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معــهــــد اإلدارة العــــــامة 

ضمــــــن أكثــــر الجهـــــــات 

تميزًا في قياس التحول 

الرقمــــــــــــي للجهـــــــــــــات 

الحكومية 2022، وضمـن 

أكثر 10 جهـــات تميزًا في 

مجــال التعليم والتدريب

61 جهة تصل لمرحلتي 
اإلبداع والتكامل في قياس 

التحول الرقمي 2022

مقـــالمتــــابعــة

Soft Skills المهارات الشخصية
 طريق المنظمة والموظفين نحو النجاح

أ.سعد الحارثي

خبير تدريب ومستشار إداري
عضو هيئة تدريب 

بمعهد اإلدارة العامة

 Hard" يف منوذج التوظيف التقليدي، تركز معايري جهات التوظيف-يف الغالب-على املهارات الأ�سا�سية 
Skills"، مثل اخلربة، واملعرفة املتخ�س�سة، واملوؤهل التعليمي. بينما تويل اهتماًما اأقل للعوامل احلقيقية 
التي حتدد النجاح، والتي ي�سعب قيا�سها كًما؛ مثل املهارات ال�سخ�سية "Soft Skills". وبكلِّ تاأكيٍد يحتاج 
اخت�سا�سيو املوارد الب�سرية والقائمون على التوظيف اإىل بذل جهٍد م�ساعٍف يف اختيار املر�سحني املنا�سبني؛ 
والذين يتوافقون مع املنظمة وثقافتها وقيمها وبيئتها، ولي�س اأولئك الذين تنطبق عليهم املهارات الأ�سا�سية 
ا مع تعاظم حجم الأعمال وتنوعها، وارتفاع املناف�سة بني موؤ�س�سات الأعمال، وازدياد �سغوط  فقط؛ خ�سو�سً

العمل على املوظفني، واختالف بيئات العمل.
و�سروريٌة  اأ�سا�سية   "Enablers and Inputs" نات  ِكّ ُمَ ُتَعدُّ  والتعيني؛  الختيار  قرارات  جودة  اإن 
الغايات  حتقيق  نحو  وواثقة  ثابتة  بخطى  للتقدم  املنظمة  قيادة  مهمة  ل  وُت�سهِّ اجلهة،  ا�سرتاتيجية  لتحقيق 
اإىل  الب�سرية  املوارد  �سيا�سات  حتول  ال�سروري  من  فاإنه  ولذا    .End Goals اإليها  تتطَلّع  التي  النهائية 
منوذج التوظيف القائم على اعتبار املهارات ال�سخ�سية "Soft Skills" عند اتخاذ قرار التوظيف بدًل 

ا يف القطاع احلكومي. عن النموذج التقليدي، بل ومنح معيار املهارات ال�سخ�سية وزًنا اأكرب؛ خ�سو�سً
العاطفي،  احل�سر-الذكاء  ل  املثال  �سبيل  منها-على  نذكر  مهارات  ة  ِع��دَّ ال�سخ�سية  املهارات  وتت�سمن 
مهارة  هو  الذي  العاطفي"  "الذكاء  على  هنا  النقا�س  و�سرنكز  القرارات.  واتخاذ  والتفاو�س،  والت�سال، 
�سد والتوازن يف التعامل مع م�ساعر  اإن�سانية تتعلق باإدارة امل�ساعر و�سبط العواطف والتحكم بالوجدان، والرُّ
واأحا�سي�س الإن�سان نف�سه وم�ساعر الآخرين على حدٍّ �سواء. وُتَعدُّ هذه املهارة من اأهم �سبل التوا�سل الإن�ساين، 
والتعاطي مع املواقف املختلفة يف بيئة العمل. والذكاء العاطفي ي�ساعد املوظفني اجلدد واحلاليني على التكيف 
والتفاعل يف املواقف املختلفة يف بيئة العمل.  فالدرا�سات ت�سري اإىل اأن املوظفني الذين يتمتعون بذكاء عاطفي؛ 
�سيكون النجاح حليفهم، وحتتفظ بهم املنظمة طوياًل.  ولقد مت و�سف الذكاء العاطفي باأنه م�سوؤوٌل عن اأكرث 

من 85% من الأداء املتميز يف مكان العمل.
ويف درا�سة اأخرى اأجرتها موؤ�س�سة Career Builder عام 2011م تبنيَّ اأن 34% من مديري التوظيف 
يف  العاطفي  الذكاء  رون  ُيَقدِّ الأعمال  اأ�سحاب  من   %71 واأن  العاطفي،  الذكاء  على  عالًيا  تركيًزا  ي�سعون 
اأ�سا�سية  �سمة  يعترب  العاطفي  الذكاء  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت  العقلي.  الذكاء  من  اأكرب  ب�سكل  املوظفني 
لي�س  الأعمال  اأ�سحاب  من   %59 اأن  اأو�سحت  كذلك  الوظيفية.  والرتقية  الوظائف  على  للح�سول  و�سرورية 
الذي  املر�سح  فاإن  كذلك  العاطفي.  الذكاء  من  ا  منخف�سً ًل  معدَّ ميلك  فرٍد  اأي  لتوظيف  ال�ستعداد  لديهم 
ًل مرتفًعا من الذكاء العاطفي يتفوق على املر�سح �ساحب الذكاء العقلي يف غالبية الأحيان. وقد  ميلك معدَّ
ات�سح اأنه يف 75% من احلالت اأ�سار اأ�سحاب الأعمال اإىل اأنهم اأكرث احتمالية لأن ير�سحوا الأفراد اأ�سحاب 
الذكاء العاطفي. وذكرت الدرا�سة اأن هذا الذكاء هو تقييم عام لقدرات الأفراد على التحكم يف عواطفهم، 
وعلى قدرتهم على التعرف على عواطف الآخرين، وتفهم مواقفهم والتعامل معها، والتحكم يف العالقات مع 

الآخرين.
دورها  يظلُّ  الب�سرية  امل��وارد  تطوير  اإدارة  فاإن  حالًيا؛  العمل  راأ���س  على  هم  الذين  باملوظفني  يتعلق  وفيما 
واهتمامها بتدريب املوظفني يف جمال املهارات ال�سخ�سية ب�سكل عام، والذكاء العاطفي على وجه اخل�سو�س، 
على قدٍر كبرٍي من الأهمية. ويف املقابل؛ فاإن املوظف بالإ�سافة اإىل حاجته اإىل التدريب املتخ�س�س لكت�ساب 
ا اإىل القراءة وو�سائل التعلم الذاتي، والعمل ب�سكل متوا�سٍل وم�ستمٍر على  املهارات ال�سخ�سية، فاإنه يحتاج اأي�سً

مار�سة التقييم الذاتي لت�سرفاته يف املواقف الإن�سانية املختلفة.
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القوتني  على  مقت�صًرا  كان  بداأ  عندما  الف�صاء  �صباق  اأن  من  بالرغم 
العظميني اأمريكا واالحتاد ال�صوفيتي )�صابًقا(-اآنذاك-اإال اأنه يف الوقت 
الراهن توجد حوايل 90 دولة يف هذا ال�صباق على م�صتوى العامل؛ فرمبا 
مردوده  خا�صة  الواعد،  امل�صتقبلي  املجال  هذا  اأهمية  جميعها  اأدركت 
وهو  جديد  اقت�صادي  جمال  بروز  على  وانعكا�صه  واحل�صاري  التنموي 
"اقت�صاد الف�صاء"، والذي من املتوقع اأن ي�صل حجمه اإىل 1.1 تريليون 
دوالر عام 2040م، و2.7 تريليون دوالر عام 2050م. وقد يتبادر اإىل 
اأذهان البع�ض اأن اال�صتثمار يف هذا املجال واإدارته ح�صرًيا على القطاع 
"�صبي�ض  �صركة  فمثًل  اخلا�ض،  للقطاع  جاذًبا  اأ�صبح  لكنه  احلكومي، 
اإك�ض" ت�صتثمر فيه بقوة. وبالطبع مل تكن اململكة مبعزل عن اقت�صاد 
عت ا�صرتاتيجيات وخطط �صعودية حالية وم�صتقبلية  الف�صاء؛ فقد ُو�صِ
لتعظيم اال�صتفادة منه؛ فاململكة متتلك كل مقومات االنطلق بقوة يف 

هذا ال�صباق الذي نقرتب من م�صماره ومداره يف هذا التقرير.

المملكة في مدار الكبار 
إلدارة واستثمـــــار 
اقتصـاد الفضـــــاء

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

يتوقع الخبراء أن يصل حجمه إلى

2.7 تريليـــون دوالر عــام 2050م

تقـــريـــر

مفهوم جديد
ن�ستهل احلديث بتاأكيد "جيثا راين" عرب موقع-seac )املتخ�س�س 
يف اقت�ساد الف�ساء( -اأن الجتاه املعا�سر املتمثل يف تغري النظرة 
وتتطور،  اقت�ساداته  تنمو  حيث  وا�ستغالله،  واإدارته  الف�ساء  اإىل 
الف�ساء  �سناعة  يف  العميق  والتحول  التطور  مع  جنب  اإىل  جنًبا 
كانت  وقد  والقت�ساد.  املجتمع  يف  الف�ساء  اندماج  وزيادة  ذاتها 
النظرة ال�سائدة لهذه ال�سناعة-فيما م�سى-اأنها مركزية ووطنية 
عرب  الدولة  تديرها  التي  الربامج  على  وتقت�سر  وبريوقراطية، 
واخلا�س.  العام  القطاعني  بني  ال�سراكات  عدد حمدود جًدا من 
لكن يف ظل التحولت احلالية وامل�ستقبلية واجتاه احلكومات اإىل 
الف�ساء؛  اأن�سطة  وا�ستثمار  لإدارة  خارجية  مب�سادر  ال�ستعانة 
لها  والت�سويق  اإدارتها  واأهمية  ال�سناعة  لهذه  الكبري  املردود  برز 
على نحو خمتلف ومتميز. وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر يف 
التحول الذي ي�سهده اقت�ساد الف�ساء؛ فاأ�سبح يت�سف باأنه عاملي 
واإدارت��ه  فيه  التو�سع  ويتم  ومتنوع  اإليه،  الو�سول  وميكن  وري��ادي 
وا�ستثماره ب�سكل متزايد مع القطاع اخلا�س عرب جمموعة متنوعة 
من القطاعات الفرعية. وقد اأ�سبحت اقت�سادات الف�ساء-طبًقا 
لتاأكيد "راين"-عبارة عن �سناعة �سريعة النمو تركز على: التعدين 
والتكنولوجيا،  والإن��رتن��ت،  ال�سناعية،  والأق��م��ار  الف�ساء،  يف 

والأمن، وال�سياحة الف�سائية، وما يعرف باحلطام املداري.
ويلفت موقع املنتدى القت�سادي العاملي اإىل اأن "اقت�ساد الف�ساء" 
لعام  الف�ساء  تقرير  يقدر  اإذ  وواعد؛  اقت�سادي جديد  هو جمال 
2022 ال�سادر عن موؤ�س�سة الف�ساء اأن اقت�ساد الف�ساء بلغ حجمه 
عن   %9 قدرها  بزيادة  وذلك  2021م،  عام  يف  دولر  مليار   469
ف�سائية  مركبة  األ��ف  من  اأك��رث  اإن  التقرير  وق��ال  ال�سابق.  العام 
دخلت املدار يف الأ�سهر ال�ستة الأوىل من هذا العام، اأي اأنه اأكرث 
ما مت اإطالقه يف اأول 52 عاًما من ا�ستك�ساف الف�ساء )1957-

2009م(.
الأول بن�سبة %95

وحتى تت�سح ال�سورة، فاإن د.كري�س كليمبرن يلفت-يف ت�سريحه 
القت�ساد  من  نوعني  هناك  اأن  "القت�سادية"-اإىل  ل�سحيفة 

يت�سمنهما مفهوم اقت�ساد الف�ساء، وهما:

اأو  ال�سلع  اأي  الأر���س:  مقابل  الف�ساء  اقت�ساد  الأول:  النطاق   -
وي�سمل  الأر���س،  على  لال�ستخدام  الف�ساء  يف  املنتجة  اخلدمات 
ذلك: الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، والبنية التحتية لالإنرتنت، 
نظره  وجهة  ومن  ال�سناعية.  والأقمار  الأر���س،  مراقبة  وق��درات 
2019م  عام  ي�ستحوذ  وكان  بالفعل،  مزدهر  القت�ساد  هذا  فاإن 

على 95% من الإيرادات املحققة لقت�ساد الف�ساء.
ال�سلع  اأي  الف�ساء:  مقابل  الف�ساء  اقت�ساد  ال��ث��اين:  -النطاق 
مثل  الف�ساء،  يف  ل�ستخدامها  الف�ساء  يف  املنتجة  واخل��دم��ات 
تعدين القمر والكويكبات ل�ستخراج مواد ميكن ا�ستخدامها للبناء 
يف الف�ساء، ويوؤكد د.كليمبرن اأن الطريق ما زال طوياًل للغاية اأمام 

هذا النطاق من اقت�ساد الف�ساء.
فوائد اقت�سادية اجتماعية

واإذا نظرنا اإىل الفوائد والآثار الإيجابية املختلفة لقت�ساد الف�ساء 
التنموي  لالجتاه  الق�سوى  الأهمية  توؤكد  فاإنها  فيه؛  وال�ستثمار 
واحل�ساري لقيادتنا الر�سيدة-يحفظها اهلل-وروؤيتنا املباركة روؤية 
واقت�ساداته؛  الف�ساء  مبجال  الكبري  الهتمام  يف   2030 اململكة 
تقرير-اأورده  ت�سمنه  ما  يت�سح  ما  وهو  واعًدا،  جماًل  باعتباره 
العاملي،  القت�ساد  يف  الف�ساء  م�ساهمات  OECD-ح��ول  موقع 
الجتماعية  القت�سادية  "الآثار  بعنوان:  الثاين  ف�سله  �سيما  ول 
املئوية  الن�سب  ي�ستعر�س  الذي  الف�ساء"  يف  لال�ستثمار  الإيجابية 
العوائد  ت�ستحوذ  الآت��ي:  النحو  على  اإيجابية،  تاأثريات   10 لأب��رز 
امل���ردود  يليها   ،%15.4 بن�سبة  الأول  الرتتيب  على  التجارية 
املكا�سب  وحتتل   ،%15.1 بن�سبة  التوظيف  جم��ال  يف  الإيجابي 

اخلا�سة بالإنتاجية والكفاءة املرتبة الثالثة بن�سبة %14.9.
كما ياأتي املردود الإيجابي للرفاهية الجتماعية يف الرتتيب الرابع 
الكلي  القت�ساد  املتعلقة مب�ستوى  الفوائد  بن�سبة 12.9%، وحتتل 
للدولة املرتبة اخلام�سة بن�سبة 11.5%، تليها يف املركز ال�ساد�س 
اخلا�سة  الإيجابية  الفوائد  وتربز   ،%9.3 بن�سبة  التكاليف  توفري 
تاأتي  كذلك   .%8.8 بن�سبة  ال�سابع  املركز  يف  والعلوم  بالبتكار 
الثامنة  املرتبة  يف  التكاليف  برت�سيد  املتعلقة  الإ�سافية  الفوائد 
بن�سبة 5.1%، تليها العوائد الإيجابية من اإبرام العقود يف الرتتيب 
والإلهام  بال�سمعة  اخلا�سة  الفوائد  وحتتل   ،%3.7 بن�سبة  التا�سع 
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الال�سلكية، والت�سالت ال�سوئية.
تقنيات  تطوير  على  ال�����س��رك��ات  تعمل  ال��ك��وي��ك��ب��ات:  6-ت��ع��دي��ن 
ل�ستخراج املعادن النادرة، واملياه، واملعادن الأخرى من الكويكبات 

القريبة من الأر�س.
امل��دى  ال�����س��رك��ات-ع��ل��ى  تعمل  ح��ي��ث  الف�سائية:  7-ال�����س��ي��اح��ة 
العاديني  للمواطنني  الف�ساء  اإىل  الو�سول  تطوير  امل�ستقبلي-على 

وم�ستك�سفي الف�ساء وبرامج املغامرات الف�سائية.
على  البحثية  ال��ف��رق  تعكف  اإذ  الف�ساء:  ودرا���س��ات  8-ب��ح��وث 

ا�ستك�ساف الف�ساء، وتطوير التقنيات اخلا�سة به.
8 اجتاهات موؤثرة

ويربز موقع وكالة الف�ساء الأوروبية هذا النمو املت�سارع لقت�ساد 
الف�ساء من خالل 8 اجتاهات رئي�سية ت�سمل ما يلي:

الأن�سطة  يف  املتزايد  وال�ستثمار  العام  الهتمام  ا�ستمرار   •
الف�سائية يف جميع اأنحاء العامل.

امل�ساريع  يف  اخل��ا���س  ال�ستثمار  م��ن  م�سبوق  غ��ري  م�ستوى   •
الف�سائية، املرتبط بجاذبية اأعلى وربحية متوقعة.

• تزايد اأعداد الراغبني يف ال�ستثمار يف اقت�ساد الف�ساء.
• ا�ستمرار منو عائدات �سناعة الف�ساء.

العامل،  اأنحاء  جميع  يف  التجارية  الأن�سطة  تطوير  موا�سلة   •
ال�سغرية،  ال�سناعية  الأقمار  القائمة على  الأن�سطة  مبا يف ذلك 
وتطوير الأن�سطة التجارية يف جمالت جديدة-على �سبيل املثال-

الرحالت الف�سائية.
• ما زالت ال�سناعات الف�سائية التقليدية متثل املورد الرئي�سي 

للعائدات، لكنها تواجه اأ�سواًقا اأكرث تناف�سية.
• موا�سلة تطوير الف�ساء اجلديد يف جميع اأنحاء العامل.

ي��وؤدي  ما  والقت�ساد؛  املجتمع  يف  الف�ساء  ان��دم��اج  زي��ادة   •

املركز العا�سر بن�سبة %3.4.
8 حمفزات اقت�سادية

حمفزات   8 هناك  ف��اإن  seac؛  مبوقع  "راين"  لتحليل  ووف��ًق��ا 
املتنامي  التطور  عملية  يف  توؤثر  وم�ستقبلية  حالية  اقت�سادية 
وب�سكل �سريع يف حتديد ا�سرتاتيجيات اإدارة وا�ستثمار اقت�سادات 

الف�ساء، وهي كالتايل:
1-العالقة املتنامية بني الف�ساء وتغري املناخ: فبالنظر اإىل املوائمة 
بني الف�ساء وال�ستدامة؛ يركز امل�ستثمرون على احلوكمة والبيئة 

والعوامل الجتماعية...
2-زيادة تكوين راأ�س املال: تنظر اقت�سادات الف�ساء وال�سناعة 
اأكرث  ب�سكل  القطاع  ال�سركات اخلا�سة يف هذا  م�ساركة  اإىل  الآن 
"نا�سا"  وكالة  مثل  احلكومية،  الكيانات  توجه  فبينما  اإيجابية. 
الأمريكية اأنظارها نحو مهام طموحة، كا�ستك�ساف املريخ، تركز 
ال�سركات اخلا�سة على النقل يف مدار اأر�سي منخف�س، واإطالق 

الأقمار ال�سناعية، ورحالت الف�ساء الب�سرية التجارية.
املركبات  عن  )الناجت  امل��داري  احلطام  وط��اأة  من  3-التخفيف 
النفايات  وخم��اط��ر  القدمية(  ال�سناعية  والأق��م��ار  الف�سائية 

املدارية، مع ازدياد ازدحام الف�ساء.
ب�سكل  متنازًعا  جم��اًل  الف�ساء  اأ�سبح  فقد  والأم��ن:  4-الف�ساء 
اإىل  احلاجة  اأهمية  يوؤكد  ما  وه��و  املختلفة؛  ال��دول  بني  متزايد 
اخلا�سة  الفاعلة  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  الف�ساء"  مب��ج��ال  "ال��وع��ي 
وق�سيتي  ال�سناعية،  الأقمار  خدمات  مقدمي  مثل  واحلكومية، 

الأمن القومي و�سد الفجوة الرقمية.
على  ال�����س��رك��ات  ت��رك��ز  ال�سناعية:  الأق��م��ار  ع��رب  5-الإن���رتن���ت 
حت�سني الت�سال-على �سبيل املثال ل احل�سر-من خالل الأقمار 
العري�سة  والنطاقات  املنخف�س،  الأر�سي  املدار  ذات  ال�سناعية 

،، تحفيز التنمية االقتصادية 
واالبتكار وتنمية رأس المال 

البشري من أهم أهداف السياسة 
الفضائية للمملكة

،، اقتصاد الفضاء مقابل األرض 
يمثل 95% من اقتصاد الفضاء 

ومازال الطريق طوياًل أمام اقتصاد 
الفضاء مقابل الفضاء

تقـــريـــر

حول "اجتماع قادة قمة اقت�ساد الف�ساء 20"، على النحو الآتي:
• ح�سب تقرير �ستانلي مورغان لعام 2018م، فاإن حجم اقت�ساد 
الف�ساء يف العامل يبلغ 360 مليار دولر، ومن املتوقع اأن ي�سل اإىل 
بحلول  دولر  تريليون  و2.7  2040م  العام  يف  دولر  تريليون   1،1

العام 2050م.
• تهيمن دول جمموعة الع�سرين على 92% من اقت�ساد الف�ساء 
مق�سمة  دولر  مليار   320 يعادل  ما  اأي  2018م،  العام  العاملي يف 

اإىل جزاأين:
الإنفاق  وميثل  دولر  مليار   66 بقيمة  احلكومي  الإن��ف��اق  الأول: 

املدين 63% والإنفاق الع�سكري %37.
الثاين: اإيرادات القطاع اخلا�س البالغة 254 مليار دولر ترتكز يف 

6 اأن�سطة ح�سب التوزيع التايل:
•  36% خدمات وتطبيقات الت�سال عرب الأقمار ال�سناعية.

•  23% �سرائح واأجهزة ا�ستقبال للمالحة عرب الأقمار ال�سناعية.
•  23% معدات واأجهزة اأر�سية.

•  9% ت�سنيع الأقمار ال�سناعية.
•  5% تطبيقات الف�ساء وال�ست�سعار عن بعد.

•  4% خدمات اإطالق املركبات والرحالت الف�سائية الب�سرية.
• هناك تباين كبري يف حجم اقت�ساد الف�ساء بني دول جمموعة 
الع�سرين، حيث بلغ متو�سط الإنفاق احلكومي على برامج الف�ساء 
يف العام 2018 حوايل 3.3 مليار دولر، بينما بلغ املتو�سط 0،75 

مليار دولر.
 5 اأك��رب  يف  الف�ساء  قطاع  على  احلكومي  الإن��ف��اق  اإج��م��ايل   •
اقت�سادات يف الف�ساء ُي�سكل ما يقارب 87% من اإجمايل الإنفاق 
اإجمايل  ُي�سكل  حني  يف  الع�سرين،  جمموعة  دول  يف  احلكومي 

الإنفاق احلكومي 13% يف دول الع�سرين الأخرى.

الجتماعية  ال��ف��وائ��د  م��ن  وامل��زي��د  القيمة  م��ن  امل��زي��د  خلق  اإىل 
والقت�سادية.

10 موؤ�سرات ا�ستثمارية
الواعدة  امل�ستقبلية  ال�ستثمارية  املوؤ�سرات  من  جمموعة  وهناك 
لقت�ساد الف�ساء و�سركاته، والتي اأوردتها �سحيفة "القت�سادية" 

نقاًل عن خرباء ومنظمات معنية، وهي كالتايل:
- من املتوقع اأن تتخطى �سوق الف�ساء واقت�ساده 640 مليار دولر 

بحلول عام 2026م.
حول  الف�ساء  اقت�ساد  يف  العاملة  ال�سركات  عدد  اإجمايل  بلغ   -

العامل حوايل 10 اآلف �سركة.
�سناعة  يف  ي�ستثمرون  العامل  يف  امل�ستثمرين  كبار  من  اآلف   5  -

الف�ساء.
- 70% ن�سبة التو�سع يف اقت�ساد الف�ساء منذ عام 2010م.

الإنفاق  التجارية على 77% من  الف�سائية  امل�ساريع  ا�ستحوذت   -
العام �سمن م�ساريع اقت�ساد الف�ساء للعام املا�سي.

- 95% من اإيرادات اقت�ساد الف�ساء م�سدرها النطاق الأول منه 
)اقت�ساد الف�ساء مقابل الأر�س(.

بحلول  الف�سائية  وال�سياحة  ال�سفر  �سوق  قيمة  دولر  مليار   23  -
2030م.

برامج  على  الإج��م��ايل  احلكومي  الإن��ف��اق  ارت��ف��اع  ن�سبة   %19  -
الف�ساء على م�ستوى العامل لعام 2021م.

- 10 مليارات دولر حجم متويل القطاع اخلا�س لل�سركات العاملة 
يف قطاع الف�ساء للعام املا�سي.

- 500 مليار دولر قيمة اقت�ساد الف�ساء عام 2021م.
قمة اقت�ساد الف�ساء 20

وي�ساف اإىل هذه املوؤ�سرات ما ذكره موقع الهيئة ال�سعودية للف�ساء 

،، »سبيس إكس« من أكبر 
الشركات الخاصة العاملة في 

اإلنترنت الفضائي وإرسال بشر 
للفضاء

،، الشراكة بين القطاعين 
الحكومي والخاص في إدارة 

واستثمار اقتصادات الفضاء
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احلكومة، والقطاع ال�سناعي وعامة اجلمهور.
اقت�ساد الف�ساء ال�سعودي

للف�ساء- ال�سعودية  الهيئة  تاأ�سي�س  يف  القت�سادي  البعد  ويت�سح 
 1440 الآخ���ر  رب��ي��ع  يف  امللكي  الأم���ر  موقعها-مبوجب  بح�سب 
ابتكاًرا  اأك��رث  م�ستقبل  نحو  �سجاعة  كخطوة   ،)2018 )دي�سمرب 
ال�سعودي.  الف�ساء  قطاع  يف  والفر�س  التقنيات  لأح��دث  وتطلًعا 
اأكرث  حياة  نحو  اململكة  تطلعات  مع  الهيئة  اأهداف  تتوافق  كذلك 
واأكرث  اأف�سل  بيئات  خللق  روؤيتها  مع  تتوافق  حيث  وتقدم،  جودة 
البتكارات  من  ملزيد  جديدة  فر�س  خلق  مع  ملواطنيها،  اأم��اًن��ا 
يبدو  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  ال�سعودي.  لالقت�ساد  الداعمة  املربحة 
حا�سًرا وبقوة من خالل الأهداف املحددة لل�سيا�سة الف�سائية يف 
اململكة، ول �سيما الهدفني التاليني اللذين يتوافقان ب�سكل مبا�سر 

مع هذا البعد، وهما:
• حتفيز التنمية القت�سادية والبتكار: وذلك من خالل زيادة 
ن�سبة التوطني يف خمتلف مراحل �سل�سلة القيمة لقطاع الف�ساء من 
اأجل دعم اأهداف التنويع القت�سادي يف اململكة، وتعزيز اأن�سطة 
اأجل  اململكة من  الف�ساء يف  والبتكار يف جمال  والتطوير  البحث 
خلق فر�س اقت�سادية واجتماعية وعلمية جديدة، وزيادة م�ساركة 

القطاع اخلا�س يف اأن�سطة الف�ساء يف اململكة.
العلماء  من  القادم  اجليل  اإلهام  الب�سري:  املال  راأ���س  تنمية   •

واملهند�سني ال�سعوديني، بناء �سبكة وطنية من خرباء الف�ساء.
م�ساهمة املراأة ال�سعودية

وطبًقا ملوقع العربية فاإن برنامج اململكة لرواد الف�ساء، الذي ياأتي 
رواد  اإر�سال  يت�سمن   ،2030 روؤي��ة  مظلة  حتت  متكاملة  كحزمة 
الب�سرية،  اإىل الف�ساء يف مهام خلدمة  ورائدات ف�ساء �سعوديني 
حيث �ستطلق اأوىل الرحالت يف العام 2023، و�سي�سم اأول طاقم 
رائدة ورائد ف�ساء �سعوديني، لت�سّجل اململكة بذلك حدثًا تاريخيًا 
وتعد  الف�ساء.  اإىل  �سعودية  ام��راأة  اأول  اإر�سال  خالل  من  مهمًا 
رحالت الف�ساء املاأهولة مقيا�سًا لتفوق الدول وتناف�سيتها عامليًا يف 
العديد من املجالت، مثل التقدم التكنولوجي والهند�سي والبحث 

العلمي والبتكار.

الف�ساء وروؤية 2030
وا�ستثمار  ب����اإدارة  اخلا�سة   2030 اململكة  ب��روؤي��ة  يتعلق  وفيما 
اقت�سادات الف�ساء ل�سالح م�سرية التنمية ال�ساملة التي ي�سهدها 
وطننا احلبيب يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل عهده 
الأمني، يحفظهما اهلل-فبح�سب جملة رواد الأعمال-فما من �سك 
ت�سمنتها  التي  املجالت  اأه��م  من  واح��د  الف�سائي  املجال  اأن  يف 
اإىل حتقيق بع�س  ال�سعودي  الف�ساء  الروؤية؛ حيث يهدف برنامج 
واأهدافها-والتي  بالروؤية  ال�سلة  ال�سرتاتيجية-ل�سيقة  الأهداف 

منها ما يلي:
تلبية الحتياج املحلي ملختلف الأغرا�س، وتطوير وت�سنيع اأحدث 
اجلغرافية،  املعلومات  خدمات  وتعزيز  الأر���س،  ملراقبة  الأنظمة 
التعاون  تعزيز  وت�سجيع  املحلي،  ال��ت��ج��اري  القطاع  واإ���س��راك 
الدويل يف ا�ستك�ساف الف�ساء، وامل�ساهمة يف تعزيز �سالمة واأمن 
عرب  الدويل  الف�ساء  وقانون  الف�ساء  معاهدات  وتنفيذ  الف�ساء، 
القمر،  ا�ستك�ساف  وبرنامج  الف�ساء  وا�ستك�ساف  علوم  برنامج 
وبرنامج الت�سالت الف�سائية ونقل البيانات، وبرنامج تكنولوجيا 

ال�ست�سعار عن ُبعد.
لي�س هذا فح�سب، بل ي�سعى برنامج الف�ساء ال�سعودي اإىل اأن يكون 
للمملكة العربية ال�سعودية دور يف بعثات املهام الف�سائية اجلوية 
يتيحها  التي  الفر�س  ا�ستغالل  على  عالوة  الإقليمية،  اأو  الدولية 
اإدخال النظم الف�سائية التي تقدمها منظمات اأخرى يف القطاع 
اجلوي، وتعزيز م�ستوى التعليم العايل يف علوم الف�ساء والطريان 
بقطاع  والهتمام  املوارد  وتنمية  اململكة،  يف  التدريبية  والربامج 
الطريان والف�ساء، بالإ�سافة اإىل الت�سجيع على انت�سار وا�ستخدام 
الوطني يف  ال�سعيد  والف�ساء على  م�ساريع وخدمات قطاع اجلو 

،، الشراكة بين القطاعين 
الحكومي والخاص في إدارة 

واستثمار اقتصادات الفضاء

تقـــريـــر

الفوائد االقتصادية االجتماعية القتصاد الفضاء

 360
مليــــار دوالر

عــــام 2018م.

  640
مليــــار دوالر

عــــام 2026م.

  %15.h4
عوائد تجارية.

  %11.5
مكاسب لالقتصاد الكلي.

  %5.h1
فوائد إضافية متعلقة 

بترشيد التكاليف.

  %15.1
فوائد بمجال 

التوظيف.

  %14.9
مكاسب تتعلق 

باإلنتاجية والكفاءة.

  %9.3
توفير تكاليف.

  %3.7
فوائد خاصة بإبرام العقود.

  %12.9
الرفاهية 

االجتماعية.

  %8.8
فوائد لمجاالت االبتكار 

والعلوم.

  %3.4
فوائد تمس السمعة 

واإللهام.

 447
مليــــار دوالر

عــــام 2020م.

 1.h1
تريليون دوالر 
عــــام 2040م.

 2.7
تريليون دوالر 
عــــام 2050م.

  500
مليــــار دوالر

عــــام 2021م.

تنامي حجم اقتصاد
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االأذواق  تلعب  حيث  العمل،  يف  الر�صمية  امللب�ض  هي  الوظيفية،  امل�صتويات  خمتلف  يف  املوظفات  الن�صاء  ملب�ض  تعد 
مظهر  اأن  من  وبالرغم  واٍف.  ب�صكل  عنهم  ُتعرب  ال  اأنها  رغم  باالأ�صخا�ض،  التعريف  يف  مهمًا  دورًا  اخلارجية  واملظاهر 
امللب�ض  فماهي  �صليم.  ب�صكل  العمل  اأداء  اأهمية  يوازي  ال  اأنه  اإال  باأخرى،  اأو  بطريقة  عنها  ُيعرب  اخلارجي  املوظفة 
املنا�صبة للعمل؟ وكيف يكون التن�صيق بينها؟ وهل لب�ض العباءات امللونة كاٍف اأم هناك خيارات اأخرى متاحة؟ ت�صاوؤالت 

عديدة ت�صغل بال العديد من الن�صاء املوظفات حول الذوق وكيفية اختيار ملب�ض العمل.

المـــــرأة

خبــــراء »اإلتيكـــيت«: 
أذواق ومــالبس النســاء في العمـل مـن 
المهم الحفاظ على مظهر مهني الئق

مــــا يمكـــن ارتدائـــه فــــي المنـاسبــــات 
االجتماعية ال يتناسب مع بيئة العمل

،، تختلف المالبس باختالف 
بيئة العمل أو حتى المنصب 

الوظيفي فكلما ارتفع المنصب 
زاد تعدد الخيارات 

،، استخدام العطور ذات الروائح 
النفاذة يسبب اإلزعاج لآلخرين 

واألفضل مراعاة العطور الخفيفة

ال�سخ�سية العملية واإبراز هوية بيئة العمل.
املالب�س ال�سفافة

املخرمة  اأو  ال�سفافة  احلريرية  املالب�س  تكون  قد  الإط��ار  هذا  ويف 
جميلة للموظفات؛ ملواكبة هذه املوديالت، اإل اأنه من املهم احلفاظ 
املظهر  بني  وعدم اخللط  العمل،  مكان  مهني لئق يف  على مظهر 
الأنيق واملظهر غري املهني، فما ميكن ارتدائه مع ال�سديقات، ويف 
املنا�سبات الجتماعية قد ل يتنا�سب مع الزميالت يف بيئة العمل؛ 
يف  ال�سائدة  والثقافة  العمل  لبيئة  مالب�س  ارت��داء  املالئم  من  لذا 

املجتمع، حيث ل �سيء ي�ساهي الظهور مبظهر مهني. 
غري العملية

اأمرًا  الزميالت  بني  املكتب  يف  العايل  الكعب  اأحذية  ارت��داء  وُيعد 
طول  يتجاوز  األ  مهنية  بيئة  يف  املهم  وم��ن  مقبول،  وغ��ري  غريبًا 
اأنيقة  تبدو  مالب�س  اختيار  على  احلر�س  مع  �سم،   10-9 الكعب 
ومهنية ومريحة يف الوقت ذاته، وميكن التحرك فيها بحرية؛ فعند 
ارتداء مالب�س مريحة �ستتمكن املوظفة من الرتكيز يف العمل ب�سكل 

اأف�سل، وبذلك �ستزيد اإنتاجيتها واأدائها يف العمل.
كما ُتعد املالب�س الالمعة، والرباقة، واملبهرجة غري مالئمة للعمل 
بتاتًا؛ لذا من املهم البتعاد عنها عند تن�سيق املالب�س يف كل �سباح، 
اأو  ال�سيدات  من  العمالء  مقابلة  يت�سمن  العمل  كان  اإذا  خا�سًة 
تقدمي العرو�س اأمامهن؛ لأن ذلك �سي�سكل م�سدر اإلهاء و�سيجعل 
املبهرجة، بدًل من الرتكيز على  احلا�سرات يركزن على املالب�س 

النقا�سات املهمة واملحتوى الذي ُيقدم.
القم�سان والتي�سرتات

اأو  ُتعد القم�سان والتي�سرتات مالب�س غري مقبولة  كذلك عادًة ما 
منوعة يف بيئة العمل بني الزميالت، ولكن اإذا كانت املوظفة تعمل 
بدقة،  انتقائها  على  احلر�س  فيجب  بارتدائها؛  ت�سمح  منظمة  يف 
وجتنب ارتداء اأي مالب�س حتمل عبارات م�سيئة اأو اأي �سيء م�سابه 

لذلك.

مو�سوع مهم
ويظل مو�سوع املالب�س التي يف�سل ارتدائها من املوظفات مو�سوًعا 
يراها  موحدة  قواعد  دومًا  توجد  اإذ  عنه؛  التغا�سي  يجب  ل  مهًما 
اأف�سل، وقد  ت�ساعد على اختيار املالب�س ب�سكل  "خرباء الإتيكيت" 

تختلف بح�سب قطاع العمل، حيث ميكن تقدير الأمور من املنظور 
ال�سخ�سي لختيار اأف�سل اأنواع املالب�س التي تتما�سى مع بيئة العمل 

بني الزميالت.
اأخطاء واردة

ويحدد خرباء الإتيكيت بع�س الأخطاء الواردة عند اختيار املالب�س 
والهتمام باملظهر اخلارجي يف العمل منها:

•  ا�ستخدام العطور ذات الروائح النفاذة؛ ما قد ي�سبب الإزعاج 
مراعاة  مع  ال�سخ�سية  بالعناية  الهتمام  فالأف�سل  لالآخرين، 

العطور اخلفيفة.
الفاحتة  الأل��وان  باختيار  فيه،  مبالغ  غري  خفيف  مكياج  • و�سع 

املنا�سبة للون الب�سرة.
• اإ�سافة الإك�س�سوارات ب�سكل يليق مع املالب�س من دون املبالغة يف 

حجمها وكرثتها.
اختالف بيئة العمل

وقد تختلف املالب�س باختالف بيئة العمل اأو حتى املن�سب الوظيفي، 
فكلما ارتفع من�سب ال�سخ�س زاد تعدد خياراته يف اللبا�س والألوان؛ 
وذلك لتعك�س النطباع املنا�سب للمن�سب. فعلى �سبيل املثال اللبا�س 
الر�سمي املوحد هو املف�سل ملوظفي البنوك؛ لرتك انطباع الرتياح 
احلكومية  القطاعات  يف  اأما  اخلدمات.  متلقي  مع  التعامل  اأثناء 
واخلا�سة وامل�ست�سفيات وغريها من اأماكن العمل املختلفة، فيف�سل 
اللتزام باللبا�س الر�سمي وفق ما تفر�سه املنظمة على املوظفات، 
تن�سيق  تفا�سيل  باختالف  وتتميز  الن�ساء،  بني  تختلف  ف��الأذواق 
يف  املالب�س  اختيار  اأ�س�س  بني  فاملواءمة  الأل��وان،  واختيار  اللبا�س 
بيئة العمل والأذواق ال�سخ�سية مهمة؛ لرتك النطباع املنا�سب عن 
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االإ�صرار  روح  عن  تعرب  رائعة  مقولة  املطاف"..اإنها  نهاية  لي�ض  "الف�صل 
والنجاح، فالكثري من بني اأبرز الناجحني يف عوامل االإدارة واملال واالأعمال 
وريادة االأعمال تعر�صوا للف�صل، بل والف�صل املتكرر، مثل "�صاندرز" موؤ�ص�ض 
اأ�صروا  "جرنال موتورز"، و"اأبل"، وغريهما ممن  "كنتاكي"، و�صركات، مثل 

على حتويل هذا الف�صل اإىل م�صدر اإلهام، من اأجل املخا�ض ال�صعب والعودة 
اإعادة الهيكلة االإدارية، واالأفكار املبتكرة  والنجاح من جديد، من خلل 
الظروف  واجهوا  الذين  االأعمال  رواد  من  الكثري  ال�صندوق. كذلك  خارج 
اأ�صهر  والف�صل  االإخفاقات  اأوتار  على  يعزفوا  اأن  على  واأ�صروا  ال�صعبة 
االإدارة  دهاليز  بني  رحلة  يف  ن�صحبكم  والتميز.  النجاح  �صيمفونيات 
واالإبداع؛ الكت�صاف اأ�صرار النقي�صني: الف�صل، ثم النجاح يف هذه العوامل.

الفشـــــــــــل 
مصدر اإلبداع واإللهام 

للناجحين في اإلدارة 
والمال واألعمال

بالتفكيـــــر خـــــــارج 
الصندوق واإلصرار

حيــاتنــا العملية 

جاءت بعد ف�سل، والتي يربز منها على املجال الإداري، ق�سة "هرني 
فورد" الذي اأن�ساأ اأول �سركة له لبيع ال�سيارات وخ�سر فيها؛ ما اأدى 
رجل  واأ�سبح  النجاح  على  واأ�سر  بالعمل  ا�ستمر  لكنه  اإفال�سه.  اإىل 
ال�سركات  اأقوى  من  تعد  التي  "فورد"  �سركة  و�ساحب  م�سهور  اأعمال 

واملاركات يف جمال بيع وت�سنيع ال�سيارات.
يدير  كان  ال��ذي  نيوتن"  "ا�سحاق  امل�سهور  والفيزيائي  العامل  كذلك 
هذه  اإدارة  ي�ستطيع  فلم  كثرًيا.  الأم��ر  هذا  يف  وف�سل  لعائلته  مزرعة 
املزرعة ال�سغرية، ثم بعد فرتة اأ�سبح عاملًا م�سهوًرا ومن اأكرب العلماء 
الربملان  يف  مهًما  ع�سًوا  واأ�سبح  الأر�سية،  اجلاذبية  اكت�سافه  بعد 

الإجنليزي.
كما اأن املهند�س الياباين "�سو�سريو هوندا" الذي كان مهند�ًسا عاطاًل 
يف  العمل  اإىل  فا�سطر  "تويوتا"؛  �سركة  من  رف�سه  ومت  العمل،  عن 
م�سنع خم�س�س للدرجات النارية، وكان يبيع الدراجات يف البداية 
اأ�سهر  اأح��د  تنتج  �سركته  واأ�سبحت  �سهرته  زادت  ثم  لأ�سدقائه، 

املاركات العاملية لل�سيارات ماركة "هوندا".
واإليكم ق�سة "هارلند ديفيد �ساندرز" �ساحب اأحد اأ�سهر املطاعم يف 
العامل، فهو املوؤ�س�س ملطاعم "كنتاكي" امل�سهورة يف كافة الدول. ففي 
البداية ف�سل "هارلند" ومت رف�س و�سفته ال�سحرية الغريبة وال�سهية 
اأكرث من األف مطعم، ومل يقبل اأحد ب�سراء و�سفته، لكنه مل ي�ست�سلم 

وقام باإن�ساء مطعم خا�س وك�سب �سهرة كبرية و�سلت للعاملية.
"بيزو�س" ال�"تريليونري"

ويتناول موقع "الرجل رحلة "جيف بيزو�س" يف عامل الأعمال كواحدة 
الكثري  ل  فقد حتمَّ عامليني؛  اأعمال  رجال  اأف�سل ق�س�س جناح  من 
من املعاين امللهمة. فلم يكن عمل "بيزو�س"، رجل الأعمال الأمريكي 
)امل�سنف ثالث اأغنى رجل يف العامل(، باأحد حمالت بيع البيتزا يف 
�سغره، ي�سغل تفكريه عن حجز مكانه و�سط عمالقة العامل، ويتوقع 
له البع�س الآن اأن يكون �سمن اأوائل رجال الأعمال الذين يحملون 
لقب تريليونري بحلول 2040. وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا: كيف 

حتول بيزو�س من موظف ب�سيط اإىل ملياردير؟ 

العالمة الرابعة
رمبا ل يت�سور الكثريون اأن الف�سل قد يكون اأحد اأبرز 5 عالمات على 
الذي   DW موقع  يذكره  ما  هذا  يعلم!  اأن  دون  ناجًحا  الإن�سان  كون 
يوؤكد اأن النجاح ل يعني كونك حم�سًنا من الف�سل، بل العك�س متاًما، 
فالعالمة الرابعة على النجاح هي تقبل احتمال الف�سل وعدم ال�سماح 
له-عند حدوثه-بال�سيطرة عليك لفرتة طويلة، حيث اإن الف�سل ي�ستمد 
معناه من مدى ا�ست�سالمك له. ويجب األ تخ�سى م�ساعر اخلوف من 
الف�سل، واإمنا فقط حاول التعامل معه ب�سكل طبيعي ول تعطه اأكرب من 
�سابق  اأي ف�سل  اكت�سبتها من  التي  تعلمته واخلربة  حجمه، وتذكر ما 
ميكنه اأن ي�ساعدك كثرًيا. فهل تعلم اأن 8% فقط من الأ�سخا�س الذين 
اأهداًفا مع بداية كل عام جديد، هم من يحققوها  ي�سعون لأنف�سهم 
فاإن كنت ل تخ�سى احللم بتحقيق هدف ما مهما ت�سورت  بالفعل؟! 
الأقل  على  اأو  ناجح  �سخ�س  بالتاأكيد  فاأنت  البداية،  يف  �سعًبا  الأمر 
لنف�سك  الع��رتاف  ب�سرط  ولكن  النجاح،  حتقيق  على  القدرة  لديك 
اأجل  من  حقيقية  بخطوات  وقيامك  رغبتك  وراء  احلقيقي  بالدافع 

حتقيق ما حتلم به.
"جرنال موتورز"

على �سعيد ال�سركات تبدو ال�سورة اأكرث قتامة يف حالت الف�سل واأكرث 
"اأرقام"- موقع  فمثاًل-بح�سب  النجاح،  العودة وحتقيق  عند  اإعجاًزا 
عام  تاأ�س�ست  التي  موتورز"  "ج��رنال  �سركة  اأفل�ست  2009م  عام  يف 
1908م، بل وقدمت طلبات لإنقاذها، حتى جنحت اأخرًيا يف التفاو�س 
الهيكلة  باإعادة  وقامت  لأزمتها،  حل  اإىل  والو�سول  الكوجنر�س  مع 
وتغيري العديد من املديرين التنفيذيني حتى ا�ستقرت يف النهاية على 
عام  منذ  التنفيذية  املديرة  من�سب  تعيينها يف  التي مت  بارا"  "ماري 

رقم  ال�سيارات  �سركة  قيادتها  حتت  باتت  حتى  الآن.  وحتى  2014م 
واحد يف الوليات املتحدة، وحققت اأرباًحا اأعلى من املتوقع يف الربع 

الأول من عام 2019م.
"فورد" و"هوندا" و"هارلند"

ويف ال�سياق ذاته، يتطرق موقع "الراوي" اإىل اأغرب 10 ق�س�س جناح 

،، »ساندرز« مؤسس »كنتاكي« 
عانى من الفشل المتكرر و»جنرال 
موتورز« عادت للنجاح بعد اإلفالس

،، »نيفز« بدأ بعربة خشبية 
وفشله األسري والمادي صنع منه 

أصغر رواد األعمال في العالم
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،، الصعود من االنتكاسة وبيئة 
العمل السعيدة والحفاظ على 

الماهرين وصفة إدارية لنجاح فرق 
العمل

و�سفة اإدارية
موقع  يقدم  العمل،  فرق  اأو  اجلماعي  العمل  م�ستوى  �سعيد  وعلى 
اإىل  الف�سل  من  الفرق  هذه  تنقل  التي  الإداري��ة  و�سفته  "النجاح" 

النجاح، والتي من اأبرزها ما يلي:
الأعمال  جم��ال  يف  اخل�سارة  اأن  اإذ  النتكا�سة:  من  ال�سعود   -1
والتجارة، وبقدر اأ�سرارها، تعد فر�سة �سانحة للمراجعة. والبداية 
تكون بدرا�سة اأ�سباب حالة الف�سل حتى ل تتكرر مثل هذه احلالة، ثم 
التخطيط لتجاوزها، يعقب ذلك مرحلة النفراج والعودة اإىل اإجناز 

املهام والأداء ب�سكل �سحيح وفعال؛ لتحقيق النجاح.
يجعل  ما  غالًبا  الف�سل  لأن  ال�سعادة:  تعمه  عمل  مكان  اإيجاد   -2
مواتية  غري  عمل  بيئة  وجود  يعني  ما  ومتوترين،  قلقني  املوظفني 
اأن  �ساأنه  من  �سعيدة  عمل  بيئة  توفري  فاإن  لذلك  النجاح؛  لتحقيق 

يكون البداية وال�سمان احلقيقي لتحقيق ذلك.
العمل  ف��ري��ق  وج���ود  م��ه��ارة:  الأك���رث  العاملني  على  احل��ف��اظ   -3
اأن  عليها  لذلك يجب  اأبرز عوامل جناحها؛  اأحد  باملوؤ�س�سة  املتميز 
حتافظ على هذا الفريق، وتتوخى احلذر من املناف�سني املرتب�سني 
ُيعاملوا  اأن  ينبغي  والذين  الأكرث مهارة،  املوظفني  هوؤلء  لختطاف 
بالفخر،  ت�سعرهم  لهم،  �سعيدة  عمل  بيئة  وتوفري  وود،  باحرتام، 

ومنحهم املرونة، وغريها من اأ�س�س جناحهم و�سعادتهم.

فقد ُولد "بيزو�س" يف 12 من يناير 1964م، ثم متكن من احل�سول 
على موؤهل جامعي، وعقب جناحه انفرط عقد الأفكار من ذهنه. 
وا�ستطاع عام 1999م، وبعد اأن اأمت عامه ال� 35 اأن يح�سل على لقب 
متيزت  حيث  الأمريكية؛  "التامي"  جملة  ِقبل  من  العام"  "�سخ�سية 
م�سريته املهنية باأنها حافلة بكل من: املعاناة، والعتماد على الذات، 
والبتكار، والجتاه لعامل ريادة الأعمال. اإذ عانى "جيف بيزو�س" يف 
بداياته، حتى �سرع يف تنفيذ فكرته، وهي اإن�ساء موقع اإلكرتوين يتيح 
للجميع الت�سوُّق عرب الإنرتنت، وهو موقع "اأمازون"، وحتول بعدها 
اإىل رجل الأعمال ال�سهري موؤ�س�س ورئي�س جمل�س اإدارة "اأمازون دوت 
نت". وبعد �سنوات على تاأ�سي�س موقعه اخلا�س "اأمازون" الذي جعله 
املوقع الأول للت�سوق حول العامل، ا�ستطاع "بيزو�س" اأن يحقق جناحه 

وثروته؛ حيث َجنى من خالله مليارات الدولرات.
"نيفز" اأ�سغر رواد الأعمال

"كوري نيفيز"..هذا ال�سبي الذي مازال يف فرتة املراهقة من  اأما 
عمره، هو اأ�سغر رواد الأعمال يف العامل؛ فقد اأ�س�س �سركته اخلا�سة 
-"Mr.Cory’s Cookies" يف الوليات املتحدة الأمريكية، �سركة
جودة  ب�سبب  ك��ربى؛  اأرباًحا  حققت  "اجلزيرة.نت-والتي  بح�سب 
املادية  امل�سكالت  ب�سبب  �سعبة  اأ�سرية  ظروًفا  عا�س  اإذ  منتجاتها. 
التي عانت منها اأ�سرته؛ فقرر اأن ي�ساعدها، وهو مازال يف اخلام�سة 
�سغرية،  خ�سبية  عربة  بتجهيز  قام  حيث  2009م،  عام  عمره  من 
و�سيًئا  الليمون.  وع�سري  الكاكاو،  م�سروب  وبيع  ت�سنيع  يف  وب��داأ 
اأرباًحا جيدة، ثم قرر  اأقبل عليه املارة لي�سرتوا منه؛ فحقق  ف�سيًئا 
النجاح  وحقق  عربته،  على  واحللويات  الكعك  بتجهيز  يتو�سع  اأن 
ا التو�سع عرب منافذ  ذاته. وبعد ذلك قرر هذا الطفل-اأنذاك-اأي�سً
جماورة لبيع منتجاته التي بداأت يف النت�سار للوليات املجاورة، مثل 

نيويورك.

مقـــالحيــاتنــا العملية 

اللجان التنظيمية

د.عاكف لطفي الخصاونه

عضو هيئة التدريب 
بإدارة برامج الموارد البشرية

معهد اإلدارة العامة

اللجنة التنظيمية هي عبارة عن جمموعة من الأفراد الذين يتم ت�سكيلهم من قبل اإدارة اأو تنظيم اداري معني؛ لتقوم مبهام وواجبات وم�سوؤوليات 
معينة، والعمل �سويًا خالل مدة زمنية معينة لتحقيق اأهداف تنظيمية فاعلة.

وت�سكل هذه اللجان اأحد اأهم ا�سرتاتيجيات التطوير املوؤ�س�سي والتمكني الوظيفي التي حتقق للمنظمة واملوظفني-على ال�سواء-الكفاءة الوظيفية يف 
الأداء، وخا�سة اإذا مت مراعاة اخل�سائ�س الفاعلة عند اختيار اأو ت�سكيل اأع�ساء اللجنة، مثل:

• التوافق والتنا�سق يف اخل�سائ�س الوظيفية واملهام املكلفني بها؛ لإك�ساب املهمة الكفاءة الفاعلة 
يتناولها  التي  للق�سايا  الكفوؤة  احللول  تقدمي  من  والتمكن  باملعرفة  واإثراءها  معها  التعامل  يف 

اأع�ساء اللجان.
• العمل امل�سرتك املبني على قبول الآخر والتحاور البناء يف تناول الق�سايا والتفاعل املتبادل؛ 
للو�سول يف النهاية اإىل الراأي اأو القرار ال�سديد الذي يخدم الهدف الذي مت ت�سكيل اللجنة مبوجبه 

والتو�سل اإىل النتيجة من خالل الجماع عليها اأو الت�سويت من قبل اأع�ساء اللجنة.
• العمل �سمن م�سار وظيفي ي�سمن قانونية الأداء ووفق حدود وظيفية مناطة باأع�ساء اللجنة، 
كاملهام وامل�سوؤوليات والواجبات واللتزام الفاعل يف العمل وامل�ساركة مع اأع�ساء اللجنة يف كافة 

مراحل دورة حياتها.
• تركيز كافة الأع�ساء على الهدف العام للجنة وم�سلحة املنظمة والبتعاد عن تغليب امل�سالح 

الفردية اأو القرارات امل�سلحية اخلا�سة.
وذوي  وامل��ع��ريف  وال�سخ�سي  الوظيفي  التميز  ذوي  من  هم  من  اللجان  اأع�ساء  اختيار   •
العمل  واملثابرة جتاه  والدافعية  العمل  والنتماء وحب  واملبادرة  والإبداعية  القيادية  اخل�سائ�س 

اجلاد.
• الن�سجام بني كافة اأع�ساء اللجنة اأنف�سهم وبني رئي�س اللجنة وكافة القائمني على التنظيم، 
ال�سراعات  لتجنب  املتبادلة  والثقة  والتقدير  الح��رتام  على  املبني  ال�سلمي  التحاور  خالل  من 

التنظيمية.
• ال�ستعداد واجلاهزية والتح�سري لكل فرد من اأع�ساء اللجنة للمهام املنوطة بهم؛ للتمكن من 
مناق�ستها بالطرق العلمية والبداعية واملنطقية وتقدمي احللول البناءة واإ�سافة قيمة نوعية ملحاور 

النقا�س املطروحة.
• التاأكد من دقة توثيق كافة امل�سامني والأهداف التي تنتج عن اأع�ساء اللجنة اأثناء اجلل�سات النقا�سية.

• توفري البيئة املالئمة وامل�ستلزمات اللوج�ستية املختلفة التي يحتاجها اأع�ساء اللجنة على طاولة النقا�س والتحاور، مثل املادة اأو مو�سوع النقا�س، 
والأجهزة واملعدات التكنولوجية، والقرطا�سية، والنماذج، وغريها.

• احرتام الوقت املحدد لنعقاد جل�سات اللجنة وجتنب التاأخر اأو التغيب عنها.
وقد اأ�سهم ات�ساع حجم املنظمات يف الوقت احلا�سر وزيادة اأن�سطتها وكرثة عملياتها اإىل زيادة الأعباء الوظيفية على اإداراتها؛ الأمر الذي عزز من 
�سرورة جلوء الإدارات فيها اإىل تفعيل دور اللجان التنظيمية لتكون عونًا لها واأطرافًا م�ساركة يف التعامل مع الق�سايا واملهام التي تتطلب حلوًل اأو 
معاجلة لظاهرة معينة ت�ستند على الراأي اجلماعي من ذوي اخلربة واملعرفة والخت�سا�س، ف�ساًل على اأن قرارات اأع�ساء اللجان تعترب مبثابة الراأي 

املحايد الذي يحمي الإدارات العليا من امل�ساءلة القانونية، ناهيك عن م�ساعدتها يف التفرغ للهمام والأعمال التخطيطية وال�سرتاتيجية.  
اأو  اإدارية عليا يف خمتلف املنظمات بكل عام ويف املنظمات  ت�سكيلها مبوجب قرارات  يتم  التنظيمية واقع تنظيمي ر�سمي  اللجان  اإن  القول  وميكن 
املوؤ�س�سات اجلامعية اأو الأكادميية ب�سكل خا�س نظرًا لطبيعة اأن�سطتها واأعمالها املختلفة واملتنوعة؛ الأمر الذي يزيد من �سرورة العتماد عليها يف 

هذا املوؤ�س�سات لتكون اأطرافًا حمايدة يف البت بق�سايا معينة وم�ساعدة متخذي القرار يف حلها والتعامل معها.
وت�سكل اللجان التنظيمية اأهمية كبرية تعود على املنظمة وعلى الأفراد الأع�ساء يف اللجان على ال�سواء، وذلك من خالل فوائد عديدة اأهمها: اإثراء 
املو�سوعات املطروحة للنقا�س باحللول الفاعلة، ومتكني اأع�ساء اللجان باخلربة واملعرفة واملهارات الإدارية والقدرة على التوا�سل والتفاو�س والتحاور 
اأو  قانونية  اأي م�ساءلة  املتخذ يف حال وجود  القرار  اأو م�سوؤولية  تبعية  العليا من  الإدارات  والتميز، وحماية  البداع  واأ�سلوب حتفيزي نحو  وعريها، 

اعرتا�س على قرار معني. 
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مقـــال

»فن اإلدارة« 
باستخدام »كرة القدم«.. وكيف 
يمكـن تشكـيل فريق عمل ناجـح؟

الفريق حتقيق  با�ستخدام هذا  وكيف ميكن  ناجح؟  فريق عمل  ت�سكيل  وكيف ميكن  الإدارة"،  ب�"فن  متعلقة  اأفكار  هذه عدة 
الأهداف املن�سودة؟ من خالل مقاربة بني العملية الإدارية، وبني "كرة القدم". 

ميكن لأي مدير اأو من ميتلك �سفة اإدارية اأن يحقق النجاح، لو و�سع نف�سه يف موقع "مدرب" فريق كرة قدم. فحينما ي�سعى اأي 
مدرب يهمه النجاح وحتقيق النت�سارات والبطولت لت�سكيل فريقه، عن ماذا �سيبحث يف املقام الأول؟!

الالعبون املميزون
الالعبني  ا�ستقطاب  على  كبرية  اأم��واًل  تنفق  الفرق  اأن  ولذلك جند  واملاهرين؛  املميزين  الالعبني  اأوًل عن  بالبحث  �سيقوم 

ل عليهم يف �سناعة الفوز وحتقيق الألقاب.  املاهرين، والذين تعوِّ
وللبحث عن هوؤلء الالعبني املاهرين عدة طرائق، اأ�سهرها البحث 
يف اأندية اأخرى قطاعات اأخرى، وعن املميزين، وتقدمي العرو�س 

املغرية واملجزية لهم ليوافقوا على النتقال.
تراكم اخلربات

ل�"ك�سايف  العملية  باإ�سناد  تتمثل  البحث،  يف  الأخ��رى  والطريقة 
يف  يبحث  بحيث  نف�سه،  "امل��دي��ر"  امل��درب  يكون  وق��د  امل��واه��ب"، 
اأو  "املنظمة"،  ال��ن��ادي  خ��ارج  �سواء  ال��واع��دة،  ال�سابة  الطاقات 
داخلها. وهنا قد تكت�سف طاقات كامنة، لو وظفتها ب�سكل �سحيح 
بعد عملية �سقلها، فاإنك �ست�سنع جنوًما ميزة تن�سج مع تراكم 

اخلربات.
التدريب

يتم  فيها  والتي  اليومية،  التدريب  عمليات  تاأتي  الت�سكيل  بعد 
ا�سرتاتيجيات متنوعة  القدرات، وتطبيق  املهارات، وتطوير  �سقل 
املواقف  مع  تتعامل  خمتلفة  خطط  و�سع  مع  دفاعية،  اأو  هجومية 
الأ�سلوب  مع  يتعامل  بع�سها  �سيناريوهات  �سمن  الأداء،  اأثناء 
يتعامل مع  وبع�سها  الأه��داف،  ت�سجيل  وتنظيمه بهدف  الهجومي 
الأ�سلوب الدفاعي الذي يواجه ال�سغط اأو ال�سعوبات من املناف�س 

اأو املعوقات اخلارجية.
النجوم  من  فريقًا ميزًا  �سكلت  لو  مهمة جدًا، حتى  نقطة  وهنا 
املهاريني واملبدعني، اإل اأن عملية "التناغم" بني اأفراد هذا الفريق 
هي املعيار املهم لتحقيق انت�سارات م�ستمرة ومتتالية، وهي التي 
جتنبك الهزمية "الف�سل"، اإذ اأن العمل اجلماعي املنظم هو اأ�سا�س 

الإبداع، والعتماد على "الفرديات" حتى واإن كانت �سالحًا للنجاح، 
"ارجتالية"  يعتمد على  بل متغريًا،  ثابتًا  تكون �سالحًا  لن  اأنها  اإل 

الفرد، ل "تركيبة جماعية" ميكن حتقيق ال�ستقرار فيها.
ذكاء اإداري

فمتى  متقدم،  اإداري  لذكاء  النجوم حتتاج  قدرات  تطويع  وعملية 
ميكنك العتماد على اللعب اجلماعي ب�سكل منظم وبن�سق ثابت، 
ومتى ميكنك اأن توكل مهام معينة لأفراد فيها م�ساحة ل�ستخدام 
فردياتهم وما مييزهم فرديًا لتحقيق هدف معني. وعملية تطعيم 
اأو  لعتزال  اإم��ا  النق�س"  ل�"�سد  موؤهلة  جديدة  بعنا�سر  الفريق 
الكوادر  تاأهيل  لها  ي�ساف  مهمة،  عملية  اأي�سًا  اآخرين،  انتقال 
لن  التي  املواقع  ل�سغل  جاهزة  تكون  بحيث  اجلديدة  اأو  ال�سابة 
تدوم بالتاأكيد م�ستقباًل؛ لأننا نتحدث عن عنا�سر ب�سرية لها عمر 
افرتا�سي مهني، وبالتايل فاإن "ال�ستمرارية" يف الفريق اأمر مهم، 

وهنا نعني ال�ستمرارية ك�"اأداء" ولي�س "اأفراد".
تقييم

وعند الفوز ل بد من تعزيز النت�سار بتقدير جهود الأفراد، وعند 
اخل�سارة ل بد من عملية تقييم لأ�سبابها حتى يتم جتنبها م�ستقباًل. 
والنقطة الأخرية هنا تتمثل يف اأن تكرار اخل�سائر والف�سل امل�ستمر، 
امل�سوؤول"  اأو  "املدير  املدرب  تغيري  يتم  اأن  الأمر  نهاية  تقت�سي يف 
نف�سه، والتعاقد مع اآخر ميتلك مقومات اإدارية وفنية اأف�سل، ميكنه 

اأن يعو�س الإخفاق ويبدله بانت�سارات.
الإداري��ة  والقيادة  الناجحة،  الإداري���ة  املنظومة  عن  فكرة  وه��ذه 

الذكية، با�ستخدام منوذج كرة القدم.

،، البحث عن الالعبين المميزين 
إلدارة المنظمات باستقطابهم أو 

باكتشاف طاقاتهم الشابة الواعدة

،، التدريب يصقل المهارات وتطويع 
القدرات وتشكيل وإدارة فرق العمل 

بحاجة لذكاء إداري متقدم 
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إلغــــــاء المــــادة 
7 مــــن نظــــــــــام 

مكافحة الرشوة 
فــــي التكـــييف 
الصحيح لجريمة 
االعتـــــداء علـى 
الموظـف العـام

دراسة سعودية توصي:

انطلًقا من اأهمية الوظيفة العامة؛ فقد اعتنى املنظم ال�صعودي باملوظف العام واأ�صبغ عليه احلماية الكاملة اللزمة الأداء 
اأنه يف بع�ض االأحيان قد يحدث التجاوز  اإال  اأي اعتداء قد يتعر�ض له. وبالرغم من هذه احلماية  مهامه الوظيفية، �صد 
بوظيفته.  ولي�ض  ب�صخ�صه  تتعلق  �صخ�صية  والثانية  وظيفية،  االأوىل  �صفتني:  يكت�صب  الذي  املوظف  هذا  على  باالعتداء 
الت�صابك  من  نوًعا  ميثل  مما  ال�صفتني،  بهاتني  تتعلقان  �صورتني  عــن  تخرج  ال  العام  باملوظف  املتعلقــة  الق�صايــا  فاإن  لذلك 
درا�صة  تبحثه  ما  وهو  عليه،  االعتداء  لواقعة  ال�صحيح  التكييف  اإ�صكالية  تثريان  اللتني  ال�صفتني  هاتني  بني  واالختلط 
هذا العدد من "التنمية االإدارية، بعنوان: "تكييف جرمية االعتداء على املوظف العام يف النظام ال�صعودي"، والتي اأجراها 

د.فواز بن خلف املطريي، واملن�صورة يف جملة "االإدارة العامة" ال�صادرة عن معهد االإدارة العامة.

دراســــات

حلمله  والعتداء  الواجبات،  بهذه  الإخالل  على  حلمله  والعتداء 
على تاأجيل اأو تاأخري اأداء تلك الواجبات، والعتداء انتقاًما وت�سفًيا 

منه على عمل قام به �سابًقا.
• �سور العتداء والتهديد باعتبار الفعل و�سكله، والتي من اأهمها 
والعتداء  والتخويف،  والتهديد  والتحقري،  الإهانة  هي:  �سور   3

اجل�سدي.
يف  امل��وؤث��رة  بالعتبارات  تتعلق  مهمة  جلزئية  د.امل��ط��ريي  وينتقل 
التكييف ال�سحيح لالعتداء على املوظف العام، والتي من اأهمها: 
ووق��ت  الفعل،  يف  الإك���راه  و�سف  وحتقق  الع��ت��داء،  م��ن  الق�سد 

العتداء.
5 نتائج وتو�سيتان

وميكن تلخي�س النتائج التي خل�ست اإليها الدرا�سة يف الآتي:
هو  العام  املوظف  على  لالعتداء  التكييف  م�سكلة  اأ�سباب  • اأبرز 
هذا  اأن  اإذ  ال�سعودي؛  الر�سوة  مكافحة  نظام  من   7 امل��ادة  ن�س 
اإل اأن ن�س هذه  العتداء ل خالف ب�ساأن اعتباره جرمية جنائية، 
املادة اأعطاها بعًدا اآخر اإذا حدثت يف ظروف معينة؛ يف اأنها تلحق 

بجرمية الر�سوة الأ�سلية.
• مدلول املوظف العام املعترب يف القانون اجلنائي هو نف�سه املعترب 

يف مثيله الإداري.
• ميكن حتديد �سور واأ�سكال العتداء على املوظف العام باعتبار 
البحث، من خالل حتديد  املنا�سب ملو�سوع  لأنه  الغاية؛  اأو  الهدف 

ال�سور الأربع ال�سابق ذكرها.
• التكييف القانوين ال�سحيح لدعوى العتداء على هذا املوظف 
وال�سلطة  ال�سرعية،  اأه��م��ه��ا:  م��ن  وال��ت��ي  معينة،  مب��ب��ادئ  يتقيد 

التقديرية، والربط بني الواقعة والن�س، واإعادة التكييف.
حتديد  يف  املوؤثرة  والعتبارات  العوامل  من  جمموعة  وهناك   •

التكييف ال�سحيح لهذا العتداء، والتي �سبق الإ�سارة اإليها.
ويف �سوء هذه النتائج يبدي د.فواز املطريي التو�سيتني التاليتني:

• تطبيق العوامل والعتبارات املوؤثرة يف حتديد التكييف ال�سحيح 
لواقعة العتداء على املوظف العام.

مع  العام  التجرميي  القانوين  اإط��اره��ا  يف  الواقعة  ه��ذه  • اإبقاء 
من   7 امل��ادة  اإلغاء  مع  العامة،  بالوظيفة  لتعلقها  العقوبة؛  ت�سديد 

نظام مكافحة الر�سوة. 

مثال تو�سيحي
وحتى تت�سح ال�سورة اأمام قرائنا الأعزاء؛ فاإن الباحث يدلل عليه 
بجرمية  واإحلاقه  العام  املوظف  على  العتداء  واقعة  وهو  مبثال، 
الر�سوة الأ�سلية كما ن�س على ذلك نظام مكافحة الر�سوة، يف ظل 
الن�س القانوين على جترمي هذا العتداء واإحلاقه بجرمية الر�س��وة 
بهذه  تلحق  خا�سة  �سفة  له  الع��ت��داء  ه��ذا  فهل  وعليه  الأ�سلية، 
اجلرمية، اأم اأنه اعتداء كاأي اعتداء مت جترميه يف نظام العقوبات؟

اأ�س�س مهمة
ينطلق الباحث من اجلدل والختالفات حول مفهوم املوظف العام 
حتديد  يف  بالغة  اأهمية  ميثل  ذلك  باعتبار  عليه؛  العتداء  و�سور 
ال�سحيح.  القانوين  للتكييف  وفًقا  ومعاجلتها  البحث،  م�سكلة 
فبالن�سبة ملفهوم املوظف العام، فاإن الكثري من الأنظمة والقوانني 
ببيان  تعرفه  واإمنا  العام،  للموظف  مانًعا  جامًعا  تعريًفا  حتدد  مل 
جمرد  على  تقت�سر  واأحياًنا  واخت�سا�ساته،  و�سالحياته  اأعماله 

حتديد الأ�سخا�س الذين يخ�سعون لأحكام الوظيفة العامة.
الأنظمة  كافة  يف  وذلك  ال�سعودي،  ا-النظام  انتهجه-اأي�سً ما  وهو 
عام  ال�سادر  املوظفني  نظام  من  ب��دًءا  العامة  بالوظيفة  املتعلقة 
املعروف مبر�سوم 43،  ال�سادر عام 1377ه�  النظام  ثم  1364ه�، 
رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  نظام  اإىل  و�سوًل 
التنفيذية  بالالئحة  وانتهاء  1397ه����،   /  7  /  10 وتاريخ  49/م 
للموارد الب�سرية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 1550 وتاريخ 9/ 

1440/6ه�.
ويرى د.املطريي اأن تعريف املوظف العام يجب اأن يرتكز على اأ�س�س 
هذا  ُي��دار  واأن  العام،  املرفق  يف  العمل  اأهمها:  من  والتي  معينة، 
واأ�سلوب  اإحدى هيئاتها املعتربة بطريقة  اأو  الدولة  ِقَبل  املرفق من 
الإداري(  )القرار  قانوين  م�ستند  هناك  يكون  واأن  معني،  اإداري 
اعتبار عن�سر  املرفق، ومدى  ال�سخ�س يف هذا  لعمل هذا  �سحيح 

الدميومة يف الوظيفة العامة وحتديد مفهوم املوظف العام.
�سور العتداء واعتبارات التكييف

متعددة  العام  املوظف  على  العتداء  �سور  اأن  اإىل  الباحث  يلفت 
ب�سكل عام لعتبارات خمتلفة، والتي ميكن اإجمالها كالتايل:

يف  وتتحدد  والغاية،  الهدف  باعتبار  والتهديد  العتداء  �سور   •
الوظيفية،  واجباته  اأداء  من  املوظف  ملنع  العتداء  هي:  �سور   4
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مقـــال

الوظيفة العامة تعطل فاعلية 
تحوالت الرؤية

د. بدر بن سعود  

كاتب في الشأن العام
جريدة الرياض

براجمها،  كل  يف  والإنتاجية،  ال��ذات  على  العتماد  ع��ززت  اأنها  املباركة  الروؤية  ميزات  من 
وو�سعتها كبديل للتواكل القدمي على معونة الدولة يف كل الأمور احلياتية، والواجب اأن يتحمل 
الأجانب  والعمل احلر، ويناف�س  الأعمال  ال�سعودي م�سوؤولياته كاملة، ويعمل يف ريادة  املجتمع 

على الوظائف املتاحة يف القطاع اخلا�س وال�سركات.
العالج بال�سدمة

يف حواره مع �سحيفة الوا�سنطن بو�ست الأمريكية قبل اأربعة اأعوام، اأو حتديًدا يف الربع الأول 
من العام 2018، قال �سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان: اإن العالج بال�سدمة �سروري 
قيادة  بالفعل، يف  ما حدث  وهو  اململكة،  والقت�سادية يف  وال�سيا�سية  الثقافية  احلياة  لتطوير 
غري  ب�سورة  الف�ساد  مواجهة  ويف  اجلن�سني،  بني  امل�سرتكة  العمل  بيئة  واإتاحة  لل�سيارة،  املراأة 
النفط  دائرة  من  واخلروج  الدخل  تنويع م�سادر  ويف  الإن�ساين احلديث،  التاريخ  م�سبوقة يف 
ال�سيقة، ويف النفتاح الديني والثقايف على الآخر املختلف، ويف تف�سيل العوائل ال�سعودية لل�سقق 
على الفلل يف ال�سكن، ويف النتقال من اأثقال الأ�سرة املمتدة اإىل مرونة الأ�سرة النووية، وتراجع 

ن�سبة اإعالة كبار ال�سن اإىل 4%؛ لأنه يعيل نف�سه ويعمل.
اململكة على القمة

كل ذلك مت ترتيبه عن طريق ال�سراكات والتفاهمات بني اأجهزة الدولة، ومعها الربامج املدرو�سة 
لوزارات: الثقافة، والريا�سة، وال�سياحة، وهيئة الرتفيه، وفعالياتها امل�ستمرة على مدار العام، 
الدويل  النقد  �سندوق  ك�سف  فقد  العاملي،  القت�ساد  قمة  على  اململكة  تربع  اأ�سهم يف  ما  وهو 
اأن ال�سعوديني �سجلوا منًوا اقت�سادًيا مبقدار 8%، بل واعتربه  يف تقريره الأخري للعام 2022، 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  النمو  ال�سعودي  املركزي  البنك  ر  وقدَّ العامل،  م�ستوى  على  الأعلى 
للعام احلايل مبا ن�سبته 12%، رغم ما تعانيه بقية دول العامل من اأزمات اقت�سادية وتاأثريات 

جيو�سيا�سية.
الفيل�سوف اليوناين هريقليط�س، ي�سف التغري باأنه قانون وجودي، ويعتقد اأن الثبات يوؤدي اإىل 
املوت والعدم، وراأيه يف حمله متامًا، فلول الروؤية ال�سعودية ملا حتولت اململكة اإىل جمتمع ناب�س 
يزورها  ل  من�سية  مقربة  وكاأنها  ومتحجرة،  جامدة  كانت  اأن  بعد  الدائم،  وبالن�ساط  باحلياة 
اأبرزها  ومن  �سابطة،  ت�سريعات  ملجموعة  حتتاج  كانت  الجتماعية  التحولت  وبالتاأكيد  اأحد، 
العتبار  اإعادة  ومعهما  املف�سلي،  لرتباطهما  املعلوماتية  واجلرائم  التحر�س،  مكافحة  نظاما 
عت فيه، وقطع الطريق  اإىل املراأة ال�سعودية، والعمل على اإخراجها من قالب الغواية الذي ُو�سِ

على من يفكر يف ا�ستخدامها كورقة رابحة يف خطاب التطرف القدمي والبائ�س.
قرارات جريئة

متت  وقد  جديدة،  لي�ست  واملتجنية  املغلوطة  النمطية  ال�سورة  من  ال�سعودي  املجتمع  معاناة 
�سياغتها مبعرفة ال�سحوة وجماعات الإ�سالم ال�سيا�سي، وجاءت كنتيجة لتغول الإخوان امل�سلمني 

داخل اأروقة التعليم ال�سعودي العام يف ال�سبعينات امليالدية، بعدما 
املركزي  الإن�ساين  اجلانب  على  الع�سكري  اجلانب  بتغليب  قاموا 
اأبومتام لإحراق اخلليفة  ال�ساعر  اأمثلته: متجيد  الإ�سالم، ومن  يف 
ال�سابق  يف  ال�سحويون  وك��ان  عمورية،  يف  رجل  األ��ف   70 املعت�سم 
با�ستخدام  مل�سلحتهم،  تعمل  ل  التي  القرارات  تعطيل  ي�ستطيعون 
ومل  عامًا،   40 ا�ستمرت  احلال  وهذه  والعاطفية،  الدينية  الأع��ذار 

تنقذها اإل القرارات اجلريئة للقيادة ال�سعودية.
الأجانب يف اململكة

يف  الأج��ان��ب  ن�سبة  و�سلت  الر�سمية  الإح�����س��اءات  اآخ���ر  بح�سب 
الأع��وام  يف   %50 اإىل  الن�سبة  ترتفع  اأن  واملتوقع   ،%38 اإىل  اململكة 
العامل  على  النفتاح  يف  �سيفيد  الأجانب  وتواجد  القادمة،  القليلة 
اإىل حوا�سن  الدولة  الرئي�سة يف  املدن  و�سيحول  الثقافات،  ومتازج 
وباري�س،  ولندن،  نيويورك،  كما هو احلال يف  كوزموبوليتية، متاًما 
والأجانب،  املواطنني  بني  واخل��ربات  املعارف  تبادل  يف  يفيد  ومبا 
وحتتاج  ال�سعوديون،  يعرفها  ل  جديدة  قطاعات  وجود  على  عالوة 
مالحظة  مع  معها،  والتعامل  لإدارتها  عالية  كفاءات  ا�ستقدام  اإىل 
اأن الزيادة غري املدرو�سة قد توؤثر على الهوية الوطنية واللغة وتخلق 
�سلوكيات وتوجهات مزعجة، بالإ�سافة اإىل اأنها �ستوؤدي اإىل �سيطرة 
العمالة  ل�سيناريو  اإعادة  واملهن، يف  القطاعات  بع�س  الأجانب على 
مل�سكلة  جذرية  معاجلة  يتطلب  وهذا  واملتخلفة،  املخالفة  الآ�سيوية 
البطالة الهيكلية لل�سعوديني، والتي حدثت نتيجة لأعوام طويلة من 

تخطيط التعليم غري املدرو�س، وتخريج اأ�سحاب موؤهالت ومهارات 
ل يطلبها �سوق العمل ال�سعودي، والروؤية تعمل يف الوقت احلايل على 

اإيجاد طرق لتوظيف هوؤلء وفق تخ�س�ساتهم.
الوظيفة احلكومية

من ميزات الروؤية املباركة اأنها عززت العتماد على الذات والإنتاجية 
يف كل براجمها، وو�سعتها كبديل للتواكل القدمي على معونة الدولة 
ال�سعودي  املجتمع  يتحمل  اأن  وال��واج��ب  احلياتية،  الأم���ور  كل  يف 
ويناف�س  والعمل احلر،  الأعمال  ريادة  ويعمل يف  كاملة،  م�سوؤولياته 
الأجانب على الوظائف املتاحة يف القطاع اخلا�س وال�سركات، لأن 
الوظيفة احلكومية �سلحفائية يف حركتها ويف ترقياتها، وفيها تقدي�س 
عجيب للروتني، بخالف اأنها متثل بيئة طاردة للكفاءات واملبدعني، 
فمن  وبالتايل  امل�ستقبل،  ا�ستثمارها يف  �سمانات ميكن  فيها  ولي�س 
ل  وال�سني  وتايوان  فاليابان  الأدنى،  احلد  اإىل  تقلي�سها  امل�سلحة 
توظف يف احلكومة اإل ما ن�سبته 15% من قوتها العاملة، ويف هونغ 
اأمريكا  ويف   ،%1 ن�سبة  التوظيف احلكومي  تتجاوز معدلت  ل  كونغ 
موظفو  فيها  ي�سكل  التي  الوحيدة  املدينة  �سي  دي  وا�سنطن  تعترب 
القطاع العام اأغلبية؛ لأن املقرات الرئي�سة ملوؤ�س�سات الدولة موجودة 
فيها، ول تزيد ن�سب التوظيف احلكومي يف بقية املدن الأمريكية على 
17%، واملوؤ�سرات العاملية حتذر من جتاوز موظفي احلكومة ملا ن�سبته 
25%؛ لأن ذلك �سيدخل املجتمع يف مرحلة اخلطر ويرهق ميزانية 

الدولة، ويكر�س التكالية والرتهل الإداري.

،، الوظيفة الحكومية »سلحفائية« 
في حركتها وترقياتها وفيها تقديس 

عجيب للروتين بخالف أنها تمثل بيئة 
طاردة للكفاءات والمبدعين 

،، نسبة األجانب في المملكة %38 
والمتوقع أن ترتفع النسبة 50% في 

األعوام القادمة وتواجدهم سيفيد في 
االنفتاح على العالم وتمازج الثقافات 
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دراسة سعودية تكشف 
»سيكولوجية االبتعاث« وترصد 

السلبيات واإليجابيات

التخصصات النظرية في تزايد وقلة من يدرسون في 
الكليات العلمية

حلمه،  لتحقيق  واالأنظمة؛  والتقاليد،  اللغة،  يف  عنه  يختلف  بلده،  غري  بلد  يف  الطالب  درا�صة  باأنه  االبتعاث  يعرف 
واحل�صول على ال�صهادة اجلامعية، وامل�صاهمة يف دفع االقت�صاد الوطني للأمام، وعلى الرغم من الفائدة الكبرية التي 

يقدمها نظام االبتعاث، اإال اأن له عدًدا من ال�صلبيات التي ال ميكن جتاهلها. 
كبري؛  ب�سكل  نف�سه  على  العتماد  يف  الطالب  البتعاث  ي�ساعد   •
ي�ساعده  اأهله، كما  بعيدة عن  اجتماعية  بيئة  يعي�س يف  لأنه  وذلك 

على �سبط نفقاته.
ال�سلبيات

ومن  ال�سلبيات،  من  العديد  البتعاث  لنظام  اأن  الدرا�سة  وتذكر 
اأهمها ما ياأتي:

• عدم وجد عدد كاٍف من امل�سرفني على الطالب، فقد يكون لكل 
400 طالب م�سرف واحد فقط، ويعد هذا الرقم كبريًا، ول ميكن 

مل�سرف واحد متابعته ب�سكل جيد.
• توجه عدد كبري من الطلبة اإىل درا�سة التخ�س�سات النظرية، 

وقلة الطلبة الذين يدر�سون يف الكليات العلمية. 
بالطلبة،  وال�سفارات  امللحقيات  قبل  من  الكايف  الهتمام  عدم   •

وعدم تقدمي الدعم والرعاية لهم.
• وجود ال�سعوبات التي تواجه الطالب الذي يدر�س على ح�سابه 

لالن�سمام للبعثات الدرا�سية.
باحل�سارة  الثقافية  لل�سدمة  الطلبة  بع�س  تعر�س  •احتمالية 

الغربية احلديثة، وخروجهم عن تعاليم وثقافة الدين والبلد.
التاأقلم مع احلياة يف بالد الغربة، حيث ي�سعر الطالب  • �سعوبة 

بالوحدة يف كثري من الأوقات.
• قد يكون امل�سرفون على الطالب اأجانب، ول يقدرون ظروفهم.

• ال�سعوبات املادية التي قد تواجه الطالب، خا�سًة يف حال ف�سله 
يف اإدارة م�سروفه.

التمييز
"�سيكولوجية  بعنوان:  �سعود  بن  حممد  الإمام  جلامعة  درا�سة  ويف 
البتعاث"، تناولت بالتمييز بني �سلبيات واإيجابيات نظام البتعاث. 
وتك�سف الدرا�سة اأن لنظام البتعاث العديد من الإيجابيات، ومن 

اأهمها ما ياأتي:
ومعلومات  ج��دي��دة،  لعلوم  واإك�سابه  الطالب،  م��ه��ارات  •تو�سيع 

مفيدة.
• حت�سري الطالب جلعله عن�سرًا فعاًل يف تطوير وطنه، حيث يوفر 
الذي  الأمر  لكافة اجلامعات،  املخت�سني  الأ�ساتذة  البتعاث  نظام 

يوؤدي اإىل رقي التعليم، وارتفاع م�ستواه.
• يلعب نظام البتعاث دورًا كبريًا يف تاأمني كوادر طبية متخ�س�سة 
يف جميع امل���ج���الت، ك��م��ا اأن���ه ي��ق��وم ب���زي���ادة ع���دد الأط���ب���اء يف 

التخ�س�سات النادرة.
• ي�سهم نظام البتعاث يف تطوير النظام اجلامعي يف البلد، وجعله 

مالئمًا ل�سوق العمل.
• ي�سهم نظام البتعاث يف تعليم الطالب لغة جديدة، واإتقان لغة 

البلد الذي يدر�س فيه.
• ي�ساعد نظام البتعاث الطالب على الطالع على نظام درا�سي 
اإيجابي،  ب�سكل  ينعك�س عليه  الذي  الأمر  امل�ستوى؛  احرتايف وعايل 

فيعلم قيمة الوقت، واأهمية تنظيمه. 
من  ط��الب  م��ع  اجتماعية  وع��الق��ات  �سداقات  الطالب  ي��ك��ّون   •
خمتلف املناطق العاملية، وبالتايل فاإنه يتعرف على ثقافات عديدة.

،، المبتعث يكون عنصًرا فعااًل 
في تطوير وطنه مما يرتقي 

بالتعليم ويرفع مستواه

،، احتمالية تعرض بعض الطلبة 
للصدمة الثقافية بالحضارة الغربية 

الحديثة 

هـــاشتـــاق
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مقـــال

أصحاب المصلحة في المشروعات

أ. محمد  السبيعي
    مدير محفظة اإلدارة العامة 

للتدريب اإللكتروني

اإدارة اأ�سحاب امل�سلحة يف امل�سروعات اأمر ا�سرتاتيجي؛ لأن النجاح يف اإدارتهم ينعك�س 
ب�سكل مبا�سر على جناح امل�سروع وحتقيق اأهدافه والتقليل من املخاطر املحتملة. وُيعرف 
اأو  يوؤثروا  اأن  ميكن  الذين  املنظمات  اأو  املجموعات  اأو  الأف��راد  باأنهم  امل�سلحة  اأ�سحاب 
يتاأثروا اإما بامل�سروع واإما بنتائجه، وقد يكونوا داخليني اأو خارجيني، وقد يكونوا داعمني 

اأو حمايدين اأو معار�سني.
وينبغي ملدير امل�سروع مع بدايته الطالع على ميثاق امل�سروع )Project Charter(؛ 
مبوارد  اللتزام  على  التاأثري  مُيكنهم  الذين  فهم  الأ�سا�سيني،  امل�سلحة  اأ�سحاب  ملعرفة 
امل�سروع، وهم الذين �سيقبلون نتائج امل�سروع، و�سي�ساعدون يف حتديد اأ�سحاب امل�سلحة 
وال��درو���س  امل�سلحة  اأ�سحاب  �سجالت  با�ستخدام  حتديدهم  ميكن  الذين  املحتملني 
بامل�سروع  البيئية  والعوامل  امل�سرتيات،  ووث��ائ��ق  ال�سابقة،  امل�سروعات  من  امل�ستفادة 
)EEF(، واأ�سول العملية التنظيمية )OPA(، عن طريق الجتماعات واآراء اخلرباء. 
غري  م�سلحة  �ساحب  بظهور  ُنفاَجاأ  لكيال  الأهمية  بالغ  اأمر  مبكر  وقت  يف  وحتديدهم 

حمدد م�سبًقا يف مرحلة حا�سمة من امل�سروع.
وُتوثق معلومات اأ�سحاب امل�سلحة يف "�سجل اأ�سحاب امل�سلحة"، وت�سمل–على �سبيل املثال 
ل احل�سر–اأ�سماءهم، ومواقفهم الر�سمية، ومواقعهم، واأدوارهم يف امل�سروع، ومعلومات 
الت�سال بهم، بالإ�سافة اإىل الطريقة املف�سلة للتوا�سل معهم، وت�سنيفهم، وتاأثريهم على 

امل�سروع، ومدى اهتمامهم به.
4 فئات

وميكن ت�سنيف اأ�سحاب امل�سلحة بعدة مناذج، وفًقا مل�ستويات �سالحياتهم واهتمامهم 
بامل�سروع اإىل 4 فئات: اأولها: فئة ذات "�سالحية منخف�سة واهتمام منخف�س"، فهوؤلء 
ذات  فئة  وثانيتها:  امل�سروع.  تنفيذ  اأثناء  حالتهم  تتغري  فرمبا  مراقبتهم،  على  احر�س 
اإبقائهم على اطالع. وثالثتها:  "�سالحية منخف�سة واهتمام قوي"، وهوؤلء احر�س على 

الفئة  اأما  اإر�سائهم.  على  احر�س  فهوؤلء  منخف�س"،  واهتمام  قوية  "�سالحية  ذات  فئة 
"�سالحية قوية واهتمام قوي"، وهوؤلء احر�س على  الرابعة: فهي الأهم؛ لأنها فئة ذات 

اإدارتهم بعناية.
5 م�ستويات

وُت�ستخدم اأداة "اأ�ساليب التحليل" يف اإعداد خطة اإدارة اأ�سحاب امل�سلحة؛ لأنها تتطلب 
يرمز  بحيث  املخططة،  م�ساركتهم  مب�ستوى  لهم  احلالية  امل�ساركة  م�ستوى  مقارنة 
هذا  وعلى  امل�ستقبلية.  مل�ساركتهم  يرمز  "م"  وح��رف  احلالية،  مل�ساركتهم  "ح"  ح��رف 
يقود  قيادي  اإما  م�ستويات:   5 اإىل  امل�سلحة  اأ�سحاب  م�ساركة  م�ستوى  ُي�سنف  الأ�سا�س 
حمايد  اأو   ،)Supportive( للتغيري  داعم  اأو   ،)Leading( امل�سروع  اإجن��اح  اإىل 

)Neutral(، اأو معار�س للتغيري )Resistant(، مع اإدراكهم 
لأهمية امل�سروع ونتائجه املحتملة، واإما غري مدركني لها ونتائجه 
املحتملة )Unaware(. وقد تكون حالة م�ساركة اأحد اأ�سحاب 
امل�سلحة احلالية "غري مدرك"، ثم تتغري حالة م�ساركته املخططة 
اإىل "داع���م" يف اإح���دى م��راح��ل امل�����س��روع، وه��ك��ذا. وُي��وث��ق ذلك 
امل�سلحة  اأ�سحاب  مب�ساركة  اخلا�س  التقييم  اأ�سا�س  با�ستخدام 
 Stakeholders Engagement Assessment(

.)Matrix
اإدارة م�ساركتهم

 Manage( امل�����س��ل��ح��ة  اأ�����س����ح����اب  م�������س���ارك���ة  واإدارة 
املهمة،  العمليات  من   )Stakeholder Engagement

اأ�سحاب امل�سلحة واإ�سراكهم  فهي عبارة عن عملية التوا�سل مع 
حدوثها،  عند  امل�سكالت  ومعاجلة  وتوقعاتهم  احتياجاتهم  لتلبية 
وتتمثل  تنفيذه.  اأث��ن��اء  امل�سروع  اأن�سطة  يف  م�ساركتهم  وتعزيز 
الفائدة الرئي�سة من هذه العملية يف ال�سماح ملدير امل�سروع بزيادة 
فر�س حتقيق  وزيادة  معار�ستهم  وتقليل  امل�سلحة  اأ�سحاب  دعم 
النجاح للم�سروع ب�سورة كبرية. ويتحمل مدير امل�سروع م�سئولية 
وله  امل�سروع،  امل�سلحة يف جميع مراحل  اأ�سحاب  واإدارة  اإ�سراك 
احلق يف ال�ستعانة براعي امل�سروع اإذا ا�ستلزم الأمر، وعادًة تكون 
وعالية  كبرية  امل�سروع  على  التاأثري  على  امل�سلحة  اأ�سحاب  قدرة 
ا اأثناء املراحل الأوىل، وتقل با�ستمرار اأثناء التقدم يف العمل  جدًّ

بامل�سروع.

،،مدير المشروع يتحمل مسئولية 
إشراك وإدارة أصحاب المصلحة في 

جميع مراحله

،، أصحاب المصلحة يتغيرون خالل 
مراحل المشروع من فئة ألخري ومن 

مستو آلخر
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مستقبل الوظائف والموظفين 
حتى 2050

وسط سيناريوهات متناقضة وغامضة وبعضها ربما 
غير واقعي

يف ظل التطور التقني الكبري الذي ت�صهده اأ�صواق الوظائف والتوظيف يف عامل االإدارة واالأعمال يف كل دول العامل-
ب�صرف النظر عن درجة تقدمها-وبروز االأمتتة باألياتها املختلفة، اإ�صافة اإىل املتغريات والتحديات الكثرية االقت�صادية 
واالجتماعية والثقافية واالإدارية وغريها مما ي�صهده العامل على كافة امل�صتويات: الوطنية، واالإقليمية، والعاملية، 
والتي باتت ت�صهم يف ت�صكيل م�صتقبل التوظيف والوظائف اإىل حد كبري-لي�ض فقط على املدى القريب خلل الفرتة 
5-10 �صنوات قادمة-بل وحتى على املديني امل�صتقبليني املتو�صط والبعيد. وهو االأمر الذي لن نكون مبعزل عن تداعياته 
اأو�صطي؛ وهو ما يجعلنا نت�صاءل عن ال�صيناريوهات املطروحة املتوقعة  يف منطقتنا على امل�صتويني اخلليجي وال�صرق 
ب�صاأن م�صتقبل التوظيف والوظائف حتى عام 2050م، والتي برزت بقوة بني اأروقة ال�صركات وغريها من املوؤ�ص�صات، 

ولدى اخلرباء واملتخ�ص�صني واالأكادمييني، والتي ن�صت�صرف معكم اأبرز ملحمها يف هذا التقرير.

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

الصفحة الذكية

7 وظائف اأكرث منًوا
وفيما يتعلق مب�ستقبل الوظائف، يرى موقع ToughNickel اأن 
مت�سارع  التقني  التغري  مع  �سيما  ول  با�ستمرار،  يتغري  التوظيف  �سوق 
الوترية، ويف �سوء ذلك فاإن التنبوؤ باأكرث الوظائف طلًبا يف امل�ستقبل 
يتم  مل  منها  العديد  لأن  �سعًبا؛  يبدو   2050-2025 الفرتة  خ��الل 
�سوء  يف  اأن��ه  اإىل  يلفت  املوقع  ف��اإن  ذلك  من  وبالرغم  بعد.  اإحداثها 
الأمريكي؛  العمل  مكتب  اأعلنها  التي  التوظيف  واإح�ساءات  البيانات 
ميكن التنبوؤ باأكرث الوظائف منًوا وطلًبا تتحدد يف 7 جمالت كالتايل:

وحمللي  املطورين،  )خا�سة  والريا�سيات  الآيل  احلا�سب  وظائف   •
البيانات، واملربجمني، وحمللي اأمن املعلومات(.

�سيما  )ل  ال�سحية  الرعاية  ودع��م  ال�سحية،  الرعاية  وظائف   •
الت�سخي�س،  ومتخ�س�سي  والفنيني،  العقلية،  ال�سحة  متخ�س�سي 
الرعاية  وم�ساعدي  واخل��دم��ة،  ال�سخ�سية  والعناية  والتمري�س، 

ال�سحية املنزلية(.

الطبيعي،  العالج  متخ�س�سي  )بخا�سة  واملعاجلون  امل�ست�سارون   •
ومتخ�س�سي التنف�س، ومتخ�س�سي طب وم�سكالت الزواج والأ�سرة، 
وم�ست�ساري عالج الإدمان، واملتخ�س�سني الجتماعيني، ومتخ�س�سي 

التخاطب واللغة(.

• متخ�س�سو الت�سويق )خا�سة حمللي بحوث الت�سويق، ومتخ�س�سي 
الت�سويق(.

وحمرري  م�سغلي  )�سيما  والت�سال  الإع��الم  جمال  يف  العاملون   •
الفيديو، واملرتجمني الفوريني واملرتجمني(.

نظم  ومديرو  املاليون،  )املديرون  والعمليات  الت�سغيل  متخ�س�سو   •
معلومات احلا�سب الآيل(.

• الوظائف املرتبطة بالإن�ساءات والت�سييد والبناء.

تناق�س اأم تكامل
م�ستقبل  ا�ست�سراف  حول  باحلديث  والتوقعات  التنبوؤات  هذه  ن�ستهل 
 Business موقع  ي�سري  اإذ  العمل،  وبيئة  العمل  واأداء  اأ�ساليب 
الذي  "اأوك�سفورد"،  جامعة  عن  ال�سادر  التقرير  اإىل   Insider
اأي  الوظائف  ن�سف  الب�سر  �سيفقد  2030م  ع��ام  بحلول  باأنه  يتنباأ 
بحلول  بالنا  فما  ال�سطناعي،  الذكاء  منظومة  ل�سالح   %50 بن�سبة 
الب�سري،  العن�سر  لتواجد  التي حتتاج  الوظائف  عام 2050م. وحتى 
مثل مدر�سي الف�سول، فلن تكون مبعزل عن خطر الختفاء وانح�سار 

دورها ووجودها.
اأن  مفادها  مهمة  مالحظة  اإىل  ي�سري  املوقع  فاإن  ذلك  من  وبالرغم 
التقنية اجلديدة ل تعني دائًما فقدان الوظائف؛ فمثاًل كان لخرتاع 
ُتلغ  اإتاحة فر�س وظيفية كثرية، ويف الوقت نف�سه مل  اأثره يف  املطبعة 
الوظائف القدمية. ولذلك يتوقع البع�س �سيناريو م�ستقبلي يعمل فيه 
الوظائف  ت�سمل  اأن  ميكن  حيث  جنب،  اإىل  جنًبا  والروبوتات  الب�سر 
اجلديدة ت�سغيل التقنية القائمة على الذكاء ال�سطناعي، بالإ�سافة 

اإىل اأنه ميكن زيادة الوظائف القدمية بوا�سطتها.
درا�سة اأمريكية

وهو ال�سيناريو الذي توؤكده نتائج درا�سة اأمريكية اأجراها فريق بحثي 
حول  وزم��الوؤه(   Harry J. Hozler( تاون"  "جورج  بجامعة 
م�ستقبل  بتحديد  وعالقتها  وال�سيا�سات  والطلب  العر�س  اجتاهات 
والتي   ،2050 ع��ام  حتى  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  العمل  �سوق 
العمل  �سوق  ل�سيا�سة  الرئي�سي  الهدف  يكون  اأن  اأنه يجب  اإىل  تتطرق 
هو م�ساعدة العمال على التكيف مع املتغريات الراهنة وامل�ستقبلية، ول 
�سيما من خالل اإك�سابهم املزيد من التعليم والتدريب على امل�ستويني 
على  م�ساعدتهم  على  العمل  اأ�سحاب  ت�سجيع  مع  واخل��ا���س،  العام 
التكيف والنخراط ب�سكل �سريع. كذلك ميكن اأن تلعب التقنية نف�سها 
دوًرا اأكرث اإيجابية يف م�ساعدة العمال على اكت�ساب املهارات املطلوبة 

ويف مطابقة اأف�سل لهذه املهارات مع احتياجات �ساحب العمل.

،، مكتب العمل األمريكي: 
الصحة والكمبيوتر والتسويق 

واإلعالم من أكثر الوظائف نمًوا 
واستحداث 7 وظائف جديدة ما 

بين 2050-2025

،، جامعة أوكسفورد: 50% من 
الوظائف سيفقدها البشر بحلول 

عام 2030 لصالح منظومة الذكاء 
االصطناعي
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ل  حقيقة  اأ�سبحت  التي  الأمتتة  ب�سبب  2050م؛  عام  بحلول  تقليدية 
م�سالح  حتقق  لأنها  اآج��اًل؛  اأم  عاجاًل  كلًيا  حتققت  �سواء  منها  مفر 
اأقل  ت�سغيل  �ستختار-دائًما-تكاليف  التي  لل�سركات  كبرية  مادية 
كما  فقط.  للعمل  املربمج  الروبوت  على  يتفوق  �سيء  ل  حيث  تكلفة، 
ول  العمال،  حقوق  ال�سطناعي  الذكاء  نظام  اأو  الكمبيوتر  يطلب  ل 
زيادة.  طلب  عن  ناهيك  اأج��ر،  على  احل�سول  اإىل  يحتاج  ول  يحتج، 
ومن املحتمل اأن تخرج الوظائف الع�سر التالية من نطاق قوى الطلب 
يف �سوق العمل بحلول عام 2050. ويحدد املوقع قائمة بهذه الوظائف 
الن�سيج،  وعمال  املطابع،  وم�سغلو  التاك�سي،  �سائقو  وه��ي:  الع�سر، 
ال�سندوق  اأمني  وظيفة  ال�سريعة،  الوجبات  وموظفو  الربيد،  وموظفو 
التبديل )الذين  لوحات  ت�سغيل  ال�سفر، وموظفو  )الكا�سري(، ووكالء 
يقومون بتو�سيل املكاملات الهاتفية بني طرفني اأو اأكرث(، وموظفو دعم 

العمالء، وعمال امل�ستودعات.
مثال هندي

الإدارة  عامل  �ساحات  من  معينة  وظائف  اختفاء  �سيناريوهات  وتبدو 
والأعمال والتوظيف اأنها مل تكن وليدة بدايات العقد الثاين من القرن 
احلايل، بل رمبا تعود اإىل بدايات العقد الأول ومنت�سف العقد الثاين 
منه. كما اأنها لي�ست مقت�سرة على الدول التي حتتل قمة هرم الأمتتة 
مثل اأمريكا اأو الدول الأوروبية-فعلى �سبيل املثال-اأ�سار موقع �سحيفة 
اأج��ري��ت  درا���س��ة  نتائج  اإىل   The Economic Times
اختفاء  معدل  كان  2012-2014م  الفرتة  خالل  اأنه  اأف��ادت  بالهند، 
اإذا  واأن��ه  وظيفة،   550 ح��وايل  بلغ  قد  يوم  كل  الوظائف  من  العديد 
ا�ستمر هذا الجتاه، ف�سوف يتقل�س التوظيف مبقدار 7 ماليني وظيفة 

بحلول عام 2050 يف البالد.

م�ستحدثة وخمتفية
من  ا  بع�سً الأمريكي  العمل  مكتب  وبيانات  اإح�ساءات  تربز  كذلك 
و�سيتم  ت�ستجد  اأن  املتوقع  م��ن  التي  امل�ستقبلية  ال��وظ��ائ��ف  اأف�سل 
نوعيات من   7 تتحد يف  والتي  ا�ستحياء،  للتو على  بداأت  اأو  اإحداثها، 

الوظائف كالآتي:
1- م�ست�سارو الهند�سة الوراثية.

2- حمققو البيانات.
3- متخ�س�سو منع حرائق الغابات والوقاية منها.

4- مقدمو الرعاية ال�سحية املنزلية.
5- الوظائف اخلا�سة بالروبوتات والذكاء ال�سطناعي.

6- خرباء الطاقة ال�سم�سية. 
7- م�سورو وحمررو الفيديوهات.

كما تتوقع الإح�ساءات والبيانات اختفاء واندثار 21 وظيفة، �ست�سبح-
م�ستقباًل-يف طي املا�سي، وهي: موظفو الربيد، وظائف تعليم الكبار 
ومرا�سلو  والتلفاز،  الراديو  ومذيعو  الأزه��ار،  م�سممو  الأمية،  وحمو 
البيانات،  واإدخال  والكتابات  الن�سو�س  ومعاجلو  واملحللون،  الأخبار 
الدعم  وع��م��ال  ال�سيادلة،  وم�ساعدو  التنف�سية،  العالجات  فنيو 
وم�سغلو  املتحركة،  ال�سور  عرو�س  ومتخ�س�سو  ال�سيارات،  ومواقف 
لوحات التحكم والتوزيع والهواتف، و�سرافو البنوك، وكاتبو امللفات، 
وقارئو عدادات املرافق، وال�سكرتارية وامل�ساعدون الإداريون، وعمال 
القطارات،  ت�سغيل  الفوتوغرايف، وظائف  الت�سوير  الطباعة، وظائف 

واحلطابون، وظائف تنفيذ القانون، وم�سلحو ال�ساعات.
اختفاء 10 وظائف

وظائف   10 باختفاء   Brightlink Prep موقع  يتنباأ  كذلك 

،، بيزنس إنسايدر: الوظائف 
المرتبطة بوجود العنصر البشري 

كمدرسي الفصول لن تكون بمعزل 
عن االختفاء

،، األتمتة سبب اختفاء 10 
وظائف تقليدية بحلول عام 

2050 رغم التوقع أن يعمل البشر 
والروبوتات جنًبا إلى جنب

أعداد وتصميم: عبود آل زاحم
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األخيرة

دور المنصة الوطنية الموحدة 

للتوظيف في تحقيق رؤية 2030

 عبود بن علي آل زاحم

متخصص وخبير إدارة الموارد البشرية، 
عضو المركز العالمي للتطوير 

المهني ومدير التطوع في الجمعية 
السعودية للموارد البشرية 

متثل املن�سة الوطنية املوحدة للتوظيف اأداة فاعلة ورئي�سة يف حتقيق جانب من اأهداف روؤية 
اململكة 2030 ل�سيما ما يتعلق بالتخفي�س التدريجي للعمالة الوافدة اأي توطني الوظائف، 

ف�ساًل عن خف�س ن�سبة البطالة.
العام  القطاعني  املطروحة يف  ال�سواغر  بيانات حول  قاعدة  من  توفره  املن�سة مبا  ومتنح 
عن  البحث  وعناء  م�سقة  عليهم  وتوفر  العمل  عن  للباحثني  متعددة  خيارات  واخلا�س، 
اأي�سًا تو�سيع دائرة النتقاء بني  الفر�س الوظيفية، وت�سهل على القطاعني العام واخلا�س 

اأف�سل املتقدمني ل�سغل الوظائف.
وتعد املن�سة مظلة تعك�س حالة من ال�سراكة بني اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س بغية 
خدمة املجتمع، وحتديدًا فئة ال�سباب الطامح للم�ساركة يف عملية البناء والتطوير التي متر 

بها اململكة، كما اأنها ت�سهم يف عر�س الوظائف باأكرب قدر من ال�سفافية.
يحتاجها  التي  التخ�س�سات  طبيعة  على  موؤ�سًرا  املن�سة  على  املطروحة  الوظائف  ومتثل 
�سوق العمل ما يجعل ال�سباب اأكرث دراية بامل�سارات التعليمية والربامج التاأهيلية واملهارات 
املطلوبة خالل الأعوام املقبلة، والتي بطبيعة احلال تتواكب مع التطور الذي متر به اململكة 
بفر�س  تعد حتظى  تعليمية مل  النغما�س يف جمالت  اإىل جتنب  يوؤدي  ما  باأ�سره،  والعامل 

وظيفية كبرية.
التو�سع  عرب  ومناهجه  التعليم  حلركة  بو�سلة  مبثابة  املن�سة  تلك  �ستكون  اأخ��رى،  بعبارة 
الذكاء  علوم  مثل  التكنولوجي  التطور  طبيعة  مع  تتما�سى  التي  اجلديدة  التخ�س�سات  يف 

ال�سطناعي.
وتتيح املن�سة اأي�سًا الختيارات للربامج التدريبية والتاأهيلية املنا�سبة التي تلبي حاجة �سوق 
العمل يف ظل ما ي�سهده اقت�ساد اململكة من خطوات مت�سارعة نحو التنوع الذي ي�ساحبه 
التو�سع يف الطلب على تخ�س�سات جديدة، الأمر الذي يتطلب تكوين كوادر وطنية يف تلك 

املجالت.
وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن التوطني و�سعودة الوظائف كهدف �سمن روؤية 2030 ، يرتبط 
اأنفقتها اململكة يف تعليم املواطنني يف  التي  بتحقيق ا�ستفادة عملية من مليارات الريالت 

جامعات الدولة اأو �سمن برامج البتعاث اخلارجي.
ي�سمن  تخ�س�ساتهم  اختالف  على  اخلريجني  ه��وؤلء  ت�ستوعب  لوظائف  املن�سة  فتوفري 
ال�ستفادة من العلوم املتطورة التي تقوم عليها امل�سروعات التنموية العمالقة التي د�سنتها 
اململكة يف الفرتة الأخرية ومن اأبرزها م�سروع »ذا لين«، فهذه املدن الذكية بحاجة ل�سواعد 

اأبناء الوطن.
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