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المنافسة هي الضامن للجودة 
سواء كانت وطنية أو أجنبية

سوق العمل.. المهارة ثم 
المهارة ثم المهارة

اأ�صا�صية لأي اقت�صاد يف العامل؛ لأنها توفر اأحد اأهم عنا�صر الإنتاج، فهي القوى  تعد �صوق العمل ركيزة 
الب�صرية القادرة على حتريك العمل وقيادته، والنظرية القت�صادية توؤكد اأن لهذا العن�صر �صوقا حتدد 
قيمة قوة العمل فيها من خالل املناف�صة، كما اأن املناف�صة هي ال�صامن الوحيد للجودة، �صواء كانت هذه 
القوى وطنية اأو اأجنبية اأو بني القوى الب�صرية وقوة الآلة، واإذا كانت هناك مناف�صة وجودة فال بد من 
تاأ�صي�س تنظيم لل�صوق، خا�صة عندما ت�صل املناف�صة اإىل م�صتويات توؤثر ب�صكل جوهري يف رفاهية الإن�صان 

واملجتمعات.

الذكاء ال�صناعي
بهذا  اهتم  البداية،  منذ  ال�صعودي  لالقت�صاد  املنظم  اأن  ونالحظ 
االقت�صاد  كان  وقت  ويف  اأ�صا�صية،  كدعامة  اأ�صا�صي  ب�صكل  املو�صوع 
ال�صعودية  الكوادر  النفط فقط، وكان تطوير  الوطني يعتمد فيه على 
يرتكز على ذلك بجهود �صركة اأرامكو، ثم ظهر القطاع البرتوكيماوي 
ومن ثم جامعة امللك فهد البرتول واملعادن، ثم تو�صع القطاع البنكي 
الكوادر  على  الطلب  تنامي  يتطلب  وكالهما  التعليمية،  واملوؤ�ص�صات 
املوؤهلة لهما حتى ت�صبعت ال�صوق، يف وقت كان فيه االقت�صاد العاملي 
واملحلي يتحركان ب�صكل قوي نحو قطاعات �صناعية وهند�صية وطبية 

ترتكز على االآلة والذكاء اال�صطناعي.
االقت�صاد ال ينتظر

والأن االقت�صاد ال ينتظر التعليم فقد مت ملء الفراغ بالعمالة االأجنبية، 
خا�صة يف املنا�صب القيادية والعالية املهارة، ومع الت�صبع هنا واملناف�صة 
بحاجة  كانت  العمل  �صوق  فاإن  هناك،  االأجنبي  اجلانب  من  احل��ادة 
حممد  االأم��ر  العهد  ويل  اأطلق  ولهذا  متاما،  جديد  عمل  اإط��ار  اإىل 
لتنمية  اململكة 2030  روؤية  �صلمان، برناجما جديدا �صمن برامج  بن 
وتعزيز  العر�ض  جانب  يف  اخللل  اإ�صالح  اأج��ل  من  الب�صرية؛  امل��وارد 

الطلب على الكادر ال�صعودي املوؤهل يف قطاعات امل�صتقبل خ�صو�صا.
تنمية املوارد

ويختلف برنامج تنمية املوارد الب�صرية عن كل اجلهود ال�صابقة يف عدة 
ال�صابقة كانت مق�صورة على  العمل  اأن خطط  واأهمها  اأولها  جوانب، 
ال�صغط  على  تعتمد  املبادرات  وكانت  ال�صعودة،  اأو  التوطني،  مفهوم 
تتحقق  ال  عندما  اخلا�ض،  القطاع  على  الغرامات  بفر�ض  النظامي 
اأ�صا�صية جلانب العر�ض من  ن�صب معينة يف ال�صعودة ودومنا معاجلة 
تبنى  كانت  ال�صعودة  م�صاريع  اأن  هو،  االآخ��ر  واالأم��ر  وخالفه.  تاأهيل 
على جهود حكومية، دومنا م�صوؤولية مبا�صرة اأو م�صاركة وا�صحة من 
اجلهات االأخرى ذات العالقة، لكن مع الربنامج اجلديد فاإن مفهوم 
فقد  العر�ض،  م�صتويات  اإليه  �صت�صل  ملا  نتيجة طبيعية  ياأتي  التوطني 

الربنامج  اأن  اإىل  االجتماعية  والتنمية  الب�صرية  امل��وارد  وزي��ر  اأ�صار 
يهدف اإىل ح�صول 80% من اخلريجني على الفر�ض الوظيفية املنا�صبة 
خالل 12 �صهرا من تخرجهم، ورفع ن�صبة التوطني يف الوظائف عالية 

املهارة اإىل %40.
مواطن �صعودي

�صهرا،   12 خالل  املنا�صبة  الوظيفة  عبارة  اإىل  هنا  االإ�صارة  وجت��در 
فالعر�ض يف �صوق العمل يكون فعاال عندما يكون طالبو العمل منا�صبني 
من�صات  يف  وجودهم  جمرد  ولي�ض  وظائف،  من  طرحه  مت  ملا  متاما 
فالربنامج  االأهمية،  اأن هناك عبارتني يف غاية  كما  التوظيف،  طلب 
الوظائف عالية  مناف�صا عامليا يف  ال�صعودي  املواطن  يكون  الأن  ي�صعى 
نوعية  حيث  من  العر�ض  جانب  اإ�صالح  يت�صمن  فالتوطني  املهارة، 
يجب  اأنه  توؤكد  العالية  املناف�صة  اأن  كما  عر�صها،  املطلوب  الوظائف 
تتنا�صب مع هذه  الوظائف متلك مهارات عالية  لهذه  املتقدمني  على 

الوظائف. 
توظيف

للربنامج،  كبر  حتد  هو  وظيفة  على  اخلريجني  من   %80 فح�صول 
�صنويا،  خريج  األ��ف   400 نحو  هناك  اأن  اإىل  ت�صر  فاالإح�صائيات 
اإىل 28% يف بع�ض املناطق، فالعمل  النمو بن�صب ت�صل  ا�صتمرار  ومع 
األف  ل���320  وظائف  اإيجاد  يعني  �صهرا   12 خالل   %80 توظيف  على 
االقت�صادية  القطاعات  يف  مماثال  منوا  يتطلب  وهذا  �صنويا،  خريج 
عن�صر  على  الرتكيز  الأن  كافية،  وظ��ائ��ف  توفر  حتى  وال�صناعية 
املق�صود  فهم  اإىل  يقودنا  ما  هذا  بذاته.  كافيا  يكون  ال  قد  االإح��الل 
امل��وارد  وزارة  جهود  على  جناحه  يف  يرتكز  ال  فهو  ال��ربن��ام��ج،  م��ن 
الب�صرية فقط، بل ال بد من م�صاركة وزارات اأخرى، من اأهمها التعليم 

وال�صناعة. 
م�صتقبل وظيفي

ولتحقيق هذا، فقد ت�صمن الربنامج اإن�صاء وحدة ا�صت�صراف العر�ض 
والطلب، وتكون معنية باال�صت�صراف والتنبوؤ بالتخ�ص�صات املطلوبة يف 
امل�صتقبلية،  الروؤية والقطاعات اجلديدة  ال�صعودي وبرامج  االقت�صاد 
ال�صباب ممن  تاأهيل  واإع��ادة  املهارات  لت�صريع  مبادرة  اأن هناك  كما 
تخ�ص�صوا يف تخ�ص�صات لي�ض لها م�صتقبل وظيفي، وذلك من خالل 

ال�صراكة مع القطاع اخلا�ض. 
تنمية القدرات

قطاع  جانب  يف  اأ�صا�صيا  �صيكون  الب�صرية  القدرات  تنمية  وبرنامج 

 ،، منافسة المواطن السعودي 
في سوق العمل تتطلب وجود 

تعليم منافس أوال

حياتنا العملية
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جولة بين تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي

مقــال

أمل بنت عبد العزيز الحسين

مديرة إدارة مركز االتصال
معهد اإلدارة العامة

ال�صناعة والتعدين، الأن هذا القطاع بالذات ي�صكل م�صتقبل االقت�صاد 
اإيجاد  اأ�صا�صي يف  دور  له  �صيكون  فالربنامج  النفطي،  ال�صعودي غر 
الكفاءات والقدرات القادرة على اإحداث نقلة كربى يف هذا القطاع، 
قطاعات  حتريك  عن  نتجت  التي  الكبرة  بالنجاحات  يذكرنا  وهذا 
الذكاء  ال�صريع يف قطاعات  التقدم  اأن  النفط والبرتوكيماويات، كما 

اال�صطناعي يتطلب تقاربا ن�صطا بني وزارتي التعليم وال�صناعة.
املخطط ال�صعودي

مفهوم  بتحقيق  العر�ض  اإ�صالح  جانب  يف  التعليم  دور  يت�صح  وهنا 
يكون  الوظائف  اإىل  فالو�صول  عامليا،  مناف�ض  ال�صعودي  امل��واط��ن 
كونها  هي  الوظائف  يف  االأ���ص��ل  ك��ان  واإذا  الكفاءة،  وج��ود  مب�صتوى 
لها؛ الأن  املواطن كفوؤا  اأال يكون  اأوال، لكن هذا ال يعني  للمواطن  حقا 
الت�صبث مبفهوم حق العمل للمواطن دون كفاءة يعني فقدان االقت�صاد 
روؤية  برامج  من  عديد  حتقيق  يعطل  ما  التناف�صية  قدراته  ال�صعودي 
اململكة 2030، فاملخطط ال�صعودي ي�صعى اإىل حتقيق مفهوم حق العمل 
للمواطن وجناح االقت�صاد يف التقدم، ولذا لن يتم جت�صر هذه الفجوة 

بني املو�صوعني ما مل يكن هناك تاأهيل قوي للخريجني.
التعلم

اإطارا الإعداد املواطن ل�صوق  الب�صرية، يوفر  وبرنامج تنمية القدرات 
فر�ض  اإتاحة  خالل  من  ا�صتدامة  وحتقيق  مناف�صا  فيها  يكون  عمل 
التغرات  اأن  يعني  م��ا  م��واط��ن،  لكل  احل��ي��اة  م��دى  امل�صتمر  التعلم 
التعليم  على  حينها  يف  �صتنعك�ض  وال�صناعة  االقت�صاد  يف  امل�صتقبلية 
الذي �صيعيد تاأهيل املجتمع مبختلف االأعمار للمو�صوعات امل�صتجدة، 
االأطفال،  ريا�ض  وهي  مبكرة،  مرحلة  من  باملواطن  يهتم  فالربنامج 
امتدادا اإىل اأن يتخرج من املرحلة اجلامعية ويدخل �صوق العمل، وما 
تتطلب  العمل  �صوق  يف  ال�صعودي  املواطن  مناف�صة  اأن  كما  ذلك،  بعد 
وجود تعليم مناف�ض اأوال، ولهذا يركز الربنامج على الت�صنيف العاملي 
للجامعات، بو�صول �صت جامعات �صعودية �صمن اأف�صل 100 جامعة يف 
العامل، وحتقيق جامعة امللك �صعود مركزا �صمن اأف�صل ع�صر جامعات 

عاملية اأي�صا. 
جميع  يف  اخلريجني  و�صول  ل�صمان  للتعليم  عاملية  مناف�صة  ولتحقيق 
مهما  دورا  يت�صمن  الربنامج  فاإن  املن�صودة،  امل�صتويات  اإىل  املراحل 
لهيئة تقومي التعليم، لتحديد املهارات للمهن القطاعية وو�صع احللول 
ومهارات  للوظائف  املطلوبة  املهارات  بني  الفجوة  ملعاجلة  املنا�صبة 

االأفراد.

 ،، التغيرات المستقبلية في 
االقتصاد والصناعة ستنعكس 

على التعليم الذي سيعيد تأهيل 
المجتمع

الذكاء اال�صطناعي )AI( هو قدرة اآلة اأو برنامج اأو نظام على التعلم والتكيف من خالل التجربة. ويتطور الذكاء اال�صطناعي ب�صرعة وله 
تطبيقات يف العديد من ال�صناعات اليوم، منها الرعاية ال�صحية، وال�صفر، والتمويل، وغرها، والتي ميكن اأن ت�صاعد يف حل امل�صكالت وزيادة 
الكفاءة يف مكان العمل وت�صريع العمليات وتوفر املال وحت�صني جتربة العمالء. ويحتوي الذكاء اال�صطناعي على تطبيقات ال حدود لها، فاإليك 

ا من اأكرث ا�صتخداماته �صيوًعا يف خمتلف القطاعات: بع�صً
1� الت�صوق عرب االإنرتنت:

- روبوتات الدرد�صة.
- تقنية التو�صيات املقرتحة وفًقا الهتمام ال�صخ�ض.

- تقنية البحث بال�صورة.
- تقنية حمرك البحث الدقيق املفلرت.

- تتبع ال�صحنات والطلبات الدقيق.
- تقنية ملفات تعريف االرتباط: ال �صك اأنه واجهتك هذه الر�صالة اآالف املرات عند ت�صفّحك املواقع االإلكرتونية: "ي�صتخدم موقعنا ملفات 
تعريف االرتباط – الكوكيز )cookies( لتح�صني جتربة الت�صفح لديك"، لكن هل تعلم معناها؟ هذه املعلومات �صتمكنك من اال�صتفادة من 

الذكاء اال�صطناعي يف الت�صويق االإلكرتوين باالإ�صافة للعديد من املزايا.
2� املركبات ذاتية القيادة:

 )GPS( اأنظمة املالحة يف ال�صيارة ونظام حتديد املواقع العاملي - �صيارة بال �صائق، ت�صتطيع تفادي احلوادث واالأماكن اخلطرة مب�صاعدة 
والكامرات والرادار؛ مما يجعلها م�صتقلة بالكامل.

3- التعرف على الوجه:
- ت�صتخدم تقنية الذكاء اال�صطناعي يف التعرف على الوجه؛ لل�صماح بت�صجيل الدخول يف اأي جهاز اأو اأي تطبيق باأمان.

4- االألعاب:
جميع  يف  وتفكر  الالعبني  بحركات  االآالت  تتنباأ  حيث  وواقعية،  حتدًيا  اأكرث  الفيديو  األعاب  جلعل  الذكاء  تقنية  االألعاب  �صركات  ت�صتخدم   -

احلركات امل�صادة املمكنة عند التناف�ض �صد الب�صر.
5� و�صائل التوا�صل االجتماعي:

-جتمع من�صات التوا�صل كميات كبرة من البيانات حول االأ�صخا�ض امل�صجلني؛ لتقدم تو�صية باملن�صورات، كل ح�صب اهتمامه.
6� ال�صفر:

- من خالل عدد من املواقع يتم اقرتاح اأف�صل الفنادق ورحالت الطران والرتفيه؛ بناء على الكلمات الرئي�صية التي يتم البحث عنها وباأقل 
االأ�صعار ومقارنتها اأي�صا باملواقع االأخرى.

7- الرعاية ال�صحية:
- خدمة الك�صف لدى اأكرب اال�صت�صاريني عرب املواقع والتطبيقات الطبية بال�صوت وال�صورة و�صرف العالج املنا�صب يف وقت وجيز.

8� الروبوتات:
- روبوت "هوندا اأ�صيموا" يف معر�ض "اإك�صبو" يعترب منوذج لالإن�صان االآيل، يبلغ طوله 130 �صم، ويزن 54 كم، وهو رائد ف�صاء �صغر يرتدي 

حقيبة على ظهره وي�صتطيع امل�صي اأو الرك�ض على قدمني ب�صرعات ت�صل اإىل 6 كم/�صاعة وقادر على التفاعل ب�صكل اأف�صل مع الب�صر.
.Apple امل�صاعد ال�صخ�صي ال�صهر من �صركة Siri 9� تطبيق

10� تطبيق Cortana امل�صاعد ال�صخ�صي من �صركة Microsoft الذي يقدم امل�صاعدة باالأوامر ال�صوتية.
11� تطبيق Google Assistant امل�صاعد ال�صخ�صي من جوجل: يقدم خدمة االأوامر ال�صوتية وغرها من اخلدمات الفعالة.

12� تطبيق Amazon Alexa امل�صاعد االفرتا�صي من �صركة اأمازون: لتقدمي خدمات التفاعل ال�صوتي وغرها.
هذه بع�ض من التطبيقات املوجودة حالًيا، والتي من املتوقع ظهورها قريًبا؛ نظًرا للتطورات التقنية امل�صتمرة.

حياتنا العملية
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حـــــوار

الو�صع العام للموارد الب�صرية
احلالية  االإ�صرتاتيجية  هي   2030 اململكة  روؤي��ة  اأن  فيه  �صك  ال  مما 
ل عليها اململكة ومواطنيها يف  وامل�صتقبلية االأبرز والطموحة التي ُتعوِّ
ارتياد اآفاق تنموية غر م�صبوقة يف كافة املجاالت، والتي من بينها 
الو�صع  تقييم  ال�صعيل  اأ.عبدالرحمن  يبدي  حيث  الب�صرية،  امل��وارد 
اأن  موؤكَدا   ،2030 اململكة  روؤي��ة  �صوء  يف  حالًيا  امل��وارد  لهذه  العام 
الروؤية  برامج  اإطالقها �صمن  التي مت  واملبادرات احلالية  اخلطط، 
اآليات  حرية  ال�صعودي  العمل  �صوق  منح  يف  كبر  ب�صكل  اأ�صهمت 

العر�ض والطلب، واملرونة الالزمة.
وللمهارات  الوطنية،  للكوادر  ج��اذًب��ا  املحلي  العمل  �صوق  واأ�صبح 
ومزايا  االأج��ور  تناف�صية  على  ذلك  وانعك�ض  االأجنبية،  والكفاءات 
العمل، واالأمان الوظيفي الذي �صجع الكثر من هذه الكوادر للعمل 
االأ�صباب  انتفت  وبالتايل  اخلا�ض؛  القطاع  و�صركات  موؤ�ص�صات  يف 
ال�صلبية ال�صابقة التي كانت جتعل املواطنني يف�صلون العمل احلكومي 

على العمل يف القطاع اخلا�ض.
التعايف من اجلائحة

ويف �صوء الروؤية الثاقبة للقيادة الر�صيدة-يحفظها اهلل-التي تتعاطي 
اأزمة كورونا التي اجتاحت  بحنكة واقتدار مع كافة الق�صايا واإدارة 
جميع دول العامل، يتطرق املدير العام للموارد الب�صرية مبعهد االإدارة 
العامة اإىل اآثارها يف �صوق العمل وجمتمع االأعمال ال�صعودي، ومدى 
واملجتمع  العمل،  �صوق  ف��اإن  معروف  هو  "كما  بقوله:  منها،  تعافيه 
االأخ��رى  العامل  دول  �صاأن  �صاأنه  ال�صعودية  يف  عام  ب�صكل  الوظيفي 
ت�صرر ب�صبب تداعيات جائحة كورونا، ولكن مع اإدارة اململكة الفاعلة 
واملبادرات  اخلا�ض،  للقطاع  م  ُق��دِّ ال��ذي  الكبر  والدعم  للجائحة، 
اأ�صحاب االأعمال، ا�صتطاع القطاع  التي عملت على رفع العبء عن 
وب��داأت  للجائحة.  االأك��رب  ال�صلبية  التداعيات  من  امل��رور  اخلا�ض 
ب�صكل طبيعي،  االأعمال  �صيئا ف�صيئًا. وحاليًا عادت  تتح�صن  االأجواء 

وبداأنا ن�صاهد اإعالنات التوظيف واال�صتقطاب".
التمكني االقت�صادي واالإداري للمراأة

وات�صاًقا مع التوجهات احل�صارية الع�صرية للمملكة وما ت�صهده من 
اخلا�صة  املوؤ�صرات  اأبرز  اأ.ال�صعيل  يطرح  تنموية متالحقة؛  طفرات 
بكل من التمكني االقت�صادي واالإداري للمراأة ال�صعودية، م�صًرا اإىل 
اأن اململكة حققت قفزات نوعية، وزادت م�صاركة املراأة االقت�صادية 
يف �صوق العمل وانعك�صت اجلهود والت�صريعات االإ�صالحية التي متت 

م�صتهدفات  على   2030 اململكة  روؤي��ة  وفق  االأخ��رة  ال�صنوات  خالل 
مت��ك��ني امل�����راأة، ح��ي��ث ب��ل��غ م��ع��دل امل�����ص��ارك��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ل��الإن��اث 
حني  يف   ،2020 بنهاية   %33،5 ف��وق  فما  �صنة   15 من  ال�صعوديات 
ت�صاعفت ن�صبة م�صاركة املراأة يف �صوق العمل من 17% اإىل %31.8، 
ن�صبة  اإىل  للو�صول  لعام 2030م  الروؤية  م�صتهدف  بذلك  متجاوزين 
30%. كما بلغت ن�صبة الن�صاء يف املنا�صب االإدارية املتو�صطة والعليا 
املا�صي 2020. كما  العام  العام واخلا�ض خالل  القطاعني  30% يف 
اأظهرت املوؤ�صرات ارتفاع ن�صبة الن�صاء ال�صعوديات يف اخلدمة املدنية 

اإىل 41.02% بنهاية 2020.
م�صتجدات بيئة و�صوق العمل

بيئة  حول  نظره  وجهة  الب�صرية  امل��وارد  م�صت�صار  اأ.ال�صعيل  ويطرح 
العمل واجلديد فيها، قائاًل: "لدينا اإميان كامل باأن كفاءة وجاذبية 
واإنتاجية �صوق العمل ال�صعودي ترتبط ببيئة العمل ب�صكل عام، ولهذا 
العديد من  والتنمية االجتماعية  الب�صرية  املوارد  اأطلقت وزارة  فقد 
املبادرات، والربامج الهادفة اإىل حتقيق ذلك. على �صبيل الذكر ال 
احل�صر برنامج حماية االأجور، واالإ�صرتاتيجية الوطنية ل�صوق العمل، 
العمل  �صوق  اإليها  يحتاج  التي  العمل  اأمناط  درا�صة  على  كما عملت 
حالًيا وم�صتقباًل. واأحدثت الت�صريعات الالزمة واملن�صات احلا�صنة 
متخ�ص�صة  من�صات  عرب  احلديثة  العمل  اأمن��اط  تفعيل  ومت  لها، 
عن  العمل  ومن�صة  امل��رن،  العمل  ومن�صة  احلر،  العمل  من�صة  هي 
واالأخ��رى  الفينة  بني  ما  حيث  في�ض،  من  غي�ٌض  يعترب  وه��ذا  بعد، 
ال�صوق  العمل وجعل  بيئة  جند مبادرات وم�صروعات هدفها حت�صني 

ال�صعودي اأكرث جاذبية واإنتاجية".
على  اأث��رت  التي  امل�صتجدات  اأب��رز  حول  نظره  وجهة  اأو�صح  كذلك 
�صوق العمل ال�صعودي، حيث يرى اأن هناك الكثر من املبادرات التي 
اأثرت اإيجابًا على �صوق العمل ال�صعودي، لعل اأبرزها مبادرة حت�صني 
العالقة التعاقدية للعمالة الوافدة، وبرنامج حماية االأجور، وكذلك 
متكني  يخ�ض  فيما  واللوائح  واالأنظمة  الت�صريعات  على  تعديالت 
من�صاآت  العمل يف  بيئة  املوحد يف  التنظيم  قرار  �صدور  مثل  امل��راأة، 

 ،، إطالق العديد من المبادرات 
المؤثرة في تنافسية سوق العمل 

والقضاء على التستر التجاري

"�صبوتنيك"،  العاملية  الأنباء  وكالة  مع  حواره  يف 
املدير  ال�صعيل،  حممد  بن  اأ.عبدالرحمن  حتدث 
العامة،  الإدارة  مبعهد  الب�صرية  للموارد  العام 
الق�صايا  من  العديد  عن  الب�صرية،  املوارد  م�صت�صار 
للموارد  العام  الو�صع  تقييمه  اأبدى  فقد  املهمة. 
اململكة  روؤية  �صوء  يف  حالًيا  ال�صعودية  الب�صرية 
الأعمال  وجمتمع  العمل  �صوق  تعايف  ومدى   ،2030

القت�صادي  والتمكني  كورونا،  جائحة  اآثار  من 
املواطن  ونظرة  ال�صعودية،  للمراأة  والإداري 
واخلا�س.  العام  القطاعني  يف  للعمل  ال�صعودي 
واملبادرات  احلكومية  اجلهود  ا�صتعر�س  كذلك 
املتعلقة باملتقاعدين، والباحثني عن العمل، و�صوق 
التجاري،  والت�صرت  ومكا�صبها القت�صادية،  العمل، 
العالقة  حت�صني  مبادرة  على  ال�صوء  وت�صليط 

التعاقدية. واإليكم التفا�صيل.

أ.عبد الرحمن الشعيل 
مدير عام الموارد البشرية بالمعهد

في حوار مع وكالة األنباء العالمية »سبوتنيك«:

مشاركة المرأة السعودية في 
سوق العمل تتجاوز مستهدف 

%31,h8 رؤية 2030 بنسبة
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دون  العمل  حق  يف  واملواطنات  املواطنني  وت�صاوى  اخلا�ض،  القطاع 
ملواكبة  واللوائح  االأنظمة  لتحديث  دائم  �صعي  هناك  اأن  كما  متييز، 

املتغرات ومتطلبات املرحلة الراهنة.
دعم املن�صاآت

ولعل ذلك ينقلنا اإىل حديث اأ.عبدالرحمن ال�صعيل حول اأبرز اجلهود 
احلكومية باململكة اخلا�صة بربامج ومبادرات دعم املن�صاآت، فيلفت 
اإىل اأن الهيئة العامة للمن�صاآت ال�صغرة واملتو�صطة "من�صاآت" اأُن�صئت 
املن�صاآت  ه��ذه  قطاع  تنظيم  يف  اأهدافها  وتتلخ�ض  2016م،  ع��ام 
العاملية؛  املمار�صات  الأف�صل  وفقًا  ورعايته  وتنميته  ودعمه  باململكة 
وذلك لرفع اإنتاجية هذه املن�صاآت وزيادة م�صاهمتها يف الناجت املحلي 
"من�صاآت"  وتعمل  بحلول عام 2030م.  اإىل %35  االإجمايل من %20 
وفكر  ثقافة  لن�صر  وم�صروعات  برامج  ودع��م  وتنفيذ  اإع���داد  على 
العمل احلر وروح ريادة االأعمال واملبادرة واالبتكار، وتنويع م�صادر 
الدعم املايل للمن�صاآت، وحتفيز مبادرات قطاع راأ�ض املال اجلريء، 
ت�صنف  التي  امل�صاريع  لتمويل  واملعاير  ال�صيا�صات  و�صع  جانب  اإىل 
على اأنها م�صاريع �صغرة ومتو�صطة، وتقدمي الدعم االإداري والفني 
واملالية،  والفنية  االإداري��ة  قدراتها  تنمية  يف  وم�صاندتها  للمن�صاآت 
فيتوىل  بالتدريب،  يتعلق  فيما  اأما  الب�صرية.  وامل��وارد  والت�صويقية، 
ويتوىل  العام،  القطاع  وتطوير موظفي  تدريب  العامة  االإدارة  معهد 
�صندوق تنمية املوارد الب�صرية )هدف( تاأهيل القوى العاملة الوطنية 
للعمل يف القطاع اخلا�ض وذلك عرب عدة برامج ومبادرات حمفزة.

ثقافة العمل بالعام واخلا�ض
والفعالة؛  الهادفة  والربامج  وامل��ب��ادرات  امل�صتجدات  هذه  ظل  ويف 
ُيثار الت�صاوؤل حول ثقافة العمل التي حتكم نظرة املواطن ال�صعودي 
للعمل بكل من القطاعني العام واخلا�ض وتف�صيالته، وهو ما ي�صلط 
اأ.ال�صعيل عليه ال�صوء، مبيًنا اأنه على الرغم من اأن ثقافة العمل يف 
جهود  بف�صل  ال�صباب  بني  �صائدة  حاليًا  اأ�صبحت  اخلا�ض  القطاع 
الب�صرية  املوارد  وزارة  راأ�صها  وعلى  الوطنية،  واملوؤ�ص�صات  الوزارات 
والتنمية االجتماعية، اإال اأن فكرة التم�صك بالعمل يف القطاع العام 

كما  الوطنية،  الكوادر  من  ن�صبة  توجه  ماثلة يف  ما  اإىل حد  الزال��ت 
تعترب م�صاألة االزدواجية التي كان يعاين منها �صوق العمل املحلي هي 
اأحد اأ�صباب هذا التباين. من هنا جاءت فكرة القيادة الر�صيدة يف 
دمج وزارة اخلدمة املدنية املخت�صة يف القطاع العام بوزارة العمل 
املخت�صة بالقطاع اخلا�ض يف كيان واحد، حتت م�صمى وزارة املوارد 
اإىل  تهدف  التي  املعاجلات  كاأحد  االجتماعية،  والتنمية  الب�صرية 
املبادرات،  باإطالق  التالية  تلتها اخلطوة  اإزالة هذه االزدواجية. ثم 
واالأنظمة، والت�صريعات التي تقل�ض الفجوة يف املزايا الوظيفية بني 
القطاعني وكذلك حت�صني بيئة العمل لتكون اأكرث جاذبية للمواطنني.

املتقاعدون والباحثون عن العمل
اأ.عبدالرحمن  وم�صت�صارها  الب�صرية  امل���وارد  ع��ام  مدير  وي��ربز 
مت  اأنه  فيذكر  للمتقاعدين،  املقدمة  والربامج  احللول  اأهم  ال�صعيل 
العامة  املوؤ�ص�صة  لعمالء  يتيح  الذي  )تقدير(  برنامج  اإطالق  حديثًا 
على  احل�صول  وم�صتفيدين  متقاعدين  من  االجتماعية،  للتاأمينات 
واملزايا  التمويل،  ت�صمل: حلول  متنوعة  م�صارات  خدمات مميزة يف 
حتقيقا  والتطوع؛  املتقاعدين،  خربات  من  واال�صتفادة  والعرو�ض، 
للم�صوؤولية االجتماعية، وح�صور االأن�صطة والفعاليات، وذلك بالتعاون 

مع �صركاء برنامج )تقدير( من القطاع اخلا�ض.
العمل،  للباحثني عن  الداعمة  والتنظيمات  باحلوافز  يتعلق  ما  واأما 
والتنظيمات، مثل خدمة  "هناك حزمة من هذه احلوافز  في�صيف: 
مل�صاعدة  تهدف  والتي  الوظائف احلكومية )جدارة(،  على  التقدمي 
وبرنامج )طاقات(  العام،  القطاع  الباحثني عن عمل يف  املواطنني 
)حافز(  برنامج  كذلك  اخلا�ض.  القطاع  يف  العمل  عن  للباحثني 
للباحثني عن العمل، والذي يوفر م�صاعدة مالية �صهرية للباحثني عن 

العمل، باالإ�صافة اإىل توفر برامج تدريبية لتاأهيلهم".

تناف�صية �صوق العمل
وحول االأثر املبا�صر لهذه املبادرات يف تناف�صية �صوق العمل ال�صعودية 
التناف�صية  موؤ�صرات  يف  ت�صنيفه  ورف��ع  العاملية  العمل  اأ���ص��واق  مع 
الدولية، ي�صدد اأ.عبدالرحمن ال�صعيل على اأن هذه املبادرات هي اأحد 
ثمار برنامج التحول الوطني وروؤية 2030م، حيث تعمل على حتقيق 
مرونة  على  �صينعك�ض  بدوره  والذي  العمل،  �صوق  يف  جذري  اإ�صالح 
العاملية  ال�صركات  ا�صتقطاب  مبادرة  مع  وتتوافق  وجاذبيته  ال�صوق 

 ،، المملكة تصعد عالمًيا 
للمرتبة 13 في مؤشر كفاءة 

سوق العمل

حــــوار

وحت�صني  العاملني،  تنقل  و�صهولة  مرونة  من  تتيح  مبا  اململكة،  اإىل 
العمل، وم�صاعدة  �صوق  تناف�صية  وبالتايل رفع  التعاقدية؛  عالقاتهم 
اإىل  التوظيف،  عملية  ومرونة  الكفاءات  توفر  يف  االأعمال  اأ�صحاب 
جانب تعزيز توطني الوظائف للمواطنني. وللعلم فاإن اململكة �صعدت 
التناف�صية  لتقرير  وفًقا  العمل  املرتبة 13 يف موؤ�صر كفاءة �صوق  اإىل 
العاملي، واأ�صبحت ع�صًوا يف جمل�ض اإدارة منظمة العمل الدولية، مما 
ينعك�ض على املكانة والثقة التي تتمتع بها اململكة يف املنظمة ودورها 
العمل  معاير  حول  ال�صيا�صات  وبناء  القرارات  �صناعة  يف  الفعال 
الدولية؛ وهو ما يعك�ض جاذبية اال�صتثمار املحلية والعاملية يف اململكة، 
كما اأنه املولِّد الرئي�ض للوظائف. كما اأنه باإطالق هذه املبادرات تكون 
اململكة ا�صتوفت ال� 9 ركائز الرئي�صة املطلوبة من ِقَبل منظمة العمل 
الدولية )ILO( لبناء �صوق عمل جاذب، ومتثل حرية انتقال العمالة 
وت�صهيل اإجراءات اخلروج والعودة اأحد اأهم الركائز التي كان يحتاج 

�صوق العمل لتح�صني اإجراءاتها.
مكا�صب اقت�صادية

جناها  ال��ت��ي  االقت�صادية  املكا�صب  اأب���رز  اأ.ال�صعيل  وي�صتعر�ض 
االقت�صاد ال�صعودي من هذه املبادرات الهادفة اإىل تطوير، وحت�صني 
ظروف وبيئة العمل بكافة مكوناتها، حيث تتعدد اآثارها االقت�صادية 
ورفع  وتطوره،  العمل  �صوق  مرونة  حتقيق  منها:  والتي  االإيجابية، 
اإنتاجية القطاع اخلا�ض، ورفع ن�صبة التوطني وا�صتقطاب الكفاءات 
وامل�صاهمة  التجاري،  الت�صرت  وحماربة  العالية،  املهارات  واأ�صحاب 
االآث��ار  وه��ذه  2030م.  اململكة  روؤي��ة  برنامج  م�صتهدفات  حتقيق  يف 
تاأثرها، و�صي�صبح  االإيجابية بداأنا ن�صعر بها بالفعل ولكن �صيزداد 
الناجت  اإن �صاء اهلل. وبلغة االأرق��ام، فقد ارتفع  جليًا يف قادم االأيام 
م   2021 عام  من  الرابع  الربع  يف   %6.7 بن�صبة  االإجمايل  املحلي 
الثالث  الربع  وباملقارنة مع  املماثل من عام 2020م،  بالربع  مقارنة 

من عام 2021 م فقد حقق منوا بلغ %1.6.
ظاهرة الت�صرت التجاري

وعلى �صعيد مت�صل، يرى اأ.ال�صعيل اأن لهذه املبادرات دور فعال يف 
اململكة  روؤي��ة  م�صتهدفات  كاأحد  التجاري  الت�صرت  ظاهرة  من  احلد 
اال�صتعانة  ن�صبة  رفع  العمل يف  بيئة  اأ�صهمت يف حت�صني  فقد  2030؛ 
ا�صتقطاب  وكذلك  اخل��ا���ض،  القطاع  جميع  يف  الوطنية  بالعمالة 
الكفاءات اخلارجية، وت�صجيع التناف�ض، واحلد من العمالة ال�صائبة، 
اإ�صافة لنوعية االأيدي العاملة الوافدة التي �صيتم ا�صتقدامها، حيث 

اإجراءات  ال�صابقة يف  القيود  التجاري هي  الت�صرت  اأهم م�صببات  اإن 
حرية انتقال العامل الوافد يف حالة توفر فر�صة و�صع وظيفي اأف�صل، 
ظاهرة  يف  كبر  انح�صار  حدث  والربامج،  املبادرات  تلك  وبتطبيق 
على  بالق�صاء  اخلا�صة  املبادرات  اإىل  باالإ�صافة  التجاري،  الت�صرت 

الت�صرت ب�صكل عام.

حت�صني العالقة التعاقدية
مبعهد  الب�صرية  امل��وارد  عام  مدير  ال�صعيل  اأ.عبدالرحمن  ويختتم 
العالقة  حت�صني  م��ب��ادرة  على  بالرتكيز  حديثه،  العامة  االإدارة 
التعاقدية، والتي اأ�صار اإليها �صابًقا، مبيًنا اأبرز اجلوانب واخلدمات 
التي ت�صمنتها، قائاًل: "�صملت املبادرة 3 خدمات رئي�صة هي: خدمة 
النهائي.  والعودة واخلروج  الوظيفي، وخدمة اخلروج  التنقل  حرية 

وتف�صياًل، هي كما يلي:
اأوال: خدمة التنقل الوظيفي: وهي خدمة تنظم عمليات التنقل 
الوظيفي للوافدين من من�صاأة اإىل اأخرى مبا يتوافق مع العقود 

املوثقة بني الطرفني وتتطلب مراعاة جمموعة ال�صوابط.
ثانيا: خدمة اخلروج والعودة: وتتيح هذه اخلدمة للعامل الوافد رفع 
طلب اإ�صدار تاأ�صرة اخلروج والعودة خالل �صريان عقد العمل املوثق 

الكرتونيًا
ثالثا: خدمة اخلروج النهائي: وتتيح هذه اخلدمة للعامل الوافد 

رفع طلب اإ�صدار تاأ�صرة اخلروج النهائي للمغادرة بعد انتهاء عقد 
العمل املوثق اأو خالل �صريانه الكرتونيًا".

اأن هذه  ال�صعودي، يرى  العمل  �صوق  اأثرها على  بتقييم  يتعلق  وفيما 
ال�صعودية  الب�صرية  املوارد  وزارة  روؤية  اإطار دعم  املبادرة جاءت يف 
وتنمية  ومتكني  ج��اذب  عمل  �صوق  بناء  يف  االجتماعية  والتنمية 
�صوق  جاذبية  يزيد  ما  وهو  العمل،  بيئة  وتطوير  الب�صرية  الكفاءات 
العمل ال�صعودي لل�صركات العاملية، ويق�صي على ت�صرب الكفاءات من 
�صوق العمل، ويجعل ال�صوق ال�صعودية من اأكرث اأ�صواق العمل جاذبية 

يف املنطقة.

 ،، جهود حكومية فعالة لدعم 
المنشآت وزيادة مساهمتها في 
الناتج المحلي اإلجمالي إلى %35
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العملية التدريبية وقلق االمتحانات

مقــال

أ.معاذ حسين احمد عمده
رئيس قطاع المحاسبة

فرع معهد اإلدارة العامة 
مكة المكرمة

تبقى االختبارات كابو�ًصا يطارد الطالب يف جميع مراحل التعليم والتدريب يف نهاية كل ف�صل 
ثقيلة  االختبارات  فاأيام  ر�صوب،  اأو  عملية جناح  االختبارات  على هذه  يرتتب  درا�صي، طاملا 
ا كبًرا من جمهوداتهم العقلية واجل�صدية، وقد يت�صاءل الكثر  وت�صتنزف من الطالب قدرً 

منا حول جدوى ا�صتخدام هذا االأ�صلوب يف عملية التقييم للمتدربني. 
حقيقًة، خالل �صنوات حت�صيلي العلمي كباقي الدار�صني، تخلل هذه الرحلة الكثر من القلق 
والتوتر ولكن دائمًا ما كان ُيلح على هذا الت�صاوؤل!؟!؟! )ما الداعي من هذا التوتر النف�صي( 
الطالب  بها  التي مير  العلمي  التح�صيل  قوية من عقبات  �صك متثل عقبة  بال  فاالمتحانات 

خالل رحلتهم العلمية، طالت اأو ق�صرت؛ كي ي�صلوا اإىل ما ي�صبون اإليه. 
وحاليًا، ومن خالل جتربتي يف عامل التدريب؛ تكونت لدي قناعة �صخ�صية حول اأهمية مرور 
املتدربني-بالذات-مبثل هذِه االأجواء املتوترة التي يعي�صها املتدرب خالل فرتة االمتحانات عن 
ق�صد. فالهدف الرئي�ض من االمتحانات يف الربامج التدريبية-من وجهة نظري-هو خلق بيئة 
يز بيئة التدريب املحرتف،  حتاكي الواقع الذي �صوف يواِجُهُه املتدرب يف امل�صتقبل وهذا ما ميِّ

مثل ما يحدث يف �صهادات التدريب االحرتافية املختلفة.
ففي واقع البيئة الوظيفية يواجه املوظف نوعني رئي�صني من املهام: االأول هي هذه املهام التي 
تتطلب وقتًا وجمهودًا كبرين وعلى االأغلب تكون متعلقة بالتخطيط والتطوير ب�صكل عام؛ لذلك 
تعمل الربامج التدريبية املميزة على حماكاة الواقع من خالل الفرو�ض التدريبية التي تعتمد 
على تنمية قدرات املتدربني على التخطيط والتحليل والنقد واملالحظة للظواهر املختلفة حلل 

مثل هذه امل�صكالت التي قد يواِجهونها يف الواقع امل�صتقبلي. 
على اجلانب االآخر، جند النوع الثاين من املهام وهي الق�صرة حمددة الوقت، والتي عادًة ما 
حتتاج اإىل �صرعة يف اتخاذ القرار والتنفيذ يف وقت وجيز بناء على اآلية معينة وحمددة. ومن 
اأهمية ا�صتخدام االمتحانات كاأداة تدريبية الهدف منها هو و�صع املتدرب يف تلك  هنا تاأتي 
االأجواء املتوترة التي متاثل ما قد يواِجهه يف واقِعه العملي من خالل اإجناز مهام حمددة يف 

وقت حمدد وباأعلى جوده ممكنة بحيث يتم تقييمه بناًء  عليها. 
مالم�صة  على  التدريبية  الربامج  بقدرة  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  التدريب  جودة  اأن  اأرى  لذلك 
الواقع من خالل االأدوات التدريبة املختلفة، والتي من اأهمها و�صع املتدربني يف اأجواء اأقرب ما 

تكون اإىل واقعهم العملي من خالل هذه االمتحانات التي توؤرق الكثر من املتدربني.
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حق للموظفين اليابانيين ويدل على تفانيهم 
وجودة أدائهم

»اإلنيموري« يكسر »تابوهات« 
ومفاهيم اإلدارة التقليدية

هل تخيلت يوًما اأنك لو غفوت اأو طلبت من مديرك اأن تاأخذ ق�صًطا من النوم على �صبيل القيلولة خالل 
�صاعات العمل ويف مكان عملك، ماذا �صيكون رد فعله؟ رمبا لن تتبادر هذه الفكرة التي ل حتمد عقباها 
بالرغم  املوظفني؛  لدى  اجل�صيم  الإهمال  على  التقليدية-دليل  الإدارة  النوم-بح�صب  لأن  تفكريك؛  اإىل 
من اأنه على النقي�س من ذلك يف اليابان وفق مفاهيمهم الإدارية الع�صرية التي توؤكد اأن ذلك اأمر جدير 
بالحرتام ودليل على تفانيهم يف اأعمالهم، كما اأنه يجدد من ن�صاطهم ويرفع معدلت اأدائهم. وقد كان 
ومارغريت  وروزفلت،  ت�صر�صل،  ون�صتون  مثل  عملهم،  اأثناء  النوم  من  ق�صًطا  ياأخذون  امل�صاهري  من  العديد 
اأوربية  ودول  املتحدة  الوليات  يف  ال�صركات  من  العديد  �صمحت  لقد  واأر�صطو.  دايل،  و�صلفادور  تات�صر، 
اأماكن  �صاعات ويف  واليابان وال�صني وغريها ملوظفيها-بل و�صجعتهم-كي يتمتعوا بقيلولة وبالنوم خالل 

العمل. وهي الظاهرة التي نتناولها يف هذا التقرير.

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

تقريـر
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ي��وؤدي-اأح��ي��اًن��ا-اإىل  مما  العادية؛  النوم  ف��رتة  مع  تتداخل  اأوق���ات 
ا�صطرابات النوم، مثل ا�صطراب العمل بنظام النوبات.

خ�صائر كارثية
وجهة  لتبني  العمل  اأرباب  من  العديد  نو�صح مربرات  اأن  اأردنا  واإذا 
نظر ح�صول املوظفني على هذا الق�صط من النوم يف اأوقات واأماكن 
اأعمالهم؛ فاإنه مبنطق املقابلة يجب اأن نو�صح خ�صائر واآثار قلة نومهم. 
وتاأثراتها  املوظفني  نوم  لقلة  الكارثية  االآثار  اإىل  "نيو�صم"  يلفت  اإذ 
اإىل حوادث وكوارث  توؤدي  اأن  اإذ ميكن  اأداء املوظفني،  ال�صلبية على 
"ت�صرنوبل"،  النووي  املفاعل  انفجار  كارثة  مثلما حدث يف  وماآ�صي، 
وماأ�صاة  فالديرز"،  "اإك�صون  �صركة  من  النفطي  الت�صرب  وحادثة 
"روب  يتطرق  كذلك  "ت�صالنجر".  الف�صاء  مكوك  وانفجار  حتطم 
ب�صبب  املوظفني  نوم  لقلة  ال�صلبية  االقت�صادية  االآث��ار  اإىل  نيو�صم" 
اإجهادهم، مبيًنا اأنه يكلف اأ�صحاب العمل مليارات الدوالرات �صنوًيا. 
فت�صر التقديرات اإىل اأن ذلك االأمر يت�صبب يف انخفا�ض اإنتاجيتهم، 
اإرهاقهم وما ي�صببه من تكاليف الرعاية ال�صحية تقدر  اإىل  اإ�صافة 
فاإن  عامة  ب�صفة  واأنه  موظًفا،   12 لكل  �صنوًيا  دوالًرا   1967 بحوايل 
ال�صركات االأمريكية حوايل 136،4  تعب املوظفني وقلة نومهم تكلف 

مليار دوالر �صنوًيا.
ال�صالمة يف بيئة العمل

لل�صماح  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  بع�ض  جلوء  يت�صح  ذل��ك،  �صوء  ويف 
العمل؛  اأماكن  ويف  �صاعات  خالل  النوم  من  ق�صط  باأخذ  ملوظفيها 
الذي  املهم  االأمر  العمل، وهو  بيئة  ال�صالمة يف  بهدف احلفاظ على 
 Advanced Consulting&Training" موقع  عليه  ي�صدد 
التي  االأ�صياء  بع�ض  ما هي  التايل:  الت�صاوؤل  LTD." من خالل طرح 

ميكن للمديرين القيام بها لت�صجيع النوم اجليد وحت�صني ال�صالمة يف 
مكان العمل؟ وهو ما يجيب عليه عرب ن�صيحتني هما:

اجليد 	  النوم  اإىل  باحلاجة  موظفيك  اإب��الغ  من  اأواًل  تاأكد    
اجتماعات  مثل  عملية،  فر�صة  كل  يف  االأخ��رى  ال�صحية  والعادات 

مكوًنا  التدريب  يعد  ال�صالمة.  على  التدريب  وجل�صات  ال�صالمة 
اأ�صا�صًيا يف جميع برامج ال�صالمة ويجب ت�صمني االإر�صادات املهمة 

ب�صاأن النوم ال�صحي يف خطة ال�صحة وال�صالمة العامة.
من 	  ج���زًءا  لي�صت  االإدارة  اأن  من  التاأكد  ال�����ص��روري  م��ن   

هناك  هل  التاليني:  ال�صوؤالني  على  االإج��اب��ة  املهم  فمن  امل�صكلة، 
طلبات عمل اإ�صايف ممتدة على املوظفني ميكن حلها ب�صكل اأف�صل 
اأو موؤقتني؟ وهل يتناوب العمال ب�صكل متكرر يف  مع موظفني جدد 
نوبات النهار والليل؟ فالتغيرات الدورية على اأ�صا�ض متكرر ت�صبب 
ا�صطراًبا م�صتمًرا يف اإيقاع ال�صاعة البيولوجية لل�صخ�ض. من خالل 
لياًل،  والنوم  النهار،  اأثناء  النوم  بني  للتبديل  امل�صتمر  اال�صطرار 
ويح�صلون على  النوم اخلفيف  املناوبة من  ي�صبح عمال  ما  غالًبا 

متو�صط 2-3 �صاعات نوم اأقل راحة.
التجربة اليابانية

ومن اجلدير بالذكر اأن ظاهرة النوم خالل �صاعات العمل ويف اأماكنه 
اليابان وعدد  اإليها  �صبقتها  بل  الغربية فقط،  الدول  تقت�صر على  ال 
اإليها  لفت  والتي  اآثارها،  التي عانت من  اآ�صيا  �صرق  من دول جنوب 
موقع �صحيفة "اجلزيرة" منذ 7 �صنوات بعنوان: "النوم اأثناء العمل 
يجدد ن�صاط اليابانيني املحرومني منه"، حيث اأ�صار اإىل اأنه وبح�صب 
اأن  تبنّي  االأمريكية،  الوطنية  النوم  موؤ�ص�صة  اأجرته  راأي  ا�صتطالع 
اليابانيني هم االأ�صخا�ض الذين يح�صلون على اأقل ق�صط من النوم يف 
اأيام العمل بواقع 6 �صاعات و22 دقيقة يف املتو�صط بني كل الدول التي 
وكندا  وبريطانيا  واأملانيا  املتحدة  الواليات  وبينها  اال�صتطالع  �صملها 
يلجاأ  عملهم؛  جودة  وحت�صني  ن�صاطهم  جتديد  اأجل  ومن  واملك�صيك. 
اليابانيون اإىل و�صيلة لي�صت مقبولة اإىل حد كبر يف الغرب وهي النوم 
تن�صح  االنتباه؛  وزيادة  التوتر  وتقليل  ال�صحة  ولتعزيز  العمل.  اأثناء 
وزارة ال�صحة اليابانية باأخذ قيلولة مبكرة بعد الظهر ملدة 30 دقيقة. 
وقد القت هذه الدعوة ا�صتجابة من ال�صركات، ففي عام 2012م بداأت 
�صركة "اأوكوتا كوربوري�صن" لتجديد املنازل وتقع بالقرب من طوكيو، 

 ،، 136.4 مليار دوالر خسائر 
سنوية للشركات األمريكية بسبب 

إرهاق موظفيها وقلة نومهم

 ،، تقرير »جالوب«70% من 
الموظفين األمريكيين غير 

مستغرقين وظيفًيا وينامون في 
أماكن عملهم
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 15 ملدة  قيلولة  باأخذ  موظف   300 نحو  البالغني  ملوظفيها  ال�صماح 
دقيقة ملرة واحدة يف اليوم، وت�صمح �صركات اأخرى اأي�صًا باأن يح�صل 
موظفوها على قيلولة على مكاتبهم اأو يف الكافيرتيا خالل ا�صرتاحة 
الغداء، غر اأنه من املهم اتباع قواعد ال�صلوك املالئمة وهو ما يعني 

عدم ال�صخر اأو و�صع القدم على املكتب.
املوظفون النائمون املحرتمون

ويربز موقع "اجلزيرة" جانًبا طريًفا يف هذه الظاهرة اجلادة يتعلق 

بتجهيز  قامت  اليابان  يف  ال�صركات  اأن  وهو  اليابانيني،  باملوظفني 
العمل،  �صاعات  بالنوم خالل  للموظفني  ت�صمح  م�صاحات خم�ص�صة 
الطبيعية  االأماكن  النوم يف مكاتبهم على  لون  اأنهم يف�صّ بعدما تبني 
ويعتقد  ب�"اإنيموري".  اليابانيني  لدى  يعرف  فيما  لذلك،  املخ�ص�صة 
ميكن  اأو  ب��االح��رتام  جدير  اأم��ر  املكتب  على  غفوة  اأخ��ذ  اأن  البع�ض 
العمل  و�صاعات  ال�صاق  العمل  على  ي��دّل  الأن��ه  االأق���ل؛  على  غفرانه 

الطويلة.
وعلى �صعيد مت�صل، فاإن �صركة "ني�صيكاوا" ل�صناعة الفرا�ض �صّممت 
جمموعة من الو�صائد من اأجل االأ�صخا�ض الذين يغفون على املكتب، 
الوجه،  النوم على  الو�صائد �صممت لتجنب ظهور عالمات  واأن هذه 
فيما ي�صم بع�صها ثقبا لتجّنب اإف�صاد املكياج. ومن جهة اأخرى، افتتح 
حيث  طوكيو،  يف  للنوم"  ن�صكافيه  "مقهى  اليابان  يف  "ن�صتله"  فرع 
ي�صرب العمالء القهوة ويغفون داخل غرفة مظلمة على اأ�صوات املياه 
ليعطي  تقريبا  �صاعة  ن�صف  ي�صتغرق  الكافيني  الأن  نظًرا  املتدفقة، 
بكّل  واال�صتيقاظ  مفيدة  بقيلولة  التمّتع  اإىل  الفكرة  وتهدف  مفعوله. 

 ،، انفجار المفاعل النووي 
»تشيرنوبل« وتحطم مكوك 

الفضاء »تشالنجر« بسبب قلة نوم 
الموظفين

تقريـر

اإن هذه الفكرة تلقى رواًجا كبًرا،  ن�صاط. وقال العاملون يف املقهى 
براحة  للتمتع  ياأتون  الذين  املوّظفني  من  اأغلب عمالئهم  اأن  واأك��دوا 
يف  االإنرتنت  خدمات  �صركة  قررت  كذلك  املكتب.  عن  بعيًدا  �صريعة 
طوكيو "جي اآم اأو اإنرتنت" على نحو مماثل تعزيز فكرة القيلولة يف 
لدعوة  الغداء،  فرتة  بعد  حمدد  وقت  تخ�صي�ض  خالل  من  العمل، 
جميع املوظفني الأخذ قيلولة مًعا يف م�صاحة م�صرتكة ت�صم 27 �صريًرا.

القوة والتعايف والوقائية وال�صفق
ويذكر موقع "القيادي"-املتخ�ص�ض يف عامل االإدارة واملال واالأعمال-
اأنه عندما ناأخذ قيلولة نقوم بت�صحيح التوازن بني اأنظمتنا الع�صبية 
مما  الطاقة؛  ا�صرتداد  نظام  يعزز  ذلك  ف��اإن  والن�صاط؛  واحليوية 
مينحنا الطاقة لنكون ن�صيطني. كما مت ربط القيلولة بتعزيز املناعة 
ا، ويعتمد التاأثر الذي نح�صل عليه من القيلولة على وقت القيلولة  اأي�صً
ومدتها. فتقول الدكتورة Nerina Ramlakhan اأخ�صائية عالج 
النوم يف لندن من خالل اخليارات: اإن الغفوة 20 دقيقة كحد اأق�صى 
)غفوة القوة( تعني اأنك تظل يف حالة قريبة اإىل النوم ولكنك �صتكون 
بعدها اأكرث ن�صاًطا ذهنًيا. اأما قيلولة "التعايف" فقد ت�صتغرق 40 دقيقة 
اأن  "نا�صا"  اأجرتها وكالة  نوًما خفيًفا، حيث وجدت درا�صة  وتت�صمن 
نت من يقظة الطيارين ورواد الف�صاء بن�صبة %100.  هذه القيلولة ح�صَّ
احلرمان  من  يعانون  ملن  املخ�ص�صة  "الوقائية"  القيلولة  توجد  كما 
اأو  الفرا�ض ملدة طويلة  اإىل  اأخذ نف�صك  النوم، وتت�صمن  ال�صديد من 
"ال�صفق"  قيلولة  اإىل  اآخ��رون  خ��رباء  وي�صر  بالتح�صن.  ت�صعر  حلني 
املعروفة لدى طالب اجلامعات با�صم قيلولة الدي�صكو، والقيلولة بعد 

�صرب الكافيني مبا�صرة الإيقاظ مفعم باحليوية ب�صكل خا�ض.
الرتقيات وزيادة االإنتاجية

بالن�صبة  م�صوؤول  غر  يبدو  قد  العمل  يف  النوم  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأن  يظهر  حديثًا  تقريرًا  "العربية.نت"-فاإن  ملوقع  للبع�ض-طبًقا 
املوظفني الذين اعتادوا على اأخذ قيلولة وقت العمل كانوا اأكرث عر�صة 
املا�صي مقارنة بغرهم.  العام  ترقية يف  للح�صول على  بن�صبة %18 

فاخرة  ت�صنيع  �صركة  وه��ي   ،Plushbeds �صركة  قامت  كذلك 
اأمركي   1000 على  م�صح  بعمل  والو�صائد،  وامل��رات��ب  للمفرو�صات 
النتائج  واأظهرت  االأمركيني.  للعمال  القيلولة  ع��ادات  يف  للتحقيق 
مكان  يف  ولكن  اليومية،  النا�ض  حياة  يف  فقط  لي�ض  اإيجابًيا،  تاأثًرا 

ا. العمل اأي�صً
حيث  �صيوًعا،  اأك��رث  كانت  العمل  يف  القيلولة  اأن  الدرا�صة  ووج��دت 
العمل من قبل،  قيلولة يف  اأخذوا  اإنهم  امل�صاركني  ثلثي  اأكرث من  قال 
فيما ارتفعت الن�صبة بني امل�صاركني من اجليل Z، وهم املولودون بني 
 %70 ب�  مقارنة   ،%80 اإىل   ،2000 عام  وحتى  الت�صعينيات  منت�صف 
عليه  واطلعت   ،"CNBC" �صبكة  ذكرته  ملا  وفقًا  االألفية،  جيل  من 
العمل، اعتقد  االإنتاجية يف  "لزيادة  الدرا�صة:  "العربية.نت". وقالت 

اأن وقت القيلولة املثايل هو 20 اإىل 30 دقيقة؛ لت�صعر مبزيد  النا�ض 
من االإبداع، حيث �صعر امل�صاركون اأن من 10 اإىل 20 دقيقة يعد وقتًا 

كافيًا ال�صتعادة ن�صاطهم".
�صرورة

وختاًما، يطالب اأمين بدر كرمّي يف مقاله مبوقع �صحيفة "املدينة" باأنه 
من ال�صروري التعامل مع ق�صية النعا�ض واحلاجة للنوم خالل �صاعات 
باالإعياء  ال�صعور  باأن  واالقتناع  منفتحة،  عملية  علمية  بعقلية  العمل 
واالإنهاك يف اأثنائها لي�ض بال�صرورة نتيجة تكا�صِل اأو ت�صّيب املوّظف، 
بل قد يكون نتيجَة تراكم امل�صوؤوليات غي�ر املربرة، وزيادة ال�صغوطات 
كما  الوظيفي"،  "االحرتاق  مرحلة  اإل�ى  املوظف  ودف��ع  املهنية،  غر 
اأنه من املهم مقابلة املوّظف ب�صفة ُمنفردة، والتحدث اإليه، وتقدمي 
من  للتحقق  اخت�صا�صي،  طبيب  على  عر�صه  ومناق�صة  له،  امل�صورة 
ونق�ض  ال�صماء  الغدد  كا�صطرابات  ال�صحية،  امل�صكالت  بع�ض 
الفيتامينات وحديد الدم، وا�صطرابات النوم كمر�ض النوم القهري، 
املزمن، ف�صاًل عن  واالأرق  النوم  االن�صدادي خالل  التنف�ض  وانقطاع 
االإ�صابة با�صطرابات املزاج، ومدى تاأثي�ِر العقاقر الدوائية املتناولة 

يف وعيه خالل النهار.

 ،، شركة »أوكوتا كوربوريشن« 
اليابانية سمحت لموظفيها بأخذ 

قيلولة لمدة 15 دقيقة لمرة واحدة 
في اليوم

 ،، العربية.نت: قيلولة وقت 
العمل تزيد فرص ترقية الموظفين 

بنسبة %18
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مقــال

حماية األفكار اإلبداعية

أ.يوسف سليمان الُعمري
عضو هيئة تدريب

فرع معهد اإلدارة العامة
بمنطقة عسير

حتقيق  يف  ُي�صهموا  اأن  ا�صتطاعوا  فاملبدعون  جانب؛  كل  من  بحياتنا  حُتيط  االإبداعية  االأفكار 
رفاهية العامل من خالل �صور عديدة ال جمال حل�صرها، مثل الهواتف الذكية التي من خاللها 
التخزين  ملرحلة  و�صلنا  كما  باللم�ض،  واالجتماعية  والقانونية  املالية  معامالتنا  ننجز  اأ�صبحنا 
حمركات  على  بها  االحتفاظ  من  ب��داًل  خ��وادم  يف  ملفاتك  تخزين  ت�صتطيع  حيث  ال�صحابي، 
اأقرا�ض، وكذلك التكنولوجيا املرتبطة بال�صيارات اأ�صبحت جزًءا ال يتجزاأ من تكوينها يف وقتنا 
احلا�صر، فاخلرائط والقيادة الذاتية والتنبيه عند القرب من اال�صطدام اأ�صبحوا من امل�صّلمات 
اإىل  يحتاجون  الذين  املبدعني  اأفكار  اإىل  ذلك  يف  الف�صل  ويعود  املركبات؛  غالبية  ت�صميم  يف 
هذه  وتعرف  متقدمة،  م�صتويات  اإىل  االبتكارات  يف  اال�صتمرار  اإىل  وتدفعهم  حتميهم  اأنظمة 
االأنظمة التي حتمي املبدعني واأفكارهم االإبداعية باأنظمة امللكية الفكرية التي توازن بني حماية 
املبتكر من جهة واملجتمع من جهة اأخرى. فهناك اأنظمة حتمي املخرتع، تتمثل يف نظام براءات 
االخرتاع والت�صميمات التخطيطية للدارات املتكاملة واالأ�صناف النباتية والنماذج ال�صناعية، 
والر�صام  وال�صاعر  كاملربمج  املوؤلف،  نظام حماية حقوق  يتمثل يف  املوؤلف  يحمي  نظام  وهناك 

وامللحن واملوؤدي وغرهم على النطاق املحلي واالإقليمي. 
وُتعرف امللكية الفكرية كم�صطلح قانوين على اأنها كل ما ينتجه اأو ي�صدره العقل الب�صري من 
اأفكار اإبداعية، يتم ترجمتها اإىل اأ�صياء حم�صو�صة، اأي اأن الفكرة االإبداعية املجّردة ال حُتمَى طاملا 
اأنها مل ترتجم اإىل واقع ملمو�ض اأو قالب معني. وتنق�صم امللكية الفكرية اإىل فرعني هما: امللكية 
االأدبية التي يتفرع منها: حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة حلقوق املوؤلف، وامللكية ال�صناعية التي 
النباتية  والرباءات  ال�صناعية،  والنماذج  التجارية،  والعالمات  براءات االخرتاع،  يتفرع منها: 
والت�صميمات التخطيطية للدارات املتكاملة، وملالك حق امللكية الفكرية مكّنة اال�صتئثار باحلقوق 

االأدبية واحلقوق املالية التي ترد على احلق حمل امللكية الفكرية.
اأهمية حمايتها

للمبتكر  فبالن�صبة  املبتكر؛  م�صتوى  وعلى  املجتمع  م�صتوى  على  اأهمية  الفكرية  امللكية  وحلماية 
تعد احلماية مبثابة احلافز الرئي�ض وخط الدفاع االأول الذي �صيحميه من اأي اعتداء قد يطراأ 
على ملكيته الفكرية، فبمجرد اأن تتحقق اأ�صباب امللكية النظامية للمبتكر، كالت�صجيل يف حالة 
حدود  يف  البتكاره  الكاملة  احلماية  بذلك  ا�صتحق  فقد  االخرتاع؛  وبراءات  التجارية  العالمات 
النظام. وبالن�صبة للمجتمع فهو يتمتع بكل ما تو�صل اإليه املبدعون من ابتكارات حديثة يف �صتى 
النظام  فقد حدد  دائمة،  لي�صت  الفكرية  للملكية  املالية  اأن احلقوق  كما  والفنون.  العلوم  اأنواع 
مدًدا معينة للحقوق املالية ي�صتاأثر بها مالك احلق، وبعد انق�صائها ي�صتطيع املجتمع م�صاركته 

يف هذا احلق املايل.
اهتمام اململكة

اإن املّطلع على االأنظمة الت�صريعية يف اململكة العربية ال�صعودية ُيدرك اأن اململكة منذ تاأ�صي�صها 

والتجارية من خالل  اال�صتثمارية  احلقوق  بحماية  االهتمام  اأولت 
الت�صريعات  و�صن  حماية  وتعترب  لها.  املنظمة  الت�صريعات  �صن 
املرتبطة بحقوق امللكية الفكرية بفروعها املختلفة مبثابة اعرتاف 
جزًءا  ُتعد  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  ب��اأن  املنظم  من  �صريح 
نظام  اأن  فنجد  والتجارية؛  اال�صتثمارية  املنظومة  من  يتجزاأ  ال 
)العالمات الفارقة( وهو ما ُيعرف بنظام العالمات التجارية يف 
اأكرث  قبل  اأي  1939م،  1358ه���  عام  يف  �صدر  قد  احلا�صر  يومنا 
من 82 عامًا، ومل تقف اململكة عند ذلك االعرتاف املبّكر بحقوق 
املوؤلف  حقوق  حماية  اأنظمة  وطّورت  اأ�صدرت  بل  الفكرية،  امللكية 
وبراءات االخرتاع والنماذج ال�صناعية والدارات املتكاملة و�صواًل 
مواكبة  بهدف  التجارية؛  للعالمات  املوحد  اخلليجي  النظام  اإىل 
جهة  من  املبتكر  حتمي  التي  العاملية  التجارية  والقواعد  االأ�ص�ض 

واملجتمع من جهة اأخرى. 
وامتداًدا حلر�ض اململكة العربية ال�صعودية امل�صتمر على خلق بيئة 
ا�صتثمارية جاذبة وفقًا لروؤية 2030؛ فقد اأن�صاأت عام 2018م هيئة 
امللكية  ب�صوؤون حقوق  يتعلق  ما  كل  اخت�صا�صها  يدخل يف  �صعودية 
ترتكز  والتي  الفكرية،  للملكية  ال�صعودية  الهيئة  وهي  الفكرية، 
غايتها على جمع حقوق امللكية الفكرية حتت �صقف واحد؛ لي�صهل 
ذلك على املخت�ض اأو امل�صتفيد اأن يتعامل مع هيئة واحدة متكاملة 
للملكية الفكرية، بدال من املعمول به يف ال�صابق من وجود اأكرث من 

عدة  على  الهيئة  روؤي��ة  ترتكز  الفكرية.  امللكية  بحقوق  تعنى  جهة 
وثانيًا:  الفكرية،  للملكية  تكوين هيئة وطنية متكاملة  اأواًل:  ركائز، 
االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الفكرية  للملكية  رئي�ض  مركز  اإيجاد 
و�صمال اأفريقيا بحلول 2030، وثالًثا: اإيجاد منظومة ملكية فكرية 
معرتف بها دوليًا، ثم اأخرًا، التاأكيد اأن االحرتام الوطني للملكية 

الفكرية. 
العربية  اململكة  يف  الفرد  دور  اأن  يجد  الهيئة  روؤي��ة  يف  املتمعن  اإن 
التي  اجلاذبة  اال�صتثمارية  البيئة  بخلق  امل�صاهمة  يف  ال�صعودية 
ت�صبو اإليها اململكة يف رحلة روؤية 2030 هو دور حموري ومهم يف 
هذه املرحلة، من خالل احرتام امللكية الفكرية وعدم التعدي عليها 
بكافة االأوجه، فالهيئة ال�صعودية للملكية الفكرية ت�صعى من خالل 
مما  �صواء؛  حد  على  واملخت�ض  وامل�صتثمر  املبدع  حماية  اإىل  ذلك 
يوؤكد على اأهمية حماية حقوق امللكية الفكرية، و�صرورة زيادة وعي 
يف  ثمارها  �صتوؤتي  والتي  احلقوق،  هذه  باحرتام  اململكة  يف  الفرد 
واملجتمعية يف  واال�صتثمارية  التنموية  النواحي  العاجل يف  القريب 

اململكة.
وعي  وزي��ادة  الفكرية  امللكية  حماية  م�صائل  يف  التكاملي  فالدور 
�صتوؤتي  الفكرية؛  للملكية  ال�صعودية  الهيئة  بها  تقوم  التي  االأف��راد 
ثمارها يف القريب العاجل على كافة االأ�صعدة التنموية واال�صتثمارية 

واملجتمعية يف اململكة، باإذن اهلل.



والمتيازات  واخل�صومات  اخلدمات  مزايا  تتباين 
املقدمة للمتقاعدين وامل�صنني بح�صب دول العامل، 
فهناك دول حتر�س على تقدمي بع�س املزايا، مثل 
تغطية  يف  وامل�صاعدة  التقاعدية،  املعا�صات  زيادة 
املجاين  ال�صفر  اأو  الطاقة  وفواتري  العالج  تكلفة 
واملخف�س. ودول اأخرى تعمل على توفري الرفاهية 
تذاكر  على  واخل�صومات  ال�صينما  تذاكر  كتغطية 

املوا�صم الريا�صية.

تتباين مزايا الخدمات 
والخصومات واالمتيازات 

المقدمة

تعرف على 
ماذا يحصل 
المتقاعدون 

في دول 
العالم؟ 

تقــريـر

ومت ر�صد بع�ض هذه املزايا واملنافع يف 12 دولة، مبا فيها خ�صومات 
بع�ض  تقدم  حيث  واملعي�صية،  والرتفيهية  العالجية  اخلدمات  على 
ر�صوم على  اأي  تفر�ض  ال  اأو  دخ��ول خمف�صة  ر�صوم  االأوروب��ي��ة  ال��دول 
اأوروب��ي��ا  مواطنا  كنت  اإذا  االإط���الق  على  ال�صياحي  اجل��ذب  مناطق 
يتخطى عمرك ال�65 عاما، فيما تبذل دول اآ�صيوية املزيد من اجلهد 
يف تقدمي املزايا ملواطنيها امل�صنني نظر م�صاهماتهم يف تاريخ وطنهم 

وتنميته.
اأمريكا

ت�صمل القطاعات التي تقدم املنافع واملزايا للموظفني بعد تقاعدهم 
املوؤ�ص�صات  وكذلك  البلدية  واالإدارات  واخلا�ض  احلكومي  بالقطاعني 
اأن معظم هذه املزايا تدفع من  التعليمية والدينية. وعلى الرغم من 
م�صاركة جزء  املتقاعدين  املوظفني  على  فينبغي  العمل،  �صاحب  قبل 
من التكاليف عرب الدفعات امل�صرتكة اأو امل�صتقطعة خالل فرتة عملهم.

• خطط للتاأمني ال�صحي والتاأمني على احلياة، اإ�صافة اإىل امل�صتحقات 
املالية املوؤجلة )املعا�ض التقاعدي(.

• نادرا ما ي�صطر املتقاعدون اإىل دفع املبالغ الكاملة مقابل اخلدمات 
اأو املنتجات التي ي�صرتونها، �صواء عرب االنرتنت اأو �صخ�صيا.

• 10 % خ�صومات للمت�صوقني فوق �صن 55 عاما يف اأيام حمددة داخل 
حمالت بيع املواد الغذائية.

االأمريكية  )ال��راب��ط��ة  بطاقة  حلاملي  خا�صة  خ�صومات   %  10  •
للمتقاعدين( يف العديد من مراكز الت�صوق واملطاعم ومراكز اللياقة 

واخلدمات ال�صحية والرتفيه.
• ع�صوية مدى احلياة مقابل 10 دوالرات لدخول املتنزهات الوطنية 
للمتقاعدين ومن عمره فوق 62 عاما ميكنهم احل�صول على الع�صوية 

ملدى احلياة.
• ت�صمح »ع�صوية دخول املتنزهات« ل�صاحبها ا�صطحاب 3 مرافقني 

بالغني دون اأي ر�صوم اإ�صافية.
و�صائل  معظم  على   %50 خ�صم  املتنزهات«  دخول  »ع�صوية  تقدم   •
الرتفيه داخل املتنزه مبا يف ذلك التخييم وال�صباحة ورحالت القوارب.
لل�صيوف فوق  اإىل 15% و%50  الفنادق خ�صما يف حدود 10  تقدم   •

�صن 62 عاما.
بريطانيا

يعد املعا�ض التقاعدي احلكومي جزءا من ترتيبات املعا�صات 
التقاعدية حلكومة اململكة املتحدة. وتختلف املزايا ح�صب عمر الفرد 
و�صجل م�صاهمته. ميكن الأي �صخ�ض تقدمي مطالبة، ب�صرط اأن يكون 
لديه حد اأدنى من �صنوات اال�صرتاكات املوؤهلة. وميكن للمتقاعدين 
اأو االأ�صخا�ض الذين تخطوا �صن 60 اأو 65 عاما احل�صول على هذه 

املزايا:
• االئتمان التقاعدي: يح�صل عليه املقيمون يف ممن تخطى �صن 60 

عاما من ذوي الدخل املنخف�ض.
• مزايا االإ�صكان: امل�صاعدة على دفع االإيجار لذوي الدخل املنخف�ض.

• تخفي�ض �صريبة جمل�ض البلدية: ي�صل حتى 100% الأ�صحاب الدخل 
املنخف�ض الذين ال تتعدى قيمة مدخراتهم مبلغا معينا.

• بدل رعاية: للم�صنني فوق �صن 65 عاما احل�صول على بدل رعاية 
للم�صاعدة على العناية بهم يف حال مر�صهم اأو وجود اإعاقة.

 1 البارد بني  الطق�ض  لتخطي فرتات  والوقود:  البارد  الطق�ض  بدل   •
املطالبة  عاما   65 �صن  فوق  لالأ�صخا�ض  ميكن  مار�ض،  و31  نوفمرب 
ب�250 جنيها اإ�صرتلينيا معفاة من ال�صرائب، اأو 300 جنيه ا�صرتليني 

لالأ�صخا�ض فوق �صن 80 عاما للم�صاعدة يف دفع فواتر التدفئة.
•  منافع �صحية جمانية: ملن تخطى �صن 60 عاما احل�صول على ك�صف 

عيون والو�صفة الطبية جمانا اإ�صافة اىل عالجات االأ�صنان.
• ا�صتخدام جماين للحافالت: ملن و�صل اإىل �صن التقاعد احلكومي 

ميكنه ا�صتخدام احلافالت املحلية جمانا.
عاما   60 �صن  تخطى  مل��ن  ال��ق��ط��ار:  ال�صتخدام  خمف�صة  ت��ذك��رة   •
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يخف�ض  اإ�صرتلينيا  جنيها   30 بقيمة  �صنوي  ا�صرتاك  على  احل�صول 
قيمة تذاكر القطار عرب بريطانيا مبا يعادل ثلث قيمة التذكرة.

• تذاكر امل�صرح املخف�صة: تذاكر خمف�صة ال�صعر لالأ�صخا�ض فوق �صن 
60 عاما لبع�ض العرو�ض اأو جميعها، اإ�صافة اإىل الع�صويات ال�صنوية 

للمتقدمني يف ال�صن.
ومناطق  ال�صينما  ودور  املتاحف  من  العديد  تقدم  اإ�صافية:  منافع   •

اجلذب ال�صياحي اأ�صعارا خمف�صة لالأ�صخا�ض فوق �صن 60 عاما.
بنما

• يح�صل كبار ال�صن يف بنما على جمموعة جيدة من اخل�صومات على 
خمتلف اخلدمات.

اإيطاليا
يورو   30 بقيمة  ف�صية  بطاقة  الوطنية  احلديدية  ال�صكك  تقدم   •

للم�صافرين فوق �صن 60 عاما، وجمانية ملن هم يف �صن 75 وما فوق.
• توؤهل البطاقة امل�صافرين احل�صول على جمموعة من اخل�صومات 

على معظم القطارات االإيطالية.
• يح�صل كبار ال�صن على تخفي�صات الأ�صعار تذاكر الطران الداخلي 
يف اإيطاليا ب�صكل متكرر، كذلك تقدم العديد من الفنادق يف اإيطاليا 

مثل هذه اخل�صومات.
اإ�صبانيا

• تقدم ال�صكك احلديدية الوطنية االإ�صبانية بطاقة ذهبية للم�صافرين 
فوق �صن 60 عاما مقابل 5.15 يورو.

واملباين  كالقالع  احلكومية  ال�صياحي  اجلذب  مناطق  بع�ض  تقدم   •
التاريخية تخفي�صات لزوارها من امل�صنني.

كندا
ر�صوم  على  خ�صومات  ال�صياحي  اجل��ذب  مناطق  من  العديد  تقدم 

الدخول مثل املتاحف، اإ�صافة اإىل خ�صومات املوا�صالت العامة.
االإكوادور

• تبداأ معظم اخل�صومات من �صن 65 عاما
واملتاحف  الوطنية  املتنزهات  اإىل  خمف�صة  دخ��ول  ر�صوم  ت�صمل   •

واأماكن اجلذب االأخرى.
اأ�صرتاليا

احلافلة  وت��ذاك��ر  التلفريك  رك��وب  يف  للم�صنني  خ�صومات  تتوفر   •
ودخول املتاحف.

اأي�صا يف جميع  • تعد خ�صومات الفنادق للم�صافرين امل�صنني �صائعة 
اأنحاء اأ�صرتاليا.

بروناي
• االإعفاء من ال�صرائب وتغطية احلاجات ال�صحية والتعليم واالإ�صكان 

للمواطنني.
• ي�صتلم امل�صنون فوق 60 عاما ما يعادل 250 دوالرا �صهريا.

هوجن كوجن
للم�صنني  نهارية  رعاية  وح��دات  االجتماعية  الرعاية  ق�صم  يقدم   •
فوق 60 عاما ممن يقيمون مبنازلهم اخلا�صة وال يتلقون اأي خدمات 

موؤ�ص�صية.
• تنقل الوحدات امل�صنني من واإىل مراكز الرعاية ال�صحية.

واال�صت�صارات  وال�صحية  الرتفيهية  الن�صاطات  مبختلف  التمتع   •
ومتارين اإعادة التاأهيل والوجبات وغرها.

• عالوة �صهرية للمواطنني الذين تبلغ اأعمارهم 65 عاما اأو اأكرث اأو 
الذين يعانون من اإعاقة �صديدة.

ال�صن  كبار  بطاقة  على  عاما   65 �صن  فوق  ال�صكان  جميع  يح�صل   •
ويتمتعون مبزايا اجتماعية خمتلفة مثل االأ�صعار املميزة واخل�صومات 

واالأولوية يف تقدمي اخلدمات.
الفلبني

• يوم اجلد يحتفى به يف �صبتمرب.
بهم  حتتفي  حيث  للم�صنني،  اأكتوبر  من  االأول  االأ�صبوع  تخ�صي�ض   •

املوؤ�ص�صات احلكومية واملحلية واخلا�صة.
يح�صل  للبالد،  التجارية  العا�صمة  تعترب  التي  ماكاتي،  مدينة  يف   •
ال�صكان الذين بلغوا �صن 60 عاما على بطاقة ويتم الرتحيب بهم يف 

قبيلة كبار ال�صن من خالل حفل كبر.
اأخرى  وامتيازات  نقدية  �صنوية وحوافز  كعكات عيد ميالد  يتلقون   •
املحلية  الوجهات  يف  وجوالت  ال�صينما  دور  اإىل  املجاين  الدخول  مثل 

وخدمات ال�صالون واملنتجع ال�صحي وم�صرتيات البقالة يف االأعياد.
�صنغافورة

• بطاقة ف�صية للم�صنني فوق �صن 60 عاما �صادرة عن احلكومة.
تتميز  العام،  النقل  و�صائل  ال�صتخدام  خمف�صة  اأ�صعار  لهم  تقدم   •

البطاقة بتعاملها مع اأكرث من 1000 تاجر �صريك.
• برنامج ال�صحة لالأ�صخا�ض فوق �صن 60 عاما للم�صاركة يف االأن�صطة 
والعي�ض  والعقلي  البدين  ن�صاطهم  على  احلفاظ  على  ت�صاعد  التي 

باأ�صلوب حياة �صحي.
واالأن�صطة  الطبي  الفح�ض  اأحدها  جماالت  ثالثة  الربنامج  يغطي   •

البدنية ونادي املجتمع.

تقــريـر
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مقــال

نشأة مفهوم االستراتيجية 

أ.عمر سميح عوض
عضو هيئة تدريب

معهد اإلدارة العامة
المركز الرئيسي

يونانية  العمليات احلربية، وهي كلمة  ا�ُصتخدم منذ عدة قرون يف  اال�صرتاتيجية لفظ 
م�صتقه من كلمة” اإ�صرتاتيجو�ض" وتعني فن القيادة.

بيئة  يف  ونّفذتها  اال�صرتاتيجّية  االإدارة  يف  اأثرت  التي  الرئي�صّية  املراحل  حتديد  مُيكن 
ُم�صطلح  تنفيذ  بداأ  1951م  عام  ففي  تطورها،  م�صار  على  التعّرف  طريق  عن  العمل 
طبيعة  اإىل  املُفّكرين  اأح��د  اأ���ص��ار  عندما  وحت��دي��دًا  االأع��م��ال  بيئة  يف  اال�صرتاتيجّية 
اال�صرتاتيجّية واأهميتها يف عملية التخطيط للم�صروعات، ويف �صتينيات القرن الع�صرين 
للميالد حر�ض جمموعة من املُفّكرين على �صياغة واإعداد القواعد الرئي�صّية للتخطيط 

اال�صرتاتيجّي؛ عن طريق معرفة احلاجة اإىل مزج املوارد مع فر�ض العمل..
يف مرحلة الثمانينات اأ�ص�ض املُفّكر بورتر منوذجًا ا�صرتاتيجّيًا جديدًا، ون�صره يف كتابه 
وت�صع  املُناف�صة  حتديد  يف  ت�صهم  حيث  ال�صناعة؛  هيكلّية  على  فكرته  اعتمدت  الذي 
القوى اخلم�صة  ا�صم  بورتر  واأطلق  االأعمال،  مُبن�صاآت  ال�صلوك اخلا�ض  لدرا�صِة  اأ�صلوبًا 
على كافة العوامل املكّونة لهذه الهيكلّية والتي ُت�صاعد على حتديد ن�صبة الربحّية اخلا�صة 
بال�صناعة، وتدر�ض تاأثرها على االأرباح الناجتة عن ا�صرتاتيجّيات العمل، اأّما يف مطلع 
الت�صعينّيات من القرن الع�صرين امليالدّي ظهرت ُم�صطلحات جديدة يف هذا املجال، 

مثل م�صفوفة القرارات.

التخطيط اال�صرتاتيجي
 هو عبارة عن فن �صياغة ا�صرتاتيجيات االأعمال، وتنفيذها وتقييم اأثرها على اأ�صا�ض 
)املحا�صبة  املختلفة  االأعمال  اأق�صام  تكامل  على  املفهوم  ويركز  التنظيمية.  االأه��داف 
لتحقيق  االإدارة(،  املعلومات،  نظم  الت�صويق،  االإن��ت��اج،  والتطوير،  البحث  واملالية، 

االأهداف التنظيمية.

�صياغة اال�صرتاتيجية
اإجراء  خالل  من  احلايل  و�صعها  بتقييم  املن�صاأة،  تقوم  اال�صرتاتيجيات،  �صياغة  يف   
ا حتديد نقاط القوة  مراجعة داخلية وخارجية. كما تت�صمن �صياغة اال�صرتاتيجيات اأي�صً
وال�صعف يف املنظمة، باالإ�صافة اإىل الفر�ض والتهديدات  )SWOT(.  ونتيجة لذلك، 
يتعني على املدراء حتديد االأ�صواق اجلديدة، التي ميكنهم املغامرة فيها اأو التخلي عنها. 
وكيفية تخ�صي�ض املوارد املطلوبة، وما اإذا كان �صيتم تو�صيع عملياتها من خالل م�صروع 

م�صرتك اأو عمليات االندماج.

مراحل اإعداد وتنفيذ اخلطة اال�صرتاتيجية املتكاملة يف املن�صاآت التعليمية :
اأ. عر�ض االإطار العام للخطة اال�صرتاتيجية على جمل�ض العمداء، ومدراء الوحدات،   

والدوائر االإدارية.

ب. ت�صكيل جلنة عليا على م�صتوى اجلامعة لالإ�صراف على اإعداد 
اخلطة اال�صرتاتيجية املتكاملة، وتنفيذها.

ج. ت�صكيل جلان فرعية على م�صتوى الكليات، والوحدات، والدوائر 
االإدارية تكون مهمتها:

1. حتديد الروؤية، والر�صالة للكلية، اأو الوحدة، اأو الدائرة االإدارية.
ال��غ��اي��ات  م��ع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي  التف�صيلية  االأه�����داف  حت��دي��د   .2

اال�صرتاتيجية للجامعة.
3. اإعداد ال�صيا�صات، واالأنظمة، والتعليمات، والربامج التي حتقق 

االأهداف التف�صيلية.
اإجن��از  على  املرتتبة  املهام  جميع  لتنفيذ  زمني،  اإط��ار  و�صع   .4

اخلطة اال�صرتاتيجية الفرعية. 
جمال  لكل  العليا  اللجنة  قبل  م��ن  الفرعية  اخلطط  جتميع  د. 
وتنظيمها،  ومراجعتها،  للجامعة،  الرئي�صة  العمل  جم��االت  من 
وتوحيدها يف خطة ا�صرتاتيجية متكاملة تت�صمن حتديدًا للموارد 

املالية، والب�صرية الالزمة.
احل��االت  يف  لتطبيقها  بديلة  وخطط  �صيناريوهات،  اإع���داد  ه.   

الطارئة.
و. �صرح اخلطة، والتعريف بها جلميع املعنيني يف منا�صبة احتفالية 

قبل البدء بتنفيذها.
ز. متابعة التنفيذ، وتقييم مدى التقدم يف االإجناز، وحتليل معوقات 
االأداء، واحلد من تاأثراتها ال�صلبية، وتقدمي تغذية راجعة للجهات 
املعنية لتمكنها من اإجراء التعديالت، اأو االإ�صافات املالئمة، وهذه 

املرحلة من م�صوؤولية اللجنة العليا، واللجان الفرعية.
 

اأهمية التخطيط اال�صرتاتيجي
• يدر�ض الواقع بكل اأبعاده، ومظاهره، من قوة، و�صعف وحتديات، 

وفر�ض.
• يبنى ت�صورات، واأهداف امل�صتقبل بناًء على هذا الواقع 

• درا�صات متعمقة، و�صاملة. 
• يحقق الر�صالة املطلوبة.

• و�صع اخلطط امل�صتقبلية بعيدًا عن االرجتالية، اأو ال�صطحية. 

ما الفرق بني التخطيط اال�صرتاتيجي وخطة العمل؟ 
يبدو اأن هذا ال�صوؤال يطرح دائًما مناق�صة اخلطط اال�صرتاتيجية. 
املدى،  طويلة  خطة  حتدد  وثيقة  هو  اال�صرتاتيجي  التخطيط  اإن 

وعادًة ما تغطي فرتة التخطيط من 5 اإىل 15 عاًما، وتو�صل اخلطة 
عالية امل�صتوى، لتحقيق جمموعة �صاملة من االأهداف بنهاية هذه 
حتدد،  تف�صيلية  تخطيط  وثيقة  هي  العمل  خطة  بينما  الفرتة. 
اأو هدف حمدد خالل فرتة  بعبارات حمددة، كيفية حتقيق معلم 
حول  تفا�صيل  العمل  خطة  تغطي  كما  اال�صرتاتيجي.  التخطيط 
اإىل  باالإ�صافة  الت�صويق،  وتكتيكات  الربنامج،   / املنتج  تطوير 

اأهداف االإيرادات، النمو وخطط حتقيق هذه االأهداف. 
يحتوي التخطيط اال�صرتاتيجي على اأرقام اجتاهية عالية امل�صتوى، 
تنفيذ  مع  االأعمال  من��وذج  تطور  كيفية  عن  �صرح  اىل  باالإ�صافة 
اخلطة اال�صرتاتيجية. بينما حتتوي خطة العمل على توقعات مالية 
وتخ�صي�ض  اال�صتثمار،  احتياجات  توجه  وتوجيًها  تف�صياًل  اأكرث 
اأن  اإىل  ال�صنوية. باالإ�صافة  اإعادة التخ�صي�ض، وامليزانية  املوارد، 
ملواءمة  القريب،  امل��دى  يف  يحدث  اأن  يجب  ما  توثق  العمل  خطة 
يحدد  باخت�صار،  اال�صرتاتيجي.  التخطيط  اأه��داف  مع  املنظمة 
التخطيط اال�صرتاتيجي امل�صار عايل امل�صتوى للتطور املخطط له، 
بينما حتدد خطة العمل التفا�صيل املتعلقة بكيفية امل�صي قدًما بعد 

ذلك على هذا امل�صار.
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كيــــــــــف 
»ُتضحك« الناس

تحويل ضغوط الحياة إلى أمور ممتعة

؟
ال�صحك من الأفعال اجلميلة واملفيدة، التي يقوم بها الإن�صان يف حياته، فهو يرّوح عن النف�س، وُيريح الأع�صاب، 
كما اأّنه ُين�ّصط العقول والأذهان، وبالتايل فاإّنه ُيبعد الإن�صان عن التوتر، ويجعله يف حالٍة من التزان النف�صي.
التب�صم يف وجه جميع الأ�صخا�س  اإ�صحاك الآخرين، ويكون ذلك من خالل  اإىل  ال�صادقة  وتقود البت�صامة 
�صواء كانوا معروفني لل�صخ�س املتب�صم اأم ل، اأو من خالل ات�صال العني مع هوؤلء الأ�صخا�س، ومنحهم ابت�صامًة 
دافئة، وُتعّد هذه الطريقة من اأجنح الطرق واأب�صطها، ول حتتاج اإىل جهٍد كبري، حيث اإّن هذه الطريقة ت�صعد 

النا�س وت�صحكهم.

روح الدعابة
ينبغي احلفاظ على روح الدعابة الإ�صحاك النا�ض، حيث ميكن حتويل 
ال�صغوطات احلياتية اإىل اأموٍر ممتعٍة من خالل روح الدعابة، واملواقف 
اأمورًا  الكبرة  املتاعب  وبالتايل ت�صبح  امل�صلية،  واالأحداث  امل�صحكة، 

�صخيفًة بف�صل روح الدعابة.
النكت 

النا�ض،  اإ�صعاد  على  اللطيف  التعليق  اأو  الب�صيطة  النكتة  قول  ي�صاعد 
النا�ض  جلعل  واأ�صهلها  الطرق  اأ�صرع  من  الطريقة  هذه  تعترب  حيث 

تبت�صم، كما ميكن اأن حت�صن من �صعورهم
التوا�صل االجتماعي

وامل�صرحيات  الكوميدية  االأف��الم  م�صاهدة  جمرد  ال�صحك  يعترب  ال 
الليل فقط، ولكّنه جزء ال يتجزاأ من  التلفزيونية يف وقٍت متاأخٍر من 
تعزيز  على  التوا�صل  ي�صاعد  حيث  النا�ض،  بني  االجتماعي  التوا�صل 

ال�صحك ب�صكٍل كبٍر بينهم.

�صبب ال�صحك 
علم  اأ�صتاذ  ولكّن  م�صحكة،  اأ�صياًء  يت�صورون  الأّنهم  النا�ض  ي�صحك 
النف�ض واالأع�صاب روبرت ر. بروفني يرى اأّن هذا لي�ض �صحيحًا، واأّن 
والفكاهة  ال�صحك  ولكّن  والنكات،  الفكاهة  على  ردًا  لي�ض  ال�صحك 
�صيئان ال ميكن ف�صل اأحدهما عن االآخر، وقد اأجرى بروفني ا�صتطالعًا 
وتبني  �صحك،  حلقة   1200 اال�صتطالع  ه��ذا  و�صمل  ال�صحك،  عن 
وحوايل 80-90% من  امل��زاح،  ب�صبب  تولد  ال�صحك  اأّن 10-20% من 
ال�صحك تولد من التعليقات االأخرى اململة والطرائف غر امل�صحكة، 
وبالتايل يرى بروفني اأّن ذلك له عالقة بتطور ال�صحك الب�صري، حيث 
وجد ال�صحك منذ ماليني ال�صنني، وقبل اأن يتكلم اأجدادنا مع بع�صهم 
ال�صحك  اأّن  كما  التوا�صل،  طرق  اأ�صهل  من  ال�صحك  وكان  البع�ض، 
حتت  ال�صحك  "لي�ض  بروفني:  لقول  وفقًا  وذل��ك  �صيطرتنا،  خ��ارج 
نختار  التي  الطريقة  بذات  ال�صحك  نختار  "وال  الواعية"،  �صيطرتنا 

فيها الكالم"، وبالتايل فاإّن ال�صحك اأمر ال ميكن كبحه.
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مقــال

كن قائدًا ابتكاريًا 

د.محمد األمين الماحي
أستاذ مساعد

قطاع اإلدارة العامة 
معهد اإلدارة العامة

فرع عسير 

وم�صميات  مداخل  تعدد  ومع  املوؤ�ص�صات،  ظروف  وحتدي  توجيه  يف  الرمح  راأ�ض  القيادة  تعد 
التاأثر هي رهان النجاح. وبالرغم من  التي تنتهجها؛ تظل القدرة على  القيادة و�صلوكياتها 
جلعل  التاأثر  يف  مقدراته  ي�صتخدم  االبتكاري  القائد  اأن  اإال  تتمايز،  قد  التاأثر  اأغرا�ض  اأن 
موؤ�ص�صته وفريق عمله اأكرث ريادة يف خلق واإيجاد جماالت التميز والريادة؛ فهو دائًما �صغوف 
بالتغير والتجديد، واأكرث قدرة على ا�صتباق احلا�صر وت�صور امل�صتقبل، وت�صكيل ظروفه، وحفز 
ونف�صه  املخاطر،  ومتحمل  لهم،  ومعزز  ودافع  لالآخرين،  ملهم  �صخ�ض  فهو  نحوه،  االآخرين 
املادية  مبتطلباته  واالبتكار  االإب��داع  ملعب  بتجهيزه  له  واال�صتعداد  والتجريب  للتحدي  تواقة 
واملعنوية، وهو ينظر لفريقه بعني الرعاية ال الو�صاية، واللطف ال الق�صاوة، وي�صنع االختالف 
ال اخلالف، ويعزز ويحفز كل ما هو داعم للتجديد والريادة، وي�صهم يف خلق التهيوؤ النف�صي 
لالإبداع واالبتكار من خالل ثقافة اخللق واالبتكار؛ فاالإبداع ال ياأتي باالإكراه، بل من خالل بناء 

جدار الثقة واالحرتام والتاأثر املتبادل ورعاية امل�صاعر.

ام بتوازن حم�صوب بني املهابة والدعة  وبذات القدر فهم حا�صم �صارم لكل ما هو مناه�ض وهدَّ
بغر�ض  لي�ض  واخليال؛  والفكر  العقل  الإعمال  املواتية  الفر�ض  يخلق  فهو  والرزانة،  والدعابة 
اأفكار جديدة ومغايرة فهو منظم ومربز للجهود ال  اأفكار القادة فح�صب، بل لتقدمي  حت�صني 
�صاعًدا عليها. كذلك فهو يوؤمن متاًما بالذكاءات املتعددة-وباأن كل م�صخر ملا خلق له-في�صجع 
وت�صورات  وروؤى  مهارات  من  ميتلك  مبا  كل  اجلهود  لتتكامل  عمله؛  فريق  قدرات  وي�صتنطق 
النظر؛  زاوية  �صيق  اإىل  يوؤدي  الواحد  التفكر  فنمط  االبتكار.  توليد  يف  ي�صهم  ومبا  فريدة، 
مبدًعا.  تكن  املبدع  بالفريق  نف�صك  ق  وطوِّ فا�صنع  التباين.  ت�صاوؤل فر�ض وجماالت  وبالتايل 

"فقل يل َمن تخالل؛ اأُقل لك َمن تكون".
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يتم  النجاح اخلا�صة باالأمم وال�صعوب وال�صركات واملوؤ�ص�صات  عند احلديث عن ق�ص�ض 
الرتكيز عادة على ال�صفات النوعية فيما يخ�ض البيانات واالإح�صاءات الرقمية والكمية، 
تبينها  كما  االأهمية  غاية  يف  م�صاألة  وهي  النوعية،  املعاير  االأحيان  معظم  يف  متغافلني 

العديد من الدرا�صات واالآراء املحرتمة.
ويف هذا ال�صياق كان اأهم من كتب يف هذا املو�صوع الكاتب االأمركي وخبر تطوير الذات 
امل�صهور �صتيفن كويف يف كتابه ذائع ال�صيت »العادات ال�صبع للنا�ض االأكرث تاأثرًا« عندما 
االإدارة  تخ�ض  كتب  من  عام  مائتي  ُكتب خالل  فيما  العميق  بحثه  اإنه من خالل  قال:" 
واإ�صالح الذات يف الكتابات الغربية، الحظ اأنه يف اآخر خم�صني عامًا كانت الكتب تركز 
على مبداأ تطوير ال�صخ�صية، بحيث يكون الرتكيز على كيف تكون من حيث مهارات لباقة 
الكالم ولباقة املظهر وال�صلوكيات االجتماعية املقبولة وطريقة االإلقاء واحل�صور، ولكن يف 
املائة واخلم�صني عامًا التي �صبقتها كان الرتكيز على جوهر املعدن؛ االأخالق وامل�صداقية 

واالعتمادية واالأمانة �صفات ت�صكل ما ميكن اأن يطلق عليه جوهر املعدن."
وي�صيف �صتيفن كويف اإىل هذه املزايا وال�صفات �صفات اأخرى ال تقل اأهمية مثل التوا�صع 
والب�صاطة وال�صال�صة، ويعتربها �صفات اأخالقية يف جوهر املعدن، وهي التي حتدد كفاءة 
اإىل اخلارج ولي�ض الغر�ض  االإن�صان يف مهامه وحتدياته الأنها بب�صاطة نابعة من الداخل 

منها االإبهار اأو احللول ال�صريعة.
ذائع  تاميز«،  »نيويورك  ال��راأي يف  كاتب  عليها  بنى  التي  االأطر  نف�ض  كبر هي  واإىل حد 
ال�صيت ديفيد بروك�ض يف كتابه ال�صهر »الطريق اإىل املعدن«، الذي يجمع فيه خ�صائ�ض 
تكون  التي  ال�صفات  اأهم  ر�صم  يف  االجتماع  وعلم  االأعمال  اإدارة  وعلم  النف�ض  علم  من 
املعدن الناجح يف �صخ�صية االإن�صان ويركز فيها على اأن التوا�صع والعمق االإن�صاين والوعي 
ال�صمري هما البو�صلة االأخالقية التي تر�صم طريق النجاح والتميز امل�صتدام للب�صر يف 
كل جماالتهم ويف كل اأماكن معي�صتهم الأنها العن�صر احليوي الثابت دومًا، وهي نظرة غر 

مادية باملطلق.
بتخ�ص�صه  املعروف  ويلرب  كني  املعا�صر  االأمركي  الفيل�صوف  ح��اول  ال�صياق  ذاته  ويف 
الفل�صفي يف اجلمع بني فل�صفة الغرب التقليدية من االإغريق )القدمي( اإىل اأمركا احلديثة 
التقليدية من املدار�ض  ال�صرقية  الفل�صفة  التي بنيت عليها معاير  باأهم االأ�ص�ض  ودجمها 
من  كل  االأبي�ض  البيت  يف  موؤلفاته  بحمل  يفتخر  كان  ال��ذي  وهو  والبوذية،  الهندو�صية 
الرئي�ض كلينتون ونائبه اآل غور... ويقول كني ويلرب يف كتبه اإن ال�صمر هو املعيار االأخالقي 

الوحيد للنجاح الذي يجب اأن تبنى عليه كافة القواعد االأخرى لل�صخ�صية ومعدنها.
االأمثلة  من  العديد  ي�صاحبه  طرح  ولكنه  امل�صتحيلة،  املثالية  باب  من  الطرح  هذا  ولي�ض 
القابلة للقيا�ض يف احلياة من ق�ص�ض جناح يف جمال االأعمال وال�صعوب وال�صيا�صة، ف�ق�صة 

صناعة الشخصية والمعايير

مقــال

أ.حسين شبكشي
اعالمّي ورجل اعمال سعودّي 

وعضو مجلس إدارة مؤّسسة ُعكاظ 
للّصحافة والّنشر
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�صتيف جوبز موؤ�ص�ض �صركه »اأبل«، تقع �صمن هذه الق�ص�ض، وهو 
الذي اتبع مبداأ اإعادة اخرتاع الذات بعد طرده من �صركته التي 
اأ�ص�صها، وعاد باأفكار منهجية اأ�صهمت يف �صناعة جمد جديد فاق 
كل ما �صنعه اأول ما بداأ العمل بها، واأ�صبحت هذه ال�صركة م�صدر 
اإلهام للعديد من االأجيال التي تلت. ونف�ض ال�صيء من املمكن اأن 
بداأت  التي  »�صوين«  �صركه  موؤ�ص�ض  موريتا  اأكيو  حققه  عما  يقال 
الب�صيطة لت�صبح  االإلكرتونية  ك�صركة مهتمة بالرتفيه وال�صناعة 
االإب��داع وهو  نوع  اأي��ًا كان  االإب��داع  اليوم �صركة تركز يف جماالت 
يف  الكهربائية  ال�صيارات  جمال  يف  دخولها  اأخ��رًا  يف�صر  ال��ذي 
نقلة ثورية بعيدة عما بداأها موريتا من اأفكار تاأ�صي�صية لها ولكنها 

عقلية االإبداع املوجودة يف ال�صخ�صية ال�صوية املختلفة.
واهتمام  ب�صغف  املتابعون  يراقب  ال�صناعي  ال��ذك��اء  ع��امل  ويف 
ما�صك  اإي��ل��ون  ب��ني  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  املحموم  التناف�ض  �صديدين 
زوكربرغ  م��ارك  اللدود  وغرميه  اإك�ض«  »�صبي�ض  �صركة  موؤ�ص�ض 
موؤ�ص�ض �صركة »ميتا« واملعروفة با�صم في�صبوك �صابقًا، فهما اليوم 
على  وتاأثره  ال�صناعي  الذكاء  وجهة  يحددان  اأ�صا�صي  وب�صكل 

العامل باأ�صره، فاإيلون ما�صك يوؤمن باأنه ال بد اأن يكون هناك �صقف 
وبالتايل  تدمر؛  اأداة  ي�صبح  ال  بحيث  ال�صناعي  للذكاء  اأخالقي 
خطرًا على م�صتخدميه، بينما يوؤمن زوكربرغ باأن الذكاء ال�صناعي 
هذا  توجه  امل�صتخدمون  يتبع  واأن  �صقف  بال  ح��رًا  يبقى  اأن  بد  ال 
و�صتكون وجهة  املجال خطر وجديد  وهذا  واحلر،  املطلق  التحول 
م�صار العديد من ال�صناعات واخلدمات امل�صتقبلية التي �صت�صتثمر 
فيها الباليني من الدوالرات وتقرر بها م�صائر الوظائف واالأموال.

ولكن دائمًا تظل املرجعية االأ�صا�صية للمكونات التي بنيت عليها هي 
معدن ال�صخ�صية القيادية، وبالتايل ميكن احلكم على االجتاهات 
اأ�صلوب  هو  االأ�صلوب  وهذا  ذلك.  على  بناًء  لتوجهاتها  امل�صتقبلية 
اإ�صاعات  نتائج  يتابع  كاأنه  يتعرف  اأن  يتبعه  من  ي�صتطيع  منهجي 
�صدرية اأو اإ�صاعات مقطعية للعقل يف طريقة تفكره ومنهجيته يف 
اتخاذه للقرارات، وبالتايل التوقع كيف �صتكون اجتاهات الريح مع 

هذه ال�صخ�صية القيادية وغرها.
معدن ال�صخ�صية ير�صم اجتاهات وم�صائر االإدارة ب�صتى اأ�صكالها 

وهو اأهم املعاير.
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أشهرها صراع »تويتر« و«ماسك« 
ونجحت فيها »نتفليكس« 

و »بابا جونز«

تكتيك »حبة السم« 
لمواجهة االستحواذ 

العدائي في عالم األعمال

يرتدد بني حني واآخر يف عاملي املال والأعمال، والإعالم تداول ما 
يعرف بـ"حبة ال�صم"، والتي هي عبارة عن تكتيك اأو مناورة دفاعية 
العدائي  ال�صتحواذ  عمليات  ملواجهة  ال�صركات  بع�س  اإليها  تلجاأ 
)غري الودي( الذي قد يحدث دون موافقة جمال�س اإداراتها، واأول 
من ابتكر هذا التكتيك خالل عقد الثمانينيات من القرن املا�صي هو 
 ،"Wachtell" :املحامي "مارتن ليبتون"، ال�صريك املوؤ�ص�س ل�صركات
اأو  التكتيك  هذا  على  يطلق  كما   ،"Rosen & Katz"و  ،"Lipton"و
ال�صوق  باإغراق  وذلك  امل�صاهمني".  حقوق  ا-"خطة  املناورة-اأي�صً
ال�صوقية؛  قيمتها  تخفي�س  خالل  من  امل�صتهدفة  ال�صركة  باأ�صهم 
امل�صتهدف  ال�صخ�س  ما عدا  م�صرٍت،  لل�صراء لأي  مما يجعلها متاحة 
اأقل  ال�صركة  تبدو  بحيث  التكتيك؛  هذا  تطبيق  من  )امل�صتثمر( 
ما  وهو  عليها.  ال�صتحواذ  ينوي  الذي  امل�صتهدف  للم�صتثمر  اإغراًء 
الذي  ال�صجال  يف  املا�صية  القليلة  الأ�صابيع  خالل  جميًعا  تابعناه 
ما�صك"  "اإيلون  امل�صهور  الأمريكي  امللياردير  بني  اأحداثه  تفجرت 

من جهة، وبني �صركة "تويرت" من جهة اأخرى. واإليكم التفا�صيل.

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

�صراع "ما�صك" و�صركة "تويرت"
و"�صبي�ض  "ت�صال"  �صركتي  "ما�صك"-�صاحب  كتبها  تغريدة  اأث��ارت 
التفاعل  راأي،  ا�صتطالع  �صكل  يف  "تويرت"،  يف  ح�صابه  اإك�ض"-على 
حولها باإجمايل يقرتب من 3 ماليني �صوت بني متابعيه، حيث طرح 
�صهم  �صعر  حتديد  اأن  مفاده  راأًي��ا  املا�صي  اأبريل   14 يوم  "ما�صك" 

�صركة "تويرت" بقيمة 54.20 دوالًرا هو اأمر خا�ض بامل�صاهمني ولي�ض 
 ،%83.5 بن�صبة  بالتاأييد  حظي  ال��ذي  ال��راأي  وهو  االإدارة.  مبجل�ض 
مقابل 16.5% عار�صوه. وقد لفتت هذه التغريدة اأنظار العامل حلرب 
اأعلن  التي  "تويرت"  �صركة  على  لال�صتحواذ  امللياردير  هذا  يخو�صها 
جمل�ض اإدارتها اأنه غر مهتم بعر�ض "ما�صك" ل�صرائها واال�صتحواذ 
هذا  الإحباط  دفاعًيا  تكتيًكا  املجل�ض  وتبنى  بل  عليها،  ال��ودي  غر 
العر�ض؛ اإذ يف اليوم التايل، وحتديًدا يف 15 اأبريل ذاته، ذكر جمل�ض 
عليه يف عامل  يطلق  ما  اأو  امل�صاهمني،  تبنى خطة حقوق  اأنه  االإدارة 
املال واالأعمال "حبة ال�صم" للحيلولة دون هذا اال�صتحواذ، �صواء كان 

ل�صالح "ما�صك" اأو غره.
من  "ما�صك"  ميتلكها  ك��ان  التي  احل�صة  اأن  اإىل  االإ���ص��ارة  وجت��در 
ال�صعر  فاإن حتديد هذا  تبلغ نحو 9%. كذلك  "تويرت"  اأ�صهم  اإجمايل 
ال�صركة بحوايل 41 مليار دوالر،  �صاأنه تقدير قيمة  القيمة من  بهذه 
وذلك بن�صبة زيادة تبلغ 38% عما كان عليه �صعر اإغالق قيمة ال�صهم 

يف اليوم الثالث من بداية ال�صهر املذكور.
ل�صالح "ما�صك"

هذا  �صهدها  التي  واخلاطفة  ال�صريعة  اجلوالت  كل  من  وبالرغم 
اال�صتحواذ  �صفقة  اأن  عربية"   CNBC" موقع  اأورد  فقد  ال�صراع؛ 
اأن وافق جمل�ض  "ما�صك" بقيمة 44 مليار دوالر، بعد  انتهت ل�صالح 
التوا�صل  �صركة  ل�صراء  اال�صتحواذ  عر�ض  على  "تويرت"  اإدارة 
االجتماعي وجعلها خا�صة. وقد قال "ما�صك" يف بيان: "حرية التعبر 
�صاحة  هو  "تويرت"  وموقع  فاعلة،  لدميقراطية  االأ�صا�ض  حجر  هي 

املدينة الرقمية حيث تتم مناق�صة االأمور احليوية مل�صتقبل الب�صرية، 
خالل  من  م�صى  وقت  اأي  من  اأف�صل  "تويرت"  اأجعل  اأن  ا  اأي�صً اأريد 
اإذ  الع�صوائية؛  الروبوتات  وهزمية  جديدة،  مبيزات  االأدوات  حت�صني 
يتمتع املوقع باإمكانيات هائلة واأتطلع اإىل العمل مع ال�صركة وجمتمع 

امل�صتخدمني".
ليتم  نهائية  اتفاقية  يف  دخلت  اأنها  "تويرت"  �صركة  اأعلنت  كذلك 
دوالًرا   54.20 مقابل  ما�صك"،  "اإيلون  قبل  من  عليها  اال�صتحواذ 
مليار   44 بنحو  قيمتها  تقدر  �صفقة  نقًدا يف  الواحد  لل�صهم  اأمركًيا 
�صيح�صل  ال�صفقة،  �صروط  مبوجب  اأنه  بالذكر  واجلدير  دوالر. 
من  �صهم  لكل  نقًدا،  لل�صهم  املحددة  القيمة  هذه  على  امل�صاهمون 
�صعر  وميثل  ال�صفقة،  اإغالق  عند  ميتلكونها  التي  العادية  االأ�صهم 
ال�صراء زيادة بن�صبة 38% على �صعر اإغالق �صهم "تويرت" يف اأول اأبريل 
2022، والذي كان اآخر يوم تداول قبل اأن يك�صف "ما�صك" عن ح�صته 
"تويرت":  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  تايلور"،  "بريت  قال  وقد   .%9 البالغة 
"اأجرى جمل�ض االإدارة عملية مدرو�صة و�صاملة لتقييم اقرتاح "ما�صك" 

 ،، »إيلون ماسك« يحسم 
االستحواذ على »تويتر« لصالحه 

بقيمة 44 مليار دوالر

تـــــرند
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مع الرتكيز على القيمة والتمويل؛ حيث توفر ال�صفقة املقرتحة عالوة 
نقدية كبرة، ونعتقد اأنها اأف�صل م�صار للم�صي قدًما للم�صاهمني".

"نتفليك�ض"
خالل  كان  فقد  نف�صه،  التكتيك  ا�صتخدم  الذي  الثاين  املثال  اأما 
عام  وحتديًدا  "نتفليك�ض"،  وهي  احلايل،  القرن  من  املا�صي  العقد 
"CNN"-ملنع  ل�صبكة  االإلكرتووين  املوقع  يذكره  ما  2012م-بح�صب 
"كارل اإيكاهن" من اال�صتحواذ على اأ�صهمها. اإذ اأنه يف حالة ا�صتحواذ 

حالة  يف   %20 اأو  ال�صركة  اأ�صهم  من  اأكرث  اأو   %10 على  م�صتثمر 
وميتلك  ي�صيطر  كان  الذي  "اإيكاهن"  مثل  املوؤ�ص�صيني،  امل�صتثمرين 

موافقة  بغر  وذلك  االأ�صهم،  من   %9.98 قيمتها  تبلغ  ح�صة  وقتها 
جمل�ض اإدارتها. وقد هاجم "اإيكاهن" جمل�ض اإدارة "نتفليك�ض" وا�صًفا 
هذا التكتيك "حبة ال�صم" باأن ا�صتخدامه بدون ت�صويت حملة االأ�صهم 
يعد مثااًل �صيًئا على تدين حوكمتها، واأن حتديد ح�صة اال�صتحواذ ب� 
مقلق،  واأمر  متييزي  وم�صلك  ملحوظ  ب�صكل  منخف�صة  تبدو   %10
امل�صاهمني  على  و�صطوته  نفوذه  يفر�ض  االإدارة  جمل�ض  باأن  وتوحي 
ب�صكل عام؛ وهو ما نفته "نتفليك�ض" بقولها اإن خطة حقوق امل�صاهمني 
اجلديدة مل يتم ت�صميمها اأو و�صعها ملنع اأي حاالت ا�صتحواذ ودي يف 
امل�صتقبل، وال �صيما يف �صوء اأن ال�صركة رمبا ُينظر لها على اأنها هدف 

ا�صتحواذ حمتمل ل�صركة تقنية كبرة، ويف ظل تقرير اأرباح �صيئ.
"بابا جونز"

ملا  طبًقا  فاإنه  ال�صم"؛  "حبة  تكتيك  انتهج  الذي  الثالث  املثال  اأما 
االأمريكية-حينئذ )عام   "The New York Times" اأورده موقع 
جمل�ض  يرتاأ�ض  كان  والتي  جونز"  "بابا  �صركة  يف  2018م(-يتمثل 
اإدارتها ال�صيد "�صناتر" الذي ا�صتقال من من�صبه؛ عقب ثبوت اتهامه 
ر  ُتقدَّ ح�صة  ميتلك  وكان  بال�صود،  يتعلق  عن�صري  لفظ  با�صتخدام 
بن�صبة 30% من اأ�صهم ال�صركة مما يجعله اأكرب م�صاهم فيها. وب�صكل 
اإدارة ال�صركة الذي كان ما  "�صناتر" مبجل�ض  اأو باآخر توترت عالقة 

يزال ع�صًوا فيه؛ فُطلب منه عدم التحدث علًنا عن العمل.
اأن   "Los Angeles Times" �صحيفة  ذكرت  نف�صه،  الوقت  ويف 
"بابا جونز" تبنت خطة حمددة املدة ب�صاأن حقوق امل�صاهمني، اأو ما 

م�صتثمر  اأي  امتالك  حلاالت  للت�صدي  وذلك  ال�صم"؛  ب�"حبة  تعرف 
ح�صة تقدر بن�صبة 15% اأو اأكرث من اأ�صهم ال�صركة دون موافقة جمل�ض 
قيمتها  من   %40 من  يقرب  ما  االأ�صهم  هذه  فقدت  حيث  اإدارتها، 
خالل عام 2017م، وبلغت قيمة ال�صهم حوايل 46.56 دوالًرا اأي اأن 

االنخفا�ض كان بن�صبة %9.7.

 ،، »شناتر« يواجه خطة »بابا 
جونز« بتخفيض 40% من قيمة 

أسهمها عام 2017م

 ،،»إيكاهن« يتهم إدارة 
»نتفليكس« باستخدام »الحبة« 

دون موافقة المساهمين وبتدني 
حوكمتها

تـــــرند
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القـــانون والتـــخصص.. 
تداعيــــــات سلبيــة

أ .عبدالله ماهر القحطاني
عضو هيئة تدريب

 قسم القانون 
فرع معهد اإلدارة العامة

 بمنطقة عسير

اإن  ا�صت�صاري  القلب   تخيل اأنك يف  جمل�ض  يجمعك  مع  االأ�صدقاء واملعارف،  وقال  اأحدهم  
ن�صحه عليه  بعملية  قلب مفتوح  بعد  اأن  در�ض  ملفه الطبي،  فقفز  اأحد  احلا�صرين، والذي  
يعمل  يف  جمال  التمري�ض، فور  �صماعه  قول  هذا ال�صخ�ض  بخ�صو�ض  ن�صيحة  ا�صت�صاري  القلب  
له  بعمل العملية،  وقال: ال حتتاج  هذه  العملية!  فاأنا يف تخ�ص�صي "متري�ض" اأدر�ض بع�ض االأمور 

عن القلب، وحلالتك ال حتتاج ملثل هذه العملية!!. 
 فكيف �صيكون الرد على هذا املمر�ض؟ وكيف �صتكون ردة فعل احلا�صرين باملجل�ض؟ ف�صال عن  

رد  فعل  �صاحبنا الذي  اأ�صار  عليه  اال�صت�صاري  املخت�ض  ب�صرورة  عمل العملية!.  
ومن هذا املنطلق، ومن خالل عملي االأكادميي يف تدريب، وتاأهيل  موظفي الدولة  يف  القانون  
بحكم )تخ�ص�صي(،  الحظت  �صيئًا غر متوقعًا؛ ال�صيما مع تطور الوعي القانوين يف املجتمع، 
تواكب  جديدة  واأنظمة  قوانني  وو�صع  حتديث  يف  اهلل،   اأيدها   الدولة،  من  الالحمدود  والدعم 
والهيئات   ال���وزارات  من   العديد  اأن  وهو  املجاالت،  خمتلف  على   اململكة2030  وروؤي��ة  التطور 
احلكومية تعاين من ا�صكاليات يف  اإدارتها  القانونية، ومهامها، واأعمالها. وتتطلب حلول جذرية  
�صريعة وحمكمة، كاإ�صتغال غر املخت�ض  قانونيًا، يف  االإدارات  القانونية بل ويكون  ممثاًل لها 
اأمام الق�صاء يف كثر من احلاالت القانونية! فتجد املتخ�ص�ض  يف الريا�صيات، على �صبيل املثال،  
يعمل  يف  االإدارة القانونية،  واآخر تخ�ص�صه حا�صب اآيل، وغره موارد ب�صرية اأو لغة اإجنليزية، 

وجميعهم يعملون يف االإدارات القانونية دون تخ�ص�ض ومعرفة قانونية حقيقية.
وهذا االأمر ينعك�ض �صلبًا على  اأداء االإدارة من عدة اأوجه؛ كاإحراج اجلهة احلكومية اأمام  الق�صاء 
وعلى  اجلهة،  موظفي   على  اأي�صًا  ال�صرر  يوقع  مما  متخ�ص�ض،  غر  ميثلها  من   الأن  االإداري؛ 
املواطن اأو املقيم الذي ي�صتفيد مما تقدمه له هذه  اجلهة من خدمات عامة، وفيها كذلك خمالفة 
ملبداأ مهم يف القانون االإداري، واملرافق  العامة، اإ�صافة اإىل �صياع  حقوق الدولة خ�صو�صًا عندما 

يكون هناك تعوي�صات، وعقود، وم�صرتيات، والتزامات وغرامات وغرها. 
كذلك هناك حمور مهم يف هذه االإ�صكالية، وهو تداخل املهام بني اإدارات املوارد الب�صرية اأو �صوؤون 
املوظفني بحيث  اأ�صبحت هذه االإدارات يف اجلهات احلكومية تقوم مبهام االإدارة القانونية من 
يكون  االأحيان  من  كثر  ويف  موظفيها،  على  واللوائح  والقوانني،  االأنظمة  وتطبيق  تف�صر،  حيث 
التف�صر خاطئ، وخمالف، وغر �صحيح قانونيًا، الأنهم ال يعملون وفق منظور قانوين تخ�ص�صي، 
ولذا يجب ت�صحيح ذلك بو�صع رقابة قانونية على قرارات هذه االإدارات من قبل االإدارة  القانونية 
املخت�صة اأو و�صع مدقق اأو مراجع قانوين يف كل اإدارة من هذه االإدارات لكي ال يقع ظلم على اأي 

طرف.
للتاأكد من  وقفة جادة   بالوقوف  ا�صتثناء  والهيئات احلكومية بال  ال��وزارات  تقوم  اأن  ولهذا البد 
وجود الكفاءات القانونية املوؤهلة فيها كي ال تكون عر�صه ملثل هذه التداعيات ال�صلبية، وتتمكن من 

ممار�صة اأف�صل املعاير القانونية متا�صيًا مع توجه الدولة وروؤية اململكة 2030.

مقــال
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تتغر اجتاهات التوظيف يف العامل وفقًا ملتغرات عديدة، وتختلف بناء على كل زمان 
ومكان. 

وال �صك اأن الن�صيب االأكرب يف العام 2020 حتديدًا كان جلائحة كورونا، االأمر الذي 
اأثر على جميع نواحي احلياة، حيث جلاأت العديد من ال�صركات لتغير اأنظمة عملها 

واأ�صاليب التوظيف. 
ولكن ماذا عن العام 2021 الذي تلى اجلائحة؟ ما هو و�صع �صوق العمل ال�صعودي؟ 
وكيف تبدو عمليات التوظيف به بني ال�صركات؟ دون الدخول يف اأرقام 2022م على 

اعتبار اأنه عام مل ينته بعد.
ويو�صح موؤ�صر فر�ض العمل اجتاهات التوظيف ال�صائدة يف اململكة العربية ال�صعودية لهذا العام، وي�صلط ال�صوء على انطباعات املهنيني عن فر�ض 
العمل املتوفرة. ويركز هذا املوؤ�صر على اآراء املهنيني فيما يتعلق ب�صوق العمل والوظائف املتوفرة، حيث يبدو اأنهم را�صون عن مدى جاذبية �صوق العمل 
ال�صعودي مقارنًة بالدول االأخرى )67%(. كما برز قطاع تكنولوجيا املعلومات "االإنرتنت" التجارة االإلكرتونية )32%( كاأكرث قطاع جاذبية للكفاءات 

يف ال�صعودية.
وت�صدر قطاع البنوك والتمويل قائمة القطاعات االأكرث جاذبية للكفاءات املحلية يف اململكة )بن�صبة 36%(. وكانت قطاعات البنوك وقطاعات تقنية 
العامة  العالقات  االإعالنات/الت�صويق/  برز قطاع  فقد  الن�صائية،  للكفاءات  بالن�صبة  اأما  لكليهما(.  للخريجني اجلدد )%31  االأكرث جذبًا  املعلومات 

)42%( كاالأكرث جذبًا لها.
وتبدو التوقعات واعدة للباحثني عن عمل يف ال�صوق ال�صعودي، حيث �صرحت حوايل ثلثي �صركات اململكة عن نيتها تعيني موظفني جدد خالل العام 
فر�صهم  فهم  على  عمل  عن  الباحثني  مل�صاعدة  عمل،  قطاع  لكل  وفقًا  بالتوظيف  ال�صركات  قيام  احتمالية  االعتبار  بعني  املوؤ�صر  اأخذ  وقد  اجلاري. 
والهند�صة/ العامة )%73(  واالإعالنات/الت�صويق/العالقات  النفط/الغاز/البرتوكيماويات )%76(  اأظهرت قطاعات  املختلفة، حيث  القطاعات  يف 

الت�صميم )72%( اأعلى احتمالية للتوظيف يف ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا خالل هذا العام.
"الت�صويق"  االإعالنات  قطاع  ت�صدر  اإذ  عمل،  عن  للباحثني  كذلك  اإيجابية  النتائج  فتبدو  الق�صر،  املدى  على  التوظيف  بتوقعات  يتعلق  فيما  اأما 
ال�3 القادمة، يليه قطاع الت�صنيع )64%( والرعاية ال�صحية/ العالقات العامة )70%( قائمة القطاعات االأعلى احتمالية للتوظيف خالل االأ�صهر 

اخلدمات الطبية )%57(.
اأما  املبتدئ )%47(.  التنفيذي  وظائف  على  الطلب  يرتفع  بحيث  املبتدئة،  للم�صتويات  وظائف  بتوفر  ال�صعودية  ال�صركات يف  غالبية  �صتقوم  وعليه 
بالن�صبة لالأدوار الوظيفية املحددة، فقد برزت وظائف مدراء املبيعات )18%( واملحا�صبة )17%( ومدراء الت�صويق )13%( كاأهم االأدوار التي يبحث 

عنها اأ�صحاب العمل يف اململكة.
كما �صرح حوايل 4 من 10 اأ�صحاب عمل )39%( اأنهم يبحثون عن مر�صحني يتمتعون مبهارات اإدارية، يف حني يبحث 34% عن مر�صحني يتمتعون 

مبهارات البيع والت�صويق، بينما قال 25% اإنهم يبحثون عن مر�صحني من ذوي اخلربة االإدارية املتو�صطة.
وفيما يتعلق باملوؤهالت االأكادميية، برزت �صهادات اإدارة االأعمال )28%(، والهند�صة )25%( والتجارة )18%( باعتبارها ال�صهادات االأكرث طلبًا من 

قبل اأ�صحاب العمل يف اململكة. 
ولهذا فاإن اأ�صحاب العمل يبحثون عادة عن مهارات تقنية حتددها طبيعة الوظيفة، اإال اأن املهارات ال�صخ�صية تعترب جزءًا كبرًا من عملية التوظيف، 
حيث تربز مهارات التوا�صل اجليدة يف اللغتني االإجنليزية والعربية، والقدرة على العمل �صمن فريق، واملهارات القيادية، ومهارات التفاو�ض اجليدة 

كاأكرث املهارات املطلوبة حاليًا يف ال�صعودية.
مما يتطلب االهتمام، واالأخذ يف االعتبار هذه املوؤ�صرات، واالجتاهات احلقيقية لواقع �صوق العمل املحلي.
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