلك على تطوير
�أنف�سهم وا�ستكمال درا�ساتهم .فمعنى اختياركم املعهد �أنكم
حري�صون على اجلانب العملي ،واحل�صول على �أك�بر ق��در من
ال�شهادات االحرتافية يف جماالت تخ�ص�صاتهم املختلفة؛ لأنها
ال�سبيل املتميز لهم يف �سوق التوظيف والعمل.
وبهذه املنا�سبة؛ �أتوجه لأبنائنا اخلريجني وبناتنا اخلريجات
بالتهنئة ،و�أب����ارك لهم تخرجهم م��ن املعهد ،ون�شكرهم على
التزامهم ،و�أن يتذكروا دائ ًما �أنهم يت�صفون بالكفاءة ،وجديرون
باحل�صول على دبلوم املعهد.

ن�صائح مهمة

املعهد والتوظيف بر�ؤية 2030

التطوير ومواكبة املتغريات

⣗ما ر�ؤيتكم لآفاق الفر�ص الوظيفية املتاحة �أمام خريجي
وخريجات املعهد يف ظل املتغريات احلالية وامل�ستقبلية؟
ح��ر���ص معهد الإدارة ال��ع��ام��ة على م��راع��اة ه��ذه امل��ت��غ�يرات يف
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ا�سرتاتيجيته اجل��دي��دة 2023؛ وه��و م��ا ينعك�س على خريجيه
وخ��ري��ج��ات��ه وم��ت��درب��ي��ه ومتدرباته .فقد ق��ام املعهد وف��ق هذه
قطاعا تدريب ًيا يف  6مراكز تدريبية جديدة
الإ�سرتاتيجية بدمج ً 16
هي :مركز الإدارة وال�سيا�سات العامة ،ومركز امل��ال والأعمال،
ومركز التحول الرقمي واملعلومات ،ومركز القانون ،ومركز املوارد
الب�شرية ،ومركز اللغة الإجنليزية .و�أ�ؤك��د هنا �أن عملية الدمج
التي متت عرب هذه املراكز �إمنا تراعي وت�ستوعب تلك املتغريات
حال ًيا وم�ستقبل ًيا ،وترتجم هذا احلر�ص على �آفاق عملية التوظيف
خلريجينا وخريجاتنا ،فعلى �سبيل امل��ث��ال مت دم��ج قطاعات:
الإح�صاء ،واملعلومات ،واحلا�سب الآيل ،يف مركز التحول الرقمي
واملعلومات .كذلك ارتاد املعهد �آفاق برامج جديدة يف علم البيانات
والأم��ن ال�سيرباين وذك��اء الأع��م��ال؛ باعتبارها مفاهيم جديدة

�ضمن خطط التطوير باملعهد ال�ستيعاب كافة املتغريات اجلديدة،
والتي تنعك�س على جميع براجمه التدريبية ،والتي ي�ستحدثها
املعهد يف الدبلومات للدار�سني.
⣗كيف يطور املعهد خططه التدريبية ،وعلى ماذا يحر�ص
ب�ش�أن مهارات امل�ستقبل ،ومتطلبات �سوق العمل املحلي؟
متثل �إ�سرتاتيجية املعهد اجلديدة املنطلق احلقيقي لعملية التطوير
التي ي�شهدها ومت يف �ضوئها-على �سبيل املثال-ا�ستحداث نيابة
العمليات �ضمن هيكله التنظيمي اجلديد ،والتي تهتم باخلطط
التدريبية ،ونيابة التدريب التي تهتم بدمج القطاعات التدريبية
وا�ستحداث برامج جديدة .هناك حراك باملعهد؛ من �أجل مواكبة
الع�صر ومواكبة ر�ؤية اململكة  ،2030وفيما يتعلق بالعمليات فنحن
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حـوار

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

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
�أكد مدير �إدارة برامج القانون مبعهد الإدارة العامة،
�أمني عام اللجنة التوجيهية لربنامج "الدبلوم العايل
للعلوم القانونية" ،الأ�ستاذ �صالح بن حممد اجلربوع،
�أن برنامج الدبلوم العايل للعلوم القانونية يحظى
بعناية كرمية من قيادتنا الر�شيدة ،حفظها اهلل،
وحر�ص على جودة التنفيذ ،حيث �صدر الأمر امللكي
الكرمي بت�شكيل جلنة توجيهية دائمة للربنامج،
مكونة من ( )13ع�ضو ًا من �أ�صحاب املعايل من
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف املجال ال�شرعي
والقانوين ،برئا�سة معايل وزير العدل ال�شيخ
الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين ،وينفذه
معهد الإدارة العامة.
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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 ( )13عضو ًا من أصحاب
المعالي من ذوي الخبرة
واالختصاص في المجال الشرعي
والقانوني

و�أ�شار يف حواره مع جملة "التنمية الإدارية" �إىل انه قد مت تكليف فريق
عمل متخ�ص�ص يف معهد الإدارة العامة لت�صميم برنامج "الدبلوم
العايل للعلوم القانونية" ،حيث يهدف الربنامج الك�ساب الدار�سني
املعارف واملهارات اخلا�صة بالعلوم القانونية مبا يلبي احتياج الأجهزة
احلكومية وكذلك القطاع اخلا�ص من الكفاءات القانونية التي يعتمد
عليها وتدعم بكفاءة متطلبات تنفيذ ر�ؤية اململكة .2030
كما ي�سلط ال�ضوء يف هذا احل��وار على عدد من املحاور املهمة حول
برنامج "الدبلوم العايل للعلوم القانونية".
• هل بالإمكان اعطاءنا نبذة ق�صرية عن ما هو برنامج الدبلوم
العايل للعلوم القانونية؟
انطالق ًا من �أهداف ر�ؤية اململكة  ،2030و�سعي ًا من معهد الإدارة العامة
لتحقيق التنمية الإدارية من خالل تدريب وت�أهيل فعال للم�ستهدفني
من برامج املعهد علمي ًا وعملي َا يف التخ�ص�صات القانونية ،ووفق ًا
الحتياجات �سوق العمل ،وبدعم من القيادة الر�شيدة� ،صدر الأمر
ال�سامي الكرمي رقم ( )5530بتاريخ (1440/02/02هــ) باملوافقة
على تطوير برنامج الدبلوم العايل للعلوم القانونية ليكون �ضمن
�سل�سلة الربامج القانونية التي ينفذها معهد الإدارة العامة .حيث
مت تكليف فريق عمل متخ�ص�ص يف املعهد لت�صميم برنامج "الدبلوم
العايل للعلوم القانونية" ،حيث يهدف الربنامج �إىل اك�ساب الدار�سني
املعارف واملهارات اخلا�صة بالعلوم القانونية مبا يلبي احتياج الأجهزة
احلكومية وكذلك القطاع اخلا�ص من الكفاءات القانونية التي ُيعتمد
عليها وتدعم بكفاءة متطلبات تنفيذ ر�ؤي��ة اململكة .وانطالق ًا من
الهدف العام للربنامج ،يهدف الربنامج ب�شكل خا�ص اىل ت�أ�سي�س جيل
من خريجي العلوم القانونية املتخ�ص�صني يف عدد ًا من فروع القانون
وت�شمل (القانون الإداري  -القانون اجلنائي  -القانون الدويل العام
 قانون الأعمال) ،ويتكون الربنامج من ثالث (� )3سنوات تدريبية،بواقع �ستة ( )6ف�صول درا�سية ،وعدد (� )110ساعة تدريبية ،مينح
الدار�س بعد اجتيازها �شهادة دبلوم عايل يف العلوم القانونية.
• ماهي مميزات التي مينحها برنامج الدبلوم العايل للدار�سني؟
مينح دار�س الدبلوم العايل للعلوم القانونية – من غري املوظفني -
مكاف�أة �شهرية مقدارها ( )1500ريال ،كما يتم ت�أمني ال�سكن لدار�سي
الدبلوم (الغري متزوجني) .ويح�صل الدار�س -بعد اجتياز الربنامج

 على �شهادة دبلوم عايل يف العلوم القانونية ،ي�ؤهله للح�صول علىاملرتبة التا�سعة يف �سلم وظائف اخلدمة املدنية� ،أو ما يعادلها .ي�ؤهله
للح�صول على رخ�صة املحاماة
• كيف ترى الدعم واالهتمام املخ�ص�ص لربنامج الدبلوم العايل؟
يحظى برنامج الدبلوم العايل للعلوم القانونية بعناية كرمية من
وحر�ص على ج��ودة التنفيذ� ،صدر الأم��ر امللكي
قيادتنا الر�شيدة،
ً
الكرمي بت�شكيل جلنة توجيهية دائمة للربنامج ،مكونة من ( )13ع�ضو ًا
من �أ�صحاب املعايل من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف املجال ال�شرعي
والقانوين ،برئا�سة معايل وزير العدل ال�شيخ الدكتور /وليد بن حممد
ال�صمعاين.
• ماهي �شروط القبول يف الربنامج؟
ي�شرتط للقبول للربنامج �أن يكون املتقدم حا�ص ًال على �شهادة
البكالوريو�س انتظام ًا ،مبعدل جيد جد ًا (على الأقل) يف التخ�ص�صات
املحددة للدبلوم� ،إ�ضافة اىل اجتياز املقابلة ال�شخ�صية ،والرت�شيح
من جهة العمل بالن�سبة للموظفني املوفدين .واجتياز اختبار الكفايات
اخلا�ص بربنامج الدبلوم العايل للعلوم القانونية.
• ما هو حجم االقبال على الربنامج؟
يحظى الربنامج ب�إقبال كبري منذ فتح باب الرت�شيح من موظفني
و�أفراد ،ومن حملة درجة البكالوريو�س يف خمتلف التخ�ص�صات.
• من هم يتوىل التدري�س ،ومن هم �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني
يف تنفيذ الربنامج؟
يتوىل عملية التدري�س بالربنامج نخبة من �أعلى الكفاءات الوطنية
والعربية ،من حملة ال�شهادات العليا يف املجال من �أعرق اجلامعات
العاملية ،كما ي�شارك يف التدري�س عدد من الكفاءات العلمية والعملية
ممن تولوا منا�سب قيادية يف املجال القانوين والق�ضائي باململكة
العربية ال�سعودية .ويعترب برنامج الدبلوم العايل للعلوم القانونية
احدى الفر�ص التعليمية الفريدة على م�ستوى الوطن العربي ،حيث
يهدف اىل تنمية م��ع��ارف ال��دار���س�ين وت�أهيلهم كمتخ�ص�صني يف
فروع القانون املختلفة ،متهيد ًا اىل دعم امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة
بالكوادر القانونية املتخ�ص�صة القادرة على متابعة التطورات وما
�أوجدته من ت�شريعات حديثة ملواجهتها ،مما ي�ؤدي بدوره اىل حتقيق
متطلبات وحاجات ،من خالل تخريج قانونيني م�ؤهلني ومتخ�ص�صني.
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�أن اخلطة اال�سرتاتيجية للر�ؤية التي يعمل عليها �سمو ويل العهد
وامل�شروعات العمالقة التي مت �إطالقها م�ؤخ ًرا �أ�سهمت يف تقلي�ص
معدالت البطالة ،م�شريين �إىل �أن هذه امل�شروعات واخلطط ت�ستهدف
تخفي�ض معدل البطالة �إىل  %7بحلول  2030كما ه��و خمطط له
بالر�ؤية ،وتعزيز التوطني.
وعلى �صعيد مت�صل ،ي��ويل مكتب حتقيق ال��ر�ؤي��ة اهتمامه بعملية
التوظيف� ،إذ ي�سعى ملنظومة الطاقة ال�ستقطاب الكفاءات الوطنية
امل��ت��م��ي��زة ب��ن��ا ًء ع��ل��ى تخ�ص�صاتهم وخ�برات��ه��م م��ن خ�ل�ال عملية
انتقاء واختيار �أف�ضل الكفاءات الوطنية من اجلن�سني يف خمتلف
التخ�ص�صات� .إ�ضافة لذلك فهو يتلقى طلبات التوظيف وتوفيقها عرب
ال�شواغر الوظيفية لديه.
وجت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن دع��م واهتمام �سموه بال�شباب وال�شابات
ال�سعوديني وتوظيفهم ،واالرت��ق��اء بقدراتهم ،ب��رز جل ًيا من خالل
ت�أ�سي�سه م�ؤ�س�سة "م�سك" اخلريية غري الربحية عام 2011م التي
تعمل على الأخذ بيد ال�شباب يف �أنحاء البالد ،وتوفري الو�سائل املختلفة
لرعاية املواهب والطاقات الإبداعية ومتكينها ،وخلق البيئة ال�صحية
لنموها والدفع بها لرتى النور .وبنظرة عامة على موقع "م�سك" يت�ضح
اهتمامها الكبري بعملية توظيف �شبابنا و�شاباتنا ،من خالل حتديد
خطوات اكت�شاف الوظائف املنا�سبة لهم ،و�إ�سداء العديد من الن�صائح
ال�ضرورية لتحديد واختيار م�ساراتهم الوظيفية ،والتوعية بقانون
العمل ال�سعودي احل��ايل حيث عدَّلت ال�سعودية قوانني العمل العام
املا�ضي متا�ش ًيا مع ر�ؤية .2030

القيادة الرشيدة توليهم اهتمامها ودعمها

تــــــــوظـيف
الشباب والشابات
السعوديين
فـــــــــــــــــــــــي

فر�ضت معطيات انطالق اململكة نحو �آفاق جديدة من
التحديث ،وا�ست�شراف م�ستقبل يليق مبكانة اململكة
ومواطنيها ،وا�ستيعاب املتغريات الراهنة وامل�ستقبلية على
كافة امل�ستويات :املحلي ،والإقليمي ،والدويل� ،ضرورة
�إطالق �إ�سرتاتيجية ح�ضارية �شاملة متثلت يف ر�ؤية
اململكة  2030التي �أ�ضحت حل ًما وطن ًيا يلتف ال�سعوديون
حول قيادتهم املخل�صة لتحقيقه .و�سرعان ما �شحذت
اململكة هامتها ،وكافة م�ؤ�س�ساتها و�أجهزتها ،ومواطنيها،
وال �سيما ال�شباب وال�شابات؛ للم�شاركة بقوة يف حتقيق
م�ستهدفات هذه الر�ؤية الطموحة التي منذ تد�شينها
�أولت عنايتها-على امل�ستويني الكمي والكيفي-بتوظيفهم،
واالهتمام بتعظيم قدراتهم ومهاراتهم النطالقهم نحو
�سوق العمل واالنخراط يف م�ضماره.
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قطف ثمار التوظيف

اهتمام �سمو ويل العهد

فلم تكد متر �أ�شهر قليلة حتى �أتت الر�ؤية ثمارها بنتائج متميزة .وهو
ما �أكده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز،
ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،وزير الدفاع-يحفظه اهلل-
�أن برامج حتقيق ر�ؤي��ة اململكة  2030ا�ستطاعت حتقيق �إجن��ازات
ا�ستثنائية ،وقد عرب �سموه عن تقديره جلهود جميع اجلهات احلكومية
التي تغلبت على الكثري من التحديات خالل الفرتة املا�ضيةُ ،م�شيد ًا
باخلربات املكت�سبة التي ال تقدّر بثمن ،والتي عزّزت الثقة يف حتقيق
�أهداف الر�ؤية.
وقد تطرقت �صحيفة "اليوم" لهذا التوجه ،حيث �أك��د اقت�صاديون

وها هي اململكة تقطف ثمار الر�ؤية-بح�سب ما �أ�شارت �إليه �صحيفة
"عكاظ"-فيما يتعلق بارتفاع ن�سب توظيف ال�سعوديني وانخفا�ض
البطالة .واملتتبع حلركة التوظيف باململكة ومعدالتها ،وطب ًقا لتقارير
وبيانات الهيئة العامة للإح�صاء يلم�س هذه احلقيقة ،فوف ًقا لل�صحيفة،
وعلى �سبيل املثال انخف�ض معدل البطالة بني ال�سعوديني �إىل ن�سبة
 %11.8وذلك وفقا لن�شرة �سوق العمل للربع الأول من عام 2020م
ال�صادرة عن الهيئة ،وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2019م الذي
�شهد معدل بطالة بن�سبة � ،%12إذ يعد هذا االنخفا�ض هو الأدنى منذ
الن�صف الثاين من عام 2016م ،ويعترب �إجناز ًا مرحلي ًا رئي�سي ًا حيث
�أت��ى ذلك بعد �سل�سلة من االنخفا�ضات املتتالية عندما بلغت ذروة
معدل البطالة يف 2018م  .%12.9وهذا الإجناز مل يكن ليتحقق لوال
وعي وحكمة و�إميان قيادتنا الر�شيدة-يرعاها اهلل-بقدرات �شبابنا
و�شاباتنا ،وبال�سعي نحو التطوير ،فقد ذكر موقع "وظايف.نت" �أن
اململكة تتميز ب�سعيها نحو التطوير الدائم والبحث عن كل ما هو جديد
ومتميز يف العامل العربي والعامل ب�أكمله؛ �إثباتًا ملقولة خادم احلرمني
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تقــــريـــر

من خالل التخ�ص�صات املتميزة ،والتي من بينها-طب ًقا ملوقع "فر�صة.
كوم"-ما يلي :االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وقطاع التجزئة
واملن�ش�آت ال�صغرية ،والنقل و�سال�سل الإمداد واللوج�ستيات ،والقطاع
املايل ،والطاقة املتجددة ،وقطاع التعدين ،والقطاع ال�صحي ،والثقافة
والفنون ،وحماية وتطوير املحميات الربية.

وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية

ناجحا ورائدً ا
ال�شريفني-يحفظه اهلل"-هديف �أن تكون بالدنا
منوذجا ً
ً
يف العامل على كافة الأ�صعدة �س�أعمل معكم على حتقيق ذلك" .وتركز
ر�ؤية -2030بح�سب املوقع-على  5جماالت ترغب اململكة يف التو�سع
فيها ،وهي :ت�شجيع ريادة الأعمال ،واالهتمام مبجال تقنية املعلومات،
و�أعمال اخلدمة االجتماعية ،والنواحي الثقافية والرتفيهية ،وتنفيذ
الأعمال .ومما ال �شك فيه �أن هذه املجاالت �ستنعك�س نتائجها على
جمال التوظيف كم ًيا وكيف ًيا.

توظيف ال�سعوديات

وتطرح ر�ؤي��ة اململكة  2030توج ًها تنمو ًيا وطن ًيا ح�ضار ًيا يتمثل يف
زيادة امل�شاركة الن�سائية ال�سعودية يف �سوق العمل ،فقد �سجلت اململكة
العربية ال�سعودية-بح�سب املوقع الإل��ك�تروين ل�صحيفة "االقت�صاد
اخلليجي"-معدالت غري م�سبوقة يف توظيف الن�ساء ،وف ًقا لوكالة
"بلومربغ" ،التي �أ�شارت �إىل ارتفاع ن�سبة التوطني الن�سائية من %19
�إىل  %33يف ال��ف�ترة م��ن � 2016إىل  .2020و�أرج��ع��ت الوكالة ذلك
�إىل دعم �سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان للمر�أة ورغبته يف
اال�ستفادة من ن�صف املجتمع ،ووف ًقا لوزارة املوارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية ف�إن الطفرة الراهنة تعود �إىل االلتزام احلكومي مبواجهة
البطالة معتربة ذلك مبثابة املحفز الرئي�س للنتائج املتحققة يف هذا
املجال .ولفتت الوكالة يف تقرير لها �إىل �أن هذه الن�سبة املرتفعة تعد
من �أوىل امل�ستهدفات التي تتحقق �سري ًعا يف �إطار ر�ؤية .2030
وتلفت �صحيفة "االقت�صادية" �إىل �أن معدل البطالة بني ال�سعوديات
" 15عاما ف�أكرث" �سجل �أدنى م�ستوى على الإطالق بنهاية الربع الرابع
2020م عند  ،%24.4مقابل  %30.2بنهاية الربع الثالث من العام
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ذاته ،ليتقل�ص املعدل ب�أعلى وترية تاريخيا " 7نقاط مئوية يف � 3أ�شهر".
ووفقا لتحليل وحدة التقارير يف ال�صحيفة ذاتها ،ا�ستند �إىل بيانات
ر�سمية ،منها وثيقة برنامج التحول الوطني � ،2020أحد برامج ر�ؤية
ال�سعودية � ،2030سجلت امل�شاركة االقت�صادية لل�سعوديات م�ستوى
قيا�س ًيا بنهاية الفرتة نف�سها عند  ،%33,2مقابل  ،%31,3متجاوزة
امل�ستهدف املحدد يف برنامج التحول الوطني  2020البالغ  ،%25فيما
كان معدل امل�شاركة االقت�صادية املحدد كخط �أ�سا�س �ضمن الربنامج
 ،%17وامل�سجل يف ع��ام 2017م .و�سجل توظيف ال�سعوديات �أعلى
م�ستوياته تاريخ ًيا عند  1.173مليون م�شتغلة يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص بنهاية الربع الرابع من العام املا�ضي ،مقابل  1.153مليون
م�شتغلة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته .و�شهد توظيف ال�سعوديات
خ�صو�صا خالل
طفرة غري م�سبوقة منذ �إطالق الر�ؤية ،والذي جتلى
ً
العام املا�ضي ،وال �سيما الربع الأخري منه ،حيث مت توفري � 153.6ألف
وظيفة جديدة لل�سعوديات ،و� 57.5ألف يف عام  ،2020و� 20.3ألف يف
الربع الأخري من العام املا�ضي.

 9جماالت وظيفية متميزة

وات�سا ًقا مع ما ت�شهده توجهات التوظيف احلالية باململكة وا�ست�شرا ًفا
لآفاقها امل�ستقبلية ،يف �ضوء امل�ستهدفات التنموية ال�شاملة لر�ؤية 2030
يف كافة املجاالت احلياتية؛ ف�إن الر�ؤية و�ضعت ن�صب عينيها حتقيق
التميز الوظيفي ل�شبابنا و�شاباتنا ،وفق �إ�سرتاتيجيات بانورامية �شاملة
ت�ستنه�ض كافة القطاعات املتطورة يف اململكة ،والتي �ستفتح �آفا ًقا
وفر�صا توظيفية نوعية وع�صرية متميزة ومبعدالت دخول تناف�سية،
ً

وتواكب وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية م�ستهدفات ر�ؤية
 2030منذ تد�شينها وامل�ساهمة بقوة يف حتقيقها ،من خالل جهود
د�ؤوبة وبرامج ومبادرات وم�شروعات ي�صعب ح�صرها يف هذا املجال،
لكننا نو�ضح �أمثلة لها.
فت�ؤكد الوزارة عرب موقعها الإلكرتوين �أنه انطالق ًا من الر�ؤية ورهانها
امل�ستمر على ال�شباب ال�سعودي الواعد باعتبارهم من �أه��م و�أكرب
الفئات الأ�سا�سية فيها .ويف �سعيها لتحقيق ر�ؤية اململكة � ،2030أطلقت
ال��وزارة العديد من الربامج وامل�شاريع لتمكني ال�شباب �ضمن برامج
وم�شاريع مبادرات التحول الوطني ،بهدف زي��ادة م�شاركة ال�شباب
اجتماع ًيا ويف �سوق العمل ،عرب خلق منظور اجتماعي ايجابي عنهم
من خالل برامج الت�أهيل املهني والأن�شطة املختلفة التي تقدم لهم،
وقد تطرق املوقع �إىل ما يلي:
• برنامج املحفزات الوظيفية للقطاع غري الربحي :حر�صت
ال���وزارة على �إط�لاق��ه؛ للم�ساهمة يف حتقيق العديد من الأه��داف
اال�سرتاتيجية ،و�أهمها امل�ساهمة يف تقلي�ص البطالة وا�ستحداث
الآالف من فر�ص العمل اجلديدة.
• برنامج املحفزات الع�شرة :نفذت الوزارة درا�سة �شاملة لتحديد
املحفزات الوظيفية الالزمة للقطاع غري الربحي ،وتو�صلت �إىل قائمة
مط ّولة و�صلت �إىل  39حمفز ًا ،جرى الرتكيز على املحفزات الع�شرة
الأكرث �أولوية ،وبناء عليها مت �إطالق هذا الربنامج ،وهذه املحفزات
هي :العمل املرن ،والإج��ازات التناف�سية ،وعقود التوظيف املتنوعة،
وتقييم الأداء والدفع مقابله ،والت�أمني ال�صحي ،وامل�سارات الوظيفية
والتطوير املهني ،والت�سهيالت التمويلية ،والرعاية النهارية ،وحت�سني
بيئة وثقافة العمل.
• منظومة التوظيف احلكومي لل�شباب :مت ٍّكن هذه املنظومة
طالبي ال��ع��م��ل ،م��ن امل��واط��ن�ين ال�سعوديني ،م��ن ت�سجيل بياناتهم
ال�شخ�صية ،وم���ؤه�لات��ه��م ،وخرباتهم العملية ،م��ع �إرف���اق الوثائق
الالزمة.
وطب ًقا ملا �أورده موقع "مبا�شر ال�سعودية"؛ فقد �أطلقت ال��وزارة 10
مبادرات حكومية لتمكني ال�شباب ال�سعودي ب�سوق العمل وفق ر�ؤية
 ،2030وهي :العمل احلر ،والعمل امل��رن ،والعمل عن ُبعد ،والبوابة
الوطنية للعمل (طاقات) ،ومن�صة م�سار ،وبرنامج �ساند ،وبرنامج

حافز ،وبرنامج دروب ،وبرنامج متهري ،و�أكادميية هدف للقيادة.

القطاع اخلا�ص

وتنظر ر�ؤية اململكة  2030بعني االعتبار �إىل �شراكة القطاع اخلا�ص يف
توظيف ال�سعوديني وال�سعوديات ،وهو ما �أ�شارت �إليه �صحيفة "اليوم"
يف معر�ض حديثها عن �أن ر�ؤية �سمو ويل العهد تدعم خف�ض معدالت
البطالة ،و�أن القطاع اخلا�ص وامل�شروعات ال�صغرية تعزز التوطني،
حيث �أكد االقت�صاديون �أن القطاع اخلا�ص �شريك �أ�سا�سي يف حتقيق
خف�ض هذه املعدالت� ،إ�ضافة �إىل هذه النوعية من امل�شروعات التي
ت�سهم يف ت�شغيل العديد من �أبناء الوطن ،ال �سيما مع زيادة التدريب
لرفع كفاءة العن�صر الب�شري .وعلى �صعيد �آخر ف�إن جماالت التعاون
مع القطاع اخلا�ص ارت��ادت �آف��اق ال�شراكة امل�ستدامة ،فعلى �سبيل
املثال تطرقت �صحيفة "االقت�صادية" �إىل توقيع مذكرة تعاون بني
"هدف" وبني هيئة املدن واملناطق االقت�صادية اخلا�صة؛ تهدف �إىل
دعم وت�أهيل وتدريب وتوظيف ال�سعوديني لدى من�ش�آت القطاع اخلا�ص
يف املدن واملناطق االقت�صادية اخلا�صة ،انطالقا من مبد�أ ال�شراكة
امل�ستدامة لتوفري الدعم والتمكني وتوليد فر�ص العمل للكوادر الوطنية.
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العصر الرقمي ومستقبل الموارد
البشرية في ظل رؤية المملكة 2030

د .مالك بخيت عليان
عضو هيئة تدريب
مركز الموارد البشرية
معهد اإلدارة العامة
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�شهد العامل ثورة رقمية كبرية يف ظل جائحة كورونا  ، 19حيث واجهت املنظمات �صراعا
�شديداً يف مواجهة اجلائحة وال��ذي �أجربها عىل التحول والتكيف ال�سريع مع التغيريات
اجلديدة ،والبحث عن اال�سرتاتيجيات واألدوات املرنة؛ لت�صبح �أكرث رشاقة واستجابة وتكيفًا
مـع الأو�ضاع امل�سـتجدة ،وهنا ي�أتي دور قادة املوارد الب�شرية كاهم الركائز الأ�سا�سية التي
تعتمد عليها املنظمات يف مواكبة التغيريات املعا�صرة واال�ستجابة إىل احتياجات العمل
اجلديد ،وإعادة النظر يف هيكل املنظمة وممار�ساتها وعملياتها االدارية ،و ت�سليط ال�ضوء على
الفجوات التقنية يف بيئة العمل ،وتقييم �أولويات خطط العمل يف ظل رقمنه الأعمال،
ومن هذا املنطلق ميكن طرح الت�سا�ؤل الآت��ي :ما هي التغيريات امل�ستجدة التي أثرت ب�شكل
كبري على م�ستقبل وظيفة إدارة املوارد الب�شرية ،وما هي �آفاق وتطلعات ر�ؤية اململكة العربية
ال�سعودية ()2030؟ح��ي��ث تكمن اإلجابة عليه باإلشارة إىل دور إدارة امل��وارد الب�شرية يف
�إدارة اجلائحة  19-COVIDوقيادة منظماتهم للتعايف واالزدهار يف عامل العمل اجلديد،
وت�شكيل الهوية الرقمية املنا�سبة لها ،والذي ي�ستدعي النظر يف التغيريات التي جلبتها اجلائحة
جديدا ل�سوق العمل و ارتفاع الطلب على العمل االفرتا�ضي ،والك�شف عن
من ت�شكيل واق ًعا
ً
الكفاءات التي �سيحتاجها املوظفون للتعاون رقم ًيا ،واال�ستعداد لتعديل ا�سرتاتيجيات جتربة
املوظف من خالل تفعيل اخلدمة الذاتية ،وحتديث الأهداف الوظيفية وتقييمات األداء وفق
�سياق العمل االفرتا�ضي ،ويف هذا ال�صدد مت ا�ستحداث فر�ص عمل جديدة من وظائف املوارد
الب�شرية ،مثل حتليالت املوارد الب�شرية( )HR analyticsبا�ستخدام البيانات ال�ضخمة
الكبرية( )Big dataوالذكاء اال�صطناعي ()Artificial Intelligence؛ مما يقود
ذلك إىل إبراز ا�سرتاتيجية معا�صره وهي إدارة املوارد الب�شرية الر�شيقة ()Agile HR
والتي تهدف اىل دعم املنظمة ومورادها الب�شرية لت�صبح �أكرث ا�ستجابة وتكيفًا مـع االجتاهات
احلديثة يف �سوق العمل ،وح�صر املهارات والكفاءات املنا�سبة يف ظل الع�صر الرقمي.
إنطالقا من �آفاق وتطلعات ر�ؤية اململكة ( )2030حول توطني الرقمنة واحلوكمة و�صناعة
وتطوير أدوات ومن��اذج عمل ذكية كابتكار احللول مثل ،الذكاء اال�صطناعي ،والروبوتات،
وتقنيات احلو�سبة ال�سحابية واألدوات امل�ستقبلية وغريها؛ مت إن�شاء وحدة التحول الرقمي
ب�أمر ملكي عام ( )2017رقم  49584وتاريخ 1439/10/29ه��ـ كجهة م�ستقلة والتي تهدف
إىل ارتقاء اململكة لتكون �ضمن �أف�ضل  20منوذج ًا عاملي ًا يف التحول الرقمي بحلول عام 2030؛
وذلك من خالل التعاون مع �شركاء التحول الرقمي لت�سريع ومتكني التحول يف اململكة وحتقيق
الإجنازات الوطنية الرقمية(وثيقة ر�ؤية اململكة  ،2016 ،2030تقرير وحدة التحول الرقمي).
وعالوة على ذلك ،ر�سمت ر�ؤية اململكة  2030وفق وحدة التحول الرقمي خارطة الطريق الذي
�سوف ت�سلكه اململكة نحو م�ستقبل رقمي زاهر على ثالثة مـحاور رئي�سية:
وطن طـموح رقمي من خالل حتقيق التميز يف تقدمي اخلدمات احلكومية ،وتفعيل �سيا�سات
و�أنظمة رقمية ،وت�سريع امل�شاريع الرقمية الوطنية خلدمة القطاعني العام واخلا�ص.

مـجتمع حـيوي رقمي من خالل حت�سني جودة حياة املواطنني من
خالل اخلدمات الرقمية املتط ّورة ،ورفع وعي املواطنني باخلدمات
الرقم ّية وبفوائد ا�ستعمالها ،واالنتقال من اال�ستهالك �إىل االنتاج
يف املجاالت الرقمية.
اقت�صـاد مزدهـر رقمي م��ن خ�لال خلق فر�ص عمل رقمية
م�ستدامةـ ،وت�سريع التحول الرقمي ع�بر خمتلف القطاعات
واإلعداد للمرحلة القادمة من النمو ،وزيادة م�ساهمة االقت�صاد
الرقمي يف الناجت املحلي الإجمايل.
ومتا�شيا مع تلك التوجهات ،وافقت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي
على �إ�سرتاتيجية التحول الرقمي لوزارة املوارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية ،ك�أحد املم ّكنات لركائز ال��وزارة واملتمثلة يف (�سوق
عمل موحد ،والتخطيط الإ�سرتاتيجي للقوى العاملة ،والتنمية
االجتماعية ،وتطوير املواهب و�إدارتها) ،وتهدف هذه الإ�سرتاتيجية
�إىل تعزيز م�ستوى الرقمنة والذكاء يف خدمات الوزارة ،وحت�سني

وتعظيم جتربة العمالء الرقمية ،ورفع كفاءة الإنفاق للأعمال،
وتعظيم اال�ستفادة من البيانات وقدرات التحليل الذكي ،واالرتقاء
ببيئة عمل رقمية داخلية حمفزة وحا�ضنة للإبداع (وحدة التحول
الرقمي ،التقرير ال�سنوي .)2022
ويف اخل��ت��ام ،ي�ستخل�ص ه��ذا امل��ق��ال واق��ع التحول الرقمي يف
املنظمات ومورادها الب�شرية ك�أحد الركائز الأ�سا�سية لتحقيق
مبادرات ر�ؤية اململكة  ، 2030حيث تتوىل إدارات املوارد الب�شرية
ق��ي��ادة م�شاريع التحول ال��رق��م��ي كا�ستجابة للتوقعات العاملية
واحلكومية  ،والذي ي�ستوجب عليها تعزيز ثقافة العمل الرقمي،
ودمج القادة واملوظفني يف بيئة عمل رقمية وإك�سابهم املعارف
واملهارات والقدرات التي متكنهم من حتقيق الأه��داف الوظيفية
املطلوبة با�ستخدام التقنيات الرقمية (الكفاءات الرقمية)؛ لكي
يتمكنوا من دفع م�سرية التح ّول يف االجتاه ال�صحيح نحو (ر�ؤية
اململكة .)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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أحد أعرق المراكز اإلدارية وبيوت
الخــبـــرة فـــي الــوطــن الـعــربــــي

معهد اإلدارة
العــــــــــــامــــة ..
دعـــــم وبـنــــاء
لإلنـســــــــــــــــان
السـعـــــــودي
حققت اململكة عرب م�سرية التنمية ال�شاملة املمتدة،
العديد من املنجزات التنموية على �أكرث من م�ستوى ويف
خمتلف الأ�صعدة واملجاالت ،وحازت على جناحات يف
تهيئة و�صناعة الإن�سان ال�سعودي ،وبناء املواطن الفاعل
القادر على خدمة وطنه ،ف�أحدثت التغريات الإ�صالحية
الالزمة يف البناء الإداري والتنظيمي جلهاز الدولة على
امل�ستوين املركزي واملحلي ،وحدثت �أ�ساليب العمل فيها
للتغلب على التحديات التنموي يف جمال الإدارة.
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ومن املنطلقات التنموية والإ�صالحية انطلقت فكرة �إن�شاء معهد الإدارة العامة يف عام
 1380هـ (1960م) لي�سهم ب�شكل فاعل يف تنمية الكوادر الوطنية ،ويف تدريب �أبناء الوطن
ودعمهم لبناء و�صناعة الفرد ال�سعودي امل�ؤهل القادر على حتمل ومواجهة م�س�ؤوليات
و�أعباء وحتديات تنمية الوطن ،ف�شارك معهد الإدارة العامة بفاعلية يف خمتلف م�سارات
التنمية الإداري��ة يف اململكة ،وحظي ن�شاط التدريب الإداري ،واال�ست�شارات ،والبحوث
والدرا�سات ،والتوثيق باهتمام ودعم وت�شجيع الدولة من �أجل حتقيق معدالت مرتفعة
من النمو والتطور.

دوره يف النه�ضة الإدارية

وال يزال ملعهد الإدارة العامة منذ ت�أ�سي�سه دوره الرئي�سي يف النه�ضة الإدارية باململكة،
حيث أسهم ب�شكل فعال عرب براجمه املختلفة ،ون�شاطاته التدريبية يف رفع كفاءة موظفي
الدولة ،و�إعدادهم علم ًيا وعمل ًيا لتحمل م�س�ؤولياتهم وممار�سة �صالحياتهم على نحو كفل
االرتفاع مب�ستوى الإدارة يف الأجهزة احلكومية ،ودعم قواعد تنمية االقت�صاد الوطني،
وتفعيل التنظيم الإداري للأجهزة احلكومية عرب �إعداد البحوث ،والدرا�سات الإدارية
املتعلقة ب�ش�ؤون الإدارة والتوثيق الإداري ،واال�ستفادة من الروابط العلمية يف جمال الإدارة
العامة وم�ستجداتها �إىل جانب عقد امل�ؤمترات والندوات واللقاءات العلمية وتطبيقاتها يف
الأجهزة الإدارية املختلفة� ،إ�ضافة �إىل اال�ست�شارات و�إ�صالحات الهياكل الإدارية لأجهزة
الدولة.

الكوادر الوطنية

و�أ�ضطلع معهد الإدارة العامة بت�صميم وتنفيذ برامج تدريبية و�إعدادية تهدف لرفع
م�ستوى الأداء عن طريق زيادة املعارف وتطوير اخلربات ،و�صقل املهارات من خالل عدد
من الربامج والفعاليات والأن�شطة التي تلبي احتياجات ومتطلبات اجلهاز احلكومي ب�شكل
عام وفق متغريات وم�ستجدات �أ�ساليب التدريب احلديث التي ت�سهم يف بناء املواطن
امل�ؤهل ،واملدرب على �أحدث الربامج والنظريات العلمية ،وت�ضمن تنمية الكوادر املحلية
ب�شكل �سليم ،عرب طرق و�أ�ساليب التدريب احلديث والفكر الإداري املتجدد ،واملمار�سة
الإداري���ة التي متكني اجلهاز احلكومي و�سوق العمل املحلي من اال�ستجابة ال�سريعة
والفعالة ملتطلبات و�أ�ساليب الإدارة والعمل احلديثني.

تخريج الكفاءات

لقد �أثمرت جهود معهد الإدارة العامة املتوا�صلة يف �إع��داد ال�شباب ال�سعودي ل�سد
احتياجات الدولة امللحة من الكوادر الوطنية عن تخريج عدد كبري من الكفاءات ال�سعودية
امل�ؤهلة يف املجاالت الإدارية ،وتلبية متطلبات �سوق العمل� ،إىل جانب دعم م�سارات البحث
العلمي املحلي التي تخدم الباحثني يف خمتلف التخ�ص�صات.
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�إجنازات م�ضيئة يف  60عاما

ولأك َرث من �ستني عاما برز معهد الإدارة العامة ك�أحد �أعرق املراكز الإدارية،
وبيوت اخلربة يف الوطن العربي؛ بامل�ساهمة اجلادة ،والريادة املتميزة يف
جماالت التنمية الإداري��ة باململكة .ولقد �سطر املعهد عرب تاريخه احلافل
بالعطاء الكثري من الإجنازات امل�ضيئة يف �أن�شطته املختلفة:

التدريب:
مليون و� 900ألف موظف حكومي.

� 48⣜ألف قيادي.
� 24⣜أل ًفا من من�سوبي القطاع الثالث.
� 61⣜ألف دار�س بربنامج اللغة الإجنليزية.
� 44⣜ألف خريج من دار�سي الربامج الإعدادية.

ويف التدريب الإلكرتوين:

� 157⣜إ�ضاءة �إثرائية ،حققت �أكرث من � 350ألف م�شاهدة.
 48⣜م�ؤمت ًرا �إلكرتون ًّيا ،حققت �أكرث من � 440ألف م�شاهدة.
�⣜أكرث من  3ماليني و� 700ألف حالة تدريبية.
برناجما تدريب ًّيا مبن�صة �إثرائي ،تدرب فيها �أكرث من � 777ألف
99⣜
ً
متدرب.

اال�ست�شارات:

�⣜أكرث من  2500ا�ست�شارة �إدارية ،ا�ستفادت منها الوزارات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف معاجلة امل�شكالت الإداري���ة والتنظيمية
واملالية.

البحوث والدرا�سات:

�⣜أكرث من  500عمل علمي:
 154⣜عمال علميا مرتجما.
 187⣜بحثا ميدانيا.
 1205⣜من �أعداد جملة الإدارة العامة ،والدرا�سات التطبيقية.
 217⣜م�ؤمترا ون��دوة ولقا ًء علميا� ،شارك فيها �أكرث من � 142ألف
م�شارك من من�سوبي الأجهزة احلكومية واملتخ�ص�صني.
 238⣜ورقة علمية مل�ؤمترات حملية و�إقليمية ودولية.
 154⣜م�ؤلفا علميا.

⣜مبادرة تطوير القيادات يف اجلهات احلكومية.
⣜مبادرة الربنامج الوطني للتدريب عن بعد (�إثرائي).
⣜مبادرة بناء وتطبيق الإطار الوطني للتدريب.
⣜مبادرة مراجعة وتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية.

املكتبات:
 7مكتبات بفروع املعهد ت�ضم:

�⣜أكرث من � 71ألف وثيقة حكومية.
 10⣜قواعد معلومات ،باال�شرتاك املبا�شر من النا�شر.
 10⣜قواعد معلومات ،باال�شرتاك عرب املكتبة الرقمية ال�سعودية.
� 354⣜ألف ن�سخة كتاب ،منها � 260ألفا باللغة العربية.

تطوير القيادات الإدارية:

 24⣜مقيما معتمدا.
 45⣜موجها قياديا ( )Coachمعتمدا.
⣜تدريب � 48ألف قيادي وقيادية.
⣜تنظيم  2500ح ْلقة تطبيقية للقيادات العليا.
�⣜إقامة  21طاولة م�ستديرة.

اجلوائز:
⣜جائزة ال�شرق الأو�سط للعناية بخدمة العمالء.
⣜جائزة امللك عبد العزيز للجودة.
�⣜شهادات اعتماد من عدد من اجلهات املهمة.

دور املر�أة:

⣜متكني من�سوبات املعهد من املنا�صب القيادية.
⣜خدمات تدريبية عالية للموظفات والقيادات.

م�ستقبل املعهد:

⣜طموحات ال نهائية.
⣜تطلعات م�ستقبلية.
ومل يتوقف عطاء املعهد عند هذا احلد؛ بل يتوا�صل هذا العطاء
تعزيزا للخطى الرا�سخة على درب الأهداف الطموحة ململكتنا الغالية.

املبادرات:
 4⣜مبادرات �أ�سهم املعهد من خاللها يف برنامج التحول الوطني،
ور�ؤية اململكة :2030
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مؤشرات االداء
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
األداة الفاعلة التي متكن املنظامت من قياس ومتابعة إنجاز أهدافها وبرامجها يف
ضوء رؤيتها.
يعرف ُ
كل من كابلن ونورتون مؤرشات األداء الرئيسية بأنها وسائل لقياس األداء أو
التقدم تجاه تحقيق أهداف املنظمة .وتتمثل األنواع الرئيسية ملؤرشات األداء يف
مؤرشات اسرتاتيجية ،ومؤرشات تشغيلية .فاألوىل تكون مبنية عىل النتيجة وتقيس
األداء عىل املستوى االسرتاتيجي وتقيس التقدم املحرز باتجاه تحقيق الهدف
االسرتاتيجي بعيد املدى .أما املؤرشات التشغيلية فتكون عىل مستوي األهداف
التشغيلية وتقيس النتائج النهائية لألنشطة التنفيذية عىل املدى القصري .عىل سبيل
أ .اشرف حسن عبدالله
املثال ،توفر نسبة النمو يف اإليرادات والعائد عىل االستثامر أمثلة عىل مؤرشات األداء
عضو هيئة تدريب
االسرتاتيجية .كام يوفر معدل إنتاجية املوظف ونسبة الترسب الوظيفي للعاملني
معهد اإلدارة العامة
ونسبة رضا املوظفني وابتكار املوظف أمثلة عىل مؤرشات األداء التشغيلية بإدارة
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
وتكون شاملة لألداء والعمليات باملنظمة .خامساً أن تكون قابلة للقياس .وأخرياً أن يتم تقوميها بصفة دورية .توفر مؤرشات األداء الجيدة
مرجعية مناسبة لقرارات اإلدارة العليا بشأن اتخاذ قرارات تصحيحية وتحفيزية ووقائية يف أوقاتها املناسبة.
يتم وضع مؤرشات األداء اعتامدا عىل مجموعة من الخطوات االسرتاتيجية للمنظمة .أوالً يتم تحليل للبيئتني الخارجية والداخلية للمنظمة
للتوصل إىل الفرص والتهديدات ونقاط القوة ونقاط الضعف .بعد ذلك يتم تحديد رسالة املنظمة والتي تحدد الغرض األسايس للمنظمة
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.
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مقــــال

اإلدارة العامة الجديدة
يف ال�سبعينات امليالدية من القرن املا�ضي ،تنب�أ جمموعة من املفكرين والعلماء ،من �أمثال "وارن بن�س" و"فردريك ثري" و�آخرين برتاجع البريوقراطية
واندثارها ،ثم اختفائها نهائ ًيا ،لتظهر �أمناط تنظيمية جديدة من املنظمات تالئم روح الع�صر وتواكب تطوره؛ �إذ مل تعد املنظمات احلكومية التقليدية
قادرة على حتقيق �أهدافها يف ع�صر يت�سم بال�سرعة والديناميكية .مما ا�ستدعى اجلهات امل�سئولة يف هذه املنظمات للبحث-ب�شكل جاد وحقيقي-عن
خمرج من مع�ضلة الت�ضخم يف حجم هذه البريوقراطيات .ويف حماولة لإعادة �إ�صالح هذه املنظمات؛ ظهرت توجهات جديدة تدعو �إىل تبني مناذج
ونوعا ،وي�أتي يف مقدمة هذه الإ�صالحات ،تطبيق
تنموية غري تقليدية مت ِّكن هذه الأجهزة من حتقيق احتياجات وتطلعات املواطنني املتزايدة ك ًما ً
مفهوم "الإدارة العامة اجلديدة ،ك�أحد التوجهات الرئي�سية لإ�صالح الإدارة العامة .ولعل من �أبرز
ال ُكتاب واملفكرين الذين تناولوا هذا املفهوم David Osborne and Ted Gaebler
يف كتابهما ،)1993, Reinventing Government( :وكذلك David Osborne
 and Peter Plastrikيف كتابهماBanishing Bureaucracy: The Five( :
.)2005,2nd Edition Strategies for Reinventing Government
والإدارة العامة اجلديدة مفهوم حديث يحرر املنظمات من قيودها ،ومي ِّكنها من خدمة امل�ستفيدين
بدرجة عالية من اجلودة وال�سرعة .ويعتمد على التخل�ص من النماذج البريوقراطية التقليدية،
و�إع��ادة ابتكار احلكومة  ،Re-inventing Governmentمن خالل منهجيات عمل
جديدة لتطوير و�إعادة �صياغة �أ�ساليب �إدارة املنظمات احلكومية وعملياتها وثقافتها التنظيمية.
أ.سعد الحارثي
بالإ�ضافة �إىل التوجه نحو الهياكل الع�ضوية املرنة ،وحتول احلكومة من دَور الإ�شراف والتنفيذ
املبا�شر للخدمات �إىل دَور الرعاية واملتابعة ،وتبني �شراكة حقيقية مع املواطن يف �صناعة القرار
عضو هيئة تدريب
معهد اإلدارة العامة
احلكومي ومد ج�سور قوية من التوا�صل بني احلكومة وامل��واط��ن ،وحتقيق ما ي�سمى باالندماج
االجتماعي �أو امل�شاركة املجتمعية التي تعني �أن يكون للمواطنني دور حقيقي يف �أي عمليات �صياغة
�أو مترير �أو تنفيذ لل�سيا�سات العامة ،والتحول من حالة امل�شاركة بالآراء �إىل ما ي�سمى "�سلطة املواطن" ،تلك احلالة التي ي�صبح فيها املواطن �شري ًكا
حقيق ًيا يف �صناعة ال�سيا�سات والقرارات احلكومية.
ووف ًقا لهذا التوجه يتم بناء الإدارة احلكومية الفاعلة اعتمادًا على عدة مرتكزات �أ�سا�سية �أهمها� :صياغة برامج ال�سيا�سة العامة بنا ًء على املعاجلة
اال�ستباقية للم�شكالت �أكرث من الرتكيز على الهياكل الر�سمية للجهات املكلفة بحلها ،وهذا يتطلب �أن ت�ضمن املنظمات احلكومية تقدمي اخلدمة
ب�سهولة وي�سر من خالل �إعادة بناء ُن ُظم تقدمي اخلدمات وف ًقا الحتياجات امل�ستفيد بعيدً ا عن تعقيدات النموذج البريوقراطي و�آلياته ،ثم ي�أتي مرتكز
امل�ساءلة ال�سيا�سية التي تركز على النتائج النهائية �أكرث من العمليات ،ثم قيادة �سيا�سية تعمل �أكرث عن طريق الإجراءات التحفيزية للم�شاركة بد ًال
من اتخاذ القرارات فقط .وهي لهذا حتتاج �إىل �أدوات ابتكارية ومنهجيات تو�سع من �أدوارها التقليدية وتتحلى بال�شجاعة يف حتمل املخاطر .وتظل
َ
املواطنة املرتكز الأخري و�أبرز املرتكزات و�أهمها يف عهد الإدارة العامة اجلديدة؛ حيث يتناول هذا املرتكز دور ًا جديد ًا للمواطنني يف �شراكة حقيقية
مع احلكومة يف �صناعة القرارات وال�سيا�سات ،وتقييم الأداء احلكومي؛ من �أجل االرتقاء باخلدمات ،وحتقيق ال�صالح العام.
والذي ي�شهد واقع الأجهزة احلكومية اليوم يجد �أنها قطعت ً
�شوطا جيدً ا يف حتقيق التحول امل�ؤ�س�سي املطلوب وفق �أهداف ر�ؤية  ،2030وعلى وجه
اخل�صو�ص الهدف الإ�سرتاتيجي اخلا�ص بـتح�سني فاعلية احلكومة ،والربامج الأخرى املكملة له ،مثل برنامج التحول الوطني  ،2020ومبادرات املدن
الذكية ،و�إن�شاء هيئة احلكومة الرقمية .ولعله من املنا�سب هنا الإ�شارة �إىل النجاح الكبري ملعهد الإدارة العامة يف تنظيم م�ؤمتر االبتكار وم�ستقبل
العمل احلكومي حتت رعاية وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية .ونتطلع �إىل توظيف خمرجات هذا امل�ؤمتر فيما يحقق �إعادة ابتكار احلكومة،
و�صياغة م�ستقبل العمل احلكومي وف ًقا لأهداف ر�ؤية اململكة وتطلعاتها ،ومبا يتوافق مع التوجهات العاملية يف �إدارة القطاع العام.
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مقــال

مهارة القراءة الفاعلة

أ .عبدالله الضابط
عضو هيئة تدريب
معهد اإلدارة العامة
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�إذا كانت القراءة �أهم و�سيلة الكت�ساب املعرفة ،و�إذا كان اكت�ساب املعرفة �أحد �أهم �شروط التقدم
احل�ضاري؛ ف�إن علينا �أال نبخل ب�أي جهد يتطلبه توطني القراءة يف حياتنا ال�شخ�صية ،فامل�س�ألة لي�ست
كمالية وال ترفيهية ،ولكن-بال �شك-جعل القراءة ك�أحد مفردات �أعمالنا اليومية ،لن يكون ي�سري ًا؛
حيث يقت�ضي تغيري ًا جوهري ًا يف �سلوكياتنا وعاداتنا ،كما يتطلب توفري امل��ال والوقت ،وقبل ذلك
الأهداف والدوافع .وبالرغم من كل هذا العناء وامل�شقة ،ف�إنه ال خيار �آخر �أمامنا ،وعلينا-ما دمنا
نود �أن نحيا احلياة التي تليق بكرامة امل�سلم وغايات وجوده على هذه الأر�ض�-أن نتحمل تكاليف ذلك
عن طيب خاطر.
ملاذا يجب �أن تنمي مهارات القراءة لديك؟
( )1القراءة تنمي الثقة بالنف�س.
( )2القراءة جتعلنا �أكرث كفاءة يف �إجناز �أعمالنا.
( )3القراءة جتعلنا �أكرث ثبات ًا يف مواجهة الأزمات وال�ضغوط.
( )4القراءة تزيد من الفهم وتو�سع مدارك للأمور.
( )5القراءة جتعل الفرد لبق ًا يف حمادثته مع الآخرين.
( )6القراءة جتعل الفرد �أكرث دقة وذكا ًء وبديهة.
( )7القراءة جتعل الفرد مواكب ًا لكل جديد من التدفق الهائل للمعلومات وجتدد ما بحوزته من معارف
ومعلومات.
كيف ميكنك �أن تنمي مهارة القراءة لديك؟
الدافع� :إن اخلطوة الأويل تكمن يف �إيجاد الدافع نحو القراءة ،و�سوف ننجح يف ذلك؛ �إذا �أوليناه ما
ي�ستحقه من اجلدية واالهتمام.
تكوين عادة القراءة :والتي لن تتكون لدى الإن�سان �إال عندما ي�شعر ب�شيء من املتعة واللذة عندما يقر�أ؛
وهذا لن يتحقق �إال بال�صرب على القراءة وعدم التكا�سل عنها.
توفري الوقت للقراءة� :سيكون مفيد ًا ونحن نبحث عن وقت للقراءة �أن نكت�شف (ال�ساعة الذهبية) يف
يومنا ،حيث يكون الواحد منا يف قمة ن�شاطه ،كي ن�ستفيد منها يف القراءة.
تهيئة جو القراءة :فالو�ضعية غري املريحة للقارئ واملكان غري املنا�سب للقراءة؛ يقلالن من �إمكانية
ا�ستمرار القراءة ،كما يجعالن الفائدة منها حمدودة.
طرق التغلب على معوقات القراءة (ا�سرتاتيجيات القراءة الفاعلة):
( )1االقتناع ب�أهمية القراءة :لأنك عندما متار�س �شيئ ًا و�أنت مقتنع به ف�ستكون الفائدة �أكرب.
(َ )2ن ِّوع قراءتك يف خمتلف العلوم النافعة :لتلم ب�أ�سا�سيات كل علم وما هو مهم فيه ،ثم ركز على
تخ�ص�ص متيل �إليه نف�سك؛ كي ت�ستفيد منه �أكرث وتبدع فيه.
ٍ
( )3التدرج يف القراءة :يف بداياتك للقراءة ابد�أ بال�سهل فهمه ،ثم و�سع دائرة اطالعك على املواد
الأكرث �صعوب ًة �شيئ ًا ف�شيئ ًا.
( )4ا�ست�شر الآخرين يف قراءتك الكتب :من �أجل احل�صول على ما ينفع.
(� )5إذا �أخذت كتاب ًا فانظر الفهر�س :هل موا�ضيع الكتاب تنا�سبك �أم ال؟ وكذلك عندما تقر�أ املقدمة
ف�ستعطيك-غالب ًا-فكر ًة عن الكتاب.
( )6ال تنقطع عن القراءة :فاالنقطاع �سيبعث فيك اخلمول ،ويقلل من متكنك من مهارات القراءة.
ويف النهاية اعلم �أن القراءة لي�ست هدف ًا يف حد ذاتها ،و�إمن��ا هي الو�سيلة الأوىل للتعلم واملعرفة
والتفاعل الإيجابي...فاحر�ص عليها.
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حياتنا العملية

تحفيز للموظفين وتسهم في جودة األداء

االحتفاالت بالمناسبــات

في العمل عــــــــــــــدوى للسعادة
واكتـــــــــــــشاف للمواهب

إعداد /د.أحمد زكريا أحمد

تهتم الإدارة املعا�صرة بالت�أكيد على اجلانب الإن�ساين للموظفني واملديرين ،وهو
ما ت�ؤكده االحتفاالت باملنا�سبات املختلفة يف �أماكن العمل� ،سواء كانت �شخ�صية
�أو وظيفية؛ فهي فر�ص مواتية جدً ا لإظهار �سلوكيات و�آراء ومواقف واجتاهات
رمبا لن يك�شفها الطابع الر�سمي للعمل ،وت�ؤكد اللم�سة الإن�سانية كامل�شاركة
الوجدانية؛ مما يزيد من والء املوظفني .كذلك تربز الهوية
اخلا�صة للموظفني يف بيئات عملهم ،وتك�سر روتني العمل،
وت�ضفي بهجة؛ مما يجعل امل�ؤ�س�سات وال�شركات املختلفة تبدو
كبيئات عمل �سعيدة .وتنظيم مثل هذه االحتفاالت ال يتعار�ض مع
ج��دي��ة و�سري العمل وجودة الأداء؛ لأنها �ستكون حتفيزً ا وتقدي ًرا
يف هذا التقرير ن�صحبكم للتعرف
ل��ه��م.
ع��ل��ى �أب����رز �أ���س��ب��اب،
وط���������������رق،
وف����������وائ����������د،
ون�������ص���ائ���ح ت��ت��ع��ل��ق
بتنظيم االحتفاالت
باملنا�سبات يف �أماكن
ال��ع��م��ل ،و�أه��م
الأم���ث���ل���ة
لها.

،،

االحتفاالت تدفع  %69من
الموظفين إلى العمل بجدية أكبر
بيئة عمل �سعيدة ومنتجة

ن�ستهل هذا التقرير مبا ت�شري �إليه "كيمربيل ميكي�ش"-موقع "�-"Happier.comأن
تخ�صي�ص بع�ض الوقت يف بيئة العمل لالحتفال ب�أ�شياء �صغرية �سعيدة ،مثل عيد
ميالد زميل� ،أو بدء م�شروع جديد؛ �سيجعلك موظ ًفا �أكرث �سعادة و�إنتاجية ،و�ست�ستمتع
مبزيد من املرح .كذلك ف�إن هذه االحتفاالت عبارة عن طريقة رائعة لتعليم زمالئك
كيف يكونوا �سعداء يف العمل � ً
أي�ضا .وطبق ًا ملدونة " ،"VantageCircleف�إن
املوظفني واملديرين يف بيئة العمل املعا�صرة يرغبون يف �أن يرى الآخرون �إجنازاتهم
ويقيمونها ويقدرونها ،وهو ما ميكن �أن يتحقق من خالل تلك االحتفاالت .كذلك ف�إن
�أرباب العمل-يف بيئات العمل املعا�صرة-يبحثون عن خيارات جديدة ت�سهم يف حتقيق
ال�سعادة له�ؤالء املوظفني.

عدوى ال�سعادة

وحتدد "ميكي�ش" � 5أ�سباب لالحتفاالت يف �أماكن العمل ،كالتايل:
 -1منا�سبات جتمع زمالء العمل م ًعا :باالحتفال م ًعا نبني �أوا�صر ال�صداقة والود
وت�صبح بيئة العمل �أك�ثر �إيجابية ،كما �أن ال�سعادة عبارة عن ع��دوى؛ فقد وجد
"نيكوال�س كري�ستاكي�س" و"جيم�س فاولر"-باحثان يف جامعتي "هارفارد" و"�سان
دييغو" على التوايل�-أن كل �صديق �إ�ضايف �سعيد يزيد من احتمالية �أن يكون ال�شخ�ص
�سعيدًا بنحو .%9
 -2حلظات م�ؤثرة يف العديد من الزمالء :هذه االحتفاالت ما هي �إال تفاعالت
�إن�سانية �إيجابية يف العمل ت�سهم يف تو�سيع تفكرينا؛ بحيث ال ينح�صر ُجل تفكرينا
يف العمل وما يرتبط به من �أمن��اط تفكري تقليدية ،كامللل �أو الإحباط من ظروف
معينة ،بل �سنفكر يف �أ�شياء �أخرى ،كالذكريات ال�سعيدة ،والق�ص�ص ال�شخ�صية،
والعمل اجلماعي.
 -3منا�سبات جمانية ت�سهم يف العمل بجدية :ي�ؤكد اخلرباء وتثبت الدرا�سات �أن
التقدير والت�شجيع ي�سهمان يف رفع الروح املعنوية والإنتاجية يف مكان العمل؛ فوفق ًا
للدرا�سات ف�إن  %69من املوظفني ذكروا �أنهم �سيعملون بجدية �أكرب �إذا تعارفوا على
بع�ضهم البع�ض ب�شكل جيد ،كما يحدث يف مثل تلك االحتفاالت.
 -4حتديد �أهداف �أكرب و�أف�ضل :االحتفاالت يف بيئة العمل تتيح للموظفني التفكري
ب�شكل �أف�ضل و�أعمق.
 -5الثقة :االحتفاالت بالإجنازات يف العمل؛ تتيح للموظف �أو زمالئه يف فريق العمل
اجلماعي تقييم مواهبه/مواهبهم؛ ومتنحه/متنحهم الثقة يف التغلب على التحديات
املختلفة ،كما تغلبوا عليها �ساب ًقا و�أ�صبحت �سب ًبا�/أ�سبا ًبا ملثل هذه االحتفاالت.

العدد  - 187مارس 2022 -

39

حياتنا العملية

،،

تقدير إلنجازات الموظفين
في عملهم وحياتهم الشخصية

�أمثلة

ويربز موقع "-"ERCاملهتم ببيئة العمل ال�سعيدة-
العديد من املنا�سبات لالحتفال بها يف �أماكن العمل،
كالرتقيات ،والتقاعد ،و�أع��ي��اد امليالد ،والتخرج،
واح��ت��ف��االت ال��ذك��رى ال�����س��ن��وي��ة ،ووالدة الأط��ف��ال
اجلدد ،وبداية ونهاية العام ،وبدايات امل�شروعات،
وت��غ��ي�يرات امل��ك��ات��ب ،واالح��ت��ف��االت بتقدير بع�ض
املوظفني �أو املديرين ،وذكرى ال�شركة ،ومنا�سبات
بناء فرق العمل اجلماعي ،وغريها من املنا�سبات
واالحتفاالت.

لزيادة املعنويات .بالإ�ضافة �إىل �أنه عندما تكون الروح املعنوية عالية يف
مكان العمل ،فمن املرجح �أن يعمل املوظفون بكفاءة.
 -4التحفيز :االحتفاالت يف �أماكن العمل متنح الكثري من املوظفني احلافز
على الرتكيز وحتقيق النجاحات الوظيفية.

اكت�شاف املواهب

 21طريقة لالحتفال

وقد يبدو للعديد من املوظفني واملديرين يف بيئات
العمل لدينا �أن تنظيم مثل ه��ذه االح��ت��ف��االت يف
�أماكن العمل تتعار�ض مع جدية العمل ،و�إجن��ازه،
وغريها من الأ�سباب التي ينظر �إليها خرباء وباحثو
الإدارة حال ًيا باعتبارها �أمناط تفكري تقليدية ومل
تعد تتنا�سب مع متغريات الع�صر والنظر بعني االعتبار �إىل �أهمية حتقيق
وتوفري ُ�س ُبل ال�سعادة يف بيئات العمل املعا�صرة .ففي الدول املتقدمة تويل
امل�ؤ�س�سات وال�شركات املختلفة هذه االحتفاالت اهتما ًما كب ًريا ويعولون عليها
يف رفع معدالت الأداء .ورمبا كان لهذا التوجه الع�صري انعكا�ساته على
املو�ضوعات التي تهتم بها املواقع الإلكرتونية املتخ�ص�صة يف بيئات العمل
ال�سعيدة ،كموقع " "Great Place to Workال��ذي ي�صف �أف�ضل 21
طريقة لالحتفاالت يف مكان العمل ،والتي ميكن �إجمال �أبرزها-باخت�صار-
يف الآتي :حتث امل�ؤ�س�سة الر�ؤ�ساء التنفيذيني على �إر�سال بريد �إلكرتوين �أو
�إعالن فيديو ب�ش�أن االحتفال بالإجنازات والنجاحات يف العمل ،وترتيب
مفاج�آت �سارة للموظفني ك�أن يقدم قادتها ومديروها ال�شكر لهم �أو التقاط
ال�صور معهم ،واالحتفاء باملديرين من خالل تقدمي املوظفني هدايا رمزية
لهم للتعبري عن امتنانهم جتاههم.
بالإ�ضافة �إىل �إبراز هذه االحتفاالت عرب مواقع امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة بو�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وحتديث بروفايل امل�ؤ�س�سة على هذه املواقع للتعبري
عن ه��ذه املنا�سبات واالحتفاالت ،ودع��وة املوظفني لالحتفال من خالل
تناول ال��غ��داء ،وت��ن��اول الكعك ،وتزيني مكاتبهم ،وت��وزي��ع هدايا عليهم،
و�إن�شاء ملفات تعريف االرتباط " ،"Cookiesوتد�شني حمالت الإعالنات
اخلارجية بخ�صو�ص االحتفاالت بالإجنازات ،وحتفيز املوظفني مبنحهم
الوقت الإ�ضايف لال�سرتخاء والرتفيه ،ودعهم يرتدون مالب�س غري ر�سمية يف
بع�ض الأحيان ،و�أن جتعل امل�ؤ�س�سة موظفيها ي�شعرون بالر�ضا ،وم�شاركتهم
التعليقات والتفاعل م ًعا.
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 4فوائد

وجت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن االحتفاالت باملنا�سبات� ،سواء ال�شخ�صية �أو
الوظيفية ،يف �أماكن العمل لها العديد من الفوائد ،فهي-بح�سب موقع
 - Chronتنح�صر يف  4فوائد ،وهي:
 -1متنح امل��وظ��ف�ين ت��ق��دي�� ًرا لإجن��ازات��ه��م يف ك��ل م��ن العمل وحياتهم
ال�شخ�صية :تنظيم و�إقامة احتفاالت للمنا�سبات ال�شخ�صية يف �أماكن
العمل ،مثل �أعياد امليالد ،وحفالت الزفاف ،والأطفال حديثي الوالدة،
يظهر االهتمام بهم ب�شكل �شخ�صي؛ لأن معظم النا�س يحبون االعرتاف
ب�إجنازاتهم ،واالحتفاالت يف مكان العمل تتيح للم�ؤ�س�سة ومديريها من�صة
لتقدمي هذا االمتنان لهم ،وتقدير جهودهم التي يبذلونها يف عملهم.
 -2زي��ادة متا�سك وبناء فرق العمل :جتمع االحتفاالت يف �أماكن العمل
�أع�ضاء ف��رق العمل-كل ح�سب هدفه و�أع�ضائه-بحيث ت�ساعد هذه
االحتفاالت يف خلق �شعور بوحدة الفريق للموظفني ،خا�ص ًة �إذا كان
االحتفال بخ�صو�ص �إجن��از جماعي .على �سبيل املثال ،مينح االحتفال
باالنتهاء من م�شروع عمل كبري الفريق فر�صة للرتابط وتذكر جناحات
مريحا؛ �إذ
امل�شروع عرب مراحله املختلفة .وغال ًبا ما ت�ضفي االحتفاالت ج ًوا ً
يتمكن الزمالء من التعرف على بع�ضهم البع�ض ،بخالف العمل الر�سمي
الذي يقومون به م ًعا .كذلك قد ت�ساعد االت�صاالت ال�شخ�صية املوظفني
على العمل م ًعا ب�شكل �أف�ضل يف امل�شاريع امل�ستقبلية.
 -3رفع ال��روح املعنوية :غال ًبا ما ترتفع معنويات املوظفني عندما يتم
التعرف عليهم من خالل احتفاالت مكان العمل؛ فيك�سبهم �شعو ًرا بالر�ضا،
كما توفر االحتفاالت ا�سرتاحة ممتعة من الروتني املعتاد يف مكان العمل

ويلفت موقع "� "Medium.comإىل �أن االحتفاالت باملنا�سبات املختلفة
يف �أم��اك��ن العمل ق��د ت�ساعد يف التعرف على امل��واه��ب غ�ير املعروفة
لبع�ض املوظفني .وبح�سب "�ساتيا ناديال"-الرئي�س التنفيذي ل�شركة
-Microsoftف��ف��ي هذا العامل املعقد �أ�صبح العمل ميكانيك ًيا للغاية،
ولذلك ف�إن االحتفاالت ت�صبح كمزيل لل�ضغط .وخالل ممار�سة الأن�شطة
والألعاب ،يتم الك�شف عن الكثري من املواهب غري املعروفة .فرمبا يكون
�أحد املوظفني موهو ًبا يف املو�سيقى ،وقد يتمتع �أحدهم باملهارات ال�سلوكية،
مثل املبادرة �أو االت�صال ،والتي مل تظهر �أثناء العمل ،بحيث متثل هذه
االحتفاالت الفر�صة ال�سانحة الكت�شافها.

 4ن�صائح مهمة

ويقدم موقع "�إدارة.كوم"  4طرق ب�سيطة جلعل االحتفال يف ال�شركة حد ًثا
مفيدًا وممت ًعا للجميع ،وهي:
ً
 -1اح��ر���ص على االح��ت��ف��ال مبوظفيك واجعله خمت�صرا :يعد مو�سم
الأعياد الوقت املثايل ل�شكر الزمالء واملوظفني واالعرتاف بالعمل ال�شاق
والإجنازات .فقد خل�صت �إحدى الدرا�سات �إىل �أن  %80من العمال ذكروا
�أن �أحد الأ�سباب الرئي�سية لرتكهم وظائفهم هو ال�شعور بعدم التقدير،
التقدير ي�ساعد على
وق��د تو�صلت �أب��ح��اث �أخ���ري �إىل �أن �إب���داء
زيادة الرواتب.
�إ�شراك املوظفني �أكرث من الرتقيات �أو
�أخ���������ري ف��ع��ال��ة
 -2قدم طعام ًا رائع ًا :هناك طريقة
م���ع م��وظ��ف��ي��ك
لإبداء التقدير وهي �أن تكون كرمي ًا
م���ن خ��ل�ال ت���ق���دمي ط���ع���ام رائ����ع؛
ف��ال��ط��ع��ام يطلق "الإن���دروف�ي�ن"
يف ع��ق��ول��ن��ا مم��ا يجعلنا ن�شعر
ب���ال���راح���ة .ح��ي��ث ت�����س��ت��ط��ي��ع �أن
جتمع حفالت الع�شاء ك��ل م��ن العائلة
والأ�صدقاءُ ،وتدد االلتزامات االجتماعية .بينما يبدو
�أن الأكل �سوي ًا �أمر ب�سيط� ،إال �أنه ي�ساعد على تقوية

،،

 5أسباب و 4فوائد و 21طريقة

لالحتفاالت في أماكن العمل
الروابط وااللتزامات.
 -3و ِّفر �أن�شطة لتخفيف التوتر� :إذا كان هناك توتر بني زمالء العمل �أو
م�ستويات عالية من الإجهاد يف املكتب؛ ف�إن �إقامة حفل يف مثل هذا التوقيت
قد تكون فكرة �سيئة ،ولكن الأن�شطة الب�سيطة مثل ت�شغيل املو�سيقي �أو حتى
م�شاركة الق�ص�ص ميكنها �أن ت�ساعد يف بدء حوار مع الآخرين.
الهدف من ذلك هو منح النا�س فر�صة للإفراج عن التوتر والتوا�صل مع
بع�ضهم البع�ض ،ولي�س �إجبارهم على القيام ب�أ�شياء ال رغبة لهم فيها.
فقد �أظهرت الأبحاث �أن التوا�صل بني الأ�شخا�ص ينمو عندما يناق�شون
الأحداث الإيجابية �أو ي�ضحكون مع ًا ،ومن املعروف �أن الن�شاط البدين،
مثل لعبة ال�سهام� ،أو �أي لعبة جماعية �أخرى يقلل من التوتر ويرفع من
املزاج.
 -4اجعل االحتفال جزء ًا ال يتجز�أ من العمل :يف حني �أن حفالت الأعياد
رائعة� ،إال �أنها ال ينبغي �أن تكون احل��دث الوحيد لالحتفال ب�إجنازات
فريقك؛ فالثناء الفوري واملتكرر له ت�أثري كبري على معنويات العاملني
وزيادة الإنتاجية بن�سبة ت�صل �إىل  %42لذلك يعزز الإعراب عن االمتنان
الروابط والدوافع والوالء.
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ميــديــــا

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

قرارات غير موفقة في
إدارة الـ «سوشيال ميديا»
قد يبدو للوهلة الأوىل �أن �إدارة عامل "ال�سو�شيال ميديا" ومواقعه املختلفة ال تعرتف �سوى بالنجاحات التي تر�سخت
بناء على قرارات متميزة ال يعرف متخذوها معنى الإخفاق �أو الف�شل .ومل ال؛ فمواقع التوا�صل االجتماعي ب�سبب هذه
القرارات الناجحة ر�سمت حدو ًدا ال نهائية لإمرباطوريتها و�سيطرتها على العامل .لكن دعونا ننظر للجانب الآخر يف
�إدارة �شركات ومواقع التوا�صل االجتماعي بهذا العامل ،فهي كغريها من امل�ؤ�س�سات وال�شركات التي قد تتخذ قرارات
غري موفقة؛ رمبا ت�سبب لها ف�ضائح و�سقطات ومنعطفات �أقرب ما تكون �إىل الف�شل وال�سقوط الإداري املدوي .ن�صحبكم
يف عامل "ال�سو�شيال ميديا" للتعرف على �أبرز هذه القرارات التي كانت مبثابة �أزمات ورياح عاتية كادت �أن تع�صف بها
ومبوظفيها ومب�ؤ�س�سيها ور�ؤ�سائها التنفيذيني.

،،

قرار «ماى سبيس Myspaceقضى
على تواجده في عالم التواصل
االجتماعي على طريقة «بيدي
ال بيد عمرو»
ف�شل Myspace

يف ال�سنوات الأخرية ،ال �سيما منذ اخرتاق عام 2020م ،لكن ال�شركة
ال تزال متورطة يف �أعقاب اتخاذها العديد من القرارات غري املوفقة
فيما يتعلق بالأمن ورمب��ا فيما يتعلق ب�سالمة املعلومات ،وجميعها
ت�ضاف �إىل ف�ضائح امل�ضايقات ،والتدخل الأجنبي يف االنتخابات،
وخطاب الكراهية ،وغريها من املنعطفات.

ن�ستهل ا�ستعرا�ض هذه القرارات-بح�سب موقع -EveryLeader
مبا حدث يف عام ٢٠٠٣م� ،إذ كان موقع  Myspaceهو �أقوى موقع
للتوا�صل االجتماعي يف ذلك الوقت؛ حتى �أنه �شرع يف حملة ل�شراء
املواقع ال�صغرية التي من املتوقع �أن ت�شكل مناف�سة لها ،وكان من بينها
موقع توا�صل �صغري-حينئذ-يدعى  .Facebookيف عام 2005م
اجتمع الرئي�سي التنفيذي لـ  Myspaceمع فريق Facebook
الذي طلب مبلغ  75مليون دوالر مقابل ال�شراء ،وهو ما رف�ضه مدير
 .Myspaceحال ًيا تتجاوز القيمة ال�سوقية لـ  facebookمبلغ
 350مليار دوالر؛ بينما مت بيع  Myspaceل�شركة ت�سويق مقابل 35
مليون دوالر فقط!

منعطفات "تويرتية"

ويتناول موقع "� "GRUNGEأبرز املنعطفات التي واجهت "تويرت"،
والتي من بينها ما حدث يف يوليو 2020م ،حينما مت اخ�تراق �أكرث
من  130ح�سا ًبا تخ�ص �شخ�صيات عامة وقادة عامليني وم�ؤثرين من
امل�شاهري من قبل حمتال �سابق يف لعبة  Minecraftيبلغ من العمر
عاما ،وال��ذي ت�سلل �إىل نظام  Twitterالداخلي دون معدات
ً 17
متطورة من �أي نوع .وقد قام هذا املحتال ب�إجراء مكاملات مع مكاتب
 Twitterمتظاه ًرا ب�أنه من ق�سم تكنولوجيا املعلومات ،وح�صل على
بيانات اعتماد امل�س�ؤول للموظفني ،عن طريق توجيههم لإدخالهم
�إىل موقع ت�صيد (عرب �إدارة اخلدمات املالية بوالية نيويورك)؛ ويف
غ�ضون �ساعات �أ�صبح "تويرت" حتت رحمته؛ فقد متت �سرقة حوايل
� 118ألف دوالر من  Bitcoinمن خالل هذا االخرتاق ،والذي �أظهر
�أن هناك ثمة قرارات غري موفقة تتعلق ب�إجراءات االعتماد والدخول
والأمان.
كذلك تعر�ض امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي لـ"تويرت" "جاك دور�سي"
لالنتقادات؛ يف �أعقاب ال�ضغوط ال�شديدة والنقد الذي تعر�ض له؛
ب�سبب قراراته وف�شله يف امل�شاركة يف العمليات اليومية لل�شركة ،حيث
ا�ستقال "دور�سي" يف نوفمرب 2021م و�أعلن ا�ستقالته عرب "تويرت".
وعقب ذلك حاولت �شركة "تويرت" تفادي النقد ال�شديد الذي واجهته
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«زوكربيرج» يفشل في
االستحواذ على «سناب شات»
بقرارات ومحاوالت تقليد فاشلة

حماوالت تروي�ض "�سناب �شات"

وفيما يتعلق مبوقع وتطبيق "�سناب ���ش��ات" للتوا�صل االجتماعي
الذي �أ�س�سه "�إيفان �شبيجل" و�أ�صبح رئي�سه التنفيذي� ،إذ مت �إطالق
ه��ذا امل��وق��ع يف �شهر �سبتمرب ع��ام 2011م-ط��ب�� ًق��ا مل��ا �أورده موقع
-Arageekلت�سجيل وب��ث وم�شاركة الر�سائل امل�صورة ،بحيث
مي ِّكن امل�ستخدمني من التقاط ال�صور ،وت�سجيل الفيديو و�إ�ضافة ن�ص
ور�سومات ،و�إر�سالها �إىل قائمة من املتلقني هم متابعي ال�شخ�ص.
وقد حظي "�سناب �شات" ب�شعبية كبرية يف وقت قيا�سي ،وهو الأمر
الذي دفع م�ؤ�س�س في�سبوك "مارك زوكربريج"-الذي يريد ال�سيطرة
على كافة التطبيقات املميزة�-إىل التفكري يف �إن�شاء تطبيق مناف�س
له ،وبالفعل يف دي�سمرب عام 2012م �أطلق في�سبوك تطبيق م�شابه
ومناف�س ا�سمه " ،"Facebook Pokeوال��ذي يعترب ن�سخة من
تطبيقات الرتا�سل الفوري التي تقوم بتدمري الر�سائل ذات ًيا ،والتي
ميكن ا�ستخدامها للأن�شطة التي ت�ستدعي ال�سرية �أو اخل�صو�صية� .إال
�أن العديد من م�ستخدمي التطبيق اجلديد �أبدوا �شعورهم بالإحباط
بعد ا�ستخدامه ،وال��ذي��ن ك��ان م��ن بينهم املحلل التقني املعروف
"بيتي با�شال" .ومل يكتف "زوك��رب�يرج" بذلك لكنه ع��اود حماولة
�إن�شاء و�إط�لاق تطبيق �آخر يناف�س "�سناب �شات"� ،أطلق عليه ا�سم
" ،"Slingshotوالذي ف�شل � ً
أي�ضا يف جذب امل�ستخدمني ،بالرغم
متاما.
من حماوالت تطويره ،حتى قامت ال�شركة ب�إزالته ً
ومن اجلدير بالذكر �أن " زوكربريج" مل ي�ست�سلم ،ومازال م�ص ًرا على
املناف�سة ،حيث �أ�صبح ي�ستن�سخ الأفكار التي يتم حتديثها يف "�سناب
�شات"؛ ل�صرف امل�ستخدمني عنه وجذبهم للتطبيقات التابعة ل�شركته،
والتي من �أبرزها :تقليد ميزة  ،Discoverوتقليد ميزة "احلالة
 "Statusيف تطبيق "وات�س �أب" اململوك لفي�سبوك ،وتقليد �إ�ضافة
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ميــديــــا

،،

أزمات وانتقادات «تويتر»
تدفع مؤسسها ورئيسها
التنفيذي «دورسي» لالستقالة

هبوط كب ٍري يف
الفهم العام للبيانات ال�شخ�صية ،كما �أدّت �إىل حدوث ٍ
�سعر �أ�سهم �شركة "في�سبوك" العامل ّية التي انخف�ضت قيمتها ال�سوقية
ِ
تنظيم �أكرث �صرامة"
لأكرث من  100مليار دوالر ،فيما دعا �آخرون �إىل " ٍ
ال�ستخدام �شركات التكنولوجيا للبيانات ال�شخ�صية.

� 16أزمة

ميزات وت�أثريات و�أقنعة جديدة لل�صور لتطبيق الكامريا الرئي�سي
اخلا�ص بالتقاط ال�صور والفيديوهات ،كما تبنى تطبيق "�إن�ستجرام"
التابع لفي�سبوك ن�سخته اخلا�صة من الق�ص�ص احلية كما يف تطبيق
"�سناب �شات"� ،إ�ضافة �إىل ا�ستن�ساخ "وات�س �أب" ر�سوم ومل�صقات
"�سناب ���ش��ات" .وبالرغم من كل ذل��ك فقد �أثبت الأخ�ير جدارته
ور�سخ مكانته بني تطبيقات التوا�صل االجتماعي و�أحقيته يف مناف�سة
َّ
تطبيقات "زوك��رب�يرج" ال��ذي ف�شل م��ن خ�لال ق��رارات��ه وحم��اوالت��ه
املتتالية يف تروي�ض "�سناب �شات" الذي ازداد قوة وثبا ًت�أ.

ف�ضيحة "كامربيدج �أناليتيكا"

ويبدو �أن ال��ق��رارات غري املوفقة لإدارة �شركة "في�سبوك" ،والتي
�أو�صلتها حلافة الف�ضائح مل تنته ،فقد تعر�ض هذا املوقع ال�شهري
و�سميت بف�ضيحة
لإحدى هذه الف�ضائح التي تفجرت �أوائل عام 2018م ُ
"بيانات في�سبوك-كامربيدج �أناليتيكا" التي مت خاللها-وف ًقا ملو�سوعة
ويكيبديا-الك�شف عن �أنّ �شركة "كامربيدج �أناليتيكا" قد جمعت
"بيانات �شخ�صية" ح َ
��ول ماليني الأ�شخا�ص على موقع "في�سبوك"
من دون موافقتهم قبل �أن ت�ستخدمها لأغرا�ض "الدعاية ال�سيا�سية".
وقد ُو�صفت الف�ضيحة من ِقبل الكثريين على �أنها "حلظة فا�صلة" يف
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وع��ل��ى �صعيد مت�صل ،ذك��ر م��وق��ع "� "INCIDERأب���رز � 16أزم��ة
واجهتها �شركة "في�سبوك"؛ والتي نتجت عن اتخاذ ق��رارات غري
موفقة و�إج���راءات وممار�سات خاطئة ،والتي ك��ان من �أب��رزه��ا :يف
ع��ام 2019م فر�ضت جلنة التجارة الفيدرالية الأمريكية غرامة
على ال�شركة بقيمة  5مليارات دوالر؛ ب�سبب انتهاكها خ�صو�صية
امل�ستخدمني ،وهي غرامة باهظة بالن�سبة ل�شركة تعمل يف املجال
التقني .كذلك �أعلنت "في�سبوك" عن خططها لإطالق عملة م�شفرة
ت�سمى  Libraمما �أدى �إىل ا�ستدعاء "م��ارك زوكربريج" للإدالء
ب�شهادته �أمام جمل�س النواب؛ ب�ش�أن الت�أثريات املالية واللوائح املتعلقة
بهذه العملة .ويف نوفمرب من العام نف�سه مت �إ�صدار �أكرث من 4000
�صفحة من م�ستندات  Facebookالداخلية تخ�ص دعوى ق�ضائية
بوا�سطة مطور تطبيقات� ،إذ ك�شفت الوثائق كيف قطعت ال�شركة
و�صول املطورين �إىل البيانات ،وخططت لتتبع مواقع م�ستخدمي
 ،Androidوفكرت يف فر�ض ر�سوم على املطورين للو�صول �إىل
بيانات امل�ستخدم من بني �أ�شياء �أخ��رى .ويف يناير 2020م �أعلنت
ال�شركة �أنها لن تتحقق من �إعالنات ال�سيا�سيني على من�صتها؛ مما
قد ي�سمح لهم بن�شر من�شورات حتتوي على معلومات م�ضللة ،وهو ما
كان حمل انتقادات؛ لأن االنتخابات يف �أمريكا كانت تلوح يف الأفق.
ي�ضاف �إىل ما �سبق �أن "زوكربريج" ظهر يف جل�سة ا�ستماع �ضخمة
ملكافحة االحتكار يف الكوجنر�س الأمريكي يف يوليو 2020م ،جن ًبا
�إىل جنب مع الر�ؤ�ساء التنفيذيني ل�شركات Amazon :وApple
و Alphabet's Google؛ حيث خل�ص امل�شرعون الح ًقا �إىل �أن
جميع ال�شركات الأربع تتخذ قرارات غري موفقة؛ من �ش�أنها �أن ت�ؤدي
�إىل انتهاج ممار�سات احتكارية يجب تنظيمها.
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كيــــف تتخلص من التفكير
السلبي وكسب الفرص الذهبية؟
وت�صرفاته ِتاه ُمتلف الأمور
با�شر بني طريقة تفكري الإن�سان
الت�صورات ،وهناك تطا ُبق ُم ِ
ُ
الأفكا ُر هي انعكا�س عن ّ
ال�سلبية ت ُ
ال�سيء وكثري ًا ما كانت هذه الأفكار �سبب ًا يف ت�ضييع ال ُفر�ص
رتك �أثرها ّ
يتعر�ض لها ،فالأفكار ّ
واملواقف التي ّ
ّ
ّ
ال�سلبي ّ
ي�ضخ
الذهب ّية يف حياة الإن�سان ،وما ِنع ًا من �أنْ
يتول الإن�سان ِزمام ِ
نف�سه ومي�ضي ُقدم ًا لتحقيق �أهدا ِفه ،فال ِفكر ّ
ال�سيطرة على حياة الإن�سان ب�شكل عجيب ،وغالب ًا ما ُي�سيطر هذا التفكري على منط
معهُ كمية ْ
من الي�أ�س قا ِدرة على ّ
وي�سرق منها ّ
ال�سعادة وراحة البال.
حياة الإن�سان
ِ
لذة ّ
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،،

ما هو قانون ( )824وعالقته
ُ
بشرب كمية من الماء والت ّن ُفس
عبر األنف ب ُبطء؟

لماذا ال ُيمكن ّ
التفكير
ّ
والشقاء وال بال ّنجاح
بال ّراحة
والفشل في ذات الوقت؟

ال�سلبية
ال�سلبي بب�ساطة هو الت�شا�ؤم ،وتقدير النتائج ّ
ومفهوم التّفكري ّ
ُم�سبق ًا مما مينع الإن�سان من الإقدام على البدء بعمله؛ لأ ّنه بب�ساطة
قدّر لنف�سه الف�شل ُم�سبق ًا وتو ّقع �أ�سو�أ النتا ِئج قبل البدء ُمببا�شرة
العمل �أي ًا كان نوعه ،وهنا تك ُمن �أهمية �أنْ ي�سعى ّ
ال�شخ�ص لتحويل
ال�سلبية لأفكار �إيجابية ،وحتويل التّ�شا�ؤم �إىل تفا�ؤل.
�أفكارِه ّ
ال�سلبي
�أ�سباب التّفكري ّ
ال�سلبي هو �ضعف ال ّثقة بال ّنف�س ،والإح�سا�س
من �أهم �أ�سباب التّفكري ّ
االن�سياق
بالعجز الدّائم ،وغالب ًا ما تنتج �ضعف الثقة بالنف�س من ِ
العاطف ّية واالنفعال ّية ،ف ُكلما كانت �شخ�ص ّية الفرد قو ّية
وراء املُ�ؤ ّثرات ِ
و ُكلما كان واثقاً من ُقدرا ِته و�شخ�صي ِته ُكلما عك�س ذلك �أث ُره اجل ّيد
على تفكريه الإيجابي ،و ُك ّلما كانت �شخ�صيتُه مهزوزة و�ضعيفة كلما
كانت �أفكا ُره �سلب ّية ُمت�شا ِئمة.
ال�سلبي نتيجة ملوقف �أو حالة م ّر بها
من املُحت َمل �أنْ ين�ش�أ ال ِفكر ّ
ّ
ال�شخ�ص خالل حيا ِته تركت لديه ذلك االنطباع ال�سيء والتفكري
ال�سلبي مثل :تعر�ض ُه لالنتقاد والتّه ُكم �أم��ام اجلميع .احل�سا�س ّية
ّ
ً
ً
تر�سب
الزّائدة يف التّعا ُمل مع املوا ِقف املُ ِ
حرجة تُو ّلد ِفكرا �سلبياُّ .
ال�سلبية ل��دى ّ
عقد املُقارنة بني
ال�صغرْ .
ال�شخ�ص ُم ُنذ ّ
امل��واق��ف ّ
ّ
التخ�ص�ص ،مع جتاهُ ل
ال�شخ�ص وب�ين �أق��را ِن��ه يف نف�س ال ُعمر �أو
ُ
واطن ال ُقوة ّ
ال�شخ�صية لديه.
َم ِ
التكيز على ّ
مناطق َ
ال�ضعف ،وعدم ّ
مناطق
تطوير ِ
والرتكيز على ِ
�شاكل ُمعقدّة ترتُك
ال�صغرية وجعل ِمنها َم ِ
القوة .ت�ضخيم الأم��ور ّ
ال�سلبي .ال ُبعد عن املُ�شاركة االجتماعية ،واالندماج
�أثرها
النف�سي ّ
ّ
يف املٌجتمع .الفراغ ال ِفكري وما ُيولد ُه من ُ�شحنات فكر ّية �سالبة،
ال�سلبية للنمو والتكا ُثر،
فعدم وجود هدف وا�ضح ُيتيح املجال للأفكار ّ
ال�سلبية .الأ�صدقاء
فالفراغ يخلق بيئة خ�صبة ل��زي��ادة الأف��ك��ار ّ
ال�سلبيون املُت�شائمون ،الذين يقومون بال ّت�أثري على تفكري ّ
ال�شخ�ص،
ّ
ُ
خا�صة و�إنْ كان �سريع الت�أثر بكالم الآخرين .اخلوف والقلق الدّائم،
ّ
النف�سي
والتّفكري يف ُم�ستقبل ي�سودُه ُ
ال�صعوبات وامل�شاكل .االك ِتئاب ّ
فرط،
واالنعزال عن البيئة املُحيطة .الت�أ ّثر من البيئة املُحيطة ب�شكل ُم ِ

ِفمن الطبيعي �أنْ يت�أ ّثر ّ
ال�شخ�ص بالبيئة املُحيطة ،ولكنْ عندما ُي�صبح
وب�صورة َملمو�سة تك ُمن املُ�شكلة ،ف ُهناك
هذا الت�أ ِثري ب�شكل ملحوظ ُ
مب�شاكل من حو ِلهم ال بل يتعدّى ذلك �إىل
�أ�شخا�ص يت�أ ّثرون لي�س فقط
ِ
ال�سلبية وال ُكتب واملقاالت التي حتمِ ل طا ِبع الت�شا�ؤم.
الت�أ ُثر بالأفالم ّ
ال�سلبي
التخ ُل�ص من التّفكري ّ
�أهم ما يف الأمر تنم ّية ال ّثقة بال ّنف�س ونزْ ع الزَ عزعة ،ويتّم ذلك عن
واهب التي �أعطاه اهلل �سبحانه وتعاىل
طريق ت�أ ُمل ال ّذات وتقدير املُ ِ
ال�سر
لكل ِم ّنا ،ف ُكل �شخ�ص يتمتّع مبميزات ُت ّيزه عن غريه ،ويك ُمن ّ
ال�صفات ّ
هنا عن طريق ّ
ال�شخ�صية الإيجاب ّية ،وال ّنظر
التكيز على ّ
وماولة الق�ضاء عليهاُ .م َ
الطة
ال�سلبية ُ
ب�صورة جديدة ّ
لل�صفات ّ
�أ�شخا�ص �إيجابيني وخلق بيئة �إيجابية تُ�ساعدك على �أنْ تبد�أ يف
والعاطفي �أمر �ضروريُ ،وي ِكن
تفكريك الإيجابي .التوا ُزن ال ّنف�سي
ِ
ا ُ
حل�صول عليه عن طريق اال�سرتخاء وال ّراحة .را ِقب �أفكارك ف�أنت
ُق�صي كل ِفكر �سلبي ،وات ُرك
بذلك تُراقب �أ�سلوب حيا ِتك ،حا ِول �أنْ ت ِ
وا�سع ًا لأفكارِك الإيجاب ّية.
جما ًال ِ
ال ُيكن لل�شخ�ص �أنْ ُيف ّكر بال�شيء و ُنق ّيده بنف�س الوقت ،فال ُيكن
التّفكري بال ّراحة ّ
وال�شقاء ،وال بال ّنجاح والف�شل ،ر ّكز �أفكارك على
ال ّناحية الإيجابية يف كل املوا�ضيع .التّفكري الإيجابي ُيكن �أنْ ُيدر�س،
حت�صل على مهارات التّفكري الإيجابي من خالل دورة
فمن املُمكن �أنْ ُ
تدّريب ّية تك�سب من ِخاللها مزيدا من ال ِعلم وال ّثقافة يف هذا املجال.
�إ ّياك واالنطواء ال ّذا ِتي وال ُعزّلة فهي ت ُّ�شكل بيئة خ�صبة ّ
للت�شا�ؤم .م ّيز
نف�سك بنتائج �صحيحة يف حني �أ ّنها
بني احلقيقة واخليال ،وال تُوهم َ
�سيطر على غ�ض ِبك وال تنف ِعل ،حتى ال تتخّ ذ قرارات
مل تكتمِ ل بعدِ .
ُمت�س ّرعة تت�س ّبب لك بال ّندم وتقييد �أف��ك��ارِك .اعتمِ د على �إراد ِت��ك
الفا�شل يتم ّثل يف الفرق
القوية ،فالفرق بني الإن�سان ال ّناجح والإن�سان ِ
ب��الإرادة ،ف َمن َملك الإرادة القو ّية ُ
والطموح العايل َملك القوة ومنْ
فقدَ ها ا�ست�سلم وقال (ال �أ�ستطيع).
كنْ ُم�ستع ّد ًا ْ
للحظ ال�سيء يف �أي وقت ،ولتكون فكرك النا�ضج عن
ُهاجم عقلك،
مواقف احلياة املُختلفة .اق�ض على الفريو�سات التي ت ِ
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فكلمات مثل :ال �أ�ستطيع ،لي�س الآن ،لقد ف��ات الأوانُ ،م�ستحيل،
كلمات من �ش�أ ِنها �أنْ تُ�ض ّيع عليك ال ُفر�ص� ،إنْ مل تُ�سارِع بالق�ضاء
وا�سع  ،فال َ
نف�سك
تبخل على ِ
عليها والتخ ُل�ص منها .بحر الأحالم ِ
وا�س َبح يف بحر الأحالم ،اجعل من املا�ضي در�س ًا تتع ّلم منهُ ،وال ت ِقف
طوي ًال لل ُبكاء على الأطالل.
ا�سرتاتيج ّية الأوتوجينك هي منْ �أهم اال�سرتاتيجيات التي تُ�ساعد
على التفكري الإيجابي ،ومنْ �أول ّ
البلد التي ا�ستخدمت هذه
اال�سرتاتيجية هي اليابان ،وقامت بتطبيقيها على
ال ِفرق الإدار ّية ،وتعتمد هذه اال�سرتاتيج ّية
على الإيحاء (الت ّنومي باملغناطي�س)،
وال ِعالج ّ
بالطاقة الب�شر ّية و�أ�صبحت
بعد ذلك ُت�ستخدَ م كعالج ،فكانت
ب��داي��ة ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ل���دى العبو
ُكرة القدم والتّن�س ،ثم بعد ذلك
ا�س ُتخدِ مت يف املجاالت الإدار ّي��ة
املُختلفة ،حيث ي��ق��وم ّ
ال�شخ�ص
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مقــال

با ُ
جللو�س مبكان هادئ بعيد عن ال�ضو�ضاء ،ويرتدِ ي مالب�س ُمريحة،
ويح�ضر معه كأساً من املاء مملوءاً �إىل الن�صف ،وتبد�أ ّ
الطريقة ب�أنْ
ُيفكر ال�شخ�ص بتحدّي موجود بحيا ِته ثم يقوم بكتابة الأ�سباب التي
املتاعب التي تُ�سبب فيها هذا التحدّي،
وجدت ذلك التحدي ،وكتابة ِ
وبعد ذلك يقوم بكتابة الهدف (الطريقة التي �سوف يت ّبعها لإزالة
هذا التحدي) ،ثم اكتب ال�شخ�صية التي �سوف تعتم ُدها لتحقيق
هذا الهدف واملهارات التي تُريد �أن تُط ّورها للو�صول �إىل تلك
ال�شخ�ص ّية مثل :ال ّلباقة يف الكالم� ،أو التح ُدث �أمام
جمهور وغريها ،يبد�أ ال�شخ�ص ُ
ب�شرب كمية
م��ن امل��اء والت ّن ُف�س ع�بر الأن���ف ب ُبطء،
بقانون (� )824أي �أنْ ي��� ُأخ��ذ نف�س
من الأن��ف مبقدار � 4أرق��ام وميلأ
به رئتيه ،ثم يحت ِفظ به مقدار
رق��م��ان ،وب��ع��ده��ا ي��ز ُف��ر مقدار
� 8أرق���ام �أو �أك�ثر ،ف ُكلما زادت
ُمدّة الزّفري ك ّلما متتّع ّ
ال�شخ�ص
با�سرتخاء �أكرب.

تحليل السياسات العامة:
المفاهيم األربعة والنماذج الخمسة
�شاع يف �أدبيات ال�سيا�سات العامة �أنه لكي نفهم طبيعة ال�سيا�سات ونك�شف �أغوارها؛ ف�إن علينا �أن ننظر لها من خالل  4مفاهيم تبد�أ بحرف الـ ( ،)Iوهي :الأويل
هي  Ideasالتي تعني جملة الأفكار والت�صورات والر�ؤى الكامنة واملعلنة التي حترك ال�سيا�سات العامة .والثانية � Individualsأي �أدوار القادة والأ�شخا�ص الذين
يتخذون القرارات املرتبطة بال�سيا�سات العامة و�إدراكاتهم وا�ستجابتهم للم�ؤثرات البيئية .والثالثة هي � Interestأي تلك امل�صالح املتباينة واملت�شابكة واملرتابطة
لفئات املجتمع والعالقات البينية .والرابعة هي � Institutionأي امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية التي تقوم ب�أدوار يف �صياغة وت�شكيل وتنفيذ ال�سيا�سات العامة
ف�ضال عن الرقابة عليها وتقييمها.
بيد �أن التطورات النظرية والعملية التي حلقت بحقل ال�سيا�سات العامة داخل الأكادمييات الغربية خالل الـ
 5عقود الأخرية؛ �أدت �إىل بروز جمموعة من النماذج واالجتهادات التي حتاول طرح عدد من الت�صورات
ملزيد من فهم ال�سيا�سات العامة ،كان لكل منوذج ت�صوراته وافرتا�ضاته وخ�صائ�صه و�سماته التي تقرتب
حين ًا وتتباين �أخري .والنموذج هو ت�صور ذهني لأمر ما ولكيفية عمله ،يُ�ستنبط-غالب ًا-من الواقع .و�سوف
نقت�صر هنا على ا�ستعرا�ض �أهم  5مناذج �شائعة لتحليل ال�سيا�سات.
النموذج الأول (الأ�سئلة) :كما يت�ضح من ا�سمه ،ف�إنه ينه�ض على عدد من الأ�سئلة التي ترتاوح ما بني �أ�سئلة
ذات طابع "و�صفي" من قبيل :من؟ و�أين؟ وكيف؟ وما الذى تفعله احلكومة /وما الذى ال تفعله احلكومة جتاه
ال�سيا�سة ال�صحية �أو التعليمية؟..وغريها ،وداخل الأ�سئلة الو�صفية تتم  3عمليات �أ�سا�سية ،وهي :الت�صنيف،
والرتتيب �أو الت�سل�سل ،واالرتباطات .والهدف هنا حماولة و�صف ال�سيا�سات القائمة ،وت�صنيفها ،وحتديد
د.محمد محمود حسن
عالقاتها املتبادلة بني عنا�صرها ،وجمع املعلومات عنها ،ورمبا النجاح يف �صياغة عدد من الفر�ضيات.
والنوع الثاين من الأ�سئلة "حتليلية" حتاول البحث يف النتائج والأ�سباب؛ للو�صول �إىل معرفة الثغرات وتقدمي
أستاذ مساعد السياسات العامة
تف�سريات مالئمة ،ف ُتطرح �أ�سئلة من قبيل :ملاذا تفعل احلكومة ما تفعله؟ وال يقف النموذج عند هذا احلد
قطاع اإلدارة العامة
بل يتعداه �إىل مناق�شة �أثر ال�سيا�سات العامة �سواء يف املدي الق�صري وهو ما يُ�سمي بـ "العائد"� ،أو املدي
معهد اإلدارة العامة بالرياض
البعيد وهو ما ي�سمي بـ"الأثر" .بيد �أن هذا النموذج ال يُقدم �أدوات بحثية عميقة يف تقييم ال�سيا�سات العامة
�أو تقوميها.
النموذج الثاين (حل امل�شكلة) :يت�شابه مع النموذج الأول يف طرحه جمموعة من الت�سا�ؤالت .وتلخ�صه مقولة مفادها �أن" :الو�صف الدقيق وال�صياغة املُحكمة للم�شكلة
هي ن�صف احلل" �أو هي م�شكلة ن�صف حملولة .وتختلف الأ�سئلة التي يطرحها ما بني �أ�سئلة مفتوحة ت�شحذ الذهن علي النقا�ش والتفكري يف �إجابات عليها من قبيل:
�إىل �أي مدي تتالءم اجلهود والتكاليف مع ال�سيا�سات؟ وهو �س�ؤال ي�سعى لتقييم ال�سيا�سات واحلكم عليها؛ من �أجل تغيريها �أو ت�أييدها �أو تعديلها .والأ�سئلة الأخرى
جتمع ما بني "الو�صفية" و"التحليلية" ،مثل :ما اخلطوات التي تبنتها احلكومة ملعاجلة...؟ وملاذا؟
ومبا �أن ال�سيا�سات العامة تت�سم بطابع الت�شابك والرتابط ظهر النموذج الثالث (روابط حتليل ال�سيا�سات العامة) :والذي يركز على التفاعالت والروابط بني  3جهات
هي :ال�سيا�سات ،وامل�ؤ�س�سات ،والتفاعالت البيئية .فيطرح درا�سة �أثر  6روابط هي� :أثر البيئة على ال�سيا�سات العامة مبا�شرة .وعلى جانب ثان الت�أثريات التي تقوم
بها امل�ؤ�س�سات والعمليات الإدارية يف ال�سيا�سات ،ويفح�ص الرابط الثالث الت�أثريات التي تقوم بها البيئة يف امل�ؤ�س�سات والعمليات الإدارية وال�سيا�سات التي تتبناها
احلكومة .ثم ينتقل ايل درا�سة �أثر التغذية الراجعة لل�سيا�سات على البيئة .و�أثر التغذية الراجعة للم�ؤ�س�سات يف البيئة .و�أخري ًا �أثر التغذية الراجعة لل�سيا�سات يف
امل�ؤ�س�سات.
ونظر ًا لأهمية الدرا�سات الكمية؛ ي�أتي النموذج الرابع (منوذج االختيار الأمثل) :والذي يفرت�ض �أن كل �إن�سان يحاول تعظيم منفعته ،والإفالت من اخل�سارة �أو على
الأقل و�ضعها يف حدودها الدنيا .وبناء عليه ي�سعى النموذج �إىل حتليل ح�سابات (املنفعة -العائد  /التكلفة) ،وي�ستخدم يف ذلك �أ�ساليب ،ك�شجرة القرارات ،ونظريات
املباريات ،وغريها من الأ�ساليب الكمية.
وبرز النموذج اخلام�س كامتداد للدرا�سات الكمية يف حقل ال�سيا�سات العامة وهو منوذج (الأداء الأمثل) :والذي ي�ؤكد علي تطوير الأداء با�ستخدام الأ�ساليب الريا�ضية
واملنطقية وبحوث العمليات؛ يف �سبيل املوازنة بني البدائل املختلفة .وبد�أ ي�ستعني ب�أدوات مثل :الأدوات املحا�سبية ،واملحاكاة ،وخرائط جانيت �أو ،Gantt Chart
و�أ�سلوب امل�سار احلرج (تكلفة بريت  ،)PERTو�صفوف االنتظار ،ومناذج ماركوف ،و�أ�سلوب دلفي.
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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،
والذين يعرضون كل ما لديهم من مؤهالت وخربات؛ حتى يتمكنوا من العمل يف الوظيفة
واملؤسسة املثالية ،ويستخدم الخرباء واملختصني لفظ سوق العمل عىل اعتبار أنه اختصار لألسواق
املختلفة يف العامل.
ويعترب سوق العمل هو املكون الرئييس لالقتصاد وهو يرتبط بوجه عام بسوق رأس املال
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،
ونظ ًرا 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
شأنها أن ترتفع مبستوى املؤسسة ،حيث أن هبوط مستوى األجور يجعل العاملة تتكاسل يف
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
تقسيم هذه املهارات إىل-1 :مهارات شخصية ،وتتمثل يف الصدق واإلخالص يف العمل ،والثقة
بالنفس ،واتباع التعليامت واألوامر ،وإتقان التواصل يف العمل ،والقدرة عىل االندماج مع فريق
العمل ،والتعاون واالهتامم بالتفاصيل-2 .مهارات مهنية عامة ،وتتمثل يف مهارات القراءة
والكتابة ،ومهارات استخدام الحاسب اآليل ،ومهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة ،ومهارات
اإلنتاج والتفاعل مع اآلخرين ،والقدرة عىل إدارة األفراد ،ومهارات التقييم وتطوير العمل
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 محل ًيا .كام كان يف السابق بل تطورت األوضاع ليك تواكب
العرص الحديث والتكنولوجيا الحديثة ،ولذلك أصبح سوق العمل عن بعد هو املسيطر عىل الفرتة
خاصة بعد تفيش وباء فريوس كورونا والذي دفع الكثري من املؤسسات لجعل موظفيها
الحاليةً .
يعملون من داخل املنازل دون الحاجة إىل الذهاب إىل املكاتب وأماكن العمل تجن ًبا لإلصابة
بالفريوس.
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