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االفتتاحية
أعزاءنا القراء..نقدم لكم هذا العدد اخلاص من مجلتكم
«التنمية اإلدارية» مبناسبة احتفال معهد اإلدارة العامة
ب � � �ـ «اخلري � � ��ج والوظيفة  »22ال � � ��ذي ينظمه املعه � � ��د مبركز امللك
س � � ��لمان للمؤمترات مبركزه الرئيس بالرياض ،وسيكون محط
أنظار اجلميع ،خاصة أنه يش � � � ُ�رف برعاية صاحب السمو امللكي
األمي � � ��ر فيصل بن بندر بن عبدالعزي � � ��ز ،أمير منطقة الرياض.
وه � � ��ذا االحتف � � ��ال يأتي كمناس � � ��بة عزي � � ��زة علينا جميع � � � ًا؛ فهي
بالنسبة للمتدربني تعني حياة جديدة أرسوا دعائمها من خالل
كفاحهم الكتساب املعرفة واملهارات ،وبالنسبة ملعهد اإلدارة العامة
فإنها تؤكد على دوره املهم ومكانته املتميزة يف مس � � ��يرة التنمية
باململكة ،باعتباره «رائد ًا وش � � ��ريك ًا متميز ًا يف التنمية اإلدارية».
وبهذه املناس � � ��بة؛ فإننا يف هذا العدد نطرح عدد ًا من املوضوعات
واألحداث واملواد اخلاصة ،والتي نستهلها بقضية «سوق العمل
ومجتمع املعرفة» ،وهو ملف مهم نفتحه لشبابنا؛ كي يضعوا يف
اعتبارهم أنهم يواجه � � ��ون تغيرات وحتديات وظيفية متالحقة،
يف ظل سوق ميوج مبزايا تنافس � � ��ية عديدة أهمها املعرفة؛ وهنا
نطرح العديد من األسئلة عن العالقة بني سوق العمل واملعرفة،
والتي نحاول اإلجابة عليها؛ فتابعوا التفاصيل داخل العدد.
ويف «لق � � ��اء العدد» نحاور امللحق الثقايف الس � � ��عودي يف الواليات
املتح � � ��دة األمريكية د.محمد العيس � � ��ى حول ع � � ��دد من القضايا
واألح � � ��داث ،حيث أكد من خالله على أن هناك طفرات حقيقية
متر به � � ��ا العالقات الس � � ��عودية األمريكية يف املج � � ��االت العلمية
والثقافية ،وأشار إلى أن امللحقية الثقافية ال يقتصر دورها على
رعاية الطالب واإلش � � ��راف عليهم ،وإمنا ميتد ليش � � ��مل تواصلها
مع األجهزة واملؤسسات العلمية والثقافية األمريكية؛ كي تقدم
رؤي � � ��ة حقيقية إيجابية ع � � ��ن الهوية ،والثقافة الس � � ��عودية ،وعن
ت � � ��راث اململكة وحضارتها ،باإلضاف � � ��ة لتفاصيل أخرى تتعرفون
عليها يف ثنايا اللقاء .ونطرح معكم يف «حتقيق العدد مش � � ��كلة
تواجهن � � ��ا جميع � � � ًا وهي «إدارة الوق � � ��ت» التي تعد «فن � � � ًا ال يتقنه
إال املتمي � � ��زون» ،وهي من أهم املهارات األساس � � ��ية التي يجب أن
يتحلى بها املديرون واملوظفون ويتقنوها يف أعمالهم.
كذلك نتناول معكم تقرير ًا مهم ًا يتطرق إلى موضوع «التوظيف
اإللكتروني للس � � ��عوديني عبر منصات وبواب � � ��ات على اإلنترنت»؛
إذ أن ه � � ��ذا النوع م � � ��ن التوظيف فرض نفس � � ��ه علينا كأحد أهم
معطيات العصر؛ وأنه-حس � � ��ب ما تؤكد عليه الدراسات-أس � � ��رع
مبع � � ��دل  %70م � � ��ن التوظي � � ��ف بالوس � � ��ائل التقليدي � � ��ة ويتمي � � ��ز
بالش � � ��فافية والعدالة .كم � � ��ا نلقي الضوء عل � � ��ى «تقرير صناعة
التدريب يف العام 2017م» يف إصداره الس � � ��نوي للعام الـ  36على
التوالي ،والذي تصدره «مجلة التدريب» األمريكية.
باإلضافة إل � � ��ى عدد من األبواب املتمي � � ��زة والزوايا الثابتة التي
تطالع � � ��ون تفاصيل موضوعاتها على صفح � � ��ات هذا العدد من
«التنمية اإلدارية» ،وباقة منتقاة من املقاالت التي يكتبها خبراء
وإعالميون ومتخصصون معنيون بالشأن اإلداري <
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يرع � � ��ى صـاحب الس � � ��مو امللكي األمير فيص � � ��ل بن بندر
ب � � ��ن عبد العزيز ،أمير منطق � � ��ة الريـاض ،حفل اخلريج
والوظيفة الثاني والعشرين الذي ينظمه معهد اإلدارة
العامـة مبركز امللك سلمـان للمؤمترات باملركز الرئيس
للمعهد بالرياض يوم االثنني  23رجب  1439هـ ،املوافق
 9ابريل 2018م .وجتمع هذه املناس � � ��بة التي تستمر ملدة
ثالثـة أيام فعاليات متعددة ،أبرزها االحتفال الس � � ��نوي
بخريج � � ��ي برام � � ��ج املعه � � ��د اإلعدادية ،وإقام � � ��ة معرض
للتوظيف ،وتنظيم لق � � ��اءات للتوظيف جتمع خريجي
املعه � � ��د باجلهات الراغب � � ��ة يف اس � � ��تقطابهم؛ لتعريفهم
بأنظمة العمل واملزايا الوظيفية ،وكذلك إقامة لقاءات
مع ش � � ��خصيات ناجحة؛ لعرض جتاربها ونقل خبراتها
للخريجني املقبلني على الدخول يف احلياة العملية.
وقد أعرب معالي وزي � � ��ر اخلدمة املدنية ،رئيس مجلس
إدارة املعه � � ��د األس � � ��تاذ س � � ��ليمان بن عب � � ��داهلل احلمدان
بهذه املناس � � ��بة ،عن ش � � ��كره وتقديره لسمو أمير منطقة
الري � � ��اض؛ لتش � � ��ريفه حفل اخلري � � ��ج والوظيفة باملعهد
وتكرمي � � ��ه املتفوقني ،وأش � � ��ار إل � � ��ى أن رعاية س � � ��موه هذه
الفعالي � � ��ات إمنا هي امت � � ��داد الهتمام خ � � ��ادم احلرمني
الش � � ��ريفني ،وس � � ��مو ول � � ��ي عه � � ��ده األم� �ي ��ن ،يحفظهم � � ��ا
اهلل ،بتأهيل الش � � ��باب الس � � ��عودي للعم � � ��ل يف القطاعني
احلكومي واخلاص.
وق � � ��ال :إن م � � ��ا يبذله معه � � ��د اإلدارة العام � � ��ة من جهود
مقدرة يف مجال التنمية اإلدارية الش � � ��املة بشكل عام،
ومج � � ��ال تدري � � ��ب وتأهيل امل � � ��وارد البش � � ��رية ،من خالل
برامج التدريب املتخص � � ��ص ملوظفي اجلهاز احلكومي،
وبرامج اإليفاد الداخلي؛ لتطوير أداء موظفي القطاع
احلكومي ،باإلضافة إلى تنفيذ املعهد يف كل عام حزمة

من البرام � � ��ج اإلعدادية املتوافقة مع احتياجات س � � ��وق
العم � � ��ل احملل � � ��ي ،والتي تش � � ��تمل على مضام� �ي ��ن علمية
متخصص � � ��ة ومهارات عملية متقدمة يف مجاالت إعداد
وتأهيل املوارد البش � � ��رية تتقاطع دون شك مع توجهات
ومشاريع وجهود برنامج امللك سلمان للموارد البشرية؛
الهادفة إلى تطوير املوارد البش � � ��رية ،واكتش � � ��اف وتدريب
وتأهيل القيادات اإلدارية الش � � ��ابة من اجلنسني ،وإتاحة
الفرصة لهم للمشاركة يف حتقيق رؤية اململكة .2030
وأض � � ��اف :ويس � � ��رني بهذه املناس � � ��بة الس � � ��عيدة أن أتوجه
ملعهد اإلدارة العامة بجزيل الشكر ،وكافة منسوبيه على
جهودهم املقدرة يف مجال إعداد وتأهيل املوارد البشرية،
وأن أهن � � ��ئ أبنائ � � ��ي وبناتي اخلريج� �ي ��ن واخلريجات من
املركز الرئي � � ��س للمعهد وفروعه يف منطقة مكة املكرمة
واملنطق � � ��ة الش � � ��رقية والفرع النس � � ��ائي مبدينة الرياض
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وزير اخلدمة املدنية  :نشكر أمير الرياض على رعايته  ..وتأهيل املعهد
للكفاءات الوطنية يسهم يف حتقيق رؤية 2030
مدير عام معهد اإلدارة العامة  1205 :خريج وخريجة تلقوا  4270عرض ًا
وظيفي ًا من مختلف القطاعات يف سوق العمل

معالي وزير اخلدمة املدنية

أ .سليمان احلمدان

د .مشبب بن عايض القحطاني

وذكر د.مش � � ��بب القحطاني أن دارس � � ��ي برام � � ��ج اإلعدادية
باملعه � � ��د يتلق � � ��ون عروض� � � � ًا وظيفي � � ��ة قب � � ��ل تخرجهم من
مختلف القطاعات يف سوق العمل ،وبعضها يحرص على
إب � � ��رام عقود معه � � ��م؛ لضمان اس � � ��تقطابهم بعد تخرجهم،
كم � � ��ا أن املعهد يس � � ��اهم أيض ًا يف التيس � � ��ير عل � � ��ى خريجيه
بتوفي � � ��ر فرص عمل متع � � ��ددة أمامهم ،من خالل التواصل
م � � ��ع مختل � � ��ف اجلهات يف س � � ��وق العمل ،وتنظي � � ��م لقاءات
جتمعه � � ��م بالدارس� �ي ��ن واخلريج� �ي ��ن ،وأش � � ��ار إل � � ��ى أن عدد
الفرص الوظيفية املقدمة خلريجي املعهد لهذا العام قد
بل � � ��غ ( )4270فرصة وظيفية ،ومبع � � ��دل  3,6عرض وظيفي
ل � � ��كل خري � � ��ج وخريج � � ��ة .وأكد عل � � ��ى أن ه � � ��ذا مبعث فخر
واعتزاز ملعهد اإلدارة العامة؛ ألنه يعكس ثقة سوق العمل
يف مخرج � � ��ات املعهد من الدارس� �ي ��ن املؤهلني الذين أثبتوا
كفاءته � � ��م وجدارتهم ،وقد اس � � ��تطاع كثي � � ��ر منهم الوصول
ملواقع قيادية عليا يف القطاعني احلكومي واخلاص <
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متمني � � ��ا لهم مس � � ��تقب ً
ال مش � � � ً
�رقا وعم� �ل � ً�ا مثم � � � ً�را ملا فيه
ً
خيرهم وخير وطننا العزيز.
فخر واعتزاز
وم � � ��ن جانبه رحب معال � � ��ي مدير عام املعهد د.مش � � ��بب بن
عايض القحطاني بصاحب الس � � ��مو امللكي األمير فيصل
ابن بن � � ��در بن عبدالعزيز أمير منطق � � ��ة الرياض ،وأوضح
أن ع � � ��دد خريجي البرامج اإلعدادي � � ��ة يف املعهد هذا العام
ق � � ��د بلغ ( )1,205خريج وخريجة يف ( )16تخصص ًا ،منهم
( )671خريج ًا يف املركز الرئيس للمعهد بالرياض ،و()195
خريج ًا يف فرع املعهد باملنطقة الش � � ��رقية ،و( )160خريج ًا
يف ف � � ��رع املعه � � ��د مبنطقة مك � � ��ة املكرم � � ��ة ،و( )179خريجة
يف الفرع النس � � ��وي للمعه � � ��د ،وحصل ه � � ��ؤالء اخلريجون
واخلريجات على ش � � ��هادة الدبلوم يف س � � ��تة عشر برنامج ًا
إعدادي ًا منها تس � � ��عة برامج جامعية ،وسبعة برامج حلملة
الشهادة الثانوية.

معالي مدير عام معهد اإلدارة العامة

متابعات

العدد  - 152رجـب 1439 -هـ

8

د.عبدالعزيز بن محمد القصير

د.بدر بن شجاع احلربي

د.عبدالرحمن بن حمد العريفي

د.عبدالعزيز القصير :حضور
أمير الرياض تشريف للمعهد
وتكرمي للخريجني

د.بدر احلربي :رعاية أمير
الرياض تؤكد دعمه للمعهد
وتشجيعه للخريجني

د.عبدالرحمن العريفي :رعاية
أمير الرياض تعكس اهتمام
القيادة بأبناء الوطن

أع � � ��رب نائ � � ��ب مدي � � ��ر ع � � ��ام املعه � � ��د للتقنية
واملعلوم � � ��ات د.عبدالعزي � � ��ز ب � � ��ن محم � � ��د
القصي � � ��ر ع � � ��ن س � � ��عادته البالغة بتش � � ��ريف
صاحب الس � � ��مو امللك � � ��ي األمي � � ��ر فيصل بن
بندر بن عبدالعزيز أمي � � ��ر منطقة الرياض
حفل اخلريج والوظيفة الثاني والعش � � ��رين
ورعايته احلف � � ��ل ،وأكد على أن هذه الرعاية
الكرمية هي جتسيد واضح للدعم املستمر
الذي يلق � � ��اه املعهد ومنس � � ��وبوه من القيادة
الرشيدة ،أيدها اهلل.
وأش � � ��ار نائ � � ��ب مدي � � ��ر ع � � ��ام املعه � � ��د للتقنية
واملعلوم � � ��ات إل � � ��ى األهمي � � ��ة الكبي � � ��رة التي
متثلها مناس � � ��بة اخلري � � ��ج والوظيفة-ليس
فق � � ��ط للمعه � � ��د وخريجي � � ��ه  -ولك � � ��ن أيض ًا
للمجتم � � ��ع ومؤسس � � ��اته؛ حي � � ��ث تعتبر هذه
الفعاليات فرصة ملناقشة قضايا التوظيف
وتفعي � � ��ل دور القط � � ��اع اخل � � ��اص يف توظيف
الش � � ��باب والش � � ��ابات ،وإب � � ��راز أهمي � � ��ة دور
الش � � ��ركات واملؤسس � � ��ات الوطني � � ��ة يف تدريب
وتوظيف الس � � ��عوديني وتطوير سوق العمل،
فهي مناس � � ��بة جتمع بني مختلف األطراف
املس � � ��ؤولة عن التوظيف ودعم س � � ��وق العمل
بالكفاءات الش � � ��ابة ،وتدعيم أواصر التعاون
ب �ي ��ن املؤسس � � ��ات التعليمي � � ��ة واخلريج �ي ��ن
ومؤسس � � ��ات القط � � ��اع اخل � � ��اص والنم � � ��اذج
الناجح � � ��ة من الش � � ��ركات ورج � � ��ال األعمال.
وهن � � ��أ د.عبدالعزي � � ��ز القصي � � ��ر اخلريجني،
متمني ًا لهم مستقب ًال وظيفي ًا مشرق ًا <

أكد نائب مدير عام املعهد للتدريب د.بدر بن شجاع
احلربي أن الرعاية الكرمية لصاحب الس � � ��مو امللكي
األمير فيص � � ��ل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة
الرياض حلفل اخلريج والوظيفة الثاني والعشرين
يعد داللة واضح � � ��ة على اهتمام القيادة الرش � � ��يدة
ومختلف مس � � ��ؤولي الدولة بتعليم وتدريب الشباب
السعودي وتأهيلهم لسوق العمل؛ مبا يدعم اقتصاد
اململكة وضخ دماء جديدة له باستمرار .وأشار د.بدر
احلرب � � ��ي إلى أن املعهد يس � � ��عد هذا الع � � ��ام بتخريج
 1205خريج وخريجة ضم � � ��ن  16برنامج ًا إعدادي ًا،
منها عشرة برامج حلملة الشهادة اجلامعية ،وستة
برامج حلملة الش � � ��هادة الثانوية ،وقد حرص املعهد
عل � � ��ى أن تكون ه � � ��ذه البرام � � ��ج ملبي � � ��ة الحتياجات
س � � ��وق العم � � ��ل؛ ك � � ��ي تس � � ��هم يف رف � � ��ع نس � � ��بة القوى
العاملة املواطنة يف س � � ��وق العم � � ��ل بكفاءات مؤهلة
ومدربة .وقال د.ب � � ��در احلربي إن املعهد يهدف من
تنظيمه مناس � � ��بة اخلريج والوظيفة إلى االحتفاء
بخريجي وخريج � � ��ات برامجه اإلعدادية وتكرميهم
بحض � � ��ور س � � ��مو أمي � � ��ر منطق � � ��ة الري � � ��اض ،وكذلك
تعريف خريجي برامج املعهد اإلعدادية بنش � � ��اطات
القطاع اخلاص ،والف � � ��رص واملزايا الوظيفية التي
يقدمها ،وكذلك التعري � � ��ف بخريجي برامج املعهد
اإلعدادية للشركات واملؤسسات األهلية؛ لتقدم لهم
م � � ��ا يتوفر لديها م � � ��ن فرص وظيفية تتناس � � ��ب مع
تخصصاتهم ومؤهالتهم ،مؤكد ًا حرص املعهد على
أن جتتمع جهات التوظيف يف مكان واحد (معرض
التوظي � � ��ف)؛ ليتمكن اخلريج � � ��ون من التعرف على
الف � � ��رص الوظيفي � � ��ة املتاح � � ��ة يف س � � ��وق العمل ،من
خالل ما ُيق � � � َدم من عروض وظيفية من القطاعني
احلكومي واخلاص <

ع ّبر نائب مدير عام املعهد للبحوث واالستشارات
د.عبدالرحمن بن حم � � ��د العريفي عن ترحيبه
بصاحب الس � � ��مو امللكي األمير فيصل بن بندر
بن عبدالعزي � � ��ز أمير منطقة الرياض يف معهد
اإلدارة العامة .مثمن ًا رعايته الكرمية فعاليات
حفل اخلري � � ��ج والوظيف � � ��ة الثاني والعش � � ��رين
باملعه � � ��د .وأكد د.العريفي أن تش � � ��ريف س � � ��موه
وحرصه عل � � ��ى احلضور ُيعد امت � � ��دا ًدا حقيق ًّيا
الس � � � ِ�خ ّي ال � � � ِ�ذي َ
املعهد من
يحظى ِب � � � ِ�ه
ُ
لل ّ َد ْع ِم ّ َ
حكومتن � � ��ا الرش � � ��يدة ،ويعكس اهتم � � ��ام القيادة
ِ
أ ّ َي َده � � ��ا اهلل-بتدري � � ��ب وتأهي � � ��ل أبن � � ��اء الوطن،ورف � � ��ع قدراته � � ��م وإكس � � ��ابهم املع � � ��ارف واملهارات
الداعمة الت � � ��ي جتعلهم قادرين على اإلس � � ��هام
بشكل فاعل يف بناء الوطن وصناعة مستقبله.
وأش � � ��ار إلى أن فعاليات اخلريج والوظيفة تُعد
أح � � ��د أه � � ��م املناس � � ��بات الت � � ��ي ينظمه � � ��ا املعهد؛
ليحتفل فيه � � ��ا بخريجي برامج � � ��ه اإلعدادية،
ومن � � ��ح جائ � � ��زة املعه � � ��د لتوظي � � ��ف اخلريج �ي ��ن
واخلريجات ،كم � � ��ا يحرص املعه � � ��د على توفير
فرص وظيفي � � ��ة للخريجني ،من خ �ل ��ال إقامة
مع � � ��رض التوظي � � ��ف املصاح � � ��ب لفعاليات هذه
املناس � � ��بة؛ ليتع � � ��رف خريج املعه � � ��د على فرص
العم � � ��ل املتاحة يف القط � � ��اع اخلاص؛ إذ يحظى
�اركة عدد كبير
املع � � ��رض يف هذه املناس � � ��بة مبش � � � ِ
من شركات ومؤسسات حكومية وأهلية ،ليكون
ذلك فرصة اللتقاء مسؤولي التوظيف واملوارد
البش � � ��رية يف الش � � ��ركات واملؤسس � � ��ات الوطني � � ��ة
بخريج � � ��ي وخريج � � ��ات املعهد ،فض �ل � ً�ا عن عدد
من النش � � ��اطات املهمة التي تضمن للمناس � � ��بة
النجاح املأمول بإذن اهلل <

مقال

التنمية اإلدارية

التدريب واالستثمار يف املوارد البشرية

k

مدير عام فرع املعهد مبنطقة عسير

،،

k

أ .صالح محمد مسفر الغامدي

العنصر البشري
واملدرب
املؤهل
ّ
من أهم أسباب
جناح املنظمات
وهم سر التفوق
والتقدم يف
جميع املجاالت
وسر صناعة
املزايا التنافسية

،،
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يعتبر تدريب وتطوير املوارد البش � � ��رية خيار ًا استراتيجي ًا ألي جهة تتطلع
إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ،ومواكبة التطورات
والتغيرات السريعة التي حتدث يف مجاالت العمل.
ويع ّرف التدريب بش � � ��كل عام بأنه :العملية املس � � ��تمرة التي يتم من خاللها
تزويد املتدرب باملعلومات واملهارات الالزمة؛ لكي يكون قادر ًا على أداء مهام
محددة بش � � ��كل أفضل وإحداث تطوير إيجابي يف أدائه .فالتدريب يكس � � ��ب
املوظف مهارات جديدة حلل املش � � ��كالت ومواكبة التط � � ��ورات التكنولوجية
والتنظيمي � � ��ة ،كما يس � � ��اعد على االبت � � ��كار واإلبداع وحتس �ي ��ن األداء؛ مما
ينعكس على زيادة االنتاجية وحتس �ي ��ن يف اجلودة بأدنى جهد وأقل تكلفة
ويعرفهم بسياس � � ��ة وأنش � � ��طة
ويف أقص � � ��ر وقت ،ويس � � ��اعد املوظفني اجلدد ِ ّ
املنظمة التي س � � ��يعملون بها دون احلاجة إلى اإلش � � ��راف وتخفيض نس � � ��بة
حوادث العمل ،وحتقيق االستقرار الوظيفي ،وزيادة الوالء لعمله.
ومم � � ��ا يالحظ أن كافة الدول التي جنحت بتم ّيز يف حقل اس � � ��تثمار املوارد
البش � � ��رية كان تركيزه � � ��ا من البدايات عل � � ��ى العملية التدريبية واس � � ��تثمار
فعال ،باإلضافة إلى التركيز على تدريب القيادات
املوارد البش � � ��رية بش � � ��كل ً
االداري � � ��ة وتنمية مهاراتها ،دون إغفال نس � � ��بة امليزانية املخصصة للتدريب
ونسبة إنفاقها ،مع ضرورة وضع إستراتيجيات تقييم األداء.
إن تواف � � ��ر العنص � � ��ر البش � � ��ري املؤه � � ��ل واملد ّرب ه � � ��و من أهم أس � � ��باب جناح
املنظمات؛ ذلك أن البش � � ��ر هم س � � ��ر التف � � ��وق والتق � � ��دم يف جميع املجاالت
وهم س � � ��ر صناعة املزايا التنافس � � ��ية ،فهناك دول نهض � � ��ت من حتت الركام
باس � � ��تثمارها مبواردها البش � � ��رية ،وهناك أفراد نهضوا بأممهم حني تولوا
أمرها ،بأن انتهجوا التركيز على التعليم واالستثمار فيه طريق ًا ومنهج ًا؛
ألنهم عرفوا وأيقنوا أن االس � � ��تثمار يف البش � � ��ر هو األهم ،وما يجب ذكره يف
ه � � ��ذا الصدد ه � � ��و أن املنظمات العاملية لم حتتل املكان � � ��ة العالية يف اإلنتاج
واالنتش � � ��ار إال من خالل اهتمامها غير العادي مبواردها البشرية العاملة
فيه � � ��ا ،من خ �ل ��ال تخصيص برام � � ��ج تدريبية هادفة ،وفعال � � ��ة ،وتخصيص
اإلمكانات املادية الكبيرة لتحقيق ذلك الغرض <

تقرير

تقرير صناعة التدريب يف العام 2017م

 93مليار دوالر تنفق على التدريب ونظم إدارة التعلم أهم أدواته
د�أبت جملة التدريب الأمريكية  Training Magazineعلى �إ�صدار تقرير �سنوي يتناول �صناعة التدريب
يف الواليات املتحدة الأمريكية .وللعام  36على التوايل يعد هذا التقرير �أحد �أهم امل�صادر املوثوق فيها
عن �صناعة التدريب يف الواليات املتحدة الأمريكية؛ خا�صة و�أنه يعر�ض بيانات ومعلومات عن امليزانيات
والتوظيف ،ونوعية الربامج التدريبية .وقد مت �إجناز هذا التقرير للعام 2017م ،من قبل �شركة متخ�ص�صة
بالتعاون مع جملة التدريب خالل �شهري :مايو ،ويوليو من العام 2017م .فقد مت ا�ستطالع �آراء ( )316من
اجلهات وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التعليمية الأمريكية التي ت�ضم على الأقل ( )100من املوظفني �أو �أكرث.
وبت�صفح التقرير �أظهرت البيانات الأولية �أن ( )%43من اجلهات امل�شمولة يف الدرا�سة تعد من ال�شركات
ً
موظفا ،يف حني �أن
وامل�ؤ�س�سات املتو�سطة ،والتي يرتاوح فيها عدد املوظفني من (� )1000إىل �أقل من ()9999
( )%30منها من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية التي يرتاوح فيها عدد املوظفني من (� )100إىل �أقل من ()999
ً
موظفا ،و( )%27هي من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الكبرية التي ت�ضم �أكرث من ( )10.000موظف.
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وع ��ن ط�ب�ي�ع��ة ع �م��ل ون �س��ب ت �ل��ك الشركات
وامل��ؤس �س��ات امل �ش��ارك��ة أظ �ه��ر ال �ت �ق��ري��ر أنها
ت �ت �م �ث��ل يف :ال �ص �ح��ة واخل� ��دم� ��ات الطبية
( ،)%15وال � �ت � �م� ��وي� ��ل وال � �ب � �ن � ��وك (،)%12
وال �ت �ق �ن �ي��ات وص �ن��اع��ة ال� �ب ��رام ��ج ،واجلهات
احلكومية والعسكرية وال�ع�ق��ارات والتأمني
( ،)%8والنقل وخ��دم��ات امل��راف��ق ،واخلدمات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،وامل��ؤس �س��ات األك��ادمي �ي��ة (،)%7
والتصنيع ( ،)%6وخ��دم��ات األع�م��ال والبيع
بالتجزئة ( ،)%5والضيافة والتشييد والبناء
واالس� �ت� �ش ��ارات واالت � �ص ��االت ( ،)%3والبيع
باجلملة والتوزيع واألمن والسالمة واإلدارة
العامة ( ،)%2وأخرى (.)%1
وتتمثل محاور التقرير الرئيسة لهذا العام
يف التالي :إجمالي اإلنفاق على التدريب من
ميزانيات س��واء أك��ان��ت ع��ام��ة أو مخصصة،
ومستوى التغير يف ه��ذه امليزانيات وأسباب
منوها أو انخفاضها ،وأمن��اط االحتياجات
التدريبية ال�ت��ي ت��رغ��ب اجل�ه��ات املستهدفة
يف احل �ص ��ول ع �ل �ي �ه��ا ،وم �ت��وس��ط الساعات
امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �ت��دري��ب س� ��واء ع �ل��ى مستوى
اجلهات أو لكل م�ت��درب ،إضافة إل��ى أمناط
امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م� ��ن ال � �ت� ��دري� ��ب .ك �م��ا تناول
التقرير التمويل امل�ت��وق��ع والتقنيات التي

ي�ت��م توظيفها يف عملية ال �ت��دري��ب ،إضافة
إل��ى م��دى االعتماد على التعهيد اخلارجي
للحصول على اخلدمات التدريبية.
اإلنفاق على التدريب
فمن حيث إج�م��ال��ي اإلن �ف��اق على التدريب
يف ال �ع��ام 2017م-ك� �م ��ا ه��و م��وض��ح باجلدول
رق��م (-)1أش� ��ار التقرير إل��ى أن��ه شهد قفزة
نوعية مبا نسبته ( ،)%32.5حيث وصل إلى
( )93.6ب�ل�ي��ون دوالر ،يف ح�ين ك��ان اإلنفاق
يف ال �ع��ام 2016م ( )70.6ب�ل�ي��ون دوالر ،كما
أظهر التقرير أن إجمالي النفقات املرتبطة
ب��امل�خ�ص�ص��ات امل��ال�ي��ة مل�ق��دم��ي ال �ت��دري��ب من
م ��درب�ي�ن ،ق��د ش �ه��دت ارت �ف��اع � ًا ب �ل��غ ()41.6
بليون دوالر مقارنة بالعام السابق 2016م،
وال�ت��ي ك��ان��ت ( )37بليون دوالر ،كما استقر

د.عجالن بن محمد الشهري
أستاذ التعليم والتقنية املشارك
مبعهد اإلدارة العامة.

إجمالي النفقات املخصصة جللب خدمات
ومنتجات م��ن خ��ارج ال�ش��رك��ات واملؤسسات،
مب��ا م �ق��داره ( )7.5ب�ل�ي��ون دوالر ،ك�م��ا كان
احلال عليه يف العام 2016م.
ومن حيث حجم اإلنفاق بالنسبة للشركات
ف �ق��ط أظ �ه��ر ال �ت �ق��ري��ر أن م �ت��وس��ط حجم
اإلن �ف��اق ع�ل��ى ال�ت��دري��ب بالنسبة للشركات
واملؤسسات الكبيرة شهد ارتفاع ًا بلغ ()17
م �ل �ي��ون دوالر أم ��ري �ك ��ي يف ال� �ع ��ام 2017م،
م �ق��اب��ل ( )14.3م �ل �ي��ون دوالر أم��ري �ك��ي يف
ال �ع��ام 2016م ،وب��امل �ث��ل ارت �ف��ع ح�ج��م إنفاق
الشركات واملؤسسات الصغيرة ليبلغ مليون
دوالر ،مقابل ( )376.251ألف دوالر يف العام
2016م ،كما ارتفع بشكل ضئيل اإلنفاق على
التدريب يف الشركات املتوسطة ليبلغ ()1.5

جدول رقم ()1
متوسط اإلنفاق على التدريب بباليني الدوالرات يف اجلهات والشركات خالل األعوام 2015م2017-م

االنفاق

العام
2017م

العام
2016م

العام
2015م

حجم االنفاق الكلي على التدريب

93.6

70.6

70.6

حجم االنفاق المرتبط بالمخصصات المالية لمقدمي التدريب

41.6

37

33.9

حجم االنفاق لجلب خدمات ومنتجات من الخارج

7.5

7.5

8
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جدول رقم ()2
متوسط اإلنفاق على التدريب لكل متدرب يف اجلهات والشركات خالل األعوام 2015م2017-م
متوسط اإلنفاق لكل
متدرب في كل
الجهات

متوسط اإلنفاق
لكل متدرب في الجهات
الصغيرة

متوسط اإلنفاق
لكل متدرب في الجهات
المتوسطة

متوسط اإلنفاق لكل
متدرب في الجهات
الكبيرة

2015م

 702دوالر

 1.105دوالر

 544دوالر

 447دوالر

2016م

 814دوالر

 1.052دوالر

 870دوالر

 379دوالر

2017م

 1.075دوالر

 1886دوالر

 941دوالر

 399دوالر

العام

جدول رقم ()3
متوسط الساعات املخصصة للتدريب لكل متدرب يف اجلهات والشركات خالل األعوام 2016-2014م

متوسط ساعات
التدريب لكل
الجهات

متوسط ساعات
التدريب في الجهات
الصغيرة

متوسط ساعات
التدريب في الجهات
المتوسطة

متوسط ساعات
التدريب في
الجهات الكبيرة

2015م

 53.8ساعة

46.2ساعة

 67.4ساعة

 41.6ساعة

2016م

 39.3ساعة

 36.6ساعة

 37.3ساعة

 49.5ساعة

2017م

 47.6ساعة

 43.2ساعة

 54.3ساعة

 42.2ساعة

العام
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مليون دوالر أمريكي ،مقابل ( )1.4مليون
دوالر يف العام 2016م.
أم� � ��ا م� ��ن ح� �ي ��ث اإلن� � �ف � ��اق امل� �خ� �ص ��ص لكل
م �ت ��درب؛ ف �ق��د أظ �ه��ر ال �ت �ق��ري��ر أن متوسط
إجمالي اإلنفاق على التدريب لكل متدرب
لكافة اجل�ه��ات وال�ش��رك��ات وامل��ؤس�س��ات شهد
ارتفاع ًا ،حيث بلغ يف العام 2017م ()1.075
دوالر أمريكي ،يف حني ك��ان يف العام 2016م
( )814دوالر ،وأظ �ه��ر ال�ت�ق��ري��ر أن الشركات
وامل��ؤس�س��ات الصغيرة حظيت بحجم إنفاق
ب�ل��غ ( )1.886دوالر ًا ل�ك��ل م �ت��درب ،مقارنة
بالشركات واملؤسسات املتوسطة ( )941دوالر
ل �ك��ل م �ت ��درب ،و( )399دوالر ًا يف الشركات
واملؤسسات الكبيرة .ويظهر اجلدول رقم ()2
متوسط اإلن�ف��اق على التدريب يف اجلهات
والشركات خالل األعوام 2015م2017-م.
ول �ت �ن��وع االح �ت �ي��اج��ات ال �ت��دري �ب �ي��ة للجهات
وال� � �ش � ��رك � ��ات وامل � ��ؤس� � �س � ��ات ال � �ت� ��ي تطلبها
ب��اس�ت�م��رار ،أظ�ه��ر التقرير االرت �ف��اع لتوفير
تلك األمن��اط ملنتجات التدريب واخلدمات
التي ترغب اجلهات والشركات واملؤسسات يف
شرائها يف العام 2018م ،وهي على التوالي:
أنظمة وأدوات التعلم املباشر عبر اإلنترنت
( ،)%40أنظمة إدارة التعلم ( ،)%39الشهادات
واالع �ت �م ��ادات ( ،)%29أن�ظ�م��ة وأدوات بناء
احملتوى التدريبي ،وأنظمة وأدوات القاعات
وال �ف� �ص ��ول ال �ت��دري �ب �ي��ة و ت �ط��وي��ر احملتوى
( ،)%28واالستشارات والتعلم النقال (،)%23
واحملاكاة واأللعاب التعليمية ( ،)%22أدوات

ال�ت�ح�ل�ي��ل واالخ �ت �ب ��ارات وت�ص�م�ي��م احملتوى
التعليمي( ،)%21وم �ه��ارات األع�م��ال وأدوات
وب��رام��ج ال�ع��روض التقدميية ونظم وأدوات
إدارة امل��واه��ب ( ،)%19ون�ظ��م وأدوات الدعم
ال�ف�ن��ي ( ،)%17أن�ظ�م��ة وم�ن�ت�ج��ات االتصال
امل��رئ��ي ،ون�ظ��م وأدوات إدارة امل�ع��رف��ة (،)%15
وإدارة عمليات التدريب ( ،)%13إدارة عالقات
ال�ع�م�لاء ( ،)%9ون�ظ��م تعلم امل�ش��اري��ع (،)%8
نظم االس�ت�ج��اب��ة الصوتية ( ،)%7وخدمات
الترجمة ( ،)%4وأخ ��رى ( ،)%3وأدوات ويب
.)%1( ، 2.0
ساعات التدريب
وعن متوسط الساعات املخصصة للتدريب
لكل موظف ،أظهر التقرير أن هناك ارتفاع ًا
م �ل �ح��وظ � ًا يف م �ت��وس��ط إج �م��ال��ي الساعات
امل �خ �ص �ص ��ة ل� �ل� �ت ��دري ��ب يف ك� ��اف� ��ة اجلهات
والشركات واملؤسسات لكل متدرب يف العام
2017م؛ ح�ي��ث أظ �ه��ر ال�ت�ق��ري��ر أن ��ه خصص
م ��ا م�ج�م��وع��ه ( )47.6س��اع��ة ل �ك��ل متدرب
يف ال� �ع ��ام 2017م ،م �ق��ارن��ة ب�ت�خ�ص�ي��ص ما

مجموعه ( )39.3ساعة تدريب لكل موظف
يف العام 2016م .وعلى مستوى تلك اجلهات
وال�ش��رك��ات وامل��ؤس�س��ات ،حظي امل��وظ�ف��ون يف
الشركات واملؤسسات الصغيرة بساعات تدريب
تقدر بـ ( )43.2ساعة تدريب يف العام 2017م،
يف حني كانت يف العام 2016م ( )36.6ساعة
تدريب .أما الشركات املتوسطة فقط حظي
املوظفون مبا مقداره ( )54.3ساعة تدريب
يف العام 2017م ،يف حني كانت يف العام 2016م
( )37.3ساعة تدريب .كما حظي املوظفون
يف اجل �ه��ات وال �ش��رك��ات ال�ك�ب�ي��رة ب �ـ ()42.2
ساعة تدريب يف العام 2017م ،و( )49.5ساعة
تدريب يف العام 2016م .ويظهر اجلدول رقم
( )3ما مت تخصيصه لكل موظف من ساعات
تدريبية خالل عامي 2015م2017-م.
أم��ا ع��ن املستفيدين م��ن ال�ت��دري��ب يف تلك
اجل�ه��ات وال�ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات ،فقد أظهر
ال �ت �ق��ري��ر أن � ��ه خ �ص��ص م ��ا ن �س �ب �ت��ه ()%42
للموظفني ،و( )%26لغير املديرين املستثنني،
و( )%22ل�ل�م��دي��ري��ن املستثنيني (التشغيل
الذاتي) ،و( )%10للتنفيذيني.
تغير األعداد وامليزانيات
وع� ��ن م� ��دى ال �ت �غ �ي��ر يف أع � � ��داد احلاصلني
ع�ل��ى ال �ت��دري��ب يف ت�ل��ك اجل �ه��ات والشركات
وامل��ؤس �س��ات م �ق��ارن��ة ب��ال �ع��ام 2016م ،أظهر
التقرير ثبات عدد املتدربني مبا نسبته ()%56
يف تلك اجل�ه��ات وال�ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات ،يف
حني ارتفع أعداد املتدربني مبا نسبته ()%28

تقرير

الشكل رقم ()1
التغير يف نسبة احلاصلني على التدريب
خالل العام 2017م

من تلك اجلهات ،وأظهر التقرير انخفاض
أع��داد املتدربني مب��ا نسبته ( )%16م��ن تلك
اجلهات واملؤسسات عن العام 2013م ،ويظهر
ذلك يف الشكل رقم (:)1
وعن حجم ميزانية التدريب عن العام 2017م
يف اجلهات والشركات واملؤسسات املختلفة،
أشار التقرير إلى أن غالبية اجلهات املشاركة
ب�ن�س�ب��ة ( )%49ت ��رى أن م �ي��زان �ي��ة التدريب
استقرت على ما كانت عليه يف العام 2016م،
يف حني أن ما نسبته ( )%36منهم يعتقدون
أنها ارتفعت ،أما ما نسبته ( )%15فيعتقدون
أنها انخفضت ،كما يظهر ذلك الشكل رقم
(:)2
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الشكل رقم ()2
التغير يف ميزانية التدريب خالل
العام 2017م

وعن مستوى التغير مليزانيات التدريب وفق ًا
لنوعية اجلهات والشركات واملؤسسات ،يظهر
اجل ��دول رق��م ( )4مستوى التغير يف حجم
امليزانية وفق ًا لكل نشاط.
ارتفاع وانخفاض امليزانيات
وع ��ن ح �ج��م ارت� �ف ��اع م �ي��زان �ي��ة ال �ت��دري��ب يف

الشركات وامل��ؤس�س��ات أش��ار التقرير إل��ى أنه
بالنظر إلى إجمالي الشركات تبني أن ()%17
م��ن ت�ل��ك اجل �ه��ات ارت �ف �ع��ت امل �ي��زان �ي��ة ألكثر
م��ن ( ،)%25وأن م��ا نسبته ( )%15م��ن تلك
الشركات ارتفعت امليزانية لها بنسبة تتراوح
ب�ين  ،%25-%16يف ح�ين أن م��ا نسبته ()%30
م��ن تلك الشركات ارتفعت امليزانية لنسبة
ت �ت��راوح م��ن  ،%15-%6يف ح�ين أن م��ا نسبته
( )%38م��ن تلك ال�ش��رك��ات ارتفعت امليزانية
بنسبة تتراوح بني .%5-%1
وأظ �ه��ر ال�ت�ق��ري��ر أن أس �ب��اب ارت �ف��اع ميزانية
ال �ت��دري��ب ي �ع��زى إل ��ى ال �ع��دي��د م��ن العوامل،
حيث أشار التقرير إلى أن ( )%67يعتقدون أنه
بدواعي ارتفاع مجاالت التدريب يف الشركات،
وم��ا نسبته ( )%54ل��زي��ادة موظفي التدريب،
وم��ا نسبته ( )%49لزيادة أع��داد املستفيدين
من التدريب ،ونسبة ( )%38لشراء جتهيزات
وت�ق�ن�ي��ات ح��دي�ث��ة ،ون�س�ب��ة ( )%19االلتحاق
ب�ف�ع��ال�ي��ات ت��دري��ب خ��ارج �ي��ة م�ث��ل املؤمترات
واحللقات وورش العمل التطبيقية ،ونسبة
( )%17ألهمية ت ��واءم امل�ي��زان�ي��ة م��ع إجمالي
النفقات العالية يف الشركة ،وما نسبته ()%13
الرتفاع عدد املدربني من اخلارج واالستثمار
يف مجال االستشاريني ،ونسبة ( )%4ملجاالت
أخرى لم حتدد.
ولم يغفل التقرير أيض ًا التركيز على مدى
ان �خ �ف��اض م�ي��زان�ي��ة ال �ت��دري��ب يف الشركات
وامل��ؤس �س��ات يف ال�ب�ي�ئ��ة األم��ري�ك�ي��ة يف العام

2017م؛ حيث أشار التقرير إلى أن ما نسبته
( )%25من إجمالي الشركات واملؤسسات ترى
أن امليزانية انخفضت ألكثر من ( ،)%25وما
نسبته ( )%7من تلك اجلهات ترى أن امليزانية
انخفضت لنسبة ت�ت��راوح م��ن  ،%25-%16يف
حني أن ما نسبته من الشركات ( )%39ترى
أن امليزانية انخفضت بنسبة تتراوح من -%6
 ،%15وم��ا نسبته ( )%29م��ن تلك الشركات
ترى أن امليزانية انخفضت لنسبة تتراوح من
.%5-%1
وع��ن أسباب انخفاض ميزانية التدريب يف
تلك اجلهات ،أشار التقرير إلى أن نسبة ()%39
يعزو االنخفاض لتتواءم امليزانية يف تلك
اجلهات مع النفقات األخرى ،ونسبة ()%36
تعزى إلى أسباب أخرى لم حتدد ،وما نسبته
( )%25إلى تخفيض عدد موظفي التدريب،
وم� ��ا ن�س�ب�ت��ه ( )%18ال� ��ى ان �خ �ف��اض مجال
ال �ت��دري��ب امل�س�ت�ه��دف واالل �ت �ح��اق بفعاليات
ت��دري��ب خ��ارج�ي��ة م�ث��ل امل��ؤمت��رات واحللقات
وورش ال�ع�م��ل التطبيقية ،وال ��ى انخفاض
ع ��دد امل ��درب�ي�ن م ��ن اخل � ��ارج واالس �ت �ث �م��ار يف
املجال االستشاري على التوالي ،وما نسبته
( )%14تعزى إلى انخفاض عدد املستفيدين
من التدريب.
مجاالت التدريب والتقنية
أم ��ا ع ��ن ال �ت �م��وي��ل امل �ت��وق��ع أله ��م املجاالت
ال� �ت ��ي ي �ت��وق��ع االس� �ت� �ث� �م ��ار ف �ي �ه��ا يف العام
2018م؛ فقد أظهر التقرير أنها تتحدد يف

جدول رقم ()4
التغير يف ميزانيات التدريب يف اجلهات والشركات خالل العام 2017م
مستوى التغير
م

الجهة

انخفاض

1

شركات التصنيع/التوزيع

%9

%33

2

شركات الخدمات

%12

%44

3

شركات الجملة/التجزئة

%25

%42

%33

4

الجهات الحكومية/العسكرية

%24

%10

%67

5

المؤسسات التعليمية

%42

%25

%33

6

الجمعيات

%0

%33

%67

7

الجهات غير الربحية

%14

%36

%50

ارتفاع

استقرار
%58
%44
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جدول رقم ()5
استخدام التقنيات يف التدريب يف اجلهات والشركات خالل العام 2017م
االستخدام
م

التقنية

تستخدم حالياً

ال تستخدم

غير متأكد

1

البث عبر االنترنت

%13

%83

%4

2

دعم األداء المباشر عبر االنترنت أو نظم إدارة المعرفة

%23

%68

%9

3

أدوات التعلم اإللكتروني

%48

%44

%8

4

أدوات المحاكاة والتطبيقات

%38

%57

%5

5

الفصول االفتراضية/البث عبر الفيديو

%73

%1

%26

6

LCMCنظم إدارة محتوى التعلم

%35

%63

%2

7

 LMSنظم إدارة التعلم

%86

%14

%0

8

تطبيقات التعلم المتنقل

%32

%64

%4
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التالي :مجاالت تدريب املشرفني واإلداريني
ب �ن �س �ب��ة( ،)%32وال �ت��دري��ب ع�ل��ى رأس العمل
بنسبة ( ،)%22وتطوير املهارات الشخصية يف
مجال االتصاالت وفرق العمل بنسبة (،)%18
وال�ت��دري��ب على م�ه��ارات املبيعات ،وخدمات
العمالء ،والتدريب على امل�ه��ارات األساسية
ل�ل�ع�م��ل ب�ن�س�ب��ة ( )%17ع �ل��ى ال �ت��وال��ي لكل
منهم ،والتدريب يف مجال تقنية املعلومات،
والشبكات ،والبرمجيات بنسبة ( )%16لكل
منهم ،وت�ط��وي��ر التنفيذيني بنسبة (،)%14
والتطبيقات املكتبية والتدريب على املهارات
املتخصصة يف املجال الهندسي واحملاسبي
بنسبة ( .)%12وق��د حظيت ه��ذه املجاالت
ب��اه �ت �م��ام اجل � �ه ��ات وال � �ش ��رك ��ات يف البيئة
األمريكية؛ إذ يعتقد م��ا نسبته م��ن (-%12
 )%32يف أن �ه��ا ستحظى ب�ت�م��وي��ل أك �ب��ر عما
كانت عليه يف العام 2017م.
ومل��ا للتقنية من أهمية يف عملية التدريب،
ف�ق��د حظيت ب��اه�ت�م��ام ال �ش��رك��ات باستثمار
توظيفها يف مجاالتها املختلفة؛ فقد تبني
أن ه �ن��اك ان �خ �ف��اض � ًا م�ل�ح��وظ� ًا باستخدام
التقنيات يف العام 2017م ،كما أشار التقرير
إلى أن ما نسبته ( )%28.6تقريب ًا من ساعات
ال�ت��دري��ب ت�ت��م م�ب��اش��رة م��ن خ�ل�ال اإلنترنت
مباشرة أو من خالل تقنيات احلاسب اآللي
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،م�ق��ارن��ة مب��ا نسبته ( )%30.4يف
العام 2016م ،كما أشار التقرير إلى أن هناك
م��ا نسبته ( )%14م��ن س��اع��ات ال�ت��دري��ب تتم
م ��ن خ�ل�ال ال �ت��دري��ب االف� �ت ��راض ��ي ،مقارنة
مبا نسبته ( )%16.4يف العام 2016م ،وأشار
ال�ت�ق��ري��ر إل ��ى أن م��ا ن�س�ب�ت��ه ( )%34.7من
س��اع��ات ال�ت��دري��ب املخصصة تتم م��ن خالل
التعلم والتدريب املدمج مقارنة مبا نسبته
( )%27.5يف العام 2016م .كذلك أشار التقرير
إل��ى أن ه�ن��اك ت�ن��ام�ي� ًا م�ل�ح��وظ� ًا مب��ا نسبته
( )%3.6من ساعات التدريب تتم من خالل
توظيف وس��ائ��ط التعلم وال�ت��دري��ب املتنقل،
مقارنة مبا نسبته ( )%2.9يف العام 2016م ،

يف حني استقر استخدام وسائط التواصل
االجتماعي مبا نسبته ( )%5يف العام ،2017
على ما كان عليه يف العام 2016م.
املدمج واملهارات األساسية
وذك � � ��ر ال� �ت� �ق ��ري ��ر أن اجل � �ه � ��ات وال � �ش ��رك ��ات
وامل��ؤس�س��ات الصغيرة مستمرة يف االعتماد
على التعلم املدمج بنسبة ( ،)%42أكثر من
ك ��ل م ��ن ال �ش ��رك ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات املتوسطة،
وال �ك �ب �ي��رة وذل ��ك مب��ا ن�س�ب�ت��ه ()%21( )%41
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي .وب �خ �ص��وص االع �ت �م��اد على
املدرب فتختلف نسب توظيفه بني الشركات
الصغيرة ،واملتوسطة ،والكبيرة مب��ا نسبته
( )%39.5( ،)%43.2( ،)%42.9على التوالي،
أما الفصول االفتراضية فيتم استخدامها
مبا نسبته ( )%13.2( ،)%16.5( ،)%11.8على
التوالي ،وفيما يتعلق بالتدريب املباشر من
خالل اإلنترنت فيتم استخدامه يف الشركات
املشار إليها مبا نسبته (،)%28.7( ،)%28.9
( )%27.7على التوالي ،يف حني يتم استخدام
التعلم املتنقل مبا نسبته (،)%1.8( ،)%5.7
( )%3.3على التوالي.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال� �ت ��دري ��ب ع �ل��ى امل � �ه� ��ارات
األساسية للعمل (التدريب اإللزامي)؛ فقد
اس�ت�م��ر ت�ن�ف�ي��ذه م��ن خ�ل�ال اإلن �ت��رن��ت .فقد
أورد التقرير أن نسبة ( )%84م��ن الشركات

وامل��ؤس �س��ات يف ال �ع��ام 2017م ن�ف��ذت ه��ذا ما
ال يقل عن ( ،)%27من ذلك التدريب مقابل
( )%31يف ال�ع��ام 2016م .كما أظهر التقرير
أن ال�ت��دري��ب م��ن خ�لال اإلن�ت��رن��ت يف مجال
خدمات العمالء كانت نسبته ( )%91يف العام
2017م ،مقابل ( )%80يف العام 2016م .وأكد
ال�ت�ق��ري��ر ع�ل��ى أن ه �ن��اك ارت �ف��اع � ًا ملحوظاَ
يف ال �ت��دري��ب يف م �ج��ال ت�ق�ن�ي��ات املعلومات
ال � ��ذي ي �ت��م م �ب��اش��رة م ��ن خ�ل��ال اإلنترنت
وذل��ك مبا نسبته ( )%77يف العام 2017م يف
تلك ال�ش��رك��ات ،مقابل م��ا نسبته ( )%74يف
ال�ع��ام 2016م ،كما أظ�ه��ر التقرير أن هناك
ارتفاع ًا ملحوظاَ يف التدريب على تطبيقات
احل� ��اس� ��ب اآلل� � ��ي امل �ك �ت �ب �ي��ة ،والتطبيقات
الصناعية املتخصصة ،وال�ت��ي تتم مباشرة
من خالل اإلنترنت وذلك مبا نسبته ()%69
يف الشركات نفسها يف العام 2017م ،مقابل
م��ا نسبته ( ،)%74و( )%77على ال�ت��وال��ي يف
ال �ع��ام 2016م ،ك�م��ا اس�ت�ح��وذ ال �ت��دري��ب على
تطوير مهارات التنفيذيني على نسبة (،)%39
والتدريب على رأس العمل ( ،)%48واملهارات
االشرافية ( )%54يف العام 2017م.
وم ��ن ح �ي��ث ت�ق�ن�ي��ات ال �ت��دري��ب املستخدمة
ع�ل��ى م�س�ت��وى ك��اف��ة ال �ش��رك��ات واملؤسسات،
أب ��رز ال�ت�ق��ري��ر أن ه �ن��اك ارت �ف��اع � ًا ملحوظ ًا

تقرير

لتوظيف ه��ذه التقنيات؛ فقد بلغ توظيف
نظم إدارة التعلم ما نسبته ( )%86يف العام
2017م ،مقابل ( )%74يف ال�ع��ام 2016م ،كما
استقر استخدام الفصول االفتراضية والبث
عبر الفيديو على ما نسبته ( )%73يف العام
2017م ،وذلك كما كان عليه يف العام 2016م،
كما شهد استخدام أدوات التعلم اإللكتروني
ال�س��ري�ع��ة ارت �ف��اع � ًا ط�ف�ي�ف� ًا يف ال �ع��ام 2017م
بنسبة ( )%48مقابل ( )%47يف العام 2016م،
ك �م��ا ارت� �ف ��ع اس� �ت� �خ ��دام أدوات وتطبيقات
احملاكاة بنسبة ( )%38يف العام 2017م ،مقابل
ما نسبته ( )%34يف العام 2016م.
وعن استخدام وسائط التقنيات يف التدريب،
أظهر التقرير أن هناك ت�ف��اوت� ًا يف توظيف
تلك التقنيات يف مختلف إجمالي الشركات
وامل��ؤس �س��ات امل �ش��ارك��ة ،وي�ظ�ه��ر اجل ��دول رقم
( )5وس ��ائ ��ط ت �ق �ن �ي��ات ال �ت �ع �ل��م والتدريب
املستخدمة.
التعهيد اخلارجي
أم��ا ع��ن االع �ت �م��اد ع�ل��ى التعهيد اخلارجي
(املصادر اخلارجية) لالستفادة من خدمات
التدريب على مستوى الشركات واملؤسسات؛
ف�ق��د خ�ل��ص ال�ت�ق��ري��ر إل ��ى أن ال �ع��ام 2017م
شهد انخفاض ًا طفيف ًا يف متوسط اإلنفاق
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على التعاقد لالستعانة مبصادر خارجية
ل �ل �ت��دري��ب؛ ح �ي��ث مت إن� �ف ��اق م ��ا مقداره
( )219.265مليون دوالر أمريكي يف العام
2017م ،م �ق��اب��ل م ��ا م� �ق ��دراه ()284.457
دوالر ًا أم��ري�ك�ي� ًا يف ال �ع��ام 2016م .وأشار
ال �ت �ق��ري��ر إل ��ى أن ال �ش��رك��ات ال �ك �ب �ي��رة كان
متوسط االنفاق لديها يف العام 2017م مبا
مقداره مليون دوالر أمريكي ،كما كان عليه
يف العام 2016م ،مقابل ( )122.688مليون
دوالر ل �ل �ش��رك��ات امل �ت��وس �ط��ة ،وم ��ا مقداره
( )46.692مليون دوالر أمريكي للشركات
الصغيرة .ولفت التقرير إلى أن ما نسبته

جدول رقم ()6
أهم مجاالت التعهيد اخلارجي خالل العام 2017م

م

مجال التعهيد

ليس هناك
تعاقد

إلى حد ما

غالباً

1

التعليم/التسهيالت

%34

%63

%3

2

نظم إدارة المحتوى (التسجيل ،تحميل البيانات)

%83

%15

%2

3

عمليات إدارة محتوى التعلم/االستضافة

%45

%21

%34

4

دعم المتعلم/المتدرب

%86

%13

%1

5

تطوير محتوى تعلم مخصص

%57

%38

%5

( )%7من إجمالي ميزانية التدريب يف العام
2017م ُأنفقت على التعاقد اخلارجي؛ فقد
ارتفعت عن النسبة يف العام 2016م والتي
بلغت (.)%5
وع ��ن م�س�ت��وى ال�ت�ع��اق��د اخل ��ارج ��ي؛ يتوقع
ال�ت�ق��ري��ر أن ي�ب�ق��ى ث��اب �ت � ًا ن�س�ب�ي� ًا يف العام
2018م؛ فقد ذك��ر أن م��ا نسبته ( )%81من
الشركات تتوقع ثبات التعاقد اخلارجي ،يف
حني تتوقع ما نسبته ( )%7من الشركات أنها
ستحظى بانخفاض ملحوظ يف التعهيد
اخل � ��ارج � ��ي ،وم � ��ا ن �س �ب �ت��ه ( )%9ستحظى
ب��ارت �ف��اع م�ل�ح��وظ يف ال�ت�ع�ه�ي��د اخلارجي.
وعن أهم مجاالت التعاقد اخلارجي؛ فقد
ت��رك��ز ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م وت �ق��دمي التسهيالت،
ونظم إدارة احملتوى ،وعمليات إدارة احملتوى
واالستضافة ،ودعم املتعلم واملتدرب ،وتطوير
محتوى تعلم مخصص للجهات ،وذلك كما
يظهرها اجلدول رقم (.)6
ويف اخلتام؛ يؤكد هذا التقرير يف عامــــه
ال� �ـ  36ع �ل��ى أن ه �ن��اك حت� ��والت ك �ب �ي��رة يف
صناعة ال�ت��دري��ب ،وق��د مت�ي��زت بأنها ذات
تنافسية ع��ال�ي��ة؛ مم��ا يتطلب م��ن جهات
ال �ت��دري��ب يف ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام واألهلي
ال�ت�م�ع��ن يف ه ��ذه ال �ت �ح��والت لالستفادة
منها بشكل أمثل لتطوير ودع��م أنشطة
التدريب <

مقال

التنمية اإلدارية

التنمية البشرية يف اململكة العربية السعودية

 kمديرة عام الفرع النسائي ملعهد اإلدارة العامة باملنطقة الشرقية

،،

د.حصة العقيل

k

يعد متكني
املرأة يف مجال
التنمية
البشرية من

أهم التوجهات
يف خطط
اململكة ،وهذا
يعكس وعي

،،

القيادة بأهمية
املــــرأة
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لقد تزامنت رؤية اململكة  2030مع العديد من التغييرات العاملية املتسارعة يف
العديد من املجاالت يف عصرنا احلاضر ،وهي تتضمن العديد من األهداف
التي تسعى الدولة لتحقيقها؛ من أجل التوجه إلى مصادر دخل واستثمار
حتقق عوائد بخالف النفط ال��ذي يقوم عليه اقتصاد البالد بشكل رئيس.
ونتيجة للوعي املتنامي بواقع أن الشعوب هم الثروات احلقيقية للنهوض
بالدول ،وإدراك أن الكوادر البشرية هي من أهم الركائز يف منظومات العمل
واألس��اس يف الهيكل الوظيفي للمنظمات؛ أصبحت هناك خطط مستمرة
وفعالة يف العديد من املؤسسات؛ لتدريب وتأهيل املوارد البشرية ،وذلك عن
ّ
طريق اتباع العديد من اخلطط واإلستراتيجيات .ومن هذه اخلطط نشر
ثقافة التعلم املستمر والتطوير الذاتي والتي تدعم التجدد واملرونة ،باإلضافة
إل��ى قابلية األداء مبهنية يف بيئة ال�ع�م��ل؛ حيث أن وج��ود موظفني أكفاء
ومؤهلني؛ سيؤدي حتم ًا إلى زي��ادة ق��درة املؤسسات على اإلنتاجية بفعالية،
والتأقلم مع التغييرات املستقبلية ،ومواكبة عجلة التغيير املتسارعة.
ويف اململكة العربية السعودية ازداد التركيز واالهتمام بالتنمية البشرية؛
وذل��ك ألهميتها الكبيرة يف دفع عجلة التطور واإلمن��اء مبا يحقق التوافق
مع كل من أه��داف رؤي��ة  ،2030وأه��داف التنمية املستدامة التي تهدف إلى
رف��اه�ي��ة ال �ش �ع��وب .وي�ع��د مت�ك�ين امل ��رأة يف م�ج��ال التنمية ال�ب�ش��ري��ة م��ن أهم
التوجهات املضمنة يف خطط اململكة اإلستراتيجية طويلة امل��دى ،وهذا بال
شك يعكس وعي القيادة التام بأهمية املرأة؛ كأحد أعمدة املجتمع ،وجناحها
يعد من أهم مقومات التقدم واحلضارة يف حياة الشعوب .ومن هنا يتضح لنا
التوجه امللحوظ يف رفع كفاءة الكوادر النسائية ،من حيث التدريب والتطوير
والتأهيل؛ وذلك من أجل زيادة نسبة متكينها يف بيئة العمل.
وك��أح��د أه��م امل��ؤس�س��ات ال��رائ��دة يف ه��ذا امل �ج��ال ،يعمل معهد اإلدارة العامة
ب��دور واض��ح وملحوظ على وض��ع اخلطط وال�ب��رام��ج النوعية التي لها أثر
كبير يف املساهمة يف حتقيق أهداف التنمية البشرية املضمنة يف رؤية 2030؛
حيث يشمل ذلك تطوير الكوادر النسائية يف القطاعات احلكومية للدولة
وتأهيلها؛ وهو ما سيكون له أثر كبير وملموس يف تأهيل الكادر النسائي-ليس
ملجال املنافسة يف بيئة العمل وحسب-وإمنا من أجل تبوؤ املناصب القيادية،
واملؤثرة على مستوى الدولة؛ وهذا بالتأكيد سيكون له بالغ األثر يف املساهمة
يف وصول دولتنا إلى مصاف الدول املتقدمة يف شتى املجاالت <

اللقاء

امللحق الثقايف السعودي يف أمريكا د.محمد العيسى لـ «التنمية اإلدارية»:

 51ألف مبتعث ومبتعثة في أفضل الجامعات األمريكية
وهم سفراء لثقافة المملكة وحضارتها
أكد امللحق الثقايف السعودي يف الواليات املتحدة األمريكية د.محمد العيسى
أن هناك طفرات حقيقية متر بها العالقات السعودية-األمريكية يف املجاالت
العلمية والثقافية ،وأشار إلى أن امللحقية الثقافية هي املمثل الرسمي للمملكة
فيما يخص التعليم والثقافة بالواليات املتحدة األمريكية ،وال يقتصر دورها
على رعاية الطالب واإلشراف عليهم ،وإمنا ميتد ليشمل تواصلها مع األجهزة
واملؤسسات العلمية والثقافية األمريكية؛ كي تقدم رؤية حقيقية إيجابية عن
الهوية ،والثقافة السعودية ،وعن تراث اململكة وحضارتها.
أجرى الحوار
سامح الشريف -عبد الرحمن الشعيل
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> ه��ل ل��ك �أن تطلعنا على �أوج��ه التعاون
ال � �ب� ��ارزة ب�ي�ن امل �م �ل �ك��ة و�أم ��ري� �ك ��ا يف املجال
العلمي والثقايف؟
< أو ًال البد أن يكون واضح ًا وقبل كل شيء
أن اململكة العربية السعودية حتتل مكانة
متقدمة جد ًا يف قائمة أكبر ال��دول ابتعاث ًا
لطالبها يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األمريكية.
ويأتي ترتيبها هذا العام يف املرتبة الثالثة
بعد الصني والهند ،وتعود بداية العالقات
السعودية األمريكية يف املجاالت التربوية
والثقافية إلى اتفاقية التعاون التي ُأ ِبرمت
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف ع ��ام  ،1946وال �ت��ي تعتبر
ن �ق �ط��ة حت � ��ول وان� �ط�ل�اق ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة نحو
االب �ت �ع��اث ال �س �ع��ودي إل ��ى أم��ري �ك��ا .وهناك
طفرات حقيقية متر بهذه العالقات تؤشر

ع�ل��ى ه��ذا اإلق �ب��ال امل�ت�ن��ام��ي م��ن االبتعاث؛
وتؤدي-نظر ًا لكثافته-إلى تطوير سياستها
وحت� �س�ي�ن أدائ � �ه� ��ا وف � ��ق ال� � �ظ � ��روف ،ومنها
اللجوء إلى املركزية والالمركزية يف اإلدارة،
والبحث عن حلول بديلة ملواجهة الكثافة
ال�ط�لاب�ي��ة امل �ت��زاي��دة ل�لاب�ت�ع��اث يف أمريكا،
وإن �ش��اء امل�ك��ات��ب ال�ف��رع�ي��ة واالجت ��اه بسرعة
ن�ح��و التقنية واس �ت �خ��دام احل��اس��ب اآللي،
وت��وط�ي��د عالقاتها ب��اجل��ام�ع��ات واملؤسسات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واألك ��ادمي �ي ��ة وم ��راك ��ز البحوث
يف أم��ري�ك��ا .وي�ع��د ب��رن��ام��ج االب�ت�ع��اث وزيارة
خ ��ادم احل��رم�ي�ن ال�ش��ري�ف�ين امل �ل��ك عبداهلل
بن عبدالعزيز-رحمه اهلل-حينما كان ولي ًا
للعهد إل��ى ال��والي��ات املتحدة األمريكية يف
 14ربيع الثاني عام 1426هـ املوافق  22مايو

عام 2005م ،ولقاؤه الرئيس األمريكي جورج
دبليو ب��وش نقطة ان�ط�لاق تاريخية كبرى
يف تاريخ العالقات السعودية األمريكية يف
م�ج��ال التعليم واالب�ت�ع��اث؛ حيث ُأع�ل��ن يف
ال�ب�ي��ان اخل�ت��ام��ي ل�ه��ذه ال��زي��ارة ع��ن اتفاق
ال �ب �ل��دي��ن ع �ل��ى ض � � ��رورة ت��ذل �ي��ل العقبات
وال� �ص� �ع ��وب ��ات أم� � ��ام امل ��واط� �ن�ي�ن والطالب
ال �س �ع��ودي�ي�ن ال ��ذي ��ن ي��رغ �ب��ون يف مواصلة
تعليمهم داخل الواليات املتحدة األمريكية؛
ويف ضوء ذلك صدرت موافقة املقام السامي
ع �ل��ى اب �ت �ع��اث ال �ط�ل�اب مل��واص �ل��ة دراستهم
اجلامعية والعليا واحل�ص��ول على درجات
علمية مختلفة يحتاجها سوق العمل.
وق � ��د مت ذل � ��ك م ��ن خ �ل��ال ب ��رن ��ام ��ج خ ��ادم
احل��رم�ي�ن ال�ش��ري�ف�ين ل�لاب�ت�ع��اث اخلارجي
ال��ذي يعد أكبر برنامج يف تاريخ االبتعاث
ب��امل �م �ل �ك��ة ،ون �ق �ط��ة ان� �ط�ل�اق م �ه �م��ة لدعم
اجلامعات السعودية والقطاعني احلكومي
واأله� �ل ��ي ب��ال �ك �ف��اءات امل �ت �م �ي��زة م ��ن أبناء

التنمية اإلدارية

الدراسة والتدريب أو التأهيل؛ للعمل داخل
امل��ؤس �س��ات األم��ري�ك�ي��ة ال�ش�ه�ي��رة والتعاقد
مع كبرى املؤسسات مبا يف ذلك املؤسسات
الطبية واملستشفيات اجلامعية يف تأهيل
أطبائنا.
ولقد حتولت مهمة االبتعاث مبرور الزمن
من مجرد التأهيل العلمي للحصول على
مؤهل ما إلى املشاركة الفاعلة داخل املجتمع
األم��ري �ك��ي ،وإرس ��اء دع��ائ��م ت�ف��اه��م حقيقي
يؤسس لفكرة احل��وار اإليجابي والتفاهم
املنشود .ولقد لعبت اللغة وبرامجها أيض ًا
يف السنوات األولى من دراسة دورها يف إزالة
احلائط الفكري والثقايف الذي كان عائق ًا
أمام هذا النوع من التفاهم البناء .كل ذلك
رف��ع م��ن م�س�ت��وى ق ��درة امل��واط��ن السعودي
الذي بدأ دارس� ًا أو مبتعث ًا ،وأصبح خريج ًا
مؤه ًال متخصص ًا يجيد لغة أهل هذه البالد
منوذج ًا ورم��ز ًا لهوية سعودية مت إعدادها،
واإلن �ف��اق عليها ،وت��أه�ي�ل�ه��ا؛ ل�ل�ت��واص��ل مع
العالم وتعزيز مكانة اململكة لديهم.
وامل �ل �ح �ق �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ش ��ري ��ك ف ��اع ��ل يف
ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن امل � ��ؤمت � ��رات وال � � �ن � ��دوات التي
تقيمها أو ت�ش��ارك فيها؛ ل��دع��م امل��زي��د من
التواصل مع املجتمع األمريكي على كافة
امل �س �ت��وي��ات ،وم �ن �ه��ا ج�م�ع�ي��ة التعليميني
الدوليني (نافسا) .وهي جمعية للمهنيني

امل�ت�خ�ص�ص�ين يف ك��اف��ة م �ج��االت التعليم
ال ��دول ��ي ،واجل�م�ع�ي��ة األم��ري �ك �ي��ة ملسجلي
الكليات وموظفي ال�ق�ب��ول ،وه��ي جمعية
مهتمة بتقدمي التنمية املهنية واإلرشادات
واملعايير التطوعية املستخدمة م��ن قبل
املسؤولني عن التعليم ،وجمعية الدراسات
ال� �ش ��رق أوس �ط �ي��ة ،وه ��ي ج�م�ع�ي��ة مهتمة
باستحضار الدارسني واملهتمني بدراسات
املنطقة.
وك��ذل��ك مؤمتر واشنطن للتعليم الدولي،
وهو املؤمتر الذي تقيمه سنوي ًا يف العاصمة
األم��ري �ك �ي��ة ،وم �ج �ل��س واش �ن �ط��ن للتعليم
ال��دول��ي وت�ش��ارك فيه امللحقية وتستضيف
إح � ��دى ج �ل �س��ات��ه ،وي� �ق ��دم ف �ي��ه معلومات
مستقلة ع��ن التعليم ال��دول��ي ،ويستفيد
منه امل�ئ��ات م��ن ممثلي اجل��ام�ع��ات وبرامج
اللغة والسفارات واملنظمات غير احلكومية،
وب��اس �ب��ورت دي س��ي وه ��و ب��رن��ام��ج سياحي
ث�ق��ايف تتيحه امل��دي�ن��ة لسكانها وزائريها؛
للتمتع ب��امل��دي�ن��ة وال �ت �ع��رف ع�ل��ى ثقافتها
وتراثها والسير يف أرجائها وأحيائها .وألن
واشنطن مدينة متثل املجتمع الدبلوماسي
الدولي؛ فالتجول فيها هو مبثابة سياحة
ح ��ول س� �ف ��ارات دول ال �ع��ال��م ،وه ��ي فرصة
ُيتاح فيها ع��رض فنون وثقافة ه��ذه الدول
وش �ع��وب �ه��ا ،وأخ� �ي ��ر ًا ول �ي��س آخ � ��ر ًا املجلس
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ال��وط��ن .وامل�ل�ح�ق�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ه��ي املمثل
ال��رس �م��ي للمملكة ف�ي�م��ا ي�خ��ص التعليم
والثقافة بالواليات املتحدة األمريكية ،وال
يقتصر دوره ��ا وج�ه��ده��ا فقط على رعاية
ال �ط�ل�اب واإلش � � ��راف ع�ل�ي�ه��م؛ وإمن� ��ا ميتد
ليشمل تواصلها م��ع األج�ه��زة واملؤسسات
العلمية والثقافية األمريكية والدولية ومع
املعارض واملتاحف واملؤمترات ومع املواطن
األمريكي العادي ،وغاية ما تقوم به أن تقدم
رؤية حقيقية إيجابية عن الهوية والثقافة
السعودية ،وع��ن ت��راث اململكة وحضارتها،
وع��ن دوره��ا احليوي والبنّاء كدولة عربية
إسالمية كبرى ورائدة بني ربوع العالم.
وقد استطاعت امللحقية على مدى سنواتها
توطيد عالقتها مع كافة األجهزة املتصلة
ب��االب �ت �ع��اث يف أم��ري �ك��ا ،اب� �ت ��داء م��ن قبول
املبتعثني ،وإحل��اق�ه��م ب��اجل��ام�ع��ات ،وتوفير
اإلق��ام��ة اآلم �ن��ة ل�ه��م ،وم�ت��اب�ع��ة انتظامهم
واس�ت�م��راره��م يف ال��دراس��ة ،حتى اكتمالها
وت�خ��رج�ه��م .وت�ت�ح��دد ه ��ذه األج �ه��زة فيما
يلي :شؤون الطالب واملشرفون باجلامعات
وأع�ض��اء هيئات ال�ت��دري��س فيها ،واجلهات
األم�ن�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وامل �س��ؤول��ون يف أجهزة
الهجرة واإلقامة.
وه �ن��اك ت�ن�س�ي��ق ك��ام��ل ب�ي�ن ه ��ذه األجهزة
وامللحقية ،كما أن هناك ل�ق��اءات متبادلة
وع � �م �ل� ًا دؤوب � � � � ًا ب �ي �ن �ه��ا؛ م� ��ن أج � ��ل ضمان
استقرار الطالب ومتابعته علمي ًا ،وثقافي ًا،
واج �ت �م��اع �ي � ًا ون �ف �س �ي � ًا .ول �ق��د أت��اح��ت هذه
ال� �ع�ل�اق ��ات-م ��ن خ�ل��ال ت ��واص ��ل امللحقية
وال� ��زي� ��ارات امل �ي��دان �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا مع
اجل ��ام� �ع ��ات واجل � �ه� ��ات امل �ع �ن �ي��ة األخ� � ��رى-
االرت� � �ق � ��اء مب �س �ت ��وى امل �ت ��اب �ع ��ة الطالبية
علمي ًا وثقافي ًا واجتماعي ًا ونفسي ًا وتوفير
االستقرار الكامل لهم ،وتسكني أكبر عدد
م��ن ال �ط�ل�اب يف أك �ب��ر وأف �ض��ل اجلامعات
امل �ع �ت��رف ب �ه��ا ،وإت ��اح ��ة ال �ف��رص��ة للطالب
وال �ط��ال �ب��ات خل ��وض جت��رب��ة ال�ع�م��ل أثناء

اللقاء

>> اململكة يف املرتبة
الثالثة بعد الصني والهند
بني الدول األكثر ابتعاث ًا
لطالبها يف أمريكا
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الوطني للعالقات العربية األمريكية ،وهي
مؤسسة تعليمية تقوم على حتسني املعرفة
األمريكية ،وفهم العالم العربي ،وينطلق
م��ن ه��ذا املجلس امل��ؤمت��ر ال�س�ن��وي لصناع
ال�س�ي��اس��ة ال�ع��رب�ي��ة األم��ري �ك �ي��ة ،وحترص
امللحقية على امل�ش��ارك��ة فيه وت�ش��رك فيه
أيض ًا الطالب.
دبلوماسية شعبية
> ك� ��م ع � ��دد امل �ب �ت �ع �ث�ين ال �� �س �ع��ودي�ي�ن يف
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة؟ وم ��ا �أبرز
اخل ��دم ��ات و�أوج� � ��ه ال ��دع ��م ال �ت��ي تقدمها
امللحقية الثقافية لهم؟
< ي �ب �ل ��غ ع� � ��دد امل �ب �ت �ع �ث�ي�ن واملبتعثات
ال�س�ع��ودي�ين يف أم��ري�ك��ا بنهاية ع��ام 2017
وأوائ��ل هذا العام نحو  51886مبتعث ًا من
بينهم  13171مبتعثة ،كما يبلغ إجمالي
امل�ب�ت�ع�ث�ين وال ��دارس�ي�ن وامل��راف �ق�ي�ن الذين
تشرف عليهم امللحقية إجما ًال نحو98692
مبتعث ًا ودارس� ًا ومرافق ًا .وتتحدد هويتهم
م ��ا ب �ي��ن :ال� �ط ��ال ��ب ،وامل � ��وظ � ��ف ،وامل ��راف ��ق
املبتعث ،وال� ��دارس على حسابه اخلاص،
واملرافقني من ال��دارس�ين وغير الدارسني،
وجميعهم حتت إشراف امللحقية.
وت� �ق ��دم امل �ل �ح �ق �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة السعودية
ملبتعثيها ودارسيها العديد من اخلدمات
وال� ��دع� ��م ،ف �ه��ي ف �ض�ل ً�ا ع ��ن مسؤولياتها
يف امل�ت��اب�ع��ة العلمية واإلش� ��راف الدراسي
واملالي على املبتعثني وال��زي��ارات امليدانية
التي جتريها يف مواقع الدراسة ولقاءاتها

امل�ت�ع��ددة ب��األس��ات��ذة وامل�ش��رف�ين الدراسيني
واإلداري �ي ��ن ب��اجل��ام �ع��ات؛ ف�ه��ي ت �ق��وم أيض ًا
بدعم األنشطة الطالبية داخ��ل اجلامعة،
وم ��ن خ�ل�ال األن ��دي ��ة ال�ط�لاب�ي��ة السعودية
ال� �ت ��ي ي �س �م��ح ب �ت��أس �ي �س �ه��ا وف � ��ق القواعد
والقوانني املسموح بها يف اجلامعات وحتت
مظلتها ويبلغ ع��دده��ا  223ن��ادي� ًا وجامعة
يف ن�ح��و  191م��دي�ن��ة و 44والي ��ة أمريكية.
كما تقوم امللحقية باإلستعانة مببتعثيها
ك��رم��وز ثقافية واع�ي��ة متثل اململكة وتدعم
م �ش��روع ت��واص�ل�ه��ا م��ع امل�ج�ت�م��ع األمريكي
وإرساء معالم رسالتها القائمة على حتقيق
التفاهم ب�ين ال�ش�ع��وب ،ع��ن طريق اإلعداد
والتنظيم واملشاركة يف املعارض واملؤمترات
واللقاءات الدولية التي تنظمها املنظمات
واجلمعيات الثقافية والتعليمية املهتمة
بشؤون التعليم والثقافة يف أمريكا.
وت�ش�ج��ع امل�ل�ح�ق�ي��ة مبتعثيها ع�ل��ى القيام
ب ��دوره ��م يف دع ��م ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة الشعبية
التي تقوم على التعريف بالهوية والثقافة
واح �ت��رام اآلخ ��ر ،وم��ن ه��ذه املنظمات التي
أنشأها طالبنا يف هذا الصدد :منظمة «إيد
ب��إي��د» ،ومنظمة «م��ن أم��ري�ك��ا إل��ى أمريكا»
وت�ت��ول�ي��ان م �ه��ام األع �م��ال ال�ت�ط��وع�ي��ة التي
ي �ق��وم ب �ه��ا امل �ب �ت �ع �ث��ون يف امل �ج �ت �م��ع احمللي
ويف م��واق��ع ال��دراس��ة والبيئة احمليطة بهم،
ومنظمة «ب�ص�م��ات» مبتعث وت�ت��ول��ى مهمة
ت��وث �ي��ق م�خ�ت�ل��ف اإلجن� � ��ازات ال �ت��ي حققها
املبتعثون أث�ن��اء ف�ت��رة ابتعاثهم بالواليات
املتحدة األمريكية ،أما منظمة «سعوديون
يف أميركا» فتتناول أخبار املبتعثني وتتولى
ت �ط��وي��ر وج �م��ع امل �ع �ل��وم��ات امل �ف �ي��دة عنهم،
وأخ � �ي � ��ر ًا «اجل �م �ع �ي��ة ال �س �ع ��ودي ��ة للعمارة
والتخطيط» التي تُعنى بالعمارة اإلسالمية
وال �ف��ن اإلس�ل�ام ��ي وت��وث �ي��ق ون �ش��ر مشاريع
وأب�ح��اث الطالب واملبتعثني يف ه��ذا املجال
والترويج له وألهميته ،وي��ؤدي التوسع يف
م�ث��ل ه��ذه األن�ش�ط��ة ال�ط�لاب�ي��ة إل��ى تكوين

دب�ل��وم��اس�ي��ة شعبية ق ��ادرة ع�ل��ى التعامل
م��ع ال��رأي ال�ع��ام وتغيير النظرة السلبية
واحل �ق��ائ��ق امل �غ �ل��وط��ة؛ م��ن خ�ل�ال احلوار
املتبادل البناء.
وت ��دع ��م امل �ل �ح �ق �ي��ة األن �ش �ط ��ة الشبابية
وتقنياتها وشبكاتها اإللكترونية املختلفة
م �ث��ل :ف �ي �س �ب��وك ،وت��وي �ت��ر ،وانستجرام،
ويوتيوب؛ للتواصل فيما بينهم ،فض ًال عن
مجلة «املبتعث» التي تصدرها امللحقية
منذ أكثر من  40عام ًا.
وحت��رص امللحقية على تقدير مبتعثيها
وتقييم إجنازاتهم وتقدير اجلهد املبذول
وتشجيع املنافسة ،كما حترص أيض ًا على
دمج طالبها ومبتعثيها بالبيئة األكادميية
واحلياة اإلجتماعية وأنشطتها الثقافية
ال �ت��ي ت �ف��رز م �ع �ن��ى ال �ت��واص��ل والتفاهم
وحتقق ال�غ��رض منه .وحت��رص امللحقية
أي �ض � ًا ع�ل��ى م�ع��اجل��ة ح ��االت اإلخفاقات
االجتماعية والقانونية التي قد يتعرض
لها ال�ط�لاب وت��ؤث��ر على دراس�ت�ه��م ،ويتم
حت��وي��ل ه��ذه احل ��االت وف��ق نوعيتها إلى
اجلهات املعنية-إن لم حتل داخلي ًا-كسفارة
خادم احلرمني الشريفني ،ووزارة التعليم،
وغيرهما من اجلهات والدوائر احلكومية
ذات العالقة .وتشير اإلح �ص��اءات إل��ى أن
عدد احل��االت بلغت يف العام املاضي نحو
 1729حالة أي بنسبة  ،%1,75وه��ي نسبة
قليلة ج��د ًا إذا م��ا ق��ورن��ت بإجمالي عدد
من تشرف عليهم امللحقية وعددهم نحو
 98692مبتعث ًا ودارس� � ًا وم��راف�ق� ًا ،وتتنوع
ه��ذه ال�ق�ض��اي��ا فتشمل :ق�ض��اي��ا الهجرة،
واألس� ��رة ،وال�ق�ض��اي��ا اجل�ن��ائ�ي��ة ،واملدنية،
والقضايا الصحية ،والسلوكية ،وقضايا
األمن ،والوفيات.
جامعات مميزة
> م ��ا احل� �ل ��ول ال �ت��ي ت���ض�ع�ه��ا امللحقية
ملواجهة تزايد �أو تكد�س الطلبة ال�سعوديني
يف جامعة ما؟

التنمية اإلدارية

>>  38ألف مبتعث مقابل
 13ألف مبتعثة يف أمريكا
والعدد يصل إلى  98ألف
باملرافقني

والتقنيات العديدة التي ظهرت لنا.
ل�ك��ن ه�ن��اك أم� ��ور ًا أخ ��رى حت�ت��اج إل��ى وقت
وجهد ال تستطيع امللحقية وحدها أن تقوم
بها؛ ألنها ناشئة من الصغر؛ أو ألنها من
اخل�ط��وط وامل�لام��ح ال�ت��ي ل��م تعد موجودة
اآلن يف ض ��وء ه ��ذا ال �ت �ط��ور وم ��ا تقتضيه
م��ن متغيرات ،فنحن يف حاجة ماسة إلى
إع��ادة تنمية امل �ه��ارات عند ال�ط�لاب خاصة
ما يتعلق مبهارات التفكير النقدي ،وإدارة
ال��وق��ت وامل� ��وارد ،فكل احل�س��اب��ات التواكلية
أص�ب�ح��ت ت�ص��ب يف ال�ن�ه��اي��ة ض��د مصلحة
الطالب وتقف حجر عثرة يف سبيل حتقيق
املنافسة بينه وبني غيره من الطالب الذين
أدرك��و أهمية ه��ذه امل�ه��ارات وإع �ت��ادوا عليها
وعلى استغاللها منذ الصغر.
ول ��ذل ��ك أرى أه �م �ي��ة ق� �ص ��وى يف تطبيق
ال �ب��رام��ج ال�ت�ج�س�ي��ري��ة أو ب��رام��ج اإلع� ��داد
ل�ل�ط�لاب ،وه��ي مب�ث��اب��ة س�ن��ة إع��دادي��ة قبل
بدء الدراسة حتتسب فيه املواد األكادميية
ال �ت��ي درس ��وه ��ا ض �م��ن م� �ق ��ررات الدراسة،
ولقد أثبتت التجربة أهمية هذه السنة يف
حتقيق النجاح املطلوب للطالب وإعدادهم
ودخولهم يف منافسة حقيقية مع نظرائهم
من غير السعوديني .خاصة الذين اجتازوا
مرحلة اللغة أو أتقنوها .والدراسة واإلعداد
لهذه السنة مهمني للغاية خاصة حينما
يشعر الطالب أنه قد ظلم نفسه يف املنافسة
واإلستيعاب والفهم أمام الطالب األمريكي
ولغته األم.
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< يحدث التكدس الطالبي نتيجة لزيادة
اإلقبال على إحلاق الطالب باجلامعة وفق
التخصصات امل��وص��ى بها وت��زاي��د عددهم
يف ه ��ذه ال�ت�خ�ص�ص��ات ع��ن احل ��د املسموح
به يف اجلامعة ،ويف هذه احلالة يتم وضع
البرنامج على التكدس ومتابعته عن قرب،
فإذا جتاوز البرنامج احلد املسموح به يغلق
وال يستثنى منه أي طالب.
أما إذا الحظت امللحقية زيادة إقبال الطالب
على جامعة ما دون أسباب جوهرية؛ فيتم
إغ �ل�اق اجل��ام �ع��ة م��ؤق �ت � ًا وال�ت�ن�س�ي��ق معها
مل�ع��رف��ة األس �ب��اب ،ف��إن ع��وجل��ت ي�ت��م إعادة
الفتح.
> م� ��ا ه� ��و دور امل �ل �ح �ق �ي��ة ن� �ح ��و توجيه
املبتعثني ال�سعوديني وت�شجيعهم لاللتحاق
باجلامعات املميزة واملرموقة؟
< حترص امللحقية على إحلاق مبتعثيها
ومبتعثاتها يف أفضل اجلامعات األمريكية
وت �ب��ذل ج�ه��ده��ا يف دف ��ع ط�لاب�ه��ا للدخول
يف ه ��ذه امل�ن��اف�س��ة ال �ض��اري��ة ال �ت��ي ت�ت��م بني
الطالب املجدين األمريكيني ومن مختلف
اجل�ن�س�ي��ات .تستخلص امللحقية خبرتها
يف ه ��ذا امل �ج��ال م��ن جت��رب�ت�ه��ا يف اإلحلاق
وال �ق �ب��ول وس�ع�ي�ه��ا ال��دائ��م ل�ل�ح�ص��ول لهم
ع �ل��ى أف �ض��ل ال �ف ��رص اجل��ام �ع �ي��ة املتاحة
وأجودها يف اجلامعات األمريكية .ولذلك
ف�ه��ي ت�خ�ت��ار اجل��ام �ع��ات ص��اح�ب��ة السمعة
ذات ال� �ت ��اري ��خ وال � �ب ��اع ال �ط��وي��ل والتفوق
يف م� �ج ��االت ال �ع �ل��وم واألب � �ح� ��اث العلمية
واألك��ادمي�ي��ة والتخصصات وف��ق تطلعاتنا
وسياساتنا التنموية ال�ط�م��وح��ة .ولذلك
أخ � ��ذت امل�ل�ح�ق�ي��ة ع �ل��ى ع��ات �ق �ه��ا أن تكون
اجل��ودة سيدة اإلختيار وأن تكون اجلامعة
من أفضل اجلامعات.
وهناك معايير يطرحها املختصون يف هذا
املجال من أهمها التخصص اجلامعي ،وأن
تتسم البيئة بالتنوع ال�ث�ق��ايف ،واجلامعة
املعترف بها تاريخي ًا وأكادميي ًا .تلك التي

تتسم باستقرار نتائجها سنوي ًا وحتافظ
على ترتيبها يف التصنيف وتتنافس به بني
اجل��ام�ع��ات األول .ك��ل ه��ذا يوجه امللحقية
ن �ح��و اجل��ام �ع��ة األف �ض��ل ض �م��ن اخليارات
امل�ت��اح��ة .وم��ع ن��درة ال�ع��رض وزي ��ادة الطلب
ع�ل��ى ج��ام �ع��ات ال�ق�م��ة ت�ص�ب��ح امل�ن��اف�س��ة يف
غاية التعقيد ،خاصة حينما يكون الرهان
القبول بني املتنافسني على جامعات القمة
م �ث��ل ج��ام �ع��ات« :ب��رن �س �ت��ون» ،و«ه� ��ارف� ��ارد»،
و»ش �ي �ك��اغ��و» ،و«ي �ي��ل» ،و«ك��ول��وم�ب�ي��ا» .وعلى
الرغم من أن الفارق ليس كبير ًا بني جامعة
وأخ ��رى؛ إال إن امللحقية تسعى دائ�م� ًا إلى
اجتياز طالبها هذه املنافسة بأكبر قدر من
املقاعد يف هذه اجلامعات.
حتديات وسنة إعدادية
> م ��ا ه ��ي �أب � ��رز ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي تواجه
امللحقية وتتطلع لتجاوزها؟
< هناك متغيرات كثيرة ومتالحقة تتعلق
باإلدارة التعليمية ومستجداتها يف اخلارج،
ونحن يف القرن احلادي والعشرين ونتعامل
م��ع جامعات وم��ؤس�س��ات تتطور م��ن تلقاء
نفسها وبسرعة وأصبحنا نستخدم وسائلها
ونتسارع يف اللحاق بها ومبستجداتها وهذا
أمر ليس هين ًا.
وش�ت��ان ال�ف��رق ب�ين أن ت��دي��ر مجموعة من
ال �ط�ل�اب يف اخل�م�س�ي�ن�ي��ات والستينيات،
وبني اآلن ونحن نستقبل اآلالف من هؤالء
ال�ط�لاب ون�ش��رف عليهم وعلى مرافقيهم،
ون �ت��ول��ى رع��اي �ت �ه��م ص �ح �ي � ًا ،واجتماعي ًا،
وت �ع �ل �ي �م �ي � ًا .وق� ��د أحت �ن��ا ل �ل �م��راف��ق فرصة
الدراسة أو تعلم اللغة؛ حتى تعود األسرة
وقد اكتملت جتربتها الثقافية واحتكاكها
باخلارج واالستفادة من وجودها فيه .وهذه
التحديات ه��ي م��ن صميم اإلجن ��از ،أيض ًا
فنجاحنا يف تبسيط اخلدمة واالرتقاء بها
هو جناح لهذا التحدي .وما زلنا على هذا
ال��درب نبذل اجلهد لتحسني إدارة العمل
واالس� �ت� �ف ��ادة م��ن م�ع�ط�ي��ات التكنولوجيا

اللقاء
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هندسة وإدارة
> ما �أهم التخ�ص�صات التي يقبل املبتعثون
على درا�ستها باجلامعات الأمريكية؟ وما
�أبرز هذه اجلامعات؟
< ت�ب�ل��غ ن�س�ب��ة امل�ب�ت�ع�ث�ين وامل�ب�ت�ع�ث��ات إلى
أم��ري �ك��ا يف ب��داي��ة ه ��ذا ال �ع��ام  %52,57من
جملة من تشرف امللحقية عليهم إجما ًال،
وتبلغ نسبة املبتعثات بينهم  .%25,37وهي
نسبة كبيرة يحسب فيها الفضل لسياسة
االبتعاث السعودي التي تقوم على تشجيع
ابتعاث السعوديات واالهتمام بتعليم املرأة
بشكل ع��ام .كما حتسب أي�ض� ًا للمبتعثات
أنفسهن الالتي أثبنت إقبا ًال وجدية وقدرة
وإجناز ًا يف الدراسة فازدادت أعدادهن عام ًا
بعد عام.
أما بالنسبة لعدد املبتعثني الذكور يف أمريكا
فقد بلغ عددهم نحو  38713مبتعث ًا بنسبة
 %74,61م��ن مجمل املبتعثني واملبتعثات.
ويتضح من متابعة مجاالت التخصص أن
التخصصات الهندسية حتتل املقدمة بني
عدد الدارسني ويبلغ عددهم  15445مبتعث ًا
ومبتعثة بنسبة  %29,76يليها يف القائمة
األع � �م� ��ال ال �ت �ج��اري��ة واإلداري� � � � ��ة وعددهم
 12467مبتعث ًا ومبتعثة بواقع  .%24,02ومن
بعدهما تخصص الطب واخلدمات الطبية
يف امل��رت �ب��ة ال �ث��ال �ث��ة وي �ب �ل��غ ع ��دده ��م 6110
مبتعث ًا ومبتعثة بنسبة .%11,77
أما فيما يتعلق بإقبال املرأة؛ فيظهر تفوقها
ع �ل��ى ال ��رج ��ل يف ع� ��دة ت �خ �ص �ص��ات منها:
التمريض ،والعلوم التربوية ،واالجتماعية،
وال��دراس��ات السلوكية ،والعلوم الفيزيائية،
والرياضيات ،واإلحصاء ،والفنون ،وحماية
البيئة ،وعلوم احلياة.
أما عن اجلامعات التي يدرسون فيها؛ فتؤكد
ال� ��دالالت ع�ل��ى جن��اح امللحقية يف تسكني
طالبها يف أفضل اجلامعات األمريكية رغم
ش��راس��ة املنافسة وتقيدها بالنسب ،حيث
ب�ل��غ ع ��دد امل�ب�ت�ع�ث�ين وامل�ب�ت�ع�ث��ات الدارسني

>> املرأة تتفوق على
الرجل يف التمريض،
والعلوم التربوية،
واالجتماعية ،والدراسات
السلوكية ،والرياضيات

يف أفضل مائة جامعة نحو  2628مبتعث ًا
وم�ب�ت�ع�ث��ة أي ب�ن�س�ب��ة  %5,06م ��ن مجموع
املبتعثني .من بينهم  435مبتعث ًا ومبتعثة
يف أفضل عشرين جامعة وهم ميثلون نسبة
 %16,55م��ن م�ج�م��وع امللتحقني يف أفضل
مائة جامعة.
إيجابيات وتعثر
> ما �أ�سباب تعرث بع�ض املبتعثني؟ وما دور
امللحقية يف م�ساعدتهم؟
< ال�ت�ع�ث��ر ي �ب��دأ م��ن ال �ل �غ��ة ،وه ��ي مشكلة
أس��اس �ي��ة ت �ت �ط �ل��ب احل� ��ل وع �ل �ي �ه��ا يتوقف
جن ��اح ال �ط��ال��ب .وال �ط��ال��ب ع�ل�ي��ه أن يبذل
اجلهد يف التواصل والتعامل مع املجتمع
الذي يعيش فيه والتعايش معه ،واالنعزال
ص��ورة سلبية ال حتقق الهدف من البعثة،
وق��د ي�ح��دث التعثر بعد ذل��ك بسبب سوء
االخ�ت�ي��ار س ��واء يف امل �ق��ررات ال�ت��ي يدرسها
أو يف صميم التخصص .والطالب املبتعث
ي��درس يف أمريكا ويقيم بها بصفته طالب ًا
يتعني عليه االنتظام يف الدراسة ،والطالب
غير املنتظم يخل بدراسته وإقامته يف نفس
الوقت ،وقد تتخذ ضده إج��راءات قد تؤدي
يف النهاية إلى ترحيله .وال ميكن استبعاد
اإله �م��ال وال�ت�ق�ص�ي��ر م��ن ال�ط��ال��ب املتعثر،
كما ال ميكن استبعاد الكثير من الظروف
التي تتأثر بها الدراسة وت��ؤدي إلى التعثر
كاخلالفات الزوجية ،واملشكالت والقضايا
القانونية التي سبق ذك��ره��ا .كلها وغيرها

عوامل تعثر تتطلب احلسم الفوري ،لكننا
نتحدث يف نسبة ضئيلة جد ًا ال تذكر.
> ب ��ر�أي ��ك ،م��ا �أه ��م ج��وان��ب الإف� � ��ادة التي
ت �ق��دم �ه��ا ال ��درا�� �س ��ة ب ��أم��ري �ك��ا للمبتعثني
ال���ش�ب��اب؟ وم��ا ه��ي ال��ر��س��ال��ة ال�ت��ي تقدمها
للمبتعث ك��ي يحقق �أق���ص��ى ا��س�ت�ف��ادة من
�سنوات درا�سته؟
< اخل ��روج م��ن دائ ��رة احل�ف��ظ إل��ى البحث
وامل � ��راج� � �ع � ��ة وال � �ت� ��دق � �ي� ��ق وال � �ت � �ع� ��ام� ��ل مع
املجموعات البحثية واملناقشات اجلماعية.
واالع �ت �ق��اد اجل ��ازم ب��أن اجل��ام�ع��ة ق��د بنيت
خلدمة املجتمع وأن على الطالب أن يدلي
بعلمه وبحثه وجهده فيه ،وأن هناك تقييم ًا
ل�ه��ذا األداء .ول��ذل��ك يتطلب م��ن الطالب
لتحقيق فلسفة التعليم املستمر املواظبة
ع �ل��ى احل �ض��ور دون ان �ق �ط��اع وامل �ش��ارك��ة يف
األنشطة الدراسية داخل الفصل الدراسي
وأداء واجباته وتسليمها أو ًال بأول يف التاريخ
احملدد ،واحلرص على أداء االختبارات التي
ت �ق��دم ب��اس�ت�م��رار خ�ل�ال ال�ف�ص��ل الدراسي،
وم� ��ن ج ��وان ��ب اإلف � � ��ادة أن �ه��ا ت �ض �م��ن جناح
الطالب وتقدمه املستمر ويف الوقت نفسه
رسالة إليه إن عمل بها جنح وإن لم يعمل
تعرضت مسيرته الدراسية للتعثر.
> ك �ي��ف ت� ��رى ال �ن �� �ش��ر ال �ع �ل �م��ي للباحثني
ال�سعوديني يف املجالت العلمية الأمريكية
املحكمة؟
< م ��ن وظ�ي�ف�ت�ن��ا ال�ت�ش�ج�ي��ع ع �ل��ى النشر
العلمي ،وتكرمي وتقدير أعضائه ،ودفعهم
إل��ى امل�ش��ارك��ة يف ه��ذه البحوث واالستمرار
فيها حتى بعد عودتهم إل��ى اململكة ،فهذا
نوع من التميز نقدره ونسعى إلى إبرازه يف
وسائلنا اإلعالمية والثقافية والتعريف به
لدى كافة املؤسسات املختصة .ولنا يف ذلك
جت ��ارب ك�ث�ي��رة وم�ن�ه��ا رع��اي��ة املبتعثني من
أصحاب االختراعات واالبتكارات والبحوث
الفائزة ،وتقدمي العون لهم يف إطار مقدرتنا
وإمكانياتنا <

مداد التنمية

التنمية اإلدارية

من قاعة البرنامج اإلعدادي إلى كرسي الوزارة
م�ع��ال��ي وزي ��ر امل��ال�ي��ة األس �ت��اذ محمد اجل��دع��ان ه��و أح��د خ��ري�ج��ي ب��رام��ج املعهد
اإلع��دادي��ة ،ويف ع�ه��ده ش�ه��دت ال� ��وزارة حت��والت ون�ق�لات تطويرية غير مسبوقة،
وتخلت ع��ن أساليبها التقليدية يف العمل؛ وم��ن أب��رزه��ا إع��داد امل��وازن��ة العامة
للدولة .وأصبحت تتبنى أساليب جديدة وحديثة تتماهى مع التحوالت اجلديدة
التي تعيشها اململكة مع مبادرات رؤية ،2030وبرنامج التحول الوطني.2020
ووص��ول أح��د خريجي برامج املعهد اإلع��دادي��ة إل��ى كرسي امل�س��ؤول األول يف أي
وزارة يعني الشيء الكثير للمعهد وخريجيه ،فاملعهد يفخر بوصول خريجيه
للمناصب العليا؛ ففي هذا تأكيد على مدى تأهيلهم ،وكفاءتهم ،والثقة فيهم
من قبل أصحاب القرار ،كما أن هذا الوصول يفتح أبواب ًا لألمل أمام اخلريجني
ليبلغوا أعلى املناصب وامل��رات��ب م��ع اجل��د وامل�ث��اب��رة ،وأن ال��وص��ول لتلك املواقع
ؤهل ،ولكل من يثبت جدارته وكفاءته.
القيادية مفتوح لكل ُم َ
وليس معالي وزي��ر املالية هو املثال الوحيد خلريجي برامج املعهد اإلعدادية
ال ��ذي وص��ل ل�ه��ذا امل��وق��ع ال �ق �ي��ادي؛ ف�ه�ن��اك من ��اذج ع��دي��دة م��ن خ��ري�ج��ي املعهد
ممن وصولوا ملثل ذلك املوقع ،أو قريب منه ،وبعضهم أصبح من كبار الرؤساء
التنفيذين البارزين يف الشركات ،والبنوك ،والفنادق الكبرى .ويحملون للمعهد
ووالء عظيم ًا ،ويحرص الكثير منهم-عندما تتاح له الفرصة-على
ود ًا كبير ًا
ً
زي��ارة املعهد ،واسترجاع الذكريات اجلميلة فيه ،وااللتقاء مع بعض أساتذته،
ومشاهدة أماكن التدريب وقاعاته التي كانت حتتضن ذكرى سنوات ال تنسى من
أجمل أيام العمر.
وال �ي��وم وامل�ع�ه��د يحتفل بتخريج دف�ع��ة ج��دي��دة م��ن دارس� ��ي ،ودارس � ��ات برامجه
اإلعدادية؛ يسعده أن يهنئهم على وصولهم لهذه املرحلة ،واستعدادهم لبدء مرحلة
يراهم ناجحني يف مواقع عملهم ،ومتفوقني ومؤكدين على كفاءتهم وجدارتهم،
وأن ينطلقوا مساهمني يف بناء وطنهم ،ويبلغوا أعلى الدرجات صعود ًا يف سلم
التفوق والنجاح ،ويضعوا نصب أعينهم أن طريق النجاح ليس مفروش ًا بالورود؛
بل يحتاج إلى مثابرة وجهد وعطاء ال محدود ،وكذلك قدرة على جتاوز التحديات
مهما بلغت صعوباتها ،فذلك جزء من تكوين شخصية القائد <

 kرئيس التحرير -مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم  -معهد اإلدارة العامة

أ .عبدالعزيز الهدلق

وصول أحد
خريجي
برامج املعهد
اإلعدادية
إلى كرسي
املسؤول األول
يف أي وزارة
يعني الشيء
الكثير للمعهد
وخريجيه

،،
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جديدة ،مع الدعاء لهم بالتوفيق يف حياتهم العملية القادمة؛ فإنه يتطلع إلى أن

،،

k

علماء اإلدارة وروادها

علماء
اإلدارة وروادها هم الرافد
الفكري املتدفق الذي يرتكز عليه
تطويرها ،وتقدمي أفكار مبتكرة ترتقي بها.
ويف هذا العدد من «التنمية اإلدارية»،
نقدم لقرائنا «روبيرت موسيس»
أحد هؤالء العلماء والرواد.
k

Moses, Robert
1888 -1981
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ولد «روبيرت موسيس» لعائلة موسرة يف  18من شهر ديسمبر
1888م يف مدينة «نيوهيفن» بوالية «كنيكتيكت» األمريكية ،وقد
ذكاء فائق ًا ،واستطاع احلصول على تعليم مثير لإلعجاب؛
ُو ِه َب ً
األمر الذي جعل البعض يعتقد أن هذا التعليم جعله الرجل
األفضل تعليم ًا يف اإلدارة العامة على مستوى البلد .واستطاع
أن يتخرج يف جامعة (يل) سابق ًا من هم يف صفه ،واختير عضو ًا
يف جمعية «ألفى بيتا كابا» .وحصل على بكالوريوس آخر يف
اآلداب ودرجة املاجستير يف اآلداب بدرجة الشرف من «أكسفورد»،
كما درس يف جامعة برلني بأملانيا ،وحصل على درجة الدكتوراه
يف العلوم السياسية من جامعة كولومبيا عام 1914م ،واعتبرت
أطروحته «اخلدمة املدنية لبريطانيا العظمى» مورد ًا بالنسبة
جلهوده الالحقة إلصالح الفساد واحلكومة يف مدينة نيويورك.
مساهماته
التحق عام 1913م بكلية تدريب اخلدمة املدنية ،وهي أول مرفق
تعليمي يف البالد كُ رس إلعداد األفراد للعمل يف مجال اخلدمة
املدنية .وعندما مت انتخابه عمدة إصالحي ًا يف مدينة نيويورك،
التفت «موسيس» لكلية تدريب اخلدمة املدنية؛ الستنباط خطة
إلعادة هيكلة نظام اخلدمة املدنية .وكان «موسيس» يشغل رسمي ًا
 12وظيفة عامة يف وقت واحد ،وكان مدمن ًا للعمل ولديه رغبة
نهمة يف البناء واستطاع أن يغير بشكل هائل مظهر مدينة
نيويورك .وقد تويف «روبيرت موسيس» عن عمر يناهز  92عام ًا يف
 29شهر يولية عام 1981م يف مدينة نيويورك.

تأثيره
اعتُ بر «موسيس» عبقري ًا ،خصوص ًا يف مرحلة «إجناز العمل»؛
لذا فإن جناحه يف تغيير وجه مدينة نيويورك وصف بأنه عمل
إعجازي .ونسب كاتبو السير الذاتية هذه القدرة عنده لذكائه
وطاقته التي ال حتدها حدود ،وكذلك الستخدامه املاهر
لإلستراتيجيات املبرمجة .ونظر ًا لقناعة أخالقية ال يرقى إليها
الشك؛ فإن هذه اإلستراتيجيات كان لها أثرها الكبير يف إجنازاته
املثيرة.
قبل فترة العمل ،ومن خالل جلنة إعادة بناء والية نيويورك،
والتي أدارها «موسيس» ،كانت حكومة نيويورك غير بارعة وغير
مستجيبة بشكل كبير .وتتمتع هذه الوالية بأقسام إدارية وجلان
رئيسة مستقلة ومنفصلة عن بعضها يبلغ عددها  .187وكانت
خطة «موسيس» دمجها يف  16إدارة ،وإطالة فترة حكم احلكام إلى
أربعة سنوات ،ومنح احلكام أيض ًا سلطة تعيني كل رؤساء اإلدارات
املهيمنة ،ومنذ ذلك احلني مت تعميم هذا النموذج بشكل واسع
على كل البالد.
وقد كان «موسيس» عملي ًا ويزدري النظريات واخلطط املبنية
عليها وعلى نظرية الفعالية يف العمل .وقد اعتقد أن معظم
املخططني اشتراكيون .ونلفت هنا إلى أن رؤية «موسيس» ملدينة
مبنية من أبراج عالية وشوارع كبيرة مشجرة محدودة أصبحت
منوذج ًا للبالد ،إن حبه للسيارات وحتسني مداخل تؤدي إلى
املدينة بسهولة؛ شجع على تطوير الضواحي ،وتقليل التركيز
على السكن يف داخل املدينة <

( )aاملصدر :علماء اإلدارة وروادها يف العالم ،سيرة ذاتية وإسهامات علمية وعملية ،إبراهيم بن علي امللحم.

إضاءات إدارية

المخالفة التأديبية
فيما يلي معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف �أن
يلم بها حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته،
والتزامات ولوائح العمل احلكومي .

باحملافظة على أموالها املنقولة أو الثابتة وتنظيم شؤونها
املالية ،وك��ل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من
احلقوق املالية للدولة ،أو تعرض مصلحة من مصاحلها
املالية للخطر ،أو أن يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
>> املخالفة اإلداري ��ة :وه��و الفعل أو االمتناع عن الفعل
ال��ذي يقع م��ن امل��وظ��ف ،ويخالف ب��ه واج�ب��ات ومحظورات
وظيفته املنصوص عليها يف األنشطة واللوائح أو التعليمات
أو األوامر الصادرة بشأنها ،وكل ما يخرج عن دائرة املخالفة
املالية.
ثاني ًا :من حيث جسامة املخالفة تنقسم إلى:
>> امل�خ��ال�ف��ة اجل�س�ي�م��ة :ه��ي ال�ق �ي��ام ب�ع�م��ل م�ح �ظ��ور ،أو
االمتناع عن أداء واجب ،ويكون ذلك عن قصد
وع �م��د؛ م�ب�ت�غ�ي� ًا م��ن وراء ذل ��ك حتقيق
نتيجة معينة.
>> امل �خ��ال �ف��ة ال �ب �س �ي �ط��ة :وهي
عبارة عن الفعل الذي يقع من
امل ��وظ ��ف؛ ن�ت�ي�ج��ة اخل� �ط ��أ ،أو
اإله� �م ��ال دون ق �ص��د حتقيق
نتيجة معينة؛ إال إذا كان هذا
اإله �م��ال أو ع ��دم اإلدراك ال
يقع فيه الرجل العادي الذي
أح� ��اط� ��ت ب� ��ه ظ � � ��روف مماثلة
ك��ال �ت��ي أح��اط��ت ب��امل �خ��ال��ف وقت
ارت�ك��اب املخالفة ،ففي ه��ذه احلالة
تعتبر املخالفة جسيمة <

 kمن كتاب :التحقيق اإلداري :أصوله وقواعده على ضوء نظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب املوظفني. ،
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املخالفات التأديبية غير محددة على سبيل احلصر؛ ومن
ثم تتمتع اجلهة اإلدارية بسلطة تقديرية يف اعتبار فعل
ما أو عدم اعتباره مخالفة .وتختلف املخالفات التأديبية
يف طبيعتها عن اجلرائم اجلنائية؛ ألن اجلزاءات التأديبية
ت �ه��دف إل��ى م�ح��اس�ب��ة امل��وظ��ف نتيجة إخ�لال��ه بواجبات
وظيفته وت��وق��ع العقوبة املناسبة بحقه ،أم��ا اجلزاءات
اجلنائية فتهدف إلى محاسبة الشخص نتيجة الرتكابه
فع ًال ضار ًا باملجتمع ويكون جزاؤه عقوبة توقع عليه باسم
املجتمع؛ زج��ر ًا له وردع � ًا لغيره .فال ت�لازم بني املسؤولية
التأديبية وغيرها؛ ألن عدم مساءلة املوظف جنائي ًا ألي
سبب ال يحول دون مساءلته تأديبي ًا.
وقد نصت املادة  31من نظام التأديب على أنه
«يعاقب تأديبي ًا كل موظف ثبت ارتكابه
مخالفة مالية أو إداري��ة»؛ ويتبني
م��ن ه ��ذا ال �ن��ص أن املخالفات
التأديبية تنقسم إلى نوعني:
أو ًال :م � ��ن ح� �ي ��ث طبيعة
املخالفة تنقسم إلى:
>> امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل ��ال� �ي ��ة:
وه � ��و ال �ف �ع��ل أو االمتناع
ع��ن ال�ف�ع��ل ال ��ذي ي�ق��ع من
امل��وظ��ف ،ويخالف ب��ه أحكام
نظام دي��وان املراقبة العامة أو
اللوائح التنفيذية ل��ه ،أو أحكام
أن�ظ�م��ة ال ��دول ��ة ول��وائ �ح �ه��ا املتعلقة

أ .أحمد بن عبدالرحمن الزكري

قضية العدد

اخلريجون بحاجة إلى خبرات ومهارات مستقبلية لم تكن موجودة

سوق العمل ومجتمع المعرفة..
تغيرات وتحديات وظيفية
إعداد :شقران الرشيدي
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تشهد اململكة العربية السعودية حالي ًا نهضة شاملة ،وتسير بخطى واثقة نحو مستقبل بناء اقتصاد أكثر تنوع ًا ،وفق رؤية
«2030م» الطموحة ،وتتطلع ملا بعد عصر النفط-خاصة مع التحول الكبير يف مقومات االقتصاد العاملي يف العقدين األخيرين-
والرغبة يف التحول إلى مجتمع املعرفة وفق املتطلبات ،والظروف والتطورات الدولية ،والتي تغير فيها مفهوم املنافسة العاملية،
لتصبح املعرفة أساس املزايا التنافسية بني الدول.
وهنا تبرز األسئلة :كيف يتم التحول من املجتمع احلالي إلى مجتمع املعرفة كهدف مهم تبني له اإلستراتيجيات واخلطط؟
وهل ال تزال هناك فجوة بني مخرجات التعليم العام والعالي وسوق العمل احمللي؟ وكيف ميكن تطوير الكوادر والقيادات إلى
مستوى معريف مناسب يلبي احلاجة املتسارعة يف العمل اليومي ،واحتياجات سوق العمل وفق متغيرات التعليم ،والتنمية،
والعلوم ،والتكنولوجيا؟ وهل يف حال عدم التحول إلى مجتمع معريف سنعاني مستقب ًال من البطالة املقنعة أو الواضحة على
اعتبار أن اخلريجني لن يكونوا جاهزين لسوق العمل؟

التنمية اإلدارية

جتارب عاملية

< د.محمد القنيبط

عضو هيئة التدريس بجامعة امللك
سعود
عضو مجلس الشورى سابقا ً

>> د.محمد القنيبط:
معرفة ميول اخلريجني نحو
التخصص واملهن املستقبلية
له دور مهم يف التحول إلى
املجتمع املعريف

< أ.د.حمد اللحيدان

عضو هيئة التدريس بجامعة امللك
سعود ،مرشف عىل كريس أبحاث
«السريفكتانت»
وكاتب يف جريدة «الرياض»

< د.عبدالله المغلوث

عضو اللجنة السعودية لالقتصاد
وعضو لجنة االستثمار واألوراق
املالية بغرفة الرياض

بغرف � � ��ة الري � � ��اض« :لقد خط � � ��ت اململكة
خط � � ��وات جادة من أج � � ��ل تطوير النظام
التعليمي؛ بغية حتقيق مجتمع املعرفة،
< د.ابتسام الباحوث
وأبرزها :انش � � ��اء مش � � ��اريع مؤسسة امللك
سيدة اعمال ،عضو املجلس
التنسيقي للقوى العاملة
عبدالعزي � � ��ز ورجاله للموهب � � ��ة واإلبداع،
واإلس � � ��تراتيجية الوطنية لوزارة التربية
والتعلي � � ��م للتحول نحو املجتمع املعريف
الس � � ��عودي امتالكه � � ��ا متع � � ��ددة ،وأصبح
إال أن تط � � ��ور املجتم � � ��ع ،وس � � ��وق العم � � ��ل
س � � ��وق العمل أكث � � ��ر تخصص� � � � ًا وتطلب ًا؛
واملتطلبات واملهارات املتوقع من اخلريج
مم � � ��ا خلق حاجة إلى أن يصبح اخلريج،
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ويف ه � � ��ذا اجلان � � ��ب ،تش � � ��ير كثي � � ��ر م � � ��ن
الدراس � � ��ات املتخصص � � ��ة إل � � ��ى جترب � � ��ة
س � � ��نغافورة كرائ � � ��دة يف التح � � ��ول م � � ��ن
مجتمع التعليم إلى املعرفة التي حققت
لالقتص � � ��اد الس � � ��نغافوري أعل � � ��ى املراتب
االقتصادي � � ��ة وع � � ��ززت مح � � ��اور التنمية؛
فبدأت أو ًال بإصالح التعليم ،وتأس � � ��يس
هوية وطنية متماسكة ،ونقل االقتصاد
م � � ��ن االعتماد املبالغ في � � ��ه على املتاجرة
إل � � ��ى اقتصاد حدي � � ��ث ،وتطلب ذلك بناء
نسق حديث للتعليم وفق بنية مؤسسية
لدعم البحث العلمي والتطوير التقني
يف جمي � � ��ع قطاع � � ��ات املجتم � � ��ع .كذل � � ��ك
كان حتول النظ � � ��ام التعليمي الفنلندي
منذ  40عام� � � � ًا محفز ًا أساس � � ��ي ًا يف إطار
خط � � ��ة للتع � � ��ايف االقتص � � ��ادي والتحول
ملجتم � � ��ع املعرفة ،حيث أصب � � ��ح الطالب
الفنلنديون حالي� � � � ًا األفضل قراءة على
مس � � ��توى العالم ،وتصدروا طلبة العالم
يف الرياضيات ،واحتل النظام املدرس � � ��ي
الفنلندي صدارة قوائم الترتيب الدولي
لألنظمة التعليمية؛ مم � � ��ا انعكس على
االزدهار االقتصادي .كما أش � � ��ارت دراسة
للمنت � � ��دى االقتصادي العاملي صدرت يف
ع � � ��ام 2017م إل � � ��ى أن التفكير النقدي يف
التعليم من أكثر املهارات التي يحتاجها
املجتمع املعاصر ،وس � � ��وق العمل ملواكبة
موجة التط � � ��ور التكنولوج � � ��ي نحو بناء
مجتمع املعرفة احلديث.
تطور سوق العمل
ع � � ��ن ذل � � ��ك يق � � ��ول د.عب � � ��داهلل املغل � � ��وث
عض � � ��و اللجن � � ��ة الس � � ��عودية لالقتص � � ��اد،
وعضو جلنة االس � � ��تثمار واألوراق املالية

المشاركون في القضية:

قضية العدد

>> أ.د.حمد اللحيدان:
حتويل املجتمع السعودي
إلى مجتمع معريف يكون عبر
تفعيل أنشطة توليد املعرفة
بدوره ،أكثر تخصص� � � � ًا ويتعدى تعليمه
احلف � � ��ظ والتس � � ��ميع ،ويتبنى مس � � ��توى
أعلى من التفكير والتحليل واالستنتاج
واإلب � � ��داع وخلق حل � � ��ول واتباع منهجية
البحث العلمي؛ لتأمني مستقبل واعد
ووظائف الئقة».
ويضي � � ��ف املغل � � ��وث :م � � ��ن أه � � ��داف
إس � � ��تراتيجية التح � � ��ول إل � � ��ى املجتم � � ��ع
املع � � ��ريف ،تفعي � � ��ل دور القط � � ��اع اخلاص
يف تنفيذ برام � � ��ج التدريب ،والتوظيف،
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وحتفيز اجلامع � � ��ات وقطاعات التدريب
األهل � � ��ي واحلكوم � � ��ي؛ للحص � � ��ول عل � � ��ى
برامج تدريب عالي � � ��ة اجلودة ،ومتقدمة
التقنية؛ كي ترفع من مستوى للخريج،
فالتدريب الذي يستهدف الفرد ،ويغفل
عن املنظمة ،ال يحق � � ��ق النتائج املرجوة
كاملة ،ول � � ��ذا فمضمار إص� �ل ��اح التعليم
أوال هو وس � � ��يلة متجددة دوما للهندسة
املجتمعية الهادفة إلى حتس� �ي ��ن نس � � ��ق
التعلي � � ��م ومنظومة اإلب � � ��داع واالبتكار؛
مما س � � ��ينقل االقتص � � ��اد واملجتمع من
حي � � ��اة وقيم بدائي � � ��ة إلى إضاف � � ��ة قيمة
تقنية عالية.
ويؤك � � ��د املغلوث أن املعرف � � ��ة هي القاعدة
األساس � � ��ية الالزم � � ��ة إلجناز مش � � ��روعات
التنمية اإلنس � � ��انية يف ش � � ��تى املجاالت؛
ألنها وس � � ��يلة ضرورية لتيس � � ��ير وتنويع
اخلي � � ��ارات املتاحة أمام األف � � ��راد لتنمية
قدراتهم وطاقاتهم وإمكانياتهم والسمو
بأوضاعهم ،ويتوقف الفرق بني مجتمع
مع � � ��ريف يف دولة م � � ��ا واملجتمع املعريف يف
دولة أخ � � ��رى على مس � � ��تويات ومعدالت

األنش � � ��طة املعرفي � � ��ة املوج � � ��ودة يف كل
منهم � � ��ا ،وإمكاني � � ��ات احلص � � ��ول عل � � ��ى
املعلوم � � ��ات والقدرة على اس � � ��تخدامها
بكفاءة وتس � � ��خيرها يف خدمة وحتقيق
أهداف معينة ،أهمها مواكبة متطلبات
سوق العمل.
املهن املستقبلية

وم � � ��ن جانبه ،ي � � ��رى د.محم � � ��د القنيبط
عض � � ��و هيئ � � ��ة التدريس بجامع � � ��ة امللك
س � � ��عود ،عضو مجلس الشورى سابق ًا أن
م � � ��ن أهم عناصر إس � � ��تراتيجية التحول
إل � � ��ى املجتمع املع � � ��ريف اكتس � � ��اب أفراده
للمه � � ��ارات املعينة ملواجه � � ��ة التحديات،
مع توفر اختبارات قياس التي تستخدم
يف حتديد مستوى اخلريجني يف نهاية
املرحل � � ��ة الثانوي � � ��ة ،لتوجي � � ��ه دخوله � � ��م
إل � � ��ى اجلامع � � ��ات احمللي � � ��ة ،أو لالبتعاث
اخلارج � � ��ي ،وهذه االختب � � ��ارات ال تقيس
فقط مستوى املتقدمني يف هذه املهارات؛
بل تشمل طيفا أوسع من املعارف.
ويذك � � ��ر القنيب � � ��ط أن معرف � � ��ة مي � � ��ول
اخلريج �ي ��ن نح � � ��و التخص � � ��ص ،واملهن
املس � � ��تقبلية له � � ��ا دور مه � � ��م يف التحول
إل � � ��ى املجتم � � ��ع املع � � ��ريف؛ ولذل � � ��ك ف � � ��إن
اإلس � � ��تراتيجية تأخ � � ��ذ يف احلس � � ��بان
إتاح � � ��ة الفرص � � ��ة لط �ل ��اب الثانوي � � ��ة؛
لتطبيق قياس املي � � ��ول نحو التخصص
اجلامع � � ��ي ،بحيث يتمك � � ��ن الطالب من
التخطي � � ��ط املبكر للمرحل � � ��ة اجلامعية
يف التخصصات التي تناس � � ��ب ميولهم،
وتتجه اإلس � � ��تراتيجية إل � � ��ى وضع إطار
لدخ � � ��ول اجلامعات يأخ � � ��ذ يف االعتبار
بدائل التطور املهني ،ومتطلبات س � � ��وق
العمل.

التنمية اإلدارية

التعليم واخلطوات العملية

>> د.عبداهلل املغلوث:
تطورت املتطلبات واملهارات
املتوقع من اخلريج امتالكها
وسوق العمل أصبح أكثر
تخصص ًا وتطلب ًا

مجتمع املعرفة

ويف الس � � ��ياق ذات � � ��ه يلف � � ��ت أ.د.حم � � ��د
اللحيدان عضو هيئة التدريس بجامعة
امللك س � � ��عود ،مشرف على كرسي أبحاث
«الس � � ��يرفكتانت» إلى أن مجتمع التعلم
ه � � ��و البوابة الرئيس � � ��ة ملجتم � � ��ع املعرفة
ال � � ��ذي حتكمه عدة أمور لعل من أبرزها:
االنتش � � ��ار الس � � ��ريع والتط � � ��ور املتس � � ��ارع
للعومل � � ��ة خاص � � ��ة بع � � ��د انش � � ��اء املنظمة
العاملي � � ��ة للتكنولوجي � � ��ا  wtoال � � ��ذي أدى
إلى اتساع س � � ��وق العمل الدولي وتطوير
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ويقول القنيبط« :إن التغير التكنولوجي
من احملركات األساسية للنمو والتنمية،
وإن التغي � � ��رات التكنولوجي � � ��ة الطارئ � � ��ة
عل � � ��ى س � � ��وق العمل س � � ��تؤدي إل � � ��ى إلغاء
بعض الوظائف ،وخلق وظائف جديدة،
وتعديل ش � � ��كل بعض الوظائف احلالية،
ويراف � � ��ق ه � � ��ذه التغيي � � ��رات سلس � � ��لة من
التحديات للخريجني الذين سيدخلون
س � � ��وق العمل؛ مما يجعل احلاجة ملحة
لنحصنه � � ��م مبه � � ��ارات تواك � � ��ب أح � � ��دث
متطلبات الس � � ��وق لتأم� �ي ��ن فرص عمل
الئقة لهم ،فس � � ��وق العم � � ��ل بحاجة إلى
خب � � ��رات ومهارات لم تك � � ��ن موجودة قبل
 5سنوات ،وس � � ��تخلق حاجات مستقبلية
أيضا؛ فالرأسمال البشري للدول يقاس
مبعيار مدى تأقلم الناس مع التغييرات
وقدرتهم على حل املش � � ��كالت والتحليل
والبحث العلم � � ��ي وإنتاج أف � � ��كار وحلول
غي � � ��ر مألوفة ،وه � � ��ذه املعايي � � ��ر يجب أن
تبدأ يف املدرس � � ��ة ثم اجلامعة ثم س � � ��وق
العمل».

أم � � ��ا د.ابتس � � ��ام الباحوث س � � ��يدة أعمال،
وعض � � ��و املجل � � ��س التنس � � ��يقي للق � � ��وى
العامل � � ��ة .فت � � ��رى أن إنت � � ��اج املعرفة ،من
خ� �ل ��ال إقامة منظوم � � ��ة وطنية لالبتكار
واإلب � � ��داع ،تق � � ��وم عل � � ��ى إص� �ل ��اح جذري
للتعليم ،وإقامة البنية املؤسسية لدعم
االبت � � ��كار واإلبداع ،مبا ميكّ � � ��ن املجتمع
من املنافس � � ��ة على أرقى املعايير الدولية
يف جودة التعليم ،ويؤس � � ��س لش � � ��خصية
وطني � � ��ة إيجابية ،ومبادرة تك � � ��ون عمادا
القتصاد وطني متنوع .وتؤكد الباحوث
عل � � ��ى أنه ليس هناك أفضل من التعليم
اجلي � � ��د املتواف � � ��ق م � � ��ع منظوم � � ��ة قادرة
على اإلب � � ��داع واالبتكار كأداة للهندس � � ��ة
املجتمعي � � ��ة وإقام � � ��ة مجتم � � ��ع املعرف � � ��ة،
وحتس� �ي ��ن وجتوي � � ��د مس � � ��ار التعلي � � ��م،
كمص � � ��در متج � � ��دد للقيمة والث � � ��روة فى
العالم املعاصر».
وتش � � ��ير الباح � � ��وث إل � � ��ى أن التحول إلى
مجتم � � ��ع املعرف � � ��ة يتطل � � ��ب ع � � ��دد ًا م � � ��ن
اخلط � � ��وات العملي � � ��ة وامليداني � � ��ة الت � � ��ي

تضم � � ��ن سالس � � ��ة التح � � ��ول وتعميق � � ��ه،
ولعل م � � ��ن أهم هذه اخلط � � ��وات ما يلي:
االهتم � � ��ام بالفوارق والق � � ��درات الفردية،
بحي � � ��ث يصبح املس � � ��ار املس � � ��تقبلي لكل
خري � � ��ج واضح� � � � ًا وجلي� � � � ًا ،واالهتم � � ��ام
باملواه � � ��ب؛ ملعرف � � ��ة النواب � � ��غ وتوجيهه � � ��ا
الوجهة احلس � � ��نة؛ ولعل إنشاء مؤسسة
امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهبة
خير ش � � ��اهد على االهتمام الكبير الذي
توليه قيادتنا الرشيدة للتميز والتفوق
والنبوغ.

قضية العدد

>> د.ابتسام الباحوث:
إنتاج املعرفة يكون من خالل
إقامة منظومة وطنية لالبتكار
واإلبداع تقوم على إصالح
جذري للتعليم
والتطوير ألس � � ��اليب التعلي � � ��م القائمة،
ويش � � ��مل ذلك ك ً
ال من :املنه � � ��ج ،واملعلم،
واملمارس � � ��ة ،وبع � � ��د ذلك وخالل � � ��ه توفر
فرص العمل التي تساعد على استمرار
اكتس � � ��اب املعرف � � ��ة وتطوره � � ��ا من خالل
ممارسة التخصص واستمرار التدريب
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أساليب االتصال املعريف؛ وبالتالي زيادة
التب � � ��ادل الفك � � ��ري والبش � � ��ري واملادي»؛
ويوضح أن كل ذلك يأتي نتيجة للتطور
التكنولوج � � ��ي كنتيج � � ��ة لق � � ��درة األفراد
والش � � ��ركات على خلق املعرف � � ��ة وتبادلها
واالس � � ��تفادة منها .كما يؤكد اللحيدان
أن خل � � ��ق املعرف � � ��ة وتبادلها واالس � � ��تفادة
منه � � ��ا م � � ��ن أه � � ��م العناصر الت � � ��ي جتعل
للفرد اليد العليا يف الس � � ��وق التنافسية
املعرفي � � ��ة عل � � ��ى املس � � ��توى الدول � � ��ي ،وأن
مس � � ��توى اكتساب املعرفة هو اآللية التي
يقاس ويق ّوم بواسطتها مستوى الكفاءة
اإلنتاجي � � ��ة واملقدرة املعرفي � � ��ة والثقافية
اخلاصة باألفراد واملؤسسات؛ وهذا يعني
أن العل � � ��وم والتكنولوجيا ه � � ��ي البوابات
املعرفية التقنية التي تساعد على زيادة
الكف � � ��اءة اإلنتاجي � � ��ة وزيادة االس � � ��تفادة
من املعرفة املتاح � � ��ة ،وكذلك فإن تعزيز
دور اخلب � � ��رة واملعرف � � ��ة يف العم � � ��ل كفيل
بتغيير ش � � ��كل العمل وفرص � � ��ه وأهدافه؛
وهذا يعن � � ��ي أن الوظائف يف املس � � ��تقبل

س � � ��وف تتطلب قدرات خاص � � ��ة من أهم
مقوماتها الكفاءة واإلبداع؛ مما يجعل
الناس يتنافس � � ��ون يف حتقيق ذلك ألن
فرص العمل س � � ��وف تك � � ��ون لألقدر على
خوض غمار املنافسة والفوز بها.
ويقول اللحيدان« :من ذلك كله يتضح
أن مجتم � � ��ع املعرف � � ��ة يحت � � ��ل حالة من
التميز الفك � � ��ري واملعريف والتقني معزز
بالتق � � ��دم العلم � � ��ي والبش � � ��ري ،وهذا ما
ميكن وصفه بـ «الث � � ��ورة املتعددة املعاني
واالجتاه � � ��ات» ،وعل � � ��ى العم � � ��وم فإنه ال
ميك � � ��ن القفز من ف � � ��وق احلواج � � ��ز؛ بل
البد م � � ��ن تذليل الصعوب � � ��ات جنب ًا إلى
جن � � ��ب مع خل � � ��ق ب � � ��ؤر إش � � ��عاع معرفية
على امتداد س � � ��احة الوطن؛ فتشكل كل
منها نقطة اس � � ��تقطاب وانطالق ولعل
اجلامعات واملدن االقتصادية واملعرفية
تش � � ��كل منظومة معرفية تقود نحو زرع
روح التعل � � ��م واكتس � � ��اب املعرفة ،ومن ثم
توليدها ونش � � ��رها وحتقيق االس � � ��تفادة
منه � � ��ا ،وه � � ��ذا يتم م � � ��ن خ� �ل ��ال البحث

على كل مستجد».
ويب� �ي ��ن اللحي � � ��دان أن حتوي � � ��ل املجتمع
الس � � ��عودي إل � � ��ى مجتمع مع � � ��ريف يكون
عب � � ��ر تفعي � � ��ل أنش � � ��طة تولي � � ��د املعرفة،
ونش � � ��رها واالس � � ��تفادة منه � � ��ا ،وجم � � ��ع
اخلب � � ��رات ،وإقام � � ��ة املؤمت � � ��رات ،ونش � � ��ر
ثقاف � � ��ة املعرف � � ��ة والش � � ��راكة املجتمعية،
وإننا بحاج � � ��ة إلى املزيد م � � ��ن البحوث
والدراس � � ��ات واملؤمت � � ��رات والندوات التي
تكشف الغطاء عن طبيعة هذا املجتمع
وأهميته ،ودوره يف تط � � ��ور األمة ،ومدى
إس � � ��هام مؤسس � � ��ات املعلومات يف إرس � � ��اء
دعائم مجتمع املعرفة ،فاحللول كثيرة
وعملية ،ومن أهمها أن تبقي اجلامعات
على توجهها املعريف ،وتقوم مؤسس � � ��ات
األعم � � ��ال بواجب � � ��ات التدريب على رأس
العمل ،ففي الدول املتقدمة ال ينصرف
التعليم اجلامعي ملالحقة سوق العمل؛
بل الطال � � ��ب يحصل على تأهيل نظري
كام � � ��ل ،وبعد تخرج � � ��ه يتقدم للحصول
عل � � ��ى وظيفة على أن يكون تدريبه على
رأس العمل <

سيرة في اإلدارة

التنمية اإلدارية

تفان وإخالص.
إن مسيرة اإلدارة والتنمية اإلدارية يف وطننا احلبيب حافلة بنماذج مشرفة ،أسهمت يف هذه املسيرة بكل ٍ
ويف هذا العدد نستعرض بعض جتارب د .ناصر املوسى  ..عضو مجلس الشورى .

د.ناصر الموسى ..اإلدارة في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة
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ولد د.ناصر بن علي بن عبداهلل املوسى عام
1416ه � �ـ ،واختير مشرف ًا ع��ام � ًا ع�ل��ى التربية
1375ه� � �ـ يف روض� ��ة س��دي��ر ،وح �ص��ل ع�ل��ى كل
اخل��اص��ة ب� � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م اعتبار ًا
من :البكالوريوس يف مجالي علم اللغويات
م��ن 1417/1/1ه � � �ـ ح�ت��ى 1429/1/1هـ ،وعمل
ً
وعلم النفس من جامعة «سان فرانسيسكو»
م �س �ت �ش��ارا ل �ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م ب� � ��وزارة التربية
احل �ك��وم �ي��ة س �ن��ة 1980م .وامل��اج �س �ت �ي��ر يف
والتعليم على املرتبة اخلامسة عشرة اعتبار ًا
مجال التربية اخلاصة بالتركيز على شؤون
م ��ن1423/8/1ه� �ـ حتى 1434/3/3ه � � �ـ ،وكذلك
امل�ع��وق�ين ب�ص��ري� ًا م��ن اجل��ام�ع��ة نفسها سنة
ُع �ٍي نٍ�� ع� �ض ��و ًا مب �ج �ل��س ال� �ش ��ورى اع� �ت� �ب ��ار ًا من
1982م ،والدكتوراه يف مجال التربية اخلاصة
 1434/3/3هـ /حتى اآلن.
ب��ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ش ��ؤون امل �ع��وق�ين ب �ص��ري � ًا من
له العديد من املؤلفات والبحوث التي حتتوي
جامعة «فاندربلت» سنة 1987م.
ع �ل��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن األط ��روح ��ات امل �ه �م��ة لدعم
ك � � � ّرس ح �ي��ات��ه خل ��دم ��ة امل �ع ��اق�ي�ن وأصحاب
ومساندة املعاقني ،وم��ن البحوث التي قدمها
احل��االت اخلاصة وبشكل خ��اص املكفوفني؛
يف ه� ��ذا ال� �ش ��أن :واق � ��ع اخل ��دم ��ات اجلامعية
د .ناصر املوسى
ويظهر ذلك من خالل ما تقلده من مناصب
يف م�ج��ال تربية وت��أه�ي��ل امل�ع��وق�ين (1413ه � �ـ -
ً
للملتقى
العلمية
اللجنة
وما مارسه من أدوار ومهام ،فقد كان رئيس
1992م) ،ودمج األطفال املعوقني بصريا يف املدارس العادية :طبيعته،
العلمي األول ألب�ح��اث اإلع��اق��ة «التصميم وامل�ن��اه��ج» ال��ذي نظمه
برامجه ،ومبرراته ع��ام (1413ه� � �ـ1992/م) ،واملنهج اإلض��ايف ودوره يف
مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
تنمية املهارات التعويضية لدى األطفال املعوقني بصري ًا (1411ه �ـ -
والتقنية 1432 /1431هـ  .وكان رئيس فريق التربية اخلاصة مبشروع
1991م) ،ومدى تأثير االختالفات األورثوغرافية علـى السلوك القرائي
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)/1430
لدى الطالب املكفوفني يف املرحلة الثانوية ،وواقع البيئة التربوية يف
1432هـ .وكان رئيس الفريق العلمي مبدينة سلطان بن عبدالعزيز
القسم التعليمي مبركز رعاية وتأهيل املعوقني بالرياض.
للخدمات اإلنسانية  1432/1424هـ .وكذلك ُعني مستشار التربية
أما املؤلفات؛ فقدم عدد ًا من الكتب منها :مسيرة التربية اخلاصة
اخلاصة مبؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود اخليرية اعتبار ًا
ب ��وزارة امل �ع��ارف يف ظ�ـ�لال ال��ذك�ـ��رى امل�ئ��وي��ة لتأسيس اململكة العربية
من عام 1423هـ حتى عام 1432هـ.
ال �س �ع��ودي��ة ،وجت ��رب ��ة امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة يف م �ج��ال دمج
ً
كما عمل د.ناصر املوسى مشرف ًا عاما على جائزة الشيخ محمد
األط �ف��ال ذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�ت��رب��وي��ة اخل��اص��ة يف امل ��دارس العادية،
بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي واإلبداع يف التربية اخلاصة
وتطوير وتوحيد خط برايل العربي يف مجال احلاسب اآلل��ي ورموز
اع� �ت� �ب ��ار ًا م ��ن ع� ��ام 1425ه� � � �ـ ،امل ��واف ��ق 2004م /ح �ت��ى اآلن ،وشغل
االختصـارات والعلـوم والرياضيات (مشروع علمي) ،وكذلك كتاب دمج
منصب األمني العام جلائزة األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة (جائزة
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف التعليم العام :رؤي��ة تربوية،
امل�ل��ك س�ل�م��ان ألب �ح��اث اإلع��اق��ة ح��ال�ي� ًا) اع �ت �ب��ار ًا م��ن ع��ام 1430هـ،
ونظام رعاية املعوقني يف اململكة العربية السعودية :عرض وحتليل،
حتى عام  1436هـ ،وكان املشرف العام على مطابع خادم احلرمني
وب��رام��ج التربية اخلاصة يف الكليات واجلامعات السعودية :الواقع
ال�ش��ري�ف�ين ل�ط�ب��اع��ة ال �ق��رآن ال �ك��رمي ب�ط��ري�ق��ة ب��راي��ل اع �ت �ب��ار ًا من
واملستقبل ،ومشروع تطوير البرامج التربوية لفئات املعاقني يف الدول
1417/1/1ه�ـ حتى 1435/12/29ه�ـ ،وأصبح مؤسس ورئيس مجلس
األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج.
إدارة جمعية املكفوفني اخليرية مبنطقة الرياض اعتبار ًا من عام
وبذلك يعد د.ناصر املوسى مرجع ًا أساسي ًا ومهم ًا يف األعمال العلمية
1428هـ /حتى اآلن .وقد رأس قسم التربية اخلاصة بكلية التربية
لكل ما يختص بفئة املعاقني وخصوص ًا املكفوفني ،فض ًال عن سيرته
ب�ج��ام�ع��ة امل �ل��ك س �ع��ود اع �ت �ب��ار ًا م � ��ن1412/11/15ه� � �ـ حتى/12/30
اإلدارية التي جاءت خدمة لهم <

تقرير

�أ�سرع مبعدل  %70من الو�سائل التقليدية ويتميز بال�شفافية والعدالة

توظيف السعوديين الكترونيًا ..
منصات وبوابات متطورة
إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد
يعد التوظيف الإلكرتوين جت�سيداً للتو�سع الهائل وال�سريع يف اقت�صاد املعرفة وال�شبكات الإلكرتونية ،وهو من �أهم «خدمات
الت�شغيل النا�شطة» الهادفة �إىل حت�سني حظوظ احل�صول على فر�ص عمل ،و�إع��ادة ن�شر الأيدي العاملة ،وتطوير الكفاءات
ً
وانطالقا من الأهداف الإ�سرتاتيجية لر�ؤية اململكة 2030
اجلديدة؛ مبا ي�ؤدي �إىل خف�ض ما ي�سمى بـ «البطالة االحتكاكية».
التي تويل توظيف ال�سعوديني �أهمية كبرية؛ فقد �أدركت امل�ؤ�س�سات ال�سعودية املختلفة �أهمية بوابات ومن�صات ومواقع التوظيف
الإلكرتوين ،وغريها من املن�صات والبوابات واملواقع جلهات حكومية وخا�صة ،والتي اكت�سبت ثقة الكثريين من م�ستخدميها؛ لأنها
حتقق ال�شفافية ،والعدالة ،وال�سرعة يف التوظيف..وهو ما ن�ستعر�ضه معكم بالتف�صيل يف هذا التقرير.
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 3أشكال للتوظيف
ن�س�ت�ه��ل ال �ت �ق��ري��ر ب�ت��أك�ي��د ب �ع��ض الباحثني
على أن املجتمعات املعاصرة تشهد حتديات
ع��دي��دة ف��رض��ت نفسها ع�ل��ى طبيعة احلياة
ف �ي �ه��ا ،وأس� �ل ��وب ع�م�ل�ه��ا وع �م��ل منظماتها
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،وم� ��ن أب � ��رز ه� ��ذه ال �ت �ح��دي��ات ما
تشهده تلك املجتمعات من تقدم يف تقنيات
امل �ع �ل��وم��ات واالت � �ص� ��االت احل��دي �ث��ة وبشكل
خ� ��اص ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا اإلن� �ت ��رن ��ت ،ح �ي��ث يرى
ال �ب��اح �ث��ان م �ص �ط �ف��اوي ال �ط �ي��ب ،وبونيف
محمد األمني يف دراستهما بعنوان «خدمات
التوظيف اإللكتروني» أن من أهم اجلوانب

التي طالها تأثير االنترنت «الوظيفة» التي
يحلم بها كل شاب ،وبال شك يرسم اختيارها
مسير حياته ،ف�لا يستطيع أي م��ن حديثي
التخرج أو الراغبني بالبحث عن وظيفة أن
ي�غ�ف��ل م��واق��ع اإلن �ت��رن��ت ال �ت��ي ت �ق��دم خدمة
ال��وظ��ائ��ف إل �ك �ت��رون �ي � ًا .ويف م �ج��ال األعمال
ت�ش�ه��د م��واق��ع ال��وظ��ائ��ف اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ثورة
يف توظيف الباحثني عن عمل ،واستطاعت
أن تزيد م��ن كفاءتها للدرجة التي جتعلها
تساهم بشكل فعال يف اتخاذ ق��رار التعيني.
فقد ح��دث حت��ول ج��ذري يف األس�ل��وب الذي
تستخدمه الشركات واملؤسسات يف التوظيف

بفضل القيمة وال�ك�ف��اءة وسهولة استخدام
م��واق��ع ال�ت��وظ�ي��ف اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ال �ت��ي تزايد
عددها مؤخراً .وأصبح الباحثون عن العمل
وأص� �ح ��اب ال �ع �م��ل ي �ع��ول��ون ع�ل�ي�ه��ا كمصدر
رئ �ي��س ي�س�ت�خ��دم ب�ش�ك��ل أوح � ��د ،أو كمكمل
للطرق التقليدية يف التوظيف.
وي ��ذك ��ر ال �ب��اح �ث��ان أن امل �ق �ص��ود بالتوظيف
اإلل�ك�ت��رون��ي ه��و مجموعة م��ن األدوات ذات
الطبيعة االل�ك�ت��رون�ي��ة ،وتعمل بسرية تامة
ب��اس�ت�خ��دام ب��رن��ام��ج تشغيل م�ح��وس��ب يقوم
على مقابلة كل من جانبي الطلب والعرض
من القوى العاملة باستخدام قوائم وصف
األعمال واملهن .ويف ضوء ذلك؛ ميكن تعريف
ال�ت��وظ�ي��ف اإلل�ك�ت��رون��ي ع�ل��ى أن��ه «استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�ص��االت مبا فيها
اإلنترنت يف إج��راءات توفير امل��وارد البشرية
الالزمة» .ويكون التوظيف عبر شبكة االنترنت
وف��ق ث�لاث��ة أش �ك��ال :أول �ه��ا م��واق��ع الشركات
الكبرى ،حيث إن أغ�ل��ب-إن ل��م تكن جميع-
الشركات الكبرى تستقبل طلبات التوظيف
من الراغبني بالعمل عبر مواقعها اخلاصة
على شبكة االنترنت ،وغالبا ما تخصص هذه
الشركات مبواقعها االلكترونية قسم ًا خاص ًا

التنمية اإلدارية

بالتوظيف تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة
وت �س �ت �ق �ب��ل ف �ي��ه ال �س �ي��ر ال ��ذات� �ي ��ة للراغبني
باحلصول على الوظيفة الشاغرة .وثانيها
املواقع الوسيطة ،فهناك مواقع متخصصة يف
البحث عن الوظائف الشاغرة يف تخصصات
عدة؛ ولذلك تلعب دور الوسيط بني الباحث
ع��ن وظ�ي�ف��ة وال �ش��رك��ة ،ف�ت�ق��دم ق��ائ�م��ة بأهم
الوظائف املتوفرة ،وغالبا ما تخصص قسم ًا
منفص ًال للوظائف املتوفرة يف كل دولة؛ األمر
ال��ذي يسمح للراغبني بالبحث عن وظائف
ب��دول أخ��رى غير ب�ل��دان�ه��م .وثالثها املواقع
امل �ت �خ �ص �ص��ة ال �ت��ي ال ت �ع �ل��ن ع ��ن الوظائف
املتاحة يف الشركات إال يف دولة معينة ،حيث
يكون فيها البحث أكثر تخصص ًا ،فهي تفتح
خدمات موقعها فقط أمام الشركات يف دولة
محددة.
البطالـة االحتكاكية
و ُيبرز موجز التقرير العربي األول ملنظمة
العمل العربية حول «التشغيل والبطالة يف
الدول العربية» التوظيف اإللكتروني كأحد
أهم «خدمات التشغيل الناشطة» .موضح ًا
أن امل �ق �ص ��ود ب� �ه ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن التوظيف
ه ��و م �ج �م��وع��ة م ��ن األدوات ذات طبيعة
إلكترونية ،وتعمل بسرية تامة باسـتخدام
برنامج تشغيل محوسب يقوم على مقابلة
كل من جانبي الطلب والعرض من القوى

>> منظمة العمل
العربية :التوظيف
اإللكتروني من أهم
خدمات التشغيل
ويساعد على
تخفيض البطالـة
العاملة باستخدام ق��وائ��م وص��ف األعمال
واملهن .وتعد خدمة التوظيف االلكتروني
من أهم اخلدمات التي يجب أن تتوافر يف
منظومة سوق العمل ،وتهدف هذه اخلدمة
إلى جتسير الهوة بني أصحاب العمل وبني
ال �ب��اح �ث�ين ع��ن ال �ع �م��ل؛ وذل� ��ك م �ـ��ن خـالل
اسـتخدام القنوات اإللكترونية (اإلنترنت)،
وت �س��اع��د ه ��ذه اخل��دم��ة ع�ل��ى ت�خ�ف�ي��ض ما
س�م��ي يف األدب االق �ت �ص �ـ��ادي ب �ـ «البطالـة
االحتكاكية» ،وهي نوع من البطالة سببها
الرئيس غيـاب املعلومات عن جانبي سوق
ال �ع �م��ل :ال �ب��اح �ث�ي�ن ع ��ن ع� �م ��ل ،وأصحاب
االع �م��ال .ول�ق��د ت �س��ارع االه�ت�م��ام بقضـايا
التوظيف االل�ك�ت��رون��ي يف اآلون ��ة األخيرة؛
ن� �ظ ��را الن� �ت� �ش ��ار اخل� ��دم� ��ات اإللكترونية
(اإلنترنت) ولم يعد محتكـر ًا على القطاع
العام .وتنبع أهمية هذه اخلدمة من كونها
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حتقق مبدأ الشفافية والعدالة يف قضايا
التوظيف،
اتساع أسواق التوظيف
ويف ت�ق��ري��ر ل�ل�ب�ن��ك ال ��دول ��ي ب �ع �ن��وان« :كيف
ت�س��اع��د تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات واالتصاالت
ع�ل��ى زي ��ادة ف��رص ال�ع�م��ل يف ال �ع��ال��م» ،يقول
«كريس فاين» كبير مسؤولي االبتكار لشؤون
ت�ط��وي��ر تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات واالتصاالت
ل� ��دى ال �ب �ن��ك ال� ��دول� ��ي« :ت ��ؤث ��ر تكنولوجيا
امل� �ع� �ل ��وم ��ات واالت� � �ص � ��االت ع �ل��ى التوظيف
باعتبارها صناعة تولد املزيد من الوظائف،
وكأداة تمُ ٍكن العمال من احلصول على أنواع
ج ��دي ��دة م ��ن ال �ع �م��ل ب �ط��رق ج ��دي ��دة وأكثر
مرونة» .ووفق ًا لهذا التقرير ،فإن تكنولوجيا
املعلومات واالت �ص��االت تتيح منافذ جديدة
خللق الوظائف التي ميكن أن تساعد على
معاجلة البطالة العاملية .ولنأخذ صناعة
ت�ط�ب�ي�ق��ات ال�ه��ات��ف احمل �م��ول :ف�ش��رك��ة تقدم
تطبيقات رقمية ملتجر تطبيقات «آب��ل» على
سبيل املثال؛ تستطيع الدخول على حسابات
أكثر من  500مليون شخص ممن لهم حساب
على متجر «آب ��ل» .ف��أس��واق التوظيف على
اإلنترنت تساعد حاليا ما يقرب من أكثر من
 12مليون شخص يف مختلف أنحاء العالم
ع�ل��ى ال �ع �ث��ور ع�ل��ى ع�م��ل م��ن خ�ل�ال ربطهم
ب ��أرب ��اب ال �ع �م��ل يف ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء العالم.
وليست مواقع« :باباجوب» يف الهند ،و«دوما»
و «إم-ك��ازي» يف كينيا ،و«سوقتيل» يف الشرق
األوسط وشمال أفريقيا سوى أمثلة خلدمات
البحث عن الوظائف باستخدام أدوات تقوم
على اإلنترنت والهواتف احملمولة .ومثل هذه
اخلدمات جتعل أسواق العمل أكثر اشتماال
لفئات املجتمع.
 9مزايا
وع �ل��ى ج��ان��ب آخ � ��ر؛ ف� ��إن مل �ن �ص��ات وبوابات
ومواقع التوظيف اإللكتروني فوائد ومزايا
ك �ث �ي��رة ،ح �ي��ث ي�ج�م�ل�ه��ا ك ��ل م ��ن :مصطفى
الطيب ،وبونيف األمني يف  9مزايا وهي:

تقرير
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 -1اختصار الوقت يف التوظيف؛ من خالل
التفاعل املباشر وب��اس�ت�م��رار عملية البحث
وال� �ت ��وظ� �ي ��ف ع �ل ��ى م � � ��دار ال� �س ��اع ��ة وط � ��وال
األسبوع .وميكن لصاحب العمل اإلعالن عن
وظيفة يف وق��ت قليل يعادل  20دقيقة على
م��وق��ع وظ��ائ��ف إلكتروني دون ح��دود حلجم
اإلع�ل�ان وي�ب��دأ باستقبال السير ال��ذات�ي��ة يف
احلال .فالتوظيف اإللكتروني أسرع مبعدل
 %70من وسائل التوظيف التقليدية ويزيد
من سرعة دورة التوظيف يف كل مرحلة :من
نشر اإلع�ل�ان ،إل��ى استقبال السير الذاتية،
إلى غربلتها وإدارة االتصاالت وسير العمل.
 -2تكاليف توظيف منخفضة؛ إذ أن تكلفة
اإلعالن عن الوظائف والبحث عن األشخاص
املناسبني يف بوابات التوظيف ميكن أن تكون
كلفتها أق��ل بنسبة  %90م��ن التكلفة التي
تنتج عن استخدام شركات البحث أو وسائل
اإلعالن التقليدية.
 -3ان�ت�ش��ار أوس ��ع ل�ل�ش��رك��ات؛ ح�ي��ث يستفيد
كل من :أصحاب العمل ،والباحثني عن عمل
بشكل كبير من مواقع التوظيف اإللكترونية،
عبر نطاق البحث ال��واس��ع الذين يحصلون
عليه عبر تلك املواقع.
 -4أح��دث أدوات الغربلة؛ وذل��ك باستخدام
أدوات الفرز أو الغربلة احلديثة التي تسمح
ل�ل�ش��رك��ات أو م�س��ؤول��ي ال�ت��وظ�ي��ف بالوصول
إل ��ى ص��اح��ب ال �ك �ف��اءة األن �س ��ب باستخدام
م��ا يصل إل��ى  24معيارا متوفرا على موقع
إلكتروني ،والتي تتضمن :الدولة التي يقيم
ب�ه��ا ال�ب��اح��ث ع��ن ع�م��ل ،وامل �ه ��ارات املطلوبة،
وال� ��دراس� ��ة امل �ن �ج ��زة ،وامل �س �ت ��وى الوظيفي،
واخلبرات السابقة ،وغيرها من املعايير؛ وقد
أدى ذلك إلى زيادة فعالية عملية التوظيف
عبر اإلنترنت ومستوى الباحثني عن عمل.
 -5ت��وف�ي��ر ف ��رص إظ �ه��ار ال�ع�لام��ة التجارية
ل �ل �ش ��رك ��ات؛ إذ ي �س �ت �ط �ي��ع أص� �ح ��اب العمل
اس � �ت � �خ� ��دام إع�ل�ان ��ات� �ه ��م إلظ � �ه� ��ار العالمة
التجارية للشركة وصورتها وقيمها للباحثني

>> القطاع اخلاص:
خدماتها وسرعة توظيف
السعوديني والسعوديات منح
ميزة احلصول على كوادر
وطنية مؤهلة
ع��ن ع �م��ل؛ ك��ي ي �ظ �ه��روا ب��أن �ه��م أح ��د أفضل
أصحاب العمل.
 -6أحدث أدوات اإلدارة؛ ألن عملية التوظيف
ُت ��دار كلها م��ن م�ك��ان واح��د يسمح لصاحب
ال�ع�م��ل ب��اإلع�ل�ان ع��ن ال �ش��واغ��ر الوظيفية،
واس �ت�لام ال�س�ي��ر ال��ذات�ي��ة ،وغ��رب�ل��ة الباحثني
ع��ن عمل وتصنيفهم واالت �ص��ال باملرشحني
بشكل منفرد أو كمجموعة ،وتتبع النشاطات
ك��اف��ة م ��ن «ص�ف�ح�ت�ه��م ال �ش �خ �ص �ي��ة» امل� ��زودة
بأعلى درجات الفاعلية والسرية .ويستطيع
الباحثون عن عمل تتبع حالة طلبهم أيضا
يف كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف
م ��ن ال �ص �ف �ح��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة اخل ��اص ��ة بهم؛
وي �س �م��ح ذل � ��ك ل� �ط ��ريف ع �م �ل �ي��ة التوظيف
بالتمتع بتجربة مميزة.
 -7احملافظة على السرية؛ حيث توفر مواقع
التوظيف اإللكترونية إمكانية احلفاظ على
السرية لكل من :أصحاب العمل ،والباحثني
عن عمل .ويستطيع أصحاب العمل البحث
ع��ن السير ال��ذات�ي��ة يف ق��اع��دة ال�ب�ي��ان��ات دون
اإلع�ل�ان ع��ن الوظيفة إذا كانت ذات طبيعة
حساسة ،أو ميكن لهم اإلعالن عنها مع إبقاء
اسم الشركة خفيا.
 -8يفتح املجال للمبادرة؛ حيث تقع عملية
ال�ت��وظ�ي��ف حت��ت س�ي�ط��رة ص��اح��ب ال�ع�م��ل أو
م� �س ��ؤول ال �ت��وظ �ي��ف خ �ل�ال ال �ت��وظ �ي��ف عبر
اإلن �ت��رن��ت؛ إذ ي�س�ت�ط�ي��ع االت� �ص ��ال مباشرة
ب��ال�ب��اح�ث�ين ع��ن ع�م��ل امل��ؤه �ل�ين ،وال تتطلب
هذه العملية وسيط ًا ليبحث ويغربل ويقيم
ويختار األشخاص الذين يتمتعون باملؤهالت
املطلوبة .وكون مسؤول التوظيف أو صاحب

ال �ع �م ��ل ه� ��و ال ��وح� �ي ��د ال� � ��ذي ي ��دي ��ر عملية
ال�ت��وظ�ي��ف؛ ف��إن ذل��ك يكسبه معرفة مميزة
عن طبيعة السوق وتنافسية هذه الوظيفة،
كما بإمكانه ضمان إيجاده الشخص األكثر
تأهيال واألنسب للوظيفة على املدى البعيد.
 -9فتح املجال لبناء قاعدة بيانات مرجعية؛
إذ يستطيع أص �ح��اب ال�ع�م��ل ح�ف��ظ السير
ال��ذات �ي��ة امل�ت�م�ي��زة ال �ت��ي ح�ص�ل��وا ع�ل�ي�ه��ا من
خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ة ال �ب �ح��ث ال �ت��ي ُأج ��ري ��ت لبناء
ق��اع��دة ب �ي��ان��ات خ��اص��ة ب �ه��م ت �ض��م أصحاب
أفضل الكفاءات الذين متت غربلة سيرهم
الذاتية؛ بهدف أي استخدام مستقبلي.
توحيد التوظيف اإللكتروني
وإذا انتقلنا ل�ل�ح��دي��ث ع��ن واق ��ع التوظيف
اإلل �ك �ت��رون��ي ،وم�ن�ص��ات��ه وب��واب��ات��ه ومواقعه
داخ� � ��ل امل �م �ل �ك��ة؛ ف �س �ن �ج��د أن اإلمكانيات
املادية والبشرية ،وإمكانيات البنية التحتية
لتقنيات املعلومات واالت �ص��االت واإلنترنت
فيها؛ تتيح ملؤسساتها احلكومية واخلاصة،
وملواطنيها فرص ًا عصرية متميزة يف حتقيق
أقصى استفادة ممكنة؛ من أجل توفير فرص
العمل .فهناك تنوع وتعددية يف هذه املنصات
والبوابات واملواقع؛ فمنها ما تهتم بالتوظيف
يف املؤسسات واجلهات احلكومية وخير مثال
لها «ج ��دارة» ،ومنها ما تُعنى بالتوظيف يف
م��ؤس�س��ات ال�ق�ط��اع اخل��اص وخ�ي��ر م�ث��ال لها
«ط��اق��ات» ،ومنها منصات وب��واب��ات للوزارات
ت�خ�ت��ص ب��ال�ت��وظ�ي��ف ب�ك��ل وزارة ع�ل��ى حده:
ك ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،ووزارة اخل��ارج �ي��ة ،ووزارة
التعليم ،ووزارة الصحة ،وغيرها من وزارات
امل �م �ل �ك��ة ،وم �ن �ه��ا م �ن �ص��ات وب ��واب ��ات ومواقع
خاصة بجهات معينة مثل بوابة التوظيف
مبعهد اإلدارة العامة ،أو بجامعة ما ،أو بجهة
م��ا؛ وجميعها جتسد االه�ت�م��ام ال��ذي توليه
اململكة بتوظيف السعوديني.
ك �م��ا ت� �ب ��ذل ال� �ق� �ي ��ادة ال ��رش� �ي ��دة للمملكة،
وم �س��ؤول��وه��ا ،وم��ؤس �س��ات �ه��ا أق �ص��ى اجلهود
املمكنة؛ إلت��اح��ة ف��رص التوظيف ملواطنيها

التنمية اإلدارية

بيسر وسهولة ،وبأفضل معطيات العصر.
«جدارة»
وإذا ت�ط��رق�ن��ا إل ��ى أح ��د أه ��م ه ��ذه املنصات
وال�ب��واب��ات اخلاصة بالتوظيف اإللكتروني؛
ف��إن�ن��ا نستهل ذل��ك ب� �ـ»ج ��دارة» .ه��ذه املنصة
التي أطلقتها وزارة اخل��دم��ة املدنية ،والتي
تصفها الوزارة بأنها تمُ ٍكن طالبي العمل ،من
املواطنني السعوديني ،من تسجيل بياناتهم
الشخصية ،ومؤهالتهم ،وخبراتهم العملية،
م��ع إرف ��اق ال��وث��ائ��ق ال�ل�ازم��ة ،ب��اإلض��اف��ة إلى
ت��وف �ي��ر خ��دم��ة ال �ت �ق��دمي اإلل �ك �ت��رون��ي على
ال��وظ��ائ��ف ال�ش��اغ��رة ال�ت��ي يتم اإلع�ل�ان عنها
م��ن ِقبل اجل�ه��ات احلكومية ،واملتوافقة مع
مؤهالتهم وتخصصاتهم .وب�ع��د ذل��ك ،يتم
م�ط��اب�ق��ة وت��دق �ي��ق ال �ب �ي��ان��ات آل �ي � ًا ،ث��م مترر
ه ��ذه ال �ب �ي��ان��ات ع�ب��ر ن �ظ��ام ال�ت��رش�ي��ح اآللي،
ليتم بعدها ع��رض نقاط الترشيح جلميع
امل�ت�ق��دم�ين ع�ل��ى اإلع�ل��ان ،م��ع رغ�ب��ات�ه��م من
ال��وظ��ائ��ف ،إض��اف� ً�ة إل ��ى ال��وظ��ائ��ف ال �ت��ي مت
ت��رش�ح�ه��م ع�ل�ي�ه��ا .وي�ب�ل��غ ع ��دد املستفيدين
منها-والذي ُيح َدث دوري ًا(-حتى نهاية شهر
2017-3م)  1,143,510مستخدم .وعند زيارتنا

إل��ى ال�ب��واب��ة الوطنية «س �ع��ودي» والدخول
إل��ى «ع�م��ل وت��وظ�ي��ف» جن��ده��ا حت��دد حجم
ال� �ت� �ع ��ام�ل�ات ال �س �ن��وي��ة م ��ع «ج� � � � ��دارة» مبا
ي �ت��راوح ب�ي�ن  10-5م�ل�ي��ون ت �ع��ام��ل ،وبأنها
ُم�خ�ص�ص��ة ل�ل�ب��اح�ث�ين ع��ن ع�م��ل (الدبلوم
وم��ا ف��وق) ،وه��ي خدمة توظيف إلكتروني
متكاملة تخدم ك ًال من :اجلهات احلكومية
ل �ت �س �ج �ي��ل اح �ت �ي ��اج �ه ��م م� ��ن ال ��وظ ��ائ ��ف،
واملواطنني للتسجيل يف ج��دارة ،والتقدمي
على اإلع�لان��ات الوظيفية ،وموظفي وزارة
اخلدمة املدنية ملطابقة بيانات املسجلني
وإدارة أعمال التوظيف .وتعتمد املنظومة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق أع �ل��ى درج ��ات
ال�ش�ف��اف�ي��ة وال�ف�ع��ال�ي��ة يف اح �ت �س��اب نقاط
امل �ت �ق��دم�ين إل �ك �ت��رون �ي � ًا ،وت��رش �ي��ح األج ��در
للوظائف الشاغرة.
وي�ل�ف��ت م��وق��ع «امل ��رس ��ال» إل ��ى أن «ج� ��دارة»
عبارة عن نظام متكامل أقرته وزارة اخلدمة
املدنية يف عام  1433هـ؛ الهدف منه تسهيل
عمليات التوظيف املتنوعة إلكتروني ًا يف
م�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت يف ال �ق �ط��اع احلكومي
للراغبني بالعمل يف األجهزة احلكومية.
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«طاقات»
وق��د أطلق ص�ن��دوق تنمية امل��وارد البشرية
«ه��دف» البوابة الوطنية للعمل «طاقات»،
والتي تعد أكبر بوابة افتراضية لسوق العمل
يف اململكة العربية السعودية .وتتحدد أهم
أهداف «طاقات» يف اآلتي :إنشاء أكبر شبكة
ل�س��وق العمل يف اململكة ،وأن ت�ك��ون أسهل
م��دخ��ل جلميع خ��دم��ات ه��ذا ال �س��وق ،وأن
ت�ك��ون امل�ج��ال األوس ��ع للوظائف واملواهب.
وجاء إطالق «هدف» هذه البوابة بدعم من
وزارت ��ي اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة وال�ع�م��ل والتنمية
االجتماعية؛ وه��ي منصة تسعى إل��ى دمج
خدمات س��وق العمل باململكة تدريجي ًا يف
م�ن�ص��ة واح � ��دة .جت �م��ع أص �ح��اب األعمال
ب��ال �ب��اح �ث�ين ع �ن��ه ،وت ��وف ��ر م ��واءم ��ة أفضل
ب�ين اح�ت�ي��اج��ات امل�ن�ش��آت وال �ق��وى العاملة
الباحثة عن وظائف .وترتكز رسالة البوابة
ع �ل��ى ت �ق��دمي وت� �ب ��ادل خ��دم��ات التوظيف
والتدريب بكفاءة وفعالية؛ لزيادة استقرار
وت�ط��وي��ر ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة .وت �ق��دم البوابة
باقة من اخل��دم��ات للباحثني عن العمل،
مثل :البحث يف الوظائف ،ومكافأة اجلدية
للعمل ،وبرنامج األوسمة،
وإع � � � ��داد ال �س �ي��ر الذاتية،
وال� � �ت � ��دري � ��ب وال � �ت � �ط� ��وي� ��ر.
وط�ب�ق� ًا مل��ا ذك��رت��ه صحيفة
«ص��دى» اإللكترونية؛ فقد
أش��اد مسؤولون يف القطاع
اخل� ��اص ب��اخل��دم��ات التي
تقدمها «طاقات» ،مشيرين
إل� � ��ى أن � �ه ��ا ت �س �ه��م بصورة
ج� � ��ادة يف س ��رع ��ة توظيف
ال �س �ع��ودي�ي�ن والسعوديات
م��ن ج �ه��ة ،ومت �ن��ح أصحاب
العمل ميزة احلصول على
كوادر بشرية وطنية مؤهلة
من جهة أخرى <

مقال

مؤسسات التعليم العالي  ..و األمن الفكري الشامل
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النبوية املطهرة خلير البشر رسولنا محمد صلى اهلل عليه
تعد ميزة األمن املجتمعي واستقراره من أعظم وأهم النعم
وسلم .وفق ًا لذلك يبرز دور جهات التعليم العالي كأحد أبرز
ال�ت��ي ُي�ن�ع��م ب�ه��ا اخل��ال��ق ع��ز وج��ل ع�ل��ى ال �ن��اس؛ فيحيون يف
ً
املؤسسات والفعاليات العلمية والتربوية التي حتوي داخلها
وهانئة ينعمون
ظل األم��ن واألم��ان حيا ًة مستقر ًة وسعيد ًة
أهم فئات املجتمع ،وهم الشباب الذين هم يف أخطر وأهم
خاللها بالطمأنينة واالس�ت�ق��رار ومم��ارس��ة حياتهم يف طرق
مراحلهم السنية الذين يحتاجون خاللها ملزيد من الرعاية
التطوير ملجتمعهم؛ لذلك ُعد األمن املجتمعي من أهم وأبرز
وضرورة العلم مبفهوم األمن الفكري واستيعابه ،وتنويرهم
مقتضيات احلياة احلرة املبدعة التي هي مطلب ا ُملجتمعات
�وم ُيحكَى
ومكان على مستوي املعمورة .وباعتبار
�ان
ٍ
واألف��راد يف كل زم� ٍ
م��ن أج ��ل ال �ع �م��ل ع �ل��ى حت��وي �ل��ه م��ن م �ج��رد م �ف �ه� ٍ
وأماني إلى واقع عملي وسلوك يعيشه اجلميع يف املجتمع،
شمولية مفهوم األمن العام ملختلف مناحي احلياة الدينية،
وينعمون ب��ه؛ ذل��ك لكون خدمة املجتمع حديث ًا هي إحدى
وال��دن�ي��وي��ة؛ تأتي ض��رورة ت��واف��ر األم��ن الفكري كعنصر ُيعد
أب��رز الوظائف الرئيسة لتلك اجلهات التعليمية التي يقع
أب ��رز وأه ��م العناصر ال�ت��ي ت �ن��درج حت��ت مفهوم األم��ن العام
عليها واج��ب توفير املنطلقات واألس��س الفكرية لتحقيق
الكامل ال��ذي ال تستغني عنه املجتمعات؛ فهو بنيان رئيس
األم� ��ن ال �ف �ك��ري امل�ج�ت�م�ع��ي ،و ُأس� �س ��ه ،وأه ��داف ��ه ،ومضمون
تعتمد عليه جميع الدول يف جميع العصور قدمي ًا وحديث ًا؛
محتواه ،وسبل حتقيقه ،وكيفية تقومي فعاليته كدور تربوي
وذل ��ك ل�ب�ن��اء مجتمعاتها بشكل سليم م��ع حتقيق جوانب
ووطني يقع على عاتقها؛ للوصول لألمن
والتقدم
التطور احملقق للخير والرخاء
ّ
الفكري الشامل .وتبرز أهمية دور املؤسسات
مل��واط �ن �ي �ه��ا .مم ��ا س �ل��ف ي�ت�ض��ح ل �ن��ا أن
>> توفير حماية الفكر
ٌ
ٌ
ال�ت��رب��وي��ة والتعليمية يف حتقيق وحفظ
جوهرية وواجب
مسألة
األمن الفكري
يعد
الناشئة
لدى
املعتدل
األمن العام ،وضرورة املشاركة مع كافة فئات
وطني يهم جميع أفراد وفئات املجتمع؛
من أبرز معززات األمن
ٌ
املجتمع وأف��راده بفعالية يف حفظ األمن،
قضية رئيسة يقع واجب
وبالتالي فهو
وقد أظهرت الدراسات العلمية احلديثة أن
توفيرها على جميع الفعاليات واملرافق
الشامل ونشر ثقافة
مرتكز حتقيق االستقرار واألم��ان لتوفير
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وم � ��ن ذل � ��ك املؤسسات
التعايش واالئتالف
حفظ األم��ن الشامل يف املجتمع يتم من
التربوية العامة واخلاصة يف املجتمع،
خالل توعية وتعليم الناس بعلوم الشريعة
ول ��ذل ��ك ي �ج��ب أن ُت �س �ه��م ج�م�ي�ع�ه��ا يف
االسالمية الصحيحة املأخوذة من كتاب اهلل
حتقيق تلك السبل بشكل يضمن جناح
والس َنّة النبوية املطهرة ،ويف حالة تقصير
سبحانه وتعالى
أهدافها املرجوة وغاياتها املنشودة؛ وذلك ملا لألمن الفكري
ُ
تلك املؤسسات يف أداء دورها ،ومجرد اعتمادها يف طريقتها
من أهمية يف استقرار احلياة الفردية أو اجلماعية.
ومنهجها على احلفظ املجرد ،واالسترجاع ،والتلقني؛ ميكن
ويعزز ض��رورة وج��وب حتقيق األم��ن الفكري الشامل وتعزيز
أن ي��ؤدي ذلك إلى اختالل مقومات األم��ن الفكري وضعفه
ال �ه��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة م��ا ح ��دث م��ن األع� �م ��ال اإلره��اب �ي��ة املؤملة
يف املجتمع العلمي داخل احمليط اجلامعي؛ مما يؤثر على
واملنحرفة عن املنهج الصحيح التي وقعت ،والزال��ت تقع يف
املجتمع ككل .فاملؤسسات التربوية والتعليمية توفر بيئة
مختلف دول العالم ،واكتوينا بنارها يف بالدنا العزيزة  ،التي
خصبة ت��ؤدي إل��ى حتصني وزي ��ادة ال��وع��ي األم�ن��ي الشامل،
تؤكد وتدق ناقوس اخلطر وتعطي مؤشرات حلجم األخطار
وذل��ك عن طريق تعليم الناشئة القيم واملعايير املجتمعية
التي رمب��ا ان��زل��ق فيها أبناؤنا وف�ل��ذات أك�ب��ادن��ا ،وال�ت��ي يعمل
املعتدلة ،وحتديد االجت��اه��ات االجتماعية املتجددة بنظام
مروجوها على استخدام العنصر البشري كوقود وحطب لها،
دق�ي��ق وم�ن�ض�ب��ط .ك�م��ا أن ت�ل��ك امل��ؤس �س��ات إن أح�س�ن��ت أداء
وخ��اص��ة الشباب منهم ،م��ن خ�لال ال�ت��روي��ج ألف�ك��ار ومناهج
دورها؛ سوف توفر عادة اعتماد الطالب على النفس ،وإبراز
مخالفة وبعيدة كل البعد عن حتكيم الشريعة الوسط ،والسنة
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االع� �ت� �ب ��ار م� ��راع� ��اة م �خ �ت �ل��ف العوامل
عوامل التنافس الشريف ،وحتمل املسؤولية
االجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية،
االجتماعية ،والتعويد على احترام وتقدير
واإلعالمية ،والسياسية ،وض��رورة إبراز
النظام ،والتعرف على احلقوق ،والواجبات،
املقومات واملتطلبات املعززة لألمن
كافة
ِّ
وت��وف �ي��ر م �ق��وم��ات ال �ع �م��ل ب � ��روح الفريق
ال �ف �ك��ري وع� ��رض ال �ع��وام��ل واملعطيات
ال��واح��د خل��دم��ة امل�ج�ت�م��ع واحل �ف��اظ على
امل �س ��اع ��دة ع �ل��ى ن �ش��ره وب �ث��ه ب�ي�ن كافة
األم ��ن .كما أن غ��رس ال��وع��ي األم�ن��ي لدى
فئات املجتمع .فمن مزايا نشر وحماية
الطالب عن طريق املناهج الدراسية يعد
ال �ف �ك��ر ل ��دى ال �ن��اش �ئ��ة ج�ع�ل�ه��م قادرين
أح��د أه��م أدواره ��ا املجتمعية ،وك��ذل��ك عن
ع �ل��ى م �ع��رف��ة م �ن��اه��ج وم� �ص ��ادر الفكر
طريق النشاط الطالبي غير املنهجي.
املقصودي
علي
بن
أحمد
بن
محمد
د.
امل �ن �ح��رف ،م��ع اإلمل� ��ام ب��أس�ب��اب انتشاره
وميكننا أن نخلص إل��ى أن ت��وف�ي��ر األمن
أستاذ القانون العام
ومحاذير االجنذاب له ولقادته ،وكيفية
ال �ف �ك��ري ل�ل�م�ج�ت�م��ع أه ��م وأب � ��رز مقومات
معهد اإلدارة العامة
االب �ت �ع��اد ع �ن��ه ،ومي �ك��ن ل�ت�ل��ك اجلهات
ومستلزمات التحصني والوقاية من عوامل
العلمية تركيز البحث؛ لتوفير مدخل
االن �ح��راف الفكري ال��ذي يجب مواجهته
علمي لنظرية حديثة تستوعب فهم ظ��اه��رة التكفير
وم�ع��اجل��ة أس�ب��اب��ه؛ حتى نصل إل��ى حماية شاملة لألمن
ُ
والتطرف والغلو مبفهومها الشامل ومدى تأثيرها على
ُّ
ال��وط�ن��ي واإلق�ل�ي�م��ي وال��دول��ي م��ن م�خ��اط��رة .وك��ذل��ك فإن
استقرار وأمن املجتمع ،مع ضرورة بحث ظاهرة اإلرهاب
املسؤولية األمنية تعتبر مسؤولية جميع أف��راد املجتمع،
واالنحرافات الفكرية واعتبارها ركائز أساسية وجوهرية
كما تعد مسؤولية كل مؤسساته الرسمية وغير الرسمية،
لصياغة وتبني أي إستراتيجية علمية ملكافحة الغلو
وأهمها اجلامعات ،وكذلك املؤسسات التربوية والتعليمية
والتطرف.
ُ
األخرى ،مع مالحظة أن القسم األكبر واألهم من املسؤولية
وختام ًا ،ميكن القول إن توفير حماية الفكر املعتدل لدى
يف حتقيق وتوفير األم��ن الفكري يقع على كاهل الكوادر
الناشئة يعد من أب��رز معززات األم��ن الشامل يف جميع
العلمية ،وق��ادة الفكر ،والرأي-السيما يف اجلامعات-وأن
املجتمعات؛ حيث م��ن شأنه ب��ث ونشر ثقافة التعايش
عليهم مسؤولية توظيف واستعمال مستجدات املعرفة
واالئ �ت�ل�اف وف�ق��ه االخ �ت�لاف ب�ين ال �ن��اس واع �ت �ب��اره سنة
الفكرية والبحث العلمي؛ وذل��ك لتحقيق األم��ن الوطني
ومنهج ًا اجتماعي ًا يف حياة املجتمعات والشعوب ،وميكن
الشامل وال��ذي بدونه لن ينمو املجتمع وتبرز أهمية دور
تعزيز ذلك من خالل منظمات املجتمع املدني .ويقع الدور
الفعاليات و املؤسسات التربوية و التعليمية يف حفظ األمن
األكبر على جهات التعليم العالي كدور وطني حديث كما
العام الشامل ،وذلك بالتركيز على تنمية الوعي األمني عن
ذكرنا؛ ويتحقق ذلك بتوفير عدة عناصر منها :تشجيع
طريق تعزيز وتعليم الناشئة للقيم واملعايير االجتماعية،
حلقات ال�ن�ق��اش وورش العمل التدريبية ب�ين الطالب
وبناء االجت��اه��ات واألدوار االجتماعية احلديثة بكل دقة
يف ك��اف��ة م��راح��ل التعليم داخ��ل احمل�ي��ط اجل��ام�ع��ي ،مع
وبشكل منضبط ومنظم.
ضرورة إعداد وتنفيذ احملاضرات والندوات العلمية التي
وللوصول لتحصني فكر الناشئة يجب على جهات التعليم
تتناول موضوع األمن الفكري وأهميته ،واحلرص على
ال�ع��ال��ي أن تشجع وت��دع��م ال � ِ ّ�دراس ��ات وال�ب�ح��وث يف مجال
تفعيل وتعزيز دور وسائل اإلعالم والوسائط اإللكترونية
مقومات األمن املجتمعي،
األمن الفكري ،وكيفية ترسيخ ِ ّ
احلديثة ووسائل التواصل االجتماعي احلديثة؛ وذلك
وأن ي�ت��م ذل��ك ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى ض��واب��ط وم�ع��اي�ي��ر دقيقة؛
لنشر الفكر اآلمن املعتدل ،والتحذير من كافة مسببات
ترتكز على التأكيد على أهمية بحث كل العوامل اجلوهرية
وعوامل الفكر الضال واملنحرف .واهلل املوفق <
امل �ع��ززة وامل �ه��ددة ل�لأم��ن ال�ف�ك��ري وال��وط �ن��ي ،م��ع األخ ��ذ يف

تحقيق

مهارات �ضرورية لل�شباب اخلريجني واملوظفني اجلدد

إدارة الوقت فن ال يتقنه إال المتميزون
�إدارة الوق��ت ه��ي احل��د الفا�ص��ل
ب�ين جن��اح �أو ف�ش��ل �إدارة امل�ؤ�س�سات
املختلف��ة؛ فه��ي م��ن الأ�سا�سي��ات
الت��ي يج��ب �أن يهت��م به��ا املديرون
واملوظف��ون يف �أعماله��م؛ �إذ ت�ؤك��د
معظم الدرا�س��ات التي تناولت �إدارة
الوق��ت عل��ى �أن الإدارة الر�شي��دة
للوق��ت ترتب��ط ارتباط�� ًا وثيق�� ًا
بتح�سني الأداء وج��ودة الإنتاج .يف
ه��ذا التحقيق نتن��اول �إدارة الوقت
يف العمل ومهاراته.

العدد  - 152رجـب 1439 -هـ

36

إعداد  :سامح الشريف
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بأسلوب فعال ومميز ،يف الوقت الذي يفشل
فيه اآلخ��رون ،ويواجهون مصاعب عدة يف
احل�ف��اظ على امل��واع�ي��د النهائية لتسليم
م �ش��اري �ع �ه��م؟ إن� ��ه ال � �س ��ؤال ال � ��ذي أثارته
مؤسسة «بيت .كوم» .مستدركة :قال «بيتر
دراكر»-أفضل مرشد يف عالم األعمال عن
الوقت :إن الوقت هو من أكثر املصادر شح ًا
عند املدير ،ال ميكن إدارة أي شيء آخر إذا
لم تتم إدارته.
وت�س�ت��رس��ل «ب �ي��ت .ك� ��وم» :ب��االع �ت �م��اد على
ما سبق ،تُعرف إدارة الوقت بالعملية التي
يتم عبرها استغالل كل ثانية يف اليوم ،من
خ�لال التركيز والعمل على رف��ع إنتاجية
الشخص يومي ًا بشكل إي�ج��اب��ي .وه��و من
احملركات األساسية التي تساعد يف التقدم
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متغيرات العصر
ي��ؤك��د ع�ب��داهلل السلمي يف ال��دراس��ة التي
أج� ��راه� ��ا ب� �ع� �ن ��وان« :واق � � ��ع إدارة الوقت
وع�لاق �ت��ه ب�ض�غ��وط ال�ع�م��ل ل ��دى مديري
امل ��دارس ال�ث��ان��وي��ة مبحافظة ج ��دة» على
أن إدارة ال��وق��ت قضية ج��دي��رة باالهتمام
وال �ع �ن��اي��ة يف ج �م �ي��ع م� �ج ��االت احلياة؛
وذل��ك ألهميتها وكونهـا عام ًال رئيس ًا يف
جن��اح أي ج�ه��د ب �ش��ري ،وحت�ق�ي��ق أهداف
األف ��راد واملجتمعات بجميع مستوياتها
وأولوياتها ،وأكـدت العديـد مـن الدراسـات
التـي تناولـت موضـوع إدارة الوقـت على
مـدى أهميته فـي إجنـاز األعمـال ،كما أن
هناك عالقـة بـني إدارة الوقـت وضـغوط
العمـل؛ إذ تُبني الدراسات أن فاعليـة إدارة
الوقـت حتد من ضغوط العمل.
ويضيف السلمي :تشكل مهارة إدارة الوقت
أهمي � � ��ة كبيـرة؛ بـل ضـ � � ��رورة للمـدير؛ ألننـا
نعـيش فـي بيئـة تسـودها املثيرات واملنبهات
املتنوعة ،فأداء املدي � � ��ر ومـا يـرتبط به من
إدارته للوقت يشكل عنصر ًا
أساسي ًا يف استثمار الوقت،
فاملدير هو الرئيس املباشـر
جلميـ � � ��ع العـاملني ،بـل هـو
املس � � �ـؤول عـن النجـاح فـي
حتقيـ � � ��ق األهـداف ،فتطـور
دوره مه � � ��م لينس � � �ـجم مـع
متغيـرات العصـر وحاجاتـه،
ولتحديـ � � ��د أفضـل طريقـة
ألداء عملـ � � ��ه فـ � � ��ي وقـ � � ��ت
مـنظم ومنس � � �ـق بعيـد ًا عن
ضغ � � ��وط العم � � ��ل وآثارهـا
املباشـرة وغيـر املباشـرة.
دورات تدريبية
وبهدف تعزيز إدارة الوقت
يف امل ��ؤس � �س ��ات املختلفة

وحت �س�ي�ن أداء ال �ع��ام �ل�ين؛ ت��وص��ي دراس ��ة
للباحثة ن��وال بويدية ب�ع�ن��وان« :أث��ر إدارة
ال ��وق ��ت ع �ل��ى حت �س�ي�ن أداء ال �ع��ام �ل�ي�ن يف
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة» بالتأكيد
على إدارة ال��وق��ت كوسيلة ،وليس كهدف؛
حتى ال يكون هناك إف��راط فيها وينتقل
امل�ف�ه��وم إل��ى تخفيض ال��وق��ت إل��ى أقصى
احل ��دود ،وع�ق��د دورات تدريبية للعاملني
ي�ت��م خ�لال�ه��ا ت��دري��ب امل��وظ�ف�ين ع�ل��ى إدارة
ال� ��وق� ��ت م� ��ن خ �ل��ال ب� ��رام� ��ج متخصصة،
وتشجيع العاملني على وضع خطة زمنية
لتحقيق أه��داف�ه��م ،وت�ف��وي��ض صالحيات
ك��اف�ي��ة للعاملني لكسب والئ �ه��م ،والعمل
على تبني فلسفة تبادل اخلبرات بني عمال
امل��ؤس�س��ة ،وال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى احل��واف��ز املادية
واملعنوية ،وإقناع العاملني بأهمية احترام
ال��وق��ت ،ومراجعة العامل لعمله أكثر من
مرة للتأكد من عدم وجود أخطاء.
سؤال مهم
ملاذا ينجح البعض يف إدارة وقتهم باستمرار

>> إدارة الوقت ترتبط
بتحسني األداء وجودة
اإلنتاج وحتد من
ضغوط العمل

تحقيق

>> إدارة الوقت تسهم يف
التقدم املهني واحلصول
على فرص عمل جيدة
وحتقيق اإلجنازات
امل�ه�ن��ي .ف�ل��دى امل��وظ�ف�ين ال��ذي��ن ميتلكون
م � �ه� ��ارات إدارة ال ��وق ��ت ال �ف �ع��ال��ة قابلية
احلصول على فرص عمل جيدة ،وحتقيق
ال�ع��دي��د م��ن اإلجن� ��ازات ،إل��ى ج��ان��ب عيش
حياة م�ت��وازن��ة تخلو م��ن ال�ت��وت��ر .وتساعد
مهارات إدارة الوقت على حتديد أولويات
واجباتهم ،وتساعدهم على أداء واجباتهم
ب�ط��ري�ق��ة أك �ث��ر ج ��ودة وف��اع�ل�ي��ة ع�ل��ى مدار
اليوم .أما بالنسبة للذين يفتقرون ملهارات
إدارة ال��وق��ت الفعالة؛ فهم ي��أخ��ذون وقت ًا
أطول من الوقت احملدد إلعداد مهمة ما.
تنظيم املهام
وت�ق�ت�ب��س «إمي ��ي غ��ال��و» يف م�ق��ال��ة مبجلة
«ه ��ارف ��ارد ب�ي��زن��س ري �ف �ي��و» ب �ع �ن��وان« :إدارة
وق�ت��ك ب��دون إزع ��اج زم�لائ��ك» ال�ع��دي��د من
ن�ص��ائ��ح اخل �ب��راء يف م �ج��ال إدارة الوقت،
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حيث يقول «بن داتنر» خبير يف علم النفس
التنظيمي ،ومؤلف كتاب لعبة اللوم« :إن
إدارة ال��وق��ت يف أساسها تقوم على كيفية
تنظيم م�ه��ام��ك ،وال ش� ّ�ك يف أ ّن�ه��ا ستؤثّر
على اآلخ��ري��ن ،باستثناء بعض احلاالت
ال� �ن ��ادرة»؛ وب��ال�ت��ال��ي ع�ن��د اع �ت �م��اد أي أمر
جديد من الضروري أن تفكّ ر يف انعكاساته
احملتملة على األش�خ��اص احمليطني بك؛
ول �ك��ن دون أن مي�ن�ع��ك ذل��ك م��ن مواصلة
حد تعبير «جولي
محاوالتك ،وذل��ك على ّ
مورغنسترن» خبيرة إدارة الوقت ومؤلفة
كتاب «ال تقرأ بريدك اإللكتروني أب��د ًا يف
ال�ص�ب��اح» .وق��د تابعت كالمها ق��ائ�ل��ة« :إنّ

عبد الكرمي املواش

أكبر فخ نقع فيه على صعيد إدارة الوقت،
ه��و تكريسه خلدمة اآلخ��ري��ن»ّ .أم��ا احلل
من وجهة نظر «إليزابيت غريس سوندرز»
املدربة يف مجال إدارة الوقت ومؤلفة كتاب
«األسرار الثالثة الستثمار الوقت بفعالية»،
ف�ي�ك��ون «ب��ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال �ه��دف الطويل
األمد للمهام التي تنجزها».
أهداف يومية
ول� �ل� �ح ��دي ��ث ع� ��ن م� ��وض� ��وع إدارة الوقت
وم �ه��ارات��ه ،وب��ال�ت�ح��دي��د يف م �ك��ان العمل؛
نلتقي مجموعة من املوظفني احلكوميني؛
ليحدثونا ع��ن جتاربهم ومشكالتهم وما
ي �ق �ت��رح��ون��ه م ��ن ح �ل ��ول .ف �ق��د أك ��د أحمد
م�ح�م��د اخل�م�ي��س-م��وظ��ف حكومي-على
أن م��ن أه ��م ال �ع��وام��ل ال �ت��ي ت �س��اع��د على
تنظيم وإدارة الوقت يف العمل ،باألسلوب
الصحيح ومبا يوفر الوقت واجلهد ،القيام
بتحديد املهام الرئيسة للعمل يف كل يوم؛
حتى يكون لدى املوظف هدف أو مجموعة
أهداف يومية يجب عليه إجنازها .مضيف ًا
أن أك�ث��ر م��ا يضيع وق��ت امل��وظ��ف يف عمله
وج� � ��ود م��وظ �ف�ي�ن يف م �ك �ت �ب��ه ب �ل�ا أسباب
معينة تتعلق بالعمل؛ مما يجعل وجودهم
ب�لا ف��ائ��دة ،فهم يضيعون وق��ت العمل يف
احل��دي��ث .وق��ال اخل�م�ي��س :إن��ه يعاني من
ع��دم وج��ود الوقت الكايف إلجن��از األعمال
امل��وك�ل��ة إل �ي��ه ،وي�ق�ت��رح إلدارة ال��وق��ت على
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>> على املوظفني وضع
خطة زمنية لتحقيق
أهدافهم ،وتبادل
اخلبرات بينهم

عامر الغامدي

ال��وج��ه ال�ص�ح�ي��ح حت�ق�ي��ق ه�ي�ك�ل��ة شاملة
ل�لأه��داف اليومية واألسبوعية والشهرية
ألداء العمل يف وقته املناسب.
ترتيب األولويات
على جانب آخر ،يرى عبد الكرمي املواش-
م��وظ��ف ح� �ك ��وم ��ي-أن ه �ن��اك ال �ك �ث �ي��ر من
العوامل التي تسهم يف إدارة وق��ت العمل
وتنظيمه ،ومن أهمها :تقسيم املهام على
س��اع��ات العمل ،وع��دم إض��اف��ة مهام أخرى
بحيث ت�ك��ون عبئ ًا على امل��وظ��ف ،وترتيب
أولويات املهام بحيث يبدأ املوظف باألعمال
األه ��م ،ث��م األق��ل أه�م�ي��ة ،وه �ك��ذا .وأوضح
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املواش أن استخدام اجلوال يف العمل يعد
من أكثر األسباب التي تضيع وقت العمل،
إلى جانب ممارسة مهام أخ��رى ال ترتبط
ب��ال�ع�م��ل ،وي�ق�ت��رح حل��ل ه��ذه امل�ش�ك�لات أن
يقوم كل موظف بتحديد مهام عمله بكل
دقة ،والبدء بإجنازها يف أوقاتها دون تأخير اجلانبية م��ع املوظفني ،وق��راءة ومطالعة
ال�ص�ح��ف ل��وق��ت ط��وي��ل ،وت � ��داول األخبار
أو انشغال بأية أمور أخرى.
ون �ش��ره��ا ب�ي�ن امل��وظ �ف�ي�ن .ول ��ذل ��ك ينصح
أربعة عوامل
وي�ش�ي��ر ع��ام��ر ال �غ��ام��دي إل ��ى أن ك�ل ً�ا من :ال�غ��ام��دي ك��ل م��وظ��ف أن يتحلى بالقوة،
التخطيط ال�س�ل�ي��م ،وال�ت�ن�ظ�ي��م الواضح واألمانة ،وإتقان العمل ،واإلخالص؛ حتى
امل �ع��ال��م ،إل ��ى ج��ان��ب ال �ت��وج �ي��ه ،والرقابة ي��دي��ر وق �ت��ه ب��ال�ش�ك��ل ال�س�ل�ي��م ،إل ��ى جانب
املستمرة ه��ي أرب�ع��ة ع��وام��ل حتقق اإلدارة احمل��اف �ظ��ة ع�ل��ى أوق� ��ات ال � ��دوام الرسمية،
الفعالة للوقت؛ مب��ا يحفظ وق��ت العمل وت �ط �ب �ي��ق ال �ق ��وان�ي�ن واألن �ظ �م ��ة النافذة،
ويحقق أقصى استفادة ممكنة منه .ويرى وتنفيذ ما يصدر اليه من أوامر وتوجيهات
ال�غ��ام��دي أن أك�ث��ر األن�ش�ط��ة ال�ت��ي يقضي م��ن إدارت � ��ه ،واحمل��اف �ظ��ة ع�ل��ى امل ��ال العام،
ال��وق��ت يف مم��ارس�ت�ه��ا يف عمله ويستمتع والتفرغ الكامل للوظيفة.
أعمال روتينية
ب �ه��ا ه ��ي :ال �ت �ع��ام��ل م��ع امل��راج �ع�ي�ن والرد
على استفساراتهم ،وحضور االجتماعات ،م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي �ق��ول م �ح �م��د أب��وث �ن�ي�ن« :إن
إدارة ال ��وق ��ت م ��ن أه� ��م األم ��ور-ل � �ي ��س يف
ووضع جدول األعمال اخلاص بالعمل.
وي��ؤك��د على أن م��ن األنشطة التي تضيع العمل فقط-ولكن يف احلياة بشكل عام».
وقت املوظف :املكاملات الهاتفية ،واألحاديث مضيف ًا أنه ال يحسن تنظيم وإدارة الوقت
ب��ال �ش �ك��ل ال� ��ذي ي �ت �م �ن��اه .ويحدد
ب� �ع ��ض ال � �ع� ��وام� ��ل ال � �ت� ��ي تضيع
وق��ت ال�ع�م��ل وأب��رزه��ا :التدخني،
واستخدام الهواتف الذكية ،وعدم
االك�ت��راث بالوقت ال��ذي مي��ر دون
االس �ت �ف��ادة م �ن��ه؛ ول��ذل��ك يقترح
أب��وث �ن�ين؛ ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى الوقت
وإدارت��ه على أفضل وج��ه ،تنظيم
األع �م��ال الروتينية بشكل جيد،
وإع �ط��اء ال�ع�م��ل امل �س��اح��ة األكبر
من االهتمام الشخصي ،والقراءة
واالطالع عن مهارات إدارة الوقت
وتعلمها ،وإت �ق��ان تنظيم الوقت
وااللتزام الصارم به <

أوراق علمية
د .هند �آل ال�شيخ تربز ال�سيا�سات والدرو�س امل�ستفادة ،ود.ع�صام بخاري ير�صد واقع التجربة

سوق العمل النشطة بالمملكة وتوظيف المبتعثين
السعوديين بالشركات اليابانية

م�شكلة البطالة هي م�شكلة عاملية تواجهها كافة دول العامل املختلفة� ،سواء :املتقدمة� ،أو النامية؛ وقد د�أبت اململكة العربية
ال�سعودية على الت�صدي لهذه امل�شكلة بو�ضع �سيا�سات ن�شطة لتحفيز �سوق العمل ،واالرتقاء بت�أهيل �شبابنا من خالل ابتعاثهم
ً
أ�سا�سيا يف الإ�سرتاتيجيات املتبعة يف هذا ال�صدد ،وتهيئة الداخلني اجلدد ل�سوق
للدول املتقدمة .فهذه ال�سيا�سات تعد عن�صراً �
ً
حظا يف التوظيف كالن�ساء ،كما �أن ابتعاث الطلبة ال�سعوديني للدول املتقدمة كاليابان؛ كان ذا
العمل ،وزيادة فر�ص الفئات الأقل
ت�أثري مهم يف توظيفهم ب�شركات مثل هذه الدول .وهما املو�ضوعان اللذان تناولهما كل من :د.هند بنت حممد �آل ال�شيخ ،ود.ع�صام
�أمن اهلل بخاري ،واملن�شوران مبجلة «الإدارة العامة» ال�صادرة عن معهد الإدارة العامة ،ون�ستعر�ضهما معكم يف هذا العدد اخلا�ص
ً
�سنويا..و�إليكم التفا�صيل.
بـمنا�سبة «اخلريج والوظيفة» التي يقيمها املعهد

يستعرضها  :د.أحمد زكريا أحمد
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سياسات العمل ودروس
تستهل د.ه�ن��د آل الشيخ ورقتها العلمية
وعنوانها« :سياسات س��وق العمل النشطة
ب��امل �م �ل �ك��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال � �س � �ع ��ودي ��ة :دروس
مستفادة حول مؤشرات التقييم» باإلشارة
إل��ى أن ه��ذه ال�س�ي��اس��ات والبرامج-ومنها
ب��رن��ام��ج «ح��اف��ز»-ت�ث�ي��ر ج��د ًال ب�ين اخلبراء
واملتخصصني؛ إذ يؤكد مؤيدوها على أنها
وسيلة مباشرة يف احلد من البطالة ،بينما
يرى معارضوها أنها إنفاق غير مبرر وفيه
إضاعة للمال العام .وبناء على ذلك فهي
ترى أن هذه املعطيات تستلزم تبني أدوات
لتقييم األنواع املختلفة من التدخالت التي
قامت بها الدولة ،وكذلك استعراض جتارب
الدول التي سبقتنا يف هذا املجال من واقع
دراس� ��ات التقييم امل �ت��واف��رة؛ الستخالص
الدروس املستفادة .وتؤكد على أن ك ًال من:
معدالت البطالة بني السعوديني ،واإلنفاق
على سياسات وبرامج سوق العمل النشطة
ال يعكسان أداء االقتصاد السعودي الذي
أداء ضمن
يعد من بني أفضل االقتصادات ً
مجموعة دول العشرين.

وتستعرض ال��ورق��ة سياسات س��وق العمل،
وال �ت��ي ت�ق�س�م�ه��ا إل ��ى ال �ن��وع�ين التاليني:
أو ًال :تدابير سلبية تشير إل��ى التحويالت
ال�ن�ق��دي��ة امل �ب��اش��رة ل�ل�ت�ع��وي��ض ع��ن فقدان
ال �ع �م��ل؛ وب��ال�ت��ال��ي ت��وف�ي��ر ال��دخ��ل البديل
لتخفيف ح��دة ال�ب�ط��ال��ة وت�ش�م��ل :إعانات
البطالة ،والتأمني ضد البطالة ،والتقاعد
املبكر .وأم��ا ال�ن��وع الثاني فهي السياسات
اإلي�ج��اب�ي��ة أو ال�ن�ش�ط��ة ،وه ��ي ال �ت��ي تقدم
الدعم املباشر؛ من أج��ل إدم��اج املتعطلني
يف س��وق العمل ،وتشمل :إنشاء مكاتب أو
هيئات عامة للتوظيف تكون مسؤولياتها
إدارة وتنظيم م�ع��ون��ات ال�ب�ح��ث ع��ن عمل،
وال� �ت ��دري ��ب ع �ل��ى م � �ه� ��ارات س � ��وق العمل،
واخل� �ل ��ق امل �ب��اش��ر ل �ل��وظ��ائ��ف ودع � ��م أجور
التوظيف وفتح املجال لتوظيف العاطلني
يف مشاريع األشغال العامة ،ودعم املشاريع
الصغيرة وكل التدابير الرامية إلى تشجيع
مبادرات األعمال.
وت �خ �ل��ص د.ه� �ن ��د م ��ن دراس �ت �ه ��ا البحوث
وال �ت �ق �ي �ي �م��ات وال� �ت� �ج ��ارب ال ��دول� �ي ��ة التي
رصدت هذه السياسات إلى أنه من بني أهم
ال ��دروس املستفادة أن السياسات احملددة
أهدافها بعناية تكون نتائجها أفضل من
مثيالتها العامة التي تطبق على جميع

الفئات باختالف خصائصهم ،كما أن اإلدارة
الالمركزية لها أفضل من نظيرتها املركزية
خ��اص��ة يف ح ��االت زي ��ادة ع��دد املستفيدين
م�ن�ه��ا ،وأن ��ه الب��د م��ن رب��ط س�ي��اس��ات سوق
ال�ع�م��ل النشطة ب��ال�س�ي��اس��ات االقتصادية
الكلية خ��اص��ة فيما يتعلق منها بسياسة
التوظيف يف القطاع احلكومي .ويف ضوء
ه ��ذه ال � � ��دروس؛ مي �ك��ن إب � ��داء ال �ع��دي��د من
التوصيات املهمة ،والتي من بينها ما يلي:
ب �ن��اء وج �م��ع اإلح� �ص ��اءات ال�ل�ازم��ة للقيام
بعملية التقييم ال��دوري لهذه السياسات،
والرصد الدوري لنتائجها والتقييم املستمر
آلث��اره��ا وب��ذل اجل�ه��ود لتحسينها ،واحلد
م��ن ال �ب��رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�ع��ام��ة والتركيز
ع�ل��ى ال �ش��راك��ات اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م��ع جهات

التركيز على البرامج
املوجهة للنساء وذوي
االحتياجات اخلاصة
واملتسربني من نظام التعليم
العام

التنمية اإلدارية

معدالت البطالة واإلنفاق
على هذه السياسات ال
يعكسان األداء القوي
لالقتصاد السعودي ضمن
مجموعة دول العشرين

41
العدد  - 152رجـب 1439 -هـ

ال�ت��وظ�ي��ف ،وال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى السياسات
وال�ب��رام��ج املوجهة للفئات األق��ل حظ ًا
وامل�ه�م�ش��ة أح �ي��ان � ًا م�ث��ل ال �ن �س��اء ،وذوي
االحتياجات اخل��اص��ة ،واملتسربني من
نظام التعليم العام.
توظيف املبتعثني
ث ��م ن�ن�ت�ق��ل م ��ع ال ��دراس ��ة ال �ت��ي أعدها
د.ع�ص��ام ب�خ��اري بعنوان« :واق��ع جتربة
ت ��وظ� �ي ��ف امل �ب �ت �ع �ث�ي�ن ال� �س� �ع ��ودي�ي�ن يف
الشركات اليابانية»؛ كدليل واضح على
أن اهتمامنا بتأهيل شبابنا يؤتي ثماره
بتميزهم وتقلدهم الوظائف بشركات
وم ��ؤس� �س ��ات ال� � ��دول امل �ت �ق��دم��ة ،والتي
تعد اليابان درة تاجها .ول��م يكن ذلك
ليتحقق إال كامتداد ملا تشهده اململكة
م��ن تطوير ونهضة؛ فقد أت��اح برنامج
خ� ��ادم احل��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين لالبتعاث
اخل��ارج��ي –منذ ان �ط�لاق��ه ع ��ام 2005م
وح �ت��ى اآلن-االرت� � �ق � ��اء ب� �ق ��درات هؤالء
الشباب ومهاراتهم ،وارتياد آفاق أرحب
واغتنام فرص وظيفية متميزة .وجتدر
اإلش��ارة إل��ى أن اليابان كانت أح��د أهم
بلدان االبتعاث منذ العام 2007م؛ وقد

ص��اح��ب ذل ��ك أن ب� ��دأت ب ��رام ��ج تدريب
الطلبة السعوديني يف الشركات اليابانية
م�ن��ذ ال �ع��ام 2011م ،م��ن خ�ل�ال شركتني
فقط ،وتزايد العدد ليصل إلى  13شركة
يف األع ��وام ال�ت��ال�ي��ة .وم��ن ناحية أخرى
وصل عدد الشركات اليابانية التي شاركت
يف أيام املهنة اخلاصة بتوظيف خريجي
برامج االبتعاث من الطلبة السعوديني
يف ال �ي��اب��ان ع ��ام 2015م إل ��ى  27شركة.
وتركز الدراسة يف إطارها النظري على
اجلوانب التالية :التوظيف واالستقطاب
ل�ل�ع�م��ال��ة األج �ن �ب �ي��ة ،وال �ع��وام��ل املؤثرة
يف امل �س��ار امل�ه�ن��ي ل �ل �ك �ف��اءات األجنبية،
واس�ت�ق�ط��اب ال�ش��رك��ات اليابانية للقوى
العاملة األجنبية ،واستقطاب الطلبة
األجانب للعمل يف الشركات األجنبية،
وواق ��ع اب�ت�ع��اث الطلبة ال�س�ع��ودي�ين إلى
اجلامعات اليابانية.
وق��د ت��وص��ل د.ع�ص��ام ب�خ��اري إل��ى نتائج
م �ه �م ��ة يف ه� � ��ذا ال � � �ص � ��دد ،وال� � �ت � ��ي من
أب��رزه��ا م��ا ي�ل��ي :م��ن أه��م ال�ع��وام��ل وراء
س�ع��ي ال �ش��رك��ات ال�ي��اب��ان�ي��ة الستقطاب
املبتعثني السعوديني للعمل لديها هو

املشاريع االستثمارية باململكة وأنظمة
ال �س �ع��ودة ،إال أن أه��م ال�ع��وائ��ق ك��ان��ت يف
ق �ل��ة امل�ب�ت�ع�ث�ين ال �س �ع��ودي�ي�ن املتقدمني
للتوظيف بالشركات اليابانية واختالف
تخصصاتهم عن حاجة الشركات ،كذلك
فاألنظمة اجلامدة يف الساللم الوظيفية
وم �س��ارات االستقطاب والتوظيف لدى
ه��ذه الشركات كانت م��ن العوائق أيض ًا،
كما أوضحت النتائج أن برامج التدريب
ل�ه��ؤالء املبتعثني بتلك ال�ش��رك��ات لعبت
دور ًا مهم ًا يف تعزيز عملية االستقطاب
لهم للعمل والتوظيف بالشركات نفسها،
وب��روز دور امللحقية الثقافية السعودية
ل�ت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ة االس �ت �ق �ط��اب لهؤالء
املبتعثني يف برامج التدريب والتوظيف
كما حصل يف جتربة اليابان للفترة من
(2015-2011م) .وقد أبدت الدراسة عدد ًا
من التوصيات وفق ثالثة مستويات هي:
ت��وص�ي��ات ل�ص��ان�ع��ي ال �ق��رار يف الشركات
اليابانية ،وتوصيات لصانعي ال�ق��رار يف
وزارات التعليم ،والعمل باململكة ودول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون اخل �ل �ي �ج��ي والعالم
العربي ،وتوصيات لدراسات مستقبلية.
وق��د ك��ان م��ن أب��رز ه��ذه التوصيات دعوة
ال �ش��رك��ات األج�ن�ب�ي��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة يف أيام
املهنة باململكة؛ مبا يسهم يف إتاحة فرص
عمل للطالب ،ودعم برامج ريادة األعمال
للمبتعثني <

مقال

التدريب عن ُبعد بوابة عصرية للتوظيف
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يتميز العصر احلالي بالتغير
املستمر والتطور السريع يف كافة
جوانب احلياة؛ نتيجة التدفق
املعريف واالكتشافات احلديثة
املتالحقة والتقنية املتقدمة.
عصر من العصور
فلم يشهد أي
ٍ
امل� ��اض � �ي� ��ة ت � � �ط� � ��ور ًا متسارع ًا
يف م �ج��االت تقنية املعلومات
واالت � �ص� ��االت واستخداماتها
يف احل � �ي � ��اة م � ��ن ح ��ول� �ن ��ا كما
تطور مذهل؛
نشهده اليوم من
ٍ
ب ��ل وأح ��دث ��ت ه ��ذه التطورات
الهائلة نقلة نوعية يف ميدان
التدريب والتوظيف حتى بات
م��ن ال�ض��روري إع��ادة النظر يف
نظم التدريب وتطويره ليكون
عصري ًا ،ومب��ا يلبي املتطلبات
ال� �ع� �ص ��ري ��ة ل� �ل� �ت ��وظ� �ي ��ف؛ لذا
فالهيئات واملؤسسات يف الوطن
العربي ليس أمامها اآلن سوى
م �س��اي��رة ه ��ذا ال �ت �ط��ور واملضي
على وتيرته إن أرادت اللحاق بالدول املتقدمة.
وق��د استطاع التدريب بوصفه علم ًا  -ب��دأت تظهر
به-يشكل نقلة نوعية يف التنمية
نظرياته املختصة ُ
اإلداري��ة لألفراد واجلهات املهتمة باملوارد البشرية،
ومن اجلدير بالذكر أن التدريب ينقسم من حيث
التنفيذ إل��ى قسمني رئيسني ه�م��ا :ال�ت��دري��ب قبل
اخلدمة (قبل التوظيف) ،والتدريب أثناء اخلدمة،
كما ُيصنف م��ن حيث التطبيق إل��ى قسمني أيض ًا
ه�م��ا :ال�ت��دري��ب ال�ن�ظ��ري ،وال �ت��دري��ب ال�ع�م�ل��ي .وقد
أصبح التدريب ض��رور ًة ملحة س��واء قبل التوظيف
أو ل�ل�ت�ط��وي��ر امل �ه �ن��ي وه� ��و م ��ا ت �س �ع��ى إل �ي��ه هيئات

ومؤسسات اململكة .وباإلمعان يف أساليب التدريب
احلديثة ،جند ضالتنا يف التدريب عن ُبعد الذي
يعد أسلوب ًا تدريبي ًا يعتمد على استخدام وسائل
االتصال والتقنيات اإللكترونية بأشكالها املتنوعة؛
إليصال املعلومات واملهارات واالجتاهات للمتدربني
بشكل متزامن أو غير متزامن ،وبأقل جهد ،وأكثر
كفاءة وجودة.
و ُت �ع��د ال �ف �ت��رة ال�ت��دري�ب�ي��ة ق�ب��ل ال�ت��وظ�ي��ف م��ن أهم
اخل� �ط ��وات ال �ت��ي ي �ج��ب أن ي �ت �خ��ذه��ا ال �ب��اح��ث عن
ع�م��ل؛ وذل ��ك ل�لاط�لاع ع�ل��ى آل �ي��ات ال�ع�م��ل يف سوق
العمل واك�ت�س��اب امل �ه��ارات املختلفة ،ب��اإلض��اف��ة إلى
ت �ط��وي��ر ال � ��ذات ل��رف��ع م �س �ت��وى ال �ك �ف��اءة بالعمل؛

مقال
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بشكل عصري ،وذلك على النحو
ل �ي �ص �ب��ح ال� �ش� �خ ��ص ق� � � ��ادرا على
التالي:
راق عند التوظيف
العمل بشكل ٍ
أو ًال :تخطيط امل��وارد البشرية،
وأداء ال �ع �م��ل ب� �ص ��ورة إيجابية.
والتأكد من تغطية احتياجات
فالتدريب يأتي استكما ًال ملا متت
امل �ن �ظ �م��ة م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن ،حيث
دراس� �ت ��ه يف امل��رح �ل��ة اجلامعية،
ي�ت�ح�ق��ق ذل ��ك بتحليل خطط
وي �س �ت �ط �ي��ع امل � �ت� ��درب م� ��ن خالل
امل� �ن� �ظ� �م ��ة ل� �ت� �ح ��دي ��د امل� � �ه � ��ارات
ال� �ت ��دري ��ب االط �ل ��اع ع �ل��ى رسالة
املطلوب توافرها يف املوظفني.
امل��ؤس�س��ة ورؤي�ت�ه��ا وال�ت�ع��رف على
ث��ان �ي � ًا :ت��وف�ي��ر امل��وظ �ف�ين :يجب
د .وليد عبد اجلواد
أه��داف�ه��ا وسياساتها وخدماتها،
عضو هيئة تدريب  -مركز التدريب عن بعد
ع �ل��ى اإلدارة ج� ��ذب املرشحني
وت��وث �ي��ق ال �ع�لاق��ة م ��ع املسؤولني
العامة
اإلدارة
معهد
لسد االحتياجات من الوظائف
واملوظفني باملؤسسة ،وم��ن خالل
ال �ش��اغ��رة ،و ُت�س�ت�خ��دم أدات ��ان يف
التدريب يشارك املتدرب املوظفني
ه ��ذه احل ��ال ��ة ه �م��ا :مواصفات
أعمالهم ومهامهم املختلفة لفترة
الوظيفة ،ومتطلباتها.
معينة ،وم��ن ثم يبدأ بالعمل بنفسه حتت إشراف
ث��ال�ث� ًا :االخ�ت�ي��ار :بعد عملية التوفير ،يتم تقييم
املسؤولني.
املرشحني الذين تقدموا لشغل املواقع املعلن عنها،
وميتاز التدريب عن ُبعد بتجاوز قيود املكان والزمان،
حيث يتم اختيار من تتطابق عليه االحتياجات.
وم ��راع ��اة ال �ف��روق ال �ف��ردي��ة ب�ين امل �ت��درب�ين ،وإتاحة
رابع ًا :التعريف باملنظمة :فبمجرد اختيار املوظف
ال�ف��رص��ة للمتدربني للتفاعل ال �ف��وري إلكتروني ًا،
يجب أن يتم دمجه باملنظمة.
ك��ذل��ك يتميز ب��ال�ق��درة على توسيع ف��رص القبول
خامس ًا :التدريب والتطوير :فمن خ�لال التدريب
للمتدربني.
والتطوير حتاول املنظمة زيادة قدرة املوظفني على
التدريب عن ُبعد وتطوير عملية التوظيف ،ومهامه:
املشاركة يف حتسني كفاءة املنظمة.
عملية التوظيف عبارة عن مجموعة من الفعاليات
س ��ادس � ًا :تقييم األداء :ي�ت��م تصميم ه ��ذا النظام
ال �ت��ي تستخدمها امل�ن�ظ�م��ة الس�ت�ق�ط��اب مرشحني
للتأكد من أن األداء الفعلي للعمل يوافق معايير
للعمل ،والذين يتصفون بالكفاءة والتميز والقدرة
األداء احملددة.
على املساهمة يف حتقيق أه��داف املنظمة .وميكن
س��اب�ع� ًا :ق� ��رارات ال�ت��وظ�ي��ف :وه��ي ق� ��رارات متنوعة؛
ل �ل �ت��دري��ب ع��ن ُب �ع��د االرت� �ق ��اء ب��امل �ه��ارات والقدرات
ف�م�ن�ه��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل �ك��اف��آت ال�ت�ش�ج�ي�ع�ي��ة ،والنقل،
الوظيفية وتطويرها لدي الباحثني عن العمل ،أو
والترقيات ،كلها يجب أن تعتمد على نتائج تقييم
لدى املوظفني؛ وذلك مبا يؤدي إلى تطوير منظومة
األداء.
األداء التنظيمي للمؤسسات املختلفة باململكة،
ثامن ًا :إنهاء اخلدمة :وذلك من خالل أشكال عديدة
ومبا يتفق مع رؤية اململكة  ،2030وبرنامج التحول
كاالستقالة االختيارية ،والتقاعد ،واإليقاف املؤقت،
الوطني  .2020وعلى جانب آخر ،فإن التدريب عن
والفصل <
ُبعد ميكن أن يسهم يف تطوير ثماني مهام للتوظيف

تقرير
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«السعوديات» يتغلبن على تحديات الوظيفة
باإلصرار وجودة العمل والتدريب
إعداد  :سامح الشريف

متثل املرأة الس��عودية ما يق��ارب ثلث قوة العمل يف اململكة ،كما أنها اس��تطاعت أن تقتحم
العدي��د م��ن املج��االت الوظيفي��ة والتخصص��ات ،وحقق��ت العديد م��ن النجاح��ات على
املس��تويني احملل��ي والعامل��ي؛ لكنه��ا تواج��ه بع��ض التحديات-وخاص��ة يف بداي��ة حياته��ا
الوظيفية-والت��ي عادة م��ا حتمل الكثير من املعوقات والصعوب��ات..يف هذا التقرير نلتقي
مجموع��ة م��ن املوظفات؛ لنتع��رف على أه��م الصعوبات والتحدي��ات الت��ي تواجهها املرأة
السعودية يف بداية عملها ،وسبل التغلب عليها.

التنمية اإلدارية

>> أريج الدهيم:
الثقة بالنفس واالعتماد على
الذات وإعالء املصلحة العامة
مفاتيح النجاح

م �ن��اط��ق امل �م �ل �ك��ة ،وت��وف �ي��ر آل �ي ��ات لعمل
املرأة مبا يتوافق مع قيم املجتمع ،ومنها
حت��دي��د ف �ت��رة ع�م��ل واح� ��دة خ�ل�ال اليوم
وفصل النساء عن الرجال.
خبرة وحتفيز
يف البداية تؤكد أريج الدهيم التي تعمل
كاتبة ب��إدارة التعليم بالرياض على أنها
واجهت العديد من التحديات يف بداية
ح�ي��ات�ه��ا ال��وظ�ي�ف�ي��ة ،أه�م�ه��ا ع ��دم وجود
اخلبرة الكافية التي تسمح بإجناز العمل
ب��ال �ط��ري �ق��ة امل �ث �ل��ى ،إل� ��ى ج��ان��ب انعدام
عنصر التدريب والتطوير ،وقلة التحفيز
واملتابعة من الرؤساء يف العمل.
وتابعت الدهيم ،فقالت :إنها استطاعت
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خطط التنمية
حققت امل��رأة السعودية إجن��ازات محلية
وع��امل�ي��ة؛ نتيجة االن�ف�ت��اح ال��ذي شهدته
اململكة العربية السعودية يف السنوات
األخيرة ،وموقف القيادة الرشيدة إلعطاء
املرأة السعودية حقوقها التي متكنها من
خدمة وطنها على الوجه األمثل الذي
ترتضيه الشريعة اإلسالمية.
وق ��د أك ��دت خ�ط��ط ال�ت�ن�م�ي��ة يف اململكة
العربية ال�س�ع��ودي��ة على زي ��ادة مجاالت
ف� ��رص ع �م��ل امل� � ��رأة ال �س �ع��ودي��ة ،وزي � ��ادة
إسهاماتها يف سوق العمل مبا ال يتعارض
مع أطر الشريعة اإلسالمية ،حيث تتيح
ه� � ��ذه اخل � �ط ��ط أهمية
ق �ص��وى ل�ت�ن�م�ي��ة امل� ��وارد
ال �ب �ش��ري��ة ع �ب��ر التأكيد
ع � �ل� ��ى م � �ش� ��ارك� ��ة امل � � ��رأة
السعودية بقوة يف سوق
ال�ع�م��ل ،س��واء ك��ان��ت من
حملة املؤهالت العلمية
بشكل عام ،أم من حملة
املؤهالت العليا والفنية
بشكل خاص.
ووفق ًا لبيانات نشرة سوق
العمل للربع الثالث من
عام 2017؛ بلغ إجمالي
امل�ش�ت�غ�ل�ين السعوديني
( )3.063.744ف� � ��رداً،
ن�س�ب��ة ال��ذك��ور ()%66.4

وبلغ عددهم ( ،)2.035.745وبلغت نسبة
اإلناث ( )%33.6بعــــــــــــــــدد (.)1.027.999
سوق العمل
وتواجه امل��رأة السعودية العاملة العديد
م��ن ال�ت�ح��دي��ات وال�ص�ع��وب��ات يف عملها،
ومن أهم هذه التحديات التي تواجهها-
وفق ًا للدراسة التي أجرتها هيفاء بنت
ح� �م ��ود ال� �ش� �م ��ري-ب� �ع� �ن ��وان« :املعوقات
ال�ت��ي ت��واج��ه امل ��رأة ال�س�ع��ودي��ة وحت��د من
مشاركتها للعمل يف القطاع السياحي:
دراسة لتوجهات عينة من طالبات أقسام
اجل �غ��راف �ي��ا ب��ال��ري��اض وح ��ائ ��ل وأب� �ه ��ا»-
حداثة تعليم املرأة ،وقلة مجاالت العمل
امل�ت��اح��ة ،وع ��دم ال�ت��واف��ق م��ع احتياجات
س��وق ال�ع�م��ل ،وص�ع��وب��ة التنقل ،ونقص
خ��دم��ات رع��اي��ة األط �ف��ال ،وال �ت �ف��اوت يف
األجور والرواتب ،وساعات العمل.
وت��وص��ي ال ��دراس ��ة ب��ال�ع�م��ل ع �ل��ى تهيئة
الكثير من ال��دورات التدريبية يف جميع

>> ليلى الشمري:
القراءة واالطالع والتدريب
اإللكتروني سالح املرأة العاملة
ملواجهة التحديات

تقرير
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ال � �ت � �غ � �ل� ��ب ع� � �ل � ��ى ه � ��ذه
التحديات والصعوبات
بوسائل عدة ،أبرزها كثرة
س ��ؤال أص �ح��اب اخلبرة
واالط�ل�اع على األعمال
املنجزة مسبق ًا ،ومتابعة
ال� �ت ��دري ��ب م� ��ن مصادر
خارجية ،واالقتناع التام
بأهمية وض ��رورة إتقان
العمل.
وأوض�ح��ت أري��ج الدهيم
أنها اعتمدت على نقاط
قوة متنوعة ملواجهة هذه
التحديات ،أهمها الثقة
بالنفس واالعتماد على
ال� ��ذات وال �ت �ع��اون ألجل
املصلحة ال�ع��ام��ة ،وتضيف :قلة الكادر
اإلداري يف ال �ع �م��ل أت� ��اح ل ��ي الفرصة
ألداء أكثر من عمل مما ساهم يف زيادة
خ �ب��رات��ي خ�ل�ال وق ��ت ق �ص �ي��ر .وتقترح
أريج الدهيم على كل موظفة االلتحاق
بالبرامج التدريبية يف مجال الوظيفة
وتطوير الذات.
قراءة واطالع
من جانبها ،تقول ليلى عذبي الشمري
ال� �ت ��ي ت �ع �م��ل ب� ��إح� ��دى امل� � � � ��دارس :إنها
واج� �ه ��ت يف ب ��داي ��ة ع �م �ل �ه��ا ،كمسجلة
ب �ي��ان��ات وم �ع �ل��وم��ات ،ن �ق��د ال ��رؤس ��اء يف
العمل للتقنية ونقص أجهزة احلاسب
وع� � � ��دم ت� ��وف� ��ره� ��ا ،وض � �ع� ��ف اإلنترنت
وب �ع ��ض امل �ش �ك�ل�ات ال �ت �ق �ن �ي��ة األخ � ��رى.
وتشير الشمري إل��ى أنها واج�ه��ت هذه
ال �ت �ح��دي��ات ،وت�غ�ل�ب��ت عليها م��ن خالل
امل �م��ارس��ة ،واإلص� � ��رار ،وت �ق��دمي األفكار
اإلبداعية ووضع جدول أعمال للمهام.

>> نوف احلازمي:
صعوبة التأقلم مع بيئة العمل
ومحاولة إثبات الذات أمام
املدير املباشر أبرز التحديات
وت� �ض� �ي ��ف :ب� � ��اإلص� � ��رار وح� � ��ب العمل
والبحث ع��ن املعلومات بشكل مستمر
استطعت التغلب على هذه الصعوبات.
وت �ق �ت��رح ل �ي �ل��ى ال �ش �م��ري ال �ع��دي��د من
األنشطة التي تساعد كل ام��رأة عاملة
ع �ل��ى ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى م ��ا ي��واج �ه �ه��ا من
صعوبات ،من أهمها القراءة واالطالع،
وم �ت��اب �ع��ة ال � � � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة على
اإلن �ت ��رن ��ت ،وح ��ب ال �ع �م��ل م�ه�م��ا واجه
امل � � ��رأة م ��ن حت� ��دي� ��ات ،واإلص � � � ��رار على
مواجهتها.
إثبات الذات
ع �ل��ى ج ��ان ��ب آخ� � ��ر ،ت� �ق ��ول ن � ��وف على
احل��ازم��ي-م �ن �س �ق��ة ال �ع�ل�اق��ات العامة

بجامعة جازان :إن أكثر ما واجهته من
ص �ع��وب��ات يف ب��داي��ة ح�ي��ات��ه الوظيفية
صعوبة التأقلم مع املوظفات والتكيف
معهم ومعرفة شخصيات العامالت ،إلى
جانب احملاوالت العديدة إلثبات الذات
أم��ام املدير املباشر .وتضيف احلازمي:
استطعت التغلب على هذه التحديات
ب�س�ع��ة ال �ص��در وال �ت��أن��ي ،وت�ع�ل��م كيفية
إثبات ال��ذات من خالل العمل الدقيق،
وس��رع��ة اإلجن � ��از ،واجل � ��ودة ،وال��دق��ة يف
ت�س�ل�ي��م األع� �م ��ال ،وع� ��دم ت��أج �ي��ل عمل
اليوم للغد.
وت �ق �ت��رح ن� ��وف احل� ��ازم� ��ي ال �ع��دي��د من
التوجيهات؛ لكي تتغلب املرأة السعودية
على حتديات الوظيفة ،أبرزها احلزم يف
التعامل مع الزمالء يف مجتمع العمل،
وع� ��دم ال �ن �ظ��ر ألي أح ��د ن �ظ��رة دونية،
والتعامل مع املراجعني بحكمة ،وإثبات
الذات من خالل العمل اجلاد واملجهود
الكبير والشخصية القوية <
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األنظمة الذكية  ..عصر جديد من التحديات
أنتجت التطورات احلديثة يف علم األنظمة الذكية تطبيقات قادرة على الفهم والتعلم الذاتي؛ مما مكنها من أن تنافس القدرات
البش � � ��رية .ومن املرجح أن تس � � ��تهل هذه التط � � ��ورات عصر ًا جديد ًا من االزدهار والرفاهية غير مس � � ��بوق ،غي � � ��ر أن التحول قد يكون
مؤمل � � � ًا وقاس � � ��ي ًا بدون ضبط وتعديل للسياس � � ��ات التي حتكم نظامن � � ��ا اإلداري ،واالقتصادي ،والتعليمي ،وإذا م � � ��ا تركنا هذه األمور
دون رادع؛ فقد نش � � ��هد انتش � � ��ار الفقر على خلفية تصاعد الرفاهية والثروة ،مع اس � � ��تمرار البطالة والتفاوت املتزايد يف الدخل بني
الفئ � � ��ات الغنية والفقي � � ��رة .وإذا نظرنا إلى تطبيقات الذكاء االصطناعي جند أنها تعمل عل � � ��ى جهاز كمبيوتر مكتبي ،أو قد تعمل
بداخل انس � � ��ان آلي «ربوت» .هذه األنظمة تبدأ بتصميم منوذج بس � � ��يط ،ثم يتعلم ويكتسب خبرات بطريقة ذاتية؛ حتى يتمكن من
أن يس � � ��توعب ،ويتفحص جبال من املس � � ��تندات الضخمة التي تتدفق م � � ��ن خالل أجهزة الكمبيوتر وش � � ��بكة االنترنت .هذا املجال
من البحوث له عدد من املس � � ��ميات .فقد ُيطلق عليه التعلم اآللي ،والش � � ��بكات العصبية ،والبيانات الضخمة ،والنظم اإلدراكية ،أو
اخلوارزمي � � ��ات اجلينية ،كل هذه التطورات جتعل من حركة اإلنتاج أكثر كفاءة وفعالية؛ مما
يزيد من الثروة وفرص العمل اجلديدة التي ستظهر تلبية لرغباتنا واحتياجاتنا املتزايدة؛
ولكن هذا ال يعني بالضرورة أننا س � � ��نكون أفضل حا ًال .التغير يف منط العمل س � � ��يكون أسرع
م � � ��ن قدرة العمال على التكيف معه ،أو قد ال يكون الوقت والفرصة متاحني الكتس � � ��اب تلك
املهارات للتعامل مع الوظائف اجلديدة.
أمثلة:
> افتتحت ش � � ��ركة «أمازون» العمالقة متجرها الذكي يف مدينة «س � � ��ياتل» بأمريكا صباح يوم
 23يناير  ،2018حيث ُيقدم للمستهلكني كل أنواع البقالة والوجبات اجلاهزة ،وهو عبارة عن
سوبر ماركت بدون صفوف ،وبدون «كاشير» ،وبدون موظفي محاسبة.
> حوالي  40ش � � ��ركة تس � � ��تخدم أنظمة ال � � ��ذكاء االصطناعي يف مهنة احملاماة واالستش � � ��ارات
k
د .سيد جعفر احلسن
القانونية يف اململكة املتحدة.
> يف مدينة «داالس»-خالل ش � � ��هر يونيو عام 2016م-قامت الش � � ��رطة باستخدام روبوت لقتل
املشتبه به «ميكا جونسون» الذي قتل خمسة ضباط.
> مت إجراء أول عملية جراحية بواسطة الروبوت يف مدينة مونتريال يف أكتوبر 2010م،
> اس � � ��تخدام حوالي  600روبوت حللب األبقار يف بريطانيا ،واس � � ��تخدام جرار بدون سائق يف
التغير يف منط
والية «أيوا» بأمريكا عام 2017م.
2025م.
عام
بحلول
سائق
بدون
السيارات
تكون
أن
املتوقع
من
> السيارات ذاتية القيادة التي
العمل سيكون
وقد ذكر البروفيس � � ��ور «مايكل جبيس»-األس � � ��تاذ يف جامعة ش � � ��يكاغو بوث إلدارة األعمال-أن
أسرع من قدرة
التقنية س � � ��تجعل العديد من الوظائف ذات املهارات املتدنية أقل حتفيز ًا من ناحية الدخل،
العمال على
وأض � � ��اف إن اجلامع � � ��ات وامل � � ��دارس وأرباب العمل بحاج � � ��ة إلى التركيز عل � � ��ى تدريس مهارات
التحليل وحلول املش � � ��كالت ،فض ًال عن اإلبداع واملهارات االجتماعية ومهارات التواصل .وقد
التكيف معه و قد
أك � � ��د معهد اقتصاديات العم � � ��ل يف أملانيا على أن الوظائف ذات امله � � ��ارات العالية مثل اإلدارة
ال يكون الوقت
والقيادة والتي تتطلب اإلبداع واملهام املعرفية والسمات االجتماعية أقل تعرض ًا للخطر.
ويق � � ��ول باحث � � ��ون من ش � � ��ركة «برايس ووتر هاوس» أن � � ��ه على الرغم من أن م � � ��ا يقرب من ثلث
والفرصة متاحني
فرص العمل يف بريطانيا ميكن أن تختفي بحلول عام 2030م؛ بس � � ��بب الروبوتات وبرمجيات
الكتساب تلك
الذكاء االصطناعي .وظائف املهارات املتوس � � ��طة والوظائ � � ��ف ذات العمل الروتيني هي األكثر
املهارات
تعرض � � � ًا للخطر؛ ولكنهم أك � � ��دوا على أنه ميكن لهذه التقنية أن تع � � ��زز اإلنتاجية ،وتزيد من
فرص العمل يف مواقع اقتصادية أخرى .أما القطاعات التي لديها أعلى نسبة من الوظائف
املعرضة للخطر فهي :النقل والتخزين ( ،)%56والصناعة التحويلية ( ،)%46وجتارة اجلملة
والتجزئ � � ��ة ( .)%44ويق � � ��در أن التعليم والصحة والعمل االجتماع � � ��ي يواجهان أدنى مخاطر
التشغيل اآللي <

،،
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قرأت لك

يف كتاب  :م�سائل حوكمة ال�شركات

كفاءة سوق عمل الرؤساء التنفيذيين للشركات أثرها مهم في جودة حوكمتها
احلوكمة هي أحدى أهم املقومات العصرية لنجاح إدارة املؤسسات املختلفة ،ومن املوضوعات
الثرية واملثيرة للجدل والنقاش بني املمارسني ،واخلبراء ،واألكادمييني ،وصناع القرار ،واجلمهور،
ووسائل اإلعالم املتنوعة؛ وبالرغم من ذلك فمازال هناك نوع من الغموض حول عدد من املسائل
املتعلقة باحلوكمة سواء من الناحية التطبيقية ،أو النظرية ،وهذه املسائل بحاجة إلى تسليط
الضوء عليها بشكل متعمق وشامل وموضوعي؛ وهو الهدف الذي يسعى إليه كتاب «مسائل
حوكمة الشركات» الذي نقرأه مع ًا يف هذا العدد من مجلة «التنمية اإلدارية ،وهذا الكتاب من
تأليف كل من« :ديفيد الركر» ،و «بريان تيان» ،وقام بترجمته للغة العربية د.عبداهلل بن
ناصر أبوثنني ،وصادر عن معهد اإلدارة العامة.

إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد
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الشركات الدولية
ي �ت �ك��ون ال �ك �ت��اب م ��ن :م �ق��دم��ة ،و 14فص ًال
متنوع ًا ،ويبلغ عدد صفحاته  542صفحة.
يستهله امل��ؤل �ف��ان مب�ق��دم��ة ،ي�ش�ي��ران فيها
إل��ى أن هناك ع��دد ًا م��ن املفاهيم اخلاطئة
واخلاصة مبوضوع حوكمة الشركات ،والتي
حاوال تصحيحها ،وأن كل فصل من فصول
هذا الكتاب مستقل ويركز على سمة خاصة
من سمات احلوكمة؛ حيث يصفا فوائدها
وتكاليفها ،ويراجعا األدل��ة البحثية ،وبعد
ذل � ��ك ي �س �ت �خ �ل �ص��ان االس� �ت� �ن� �ت ��اج ��ات .ويف
الفصل األول «مقدمة يف حوكمة الشركات»
يسرد املؤلفان ع��دد ًا من األمثلة واحلقائق
التي تسببت يف انهيار شركات؛ بسبب عدم
تطبيق آل�ي��ات احلوكمة بشكل ص��ارم؛ مثل
إعالء
ش��رك��ة «ه�ي�ل��ث س� ��اوث» ال �ت��ي ش �ه��دت
ً
للمصلحة ال��ذات�ي��ة وع ��دد ًا م��ن االنتهاكات
ل�ل�ح��وك�م��ة ل ��دى ب �ع��ض «ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين ذوي
املصالح الذاتية» وهي نقطة مهمة يتوقف
ع�ن��ده��ا امل��ؤل �ف��ان ،ث��م ي�ت�ط��رق��ان ل �ع��دد من
ال �ن �ق��اط األخ� � ��رى وه � ��ي :ت �ع��ري��ف حوكمة
الشركات ،ومعاييرها ،وأفضل ممارساتها،
والعالقة بني حوكمة الشركات وأدائها.
ويخصص «الرك��ر» و«ت�ي��ان» الفصل الثاني

من الكتاب عن «حوكمة الشركات الدولية»؛
ح �ي��ث ي ��ؤك ��دان م ��ن خ�ل�ال��ه ع �ل��ى أن نظام
احل ��وك� �م ��ة ال� � ��ذي ت �ت �ب �ن��اه امل ��ؤس� �س ��ة ليس
مستق ًال عن بيئتها؛ فهناك مجموعة من
العوامل املتأصلة يف إط��ار األع�م��ال والتي
ب��دوره��ا تشكل ن�ظ��ام احل��وك �م��ة ،وم��ن هذه
العوامل التي يستعرضها املؤلفان يف هذا
ال�ف�ص��ل م��ا ي�ل��ي :ك �ف��اءة أس ��واق رأس املال،
وامل ��دى ال ��ذي ي�ق��دم ف�ي��ه ال�ن�ظ��ام القانوني
احلماية جلميع املساهمني ،واملوثوقية يف
املعايير احملاسبية ،وإنفاذ اللوائح ،والقيم
االجتماعية وال�ث�ق��اف�ي��ة؛ ف��االخ�ت�لاف��ات يف
هذه العوامل لها آثارها املهمة يف نوع آليات
احل��وك�م��ة .كما يستعرض امل��ؤل�ف��ان يف هذا
ال�ف�ص��ل أي �ض � ًا ه�ي��اك��ل احل��وك�م��ة الوطنية؛
للتعرف بشكل أف�ض��ل ع�ل��ى كيفية إسهام
هذه العوامل يف صياغة أنظمة احلوكمة يف
أسواق عدد من الدول التي يتحدثان عنها
بالتفصيل ،وهي :الواليات املتحدة ،واململكة
املتحدة ،وأملانيا ،واليابان ،وكوريا اجلنوبية،
والصني ،والهند ،والبرازيل ،وروسيا.
مجالس اإلدارة
ويتحدث املؤلفان يف ثالثة فصول متتالية
ع ��ن «م �ج��ال��س اإلدارة» ،وذل � ��ك يف ثالثة
موضوعات مهمة؛ إذ ي��دور الفصل الثالث
عن «مجلس اإلدارة :الواجبات والتبعات»

ال �ت��ي ت �ق��ع ع �ل��ى ع��ات��ق عضو
م �ج �ل��س اإلدارة؛ ح �ي ��ث ي� �ب ��دأ الفصل
بلمحة عامة عن دور املجلس ومسؤولياته
ومتطلباته ،ث��م م��راج�ع��ة للعمليات التي
ي �ق��وم ب �ه��ا ،وت�ق�ي�ي��م اإلج � � ��راءات ال �ت��ي من
خاللها يتم اختيار امل��وض��وع��ات وتداولها
وإق � ��راره � ��ا ،ث ��م ب �ع��د ذل� ��ك ي �ق��وم املؤلفان
مبراجعة كيفية انتخاب واستبعاد أعضاء
مجلس اإلدارة ،وي�ب�ح�ث��ان يف املسؤوليات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال �ت��ي ت �ل�ازم ع�ض��و امل�ج�ل��س يف
ع�م�ل��ه وال �ت �ب �ع��ات احمل�ت�م�ل��ة ال �ت��ي تواجهه
عندما يفشل يف القيام بواجباته .ويتناول
الفصل ال��راب��ع «م�ج��ال��س اإلدارة :اختيار
أع�ض��ائ�ه��ا ،وتعويضاتهم وع��زل�ه��م»؛ وذلك
م��ن خ�ل�ال ح�ج��م ال�ط�ل��ب يف ال �س��وق على
أعضاء هذه املجالس واملؤهالت التي يجب
أن يتحلوا ب�ه��ا ،ث��م يناقش امل��ؤل�ف��ان كيف
ميكن للشركات حتديد الثغرات يف قدرات
وإمكانات مجالسها وتوظيف األفراد لسد
ه��ذه ال�ث�غ��رات؛ وم��ن ث��م تقييم تعويضات

التنمية اإلدارية

غياب آليات احلوكمة
أحد األسباب الرئيسية
النهيار الشركات

الضعيف منهم ،ث��م دراس��ة عملية اختيار
ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ،ث��م ت�ق�ي�ي��م أساليب
ال� �ش ��رك ��ات يف ه� ��ذا ال � �ص� ��دد .ويستعرض
الفصل الثامن «تعويضات وحوافز الرئيس
التنفيذي»؛ وذلك من عدة نقاط كالتالي:
اجلدل القائم حول تعويضات التنفيذيني،
ومكونات التعويضات ،وحتديد مستواها،
ومستشاروها ،ومستوياتها ،وع��دم املساواة
يف األجور سواء للمسؤولني التنفيذيني ،أو
املوظفني العاديني ،والتعويضات املختلطة،
واحل��واف��ز على املديني القصير والطويل،
واإلف� � �ص � ��اح ع ��ن ال �ت �ع ��وي �ض ��ات ،واجلهود
املبذولة إلصالح التعويضات.
امللكية والتقارير واملتاجرة
ويسلط املؤلفان الضوء يف الفصل التاسع
على م��وض��وع م�ه��م ،وه��و «ملكية الرؤساء
التنفيذيني لألسهم»؛ إذ أن م��ن ميتلكون
منهم األسهم يف شركات ما سيكون لديهم
حافز لتحسني القيمة االقتصادية لها؛ كما
أن حيازة هذه األسهم تردع السلوكيات التي
تنم عن األنانية واملصلحة الشخصية .أما
الفصل العاشر فهو ي��دور ح��ول «التقارير
امل��ال �ي��ة وال �ت��دق �ي��ق اخل� ��ارج� ��ي» ،إذ يتركز
موضوعه يف عملية تقييم مجلس اإلدارة
ملدى نزاهة القوائم املالية املعلنة .فلجنة
التدقيق يجب أن تتحقق من أن عمليات
تنفيذ التقارير املالية تتم بشكل مناسب،
وذل� ��ك ب��ات �ب��اع ط��ري�ق�ت�ين ي�ن��اق�ش�ه�م��ا هذا
الفصل ،وه�م��ا :األول ��ى :العمل م��ع اإلدارة
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عضو املجلس وإرش ��ادات ملكيته لألسهم،
ث��م يلفتان إل��ى م��وض��وع استقالة أعضاء
مجلس اإلدارة وع��زل�ه��م .ويبحث الفصل
اخل ��ام ��س يف «م �ج��ال��س اإلدارة :الهيكل
والنتائج»؛ وذلك من حيث السمات الهيكلية
لها وحتديد أيها يسهم يف زيادة فعاليتها،
وف�ص��ل األدوار ب�ين رئ�ي��س مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي واالستشهاد مبثالني
من الشركات األمريكية وهما« :بنك أوف
أم��ري�ك��ا» ،و«ج �ن��رال م��وت��ورز» ،وتعيني عضو
امل�ج�ل��س ال�ق��ائ��د ،وح�ج��م امل�ج�ل��س ،وهيكل
اللجان التابعة له ،وحاالت مجالس اإلدارة
ال �ت��ي ي �خ��دم أع �ض��اؤه��ا يف م�ج��ال��س إدارة
أخ��رى ،وع�ض��وات مجلس اإلدارة السيدات
واملجالس املتنوعة.
اإلستراتيجية والسوق والتعويضات
وي��رك��ز امل��ؤل�ف��ان يف ال�ف�ص��ل ال �س��ادس على
«اإلس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ،ومن � ��اذج
األع� �م ��ال ،وإدارة امل �خ��اط��ر»؛ ف �ه��ي إحدى
املسؤوليات الرئيسة للمجلس ،ويف ضوء
ذل��ك يناقشان يف ه��ذا الفصل أرب��ع نقاط
مهمة وه��ي :حتديد إستراتيجية الشركة،
وتطوير واختيار من��وذج عمل يتحقق من
كيفية ت��رج�م��ة اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة إل ��ى قيمة
للمساهمني وألصحاب املصلحة ،وحتديد
امل��ؤش��رات األس��اس�ي��ة لقياس أداء الشركة،
وحتديد وتطوير عمليات من شأنها احلد
م��ن امل �خ��اط��ر ال �ت��ي ت �ه��دد اإلستراتيجية
ومن � ��وذج األع� �م ��ال .وي�ن�ت�ق��ل امل��ؤل �ف��ان إلى
ال �ف �ص��ل ال �س��اب��ع ب �ع �ن ��وان« :س � ��وق العمل
للرؤساء التنفيذيني ولعملية التخطيط
للتعاقب على منصب الرئيس التنفيذي»؛
فكفاءة ه��ذا السوق لها أث��ر مهم يف جودة
احلوكمة؛ وبناء على ذلك يبدأ هذا الفصل
ب��األخ��ذ يف االعتبار العوامل املساهمة يف
حركة تعيينات ال��رؤس��اء التنفيذيني ،يلي
هذا حتديد الدالئل التي تشير إلى إمكانية
ق �ي��ام م�ج��ال��س اإلدارة ب��إق��ال��ة ذوي األداء

لتحديد أطر جودة احلسابات والشفافية
والضوابط الداخلية ،والثانية :االستعانة
مبدقق خارجي ليتحقق من خلو القوائم
املالية من أخطاء جوهرية .ويلفت الفصل
احل��ادي عشر ملوضوع «املتاجرة يف السوق
للسيطرة ع�ل��ى ال �ش��رك��ات» ،ف�ي�ش��رح سوق
السيطرة على الشركة ،ويقدم االحترازات
التي تتبعها املؤسسات حلماية نفسها من
عمليات االستحواذ غير املرغوب فيها.
املساهمون والتصنيف واخلالصة
ويدور الفصل الثاني عشر عن« :املساهمون
امل��ؤس �س��ات �ي��ون وامل �س �ت �ث �م��رون النشطون»؛
حمل ��اول ��ة ف �ه��م أه ��داف� �ه ��م وال � �ط� ��رق التي
يتبعونها لكسب النفوذ ،والنظر إلى الدور
ال ��ذي تلعبه ش��رك��ات اس �ت �ش��ارات التوكيل
للتأثير يف عمليات ال�ت�ص��وي��ت السنوية،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت��وض �ي��ح أث ��ر التغييرات
التنظيمية احملتملة ،مبا يف ذلك التوجه
م ��ؤخ ��ر ًا ن �ح��و «دمي �ق��راط �ي��ة املساهمني».
ويسعى الفصل الثالث عشر إلى «تصنيف
حوكمة الشركات»؛ بتناول املنهجية املتبعة
لتطوير عملية التصنيف هذه ،وقياس قدرة
هذه التصنيفات على حتديد الشركات ذات
احلوكمة اجليدة ،ونظيراتها ذات احلوكمة
ال �س �ي �ئ��ة ،واس� �ت� �ع ��راض من � ��اذج م ��ن جودة
احل��وك�م��ة ال�ت��ي ط��وره��ا ال�ب��اح�ث��ون يف هذا
امل�ج��ال .ويختتم «الرك��ر» و«ت�ي��ان» كتابهما
يف الفصل ال��راب��ع عشر ب�ع��رض بانورامي
مل��ا ت��وص�لا إل�ي��ه م��ن خ�لال الفصول ال �ـ 13
املتقدمة؛ فيقدمان «اخلالصة والنتائج»،
ودروس ًا محورية مستفادة من هذا الكتاب،
والتي يستعرضانها يف ستة عناوين فرعية
كالتالي :االختبارات والتجارب التزال غير
كافية ،والتوجه اخلاطئ جلوانب التركيز
احل��ال �ي��ة ،وخ�ل�اف ��ة ال��رئ �ي��س التنفيذي،
وإدارة امل�خ��اط��ر ،وتعويضات التنفيذيني،
ومتغيرات مهمة مفقودة بوضوح ،والسياق
أمر مهم <

المقهى اإلداري
مقال

وطني هو املجد
مصداقية املتحدث الرسمي في املؤسسات
احلكومية السعودية
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أج � ��رى د.ش � � ��ارع م��زي��د ال �ب �ق �م��ي أستاذ
اإلعالم املشارك بكلية االتصال واالعالم
بجامعة امللك عبد العزيز دراسة بعنوان:
«اجت��اه��ات اإلع�لام�ي�ين نحو مصداقية
املتحدث الرسمي :دراس��ة ميدانية على
عينة م��ن اإلعالميني يف مدينة جدة»؛
وذل� ��ك ب �ه��دف ال �ت �ع��رف ع �ل��ى اجتاهات
د .شارع البقمي
القائمني ب��االت�ص��ال يف وس��ائ��ل اإلعالم
السعودية نحو مصداقية املتحدث الرسمي يف املؤسسات احلكومية السعودية،
وطبقت الدراسة على  105من اإلعالميني بعدة وسائل إعالمية سعودية مبدينة
جدة.
وتوصلت الدراسة إلى تعدد مصادر اإلعالميني يف احلصول على املعلومات ،وجاء
يف املركز األول املسئولون ،يليهم املتحدثون الرسميون؛ مما يشير إلى أهمية دور
املتحدث الرسمي كونه مصدر ًا حي ًا للمعلومات .كما أوضحت النتائج أن معدل
ً
حاجة لوضع صيغة
ثقة اإلعالميني يف املتحدث الرسمي م�ح��دودة ،وأن هناك
جديدة للتعامل بني اإلعالميني واملتحدث الرسمي .وتقدم الدراسة عدة توصيات
لتنظيم وت��وط�ي��د ال�ع�لاق��ة االت�ص��ال�ي��ة ب�ين ال�ط��رف�ين :اإلع�لام �ي�ين ،واملتحدثني
الرسميني <

 10أسباب لعدم حصولك على الوظيفة
ي�ق��دم امل��وق��ع ال �ب��ارز للتوظيف يف الشرق
األوس��ط  www.bayt.comعشرة أسباب
ت �ف �س��ر ف �ش��ل ال �ب��اح �ث�ي�ن ع ��ن ال �ع �م��ل يف
احلصول على وظيفة أحالمهم ،وهي:
> تفتقر سيرتك الذاتية لعامل اإلثارة.
> أهملت كتابة خطاب املقدمة.
> ق �ل��ة امل �ت��اب �ع��ة م ��ن ج �ه��ة ال �ب��اح��ث عن
العمل.

> قلة التحضير للمقابلة.
> حضور املقابلة مبظهر غير الئق.
> التصرف غير الالئق خالل املقابلة.
> عدم االهتمام بالشركة.
> ع� ��دم ال ��وض ��وح ع �ن��دم��ا ي �ت �ع �ل��ق األمر
بالقيمة التي ستضيفها.
> انعدام املتابعة بعد املقابلة.
> عدم التأكد من آراء مراجعك فيك <

أ.خالد العمري
فرع معهد اإلدارة العامة
منطقة مكة املكرمة
يف ه ��ذا ال� �ي ��وم ،وم ��ا أج �م �ل��ه م��ن ي ��وم أريد
أن أك ��ون أول امل�ه� ّن�ئ�ين ل �ك��م ،ب �ه��ذا التم ّيز
وبهذا النجاح ال��ذي أنتم أهل له ،ويف هذه
املناسبة بالذات  -مناسبة التتويج والنجاح
 ي�س�ع��دن��ي أن أق ��دم ل�ك��م أج �م��ل التهانيواملباركات من كل قلبي .ال أريد أن أقدم لكم
النصائح هنا ،لكنني فقط أري��د منكم أن
تعرفوا أن الوطن الغالي ينتظركم وأنتم يف
بداية احلياة العملية؛ للمساهمة يف البناء
والتنمية ،وهذا هو أبسط ما نقدمه له.
ح��ب ال��وط��ن  -امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة -
هوحب للمكان الذي ُولد فيه اإلنسان ،ونشأ
ُ
وترعرع ،وأكل وشرب من خيراته .حب للمكان
ال � ��ذي ي �ج �ع��ل ال� ��واح� ��د م �ن��ا ي �ش �ع��ر باألمن
واألمان واالستقرار النفسي.
ال��وط��ن أثمن ش��يء يف ه��ذا ال��وج��ود .نفديه
ب��أرواح�ن��ا ونضحي بحياتنا دف��اع� ًا ع��ن ثراه
امل � �ق� ��دس .وك� �م ��ا ت �ع �ل �م��ون احل � ��ب ال يكون
ب��ال �ع �ب��ارات ،وال ب��األش �ع��ار؛ وإمن ��ا باألفعال
واإلجن ��ازات؛ ليرقى إل��ى املزيد من العلياء،
وه��ذا ه��و م��ا أري��د أن أه�م��س ب��ه يف آذانكم.
َس � َّ�ط ��ر ل �ن��ا ال� �ت ��اري ��خ يف س �ج�ل�ات��ه بحروف
م��ن ذه��ب الكثير م��ن ال��رم��وز الوطنية التي
ضحت من أج��ل ال��وط��ن ..اجعلوا أح��د أهم
َّ
أهداف حياتكم أن تُضاف أسماؤكم إلى تلك
ال �س �ج�لات ب��ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ن �ج��زات والعمل
الدؤوب الذي ال ينقطع <

مصطلحات إدارية

التنمية اإلدارية

التعريفة
الجمركية

جدول يتضمن أنواع ًا متعددة من السلع وموضح فئات الضرائب
اجلمركية التي تنطبق عليها مبناسبة عبورها احلدود اإلقليمية
للدولة عند دخولها أو عند خروجها

االعتراف
باإليراد

مبدأ من املبادئ احملاسبية يعني أن املنشأة ال تعترف باإليراد
ً
فعال
وال تسجله يف دفاترها إال بعد حتققه

عضو مجلس
اإلدارة

عضو مجلس إدارة شركة ،حسب النظم والقواعد املقررة مثل
التعيني عن طريق النظام التأسيسي أو اجلمعية التأسيسية
العامة

اإلعفاء
الضريبي

عدم خضوع املمول للضريبة املفروضة وذلك بصفة كلية أو جزئية
مبوجب قانون ضرائب يسمح لدافع الضرائب أن يستبعد أنواع ًا
معينة من دخله ويعفيها من الضرائب.

العقوبة
االقتصادية

إجراء اقتصادي تطبقه الدولة على دولة أخرى كمقاطعة

عقد األشغال
العامة

اتفاق بني اإلدارة وأحد األفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء
أو ترميم أو صيانة عقارات حلساب شخص معنوي عام وبقصد
منفعة عامة.

بضائعها أو االمتناع عن تصدير بضائع معينة لها

k

من املعجم األساسي يف املصطلحات اإلدارية العربية القدمية واملعاصرة ،تأليف وإعداد الدكتور ياسر عبداهلل سرحان.

اصـدارات
صفحة تعنى برصد
أبرز ما صدر من الكتب
اإلدارية الحديثة
لتقدم وعياً متجددا ً
لتعزيز الثقافة اإلدارية
من خالل العطاءات
المتميزة .ويتم إعداد
الصفحة بالتعاون مع
اإلدارة العامة للمكتبات
بمعهد اإلدارة العامة .

اليقظة االستراتيجية

تأليف :د.منصف بن خديجة
الناشر :الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
سنة النشر2018 :م
ي�س�ت�ع��رض ال�ك�ت��اب م��وض��وع ال�ي�ق�ظ��ة اإلستراتيجية
وال �ت��ي مت �ث��ل ال� � ��رادار ال �ب �ش��ري وال �ت �ك �ن��ول��وج��ي الذي
متتلكه امل��ؤس�س��ة يف م�ج��ال معرفة البيئة (الزبائن،
واملنافسني ،واملوردين ،والتكنولوجيا) ،كما أنها تعتبر
نظام معلومات يف املؤسسة.

دليل موظف البنك في النظافة واألناقة

تأليف :د.مهدي فكري العلمي
الناشر :االبتكار للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
سنة النشر2018 :م
ميثل الكتاب محاولة جادة؛ من أجل وضع دليل عملي
ل�ل�م��وظ��ف ال �ع��ام��ل يف ال �ب �ن��ك يف م �س��أل �ت��ي :النظافة،
واألناقة ،ويؤمل من هذا الدليل تغيير صورة شخصية
موظف البنك؛ لتصبح صورة ناصعة ومشرقة.
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معجم مصطلحات إدارة المعلومات
وإدارة المعرفة

تأليف :د.مفتاح محمد دياب
الناشر :الدار املنهجية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
سنة النشر2018 :م
ه��ذا الكتاب يقدم للقارئ العربي ع��دد ًا م��ن املصطلحات
باللغة اإلجنليزية يف مجال متطور ومستمر يف تطوره ،وهو
مجال إدارة املعلومات وإدارة املعرفة ،وأحل��ق بهذا املعجم
م �س��رد ل�ل�م�ص�ط�ل�ح��ات ع��رب��ي – اجن �ل �ي��زي مل��ن ي�ب�ح��ث عن
ذلك ،ثم الرجوع للشرح ،من خالل البحث يف املصطلحات
اإلجنليزية  -العربية.

التنمية اإلدارية

اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي

تأليف :د.زاهد محمد ديري
الناشر :االبتكار للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
سنة النشر2018 :م
يؤكد هذا الكتاب على أهمية التخطيط اإلستراتيجي
كمسار عمل أساسي ومهم لتطوير اجلامعات والنهوض
بها ،ويعد إسهام ًا ج��اد ًا يف وضع إط��ار عمل للتخطيط
اإلستراتيجي يف اجل��ام�ع��ات؛ ميكن م��ن خ�لال��ه تسهيل
مهمة فرق العمل.

إدارة األزمات اإلدارية

تأليف :د.زاهد محمد ديري
الناشر :االبتكار للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
سنة النشر2018 :م
يستعرض ال�ك�ت��اب م��وض��وع إدارة األزم� ��ات اإلداري� ��ة؛
ف��األزم��ات التي حت��دث يف املنظمات املختلفة ما هي
إال ت�غ�ي�ي��رات م�ف��اج�ئ��ة ت �ط��رأ ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة الداخلية
أو اخل ��ارج� �ي ��ة ل�ل�م�ن�ظ�م��ة دون ت ��وق ��ع ل �ه��ا أو فرض
لتجنبها ،وتتطلب السرعة يف اتخاذ القرار واالعتراف
باحلقائق.

دور الجنسية في ممارسة الحماية
الدبلوماسية
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تأليف :إبراهيم عباس إبراهيم اجلبوري
الناشر :الدار املنهجية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
سنة النشر2018 :م
اإلش�ك��ال�ي��ة ال �ت��ي ي�ط��رح�ه��ا ه��ذا ال�ك�ت��اب تتعلق بكيفية
ممارسة احلماية الدبلوماسية لشخص متعدد اجلنسية
أو لشخص ع��دمي اجل�ن�س�ي��ة ،وه��ل ب��اإلم�ك��ان أن يتمتع
ع��دمي اجلنسية بهذه احلماية استناد ًا إل��ى ضابط آخر
غير ضابط اجلنسية؟ وكيف متارس اجلنسية لشخص
غير جنسيته؟
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األخيرة

تغيير العملية التعليمية أو ًال
تتجه اململكة اآلن نحو معاجلة الكثير من معوقات التقدم احلقيقي للدول واملجتمعات الراغبة يف االنتقال من احلياة التقليدية الرتيبة
إلى احلياة األكثر حيوية وإثبات وجود يف عالم يتقدم بسرعة مذهلة؛ وقد فرض هذا النوع من التغيير النوعي لنمط احلياة السائد
مجموعة من املتغيرات يرد يف مقدمتها :
تسارع خطوات املجتمع الدولي نحو االنتقال إلى عوالم افتراضية بخطوات علمية خالقة تسبق أمناط التفكير السائدة يف املجتمعات
املتقدمة-فما بالنا باملجتمعات النامية أو الصغيرة-يحدث هذا بفعل التقدم املذهل يف عوالم التقنية والتكنولوجيا املتطورة.
الرغبة الشديدة يف إزالة احلواجز-من أي نوع كان -بني املجتمعات؛ سواء كانت هذه احلواجز املعطلة ثقافية ،أو إجتماعية ،أو سياسية ،أو
اقتصادية  ،أو أمنية؛ وذلك باللجوء إلى «أنسنة» الفكر ،والتعامل ،والسلوك بعيد ًا عن التراكمات املعيقة ملثل هذا التقارب بني الشعوب .تغير
والع َدد والتجهيزات إلى االستخدامات
مفاهيم القوة؛ من تضخيم القدرات العسكرية يف األعداد ُ
ثوان معدودات ..وبوسائط متقدمة
احلديثة والعصرية للقدرات العالية التأثير والعابرة للقارات يف ٍ
ورمبا غير مادية أو مرئية.
اختصار العالم للمسافات باستخدام قدرات هائلة وجديدة؛ لالنتقال خالل ساعات محدودة ،ورمبا
يف ملح البصر؛ كما سنرى ذلك خالل عشر سنوات من اآلن فأقل.
وبكل تأكيد فإن اململكة يف ظل هذه التحوالت العاملية القوية؛ وجدت نفسها أمام خيار صعب يحتم
عليها أن تكون ،أو ال تكون .هذه احلقيقة دفعت الدولة إلى اتخاذ خطوات قوية ومؤثرة على املستوى
الثقايف ،أو االقتصادي ،أو السلوكي ،واملجتمعي؛ حتى نكون جاهزين لطفرة ما بعد التحول بكفاءة
أعلى سواء عن طريق البحث عن موارد مالية متجددة وغير قابلة للنضوب ،أو كانت عبر إحداث
تغيير يف التفكير ويف العادات والسلوك العام؛ إليجاد إنسان جديد ال تعيق تقدمه موانع ،وأفكار،
k
وترسبات «ظالمية» حرمتنا من اإلحساس باحلياة زمن ًا طوي ًال ،وعطلت قدرتنا على اخللق واإلبداع
د .هاشم عبده هاشم
وحرمتنا من التفاعل بقوة مع مجتمعات الدنيا األخرى .
وال شك أن لهذه النقلة النوعية بعض اآلثار اجلانبية؛ وإن علينا أن نتحمل لبعض الوقت نتائج هذا
التحول من حالة اجلمود واالستسالم وتعطيل القدرات إلى حالة التفكير اجلاد والعمل املتواصل
والسير بقوة يف االجتاه الصحيح .وإذا استطعنا الصمود أمام ما قد يترتب على هذا التحول من
إن املستقبل الذي
آثار مادية ونفسية-نظن أنها محدودة-فإننا نكون قد ساعدنا أنفسنا وبلدنا على أن تأخذ طريقها
الصحيح نحو املستقبل األفضل  .ومن هذا املنطلق فإن الرهان على الشباب يف مرحلة البناء هذه؛
حلم به سمو
هو التحدي احلقيقي الذي يجب أن ننجح فيه ،وتلك مسئولية بالغة التعقيد يتحملها اجليل
ولي العهد األمير
اجلديد ،وعليه أن يثبت أنه يف مستواها وهو كذلك إن شاء اهلل تعالى.
لكن ما أريد التأكيد عليه يف هذه العجالة أن هذا املستوى اجلذري من التغيير ،ووضع املسئولية
محمد بن سلمان،
بالكامل على كاهل األجيال اجلديدة؛ يتطلب تغيير ًا جذري ًا للعملية التعليمية .وكم كنت أمتنى أن
ويعمل على
تبدأ هذه العملية قبل اآلن؛ لكي نؤسس لنقالت نوعية قوية ومتوالية ويف كل مجال من مجاالت
حتقيقه سوف
احلياة .ومع ذلك فإن الوقت مازال مبكر ًا إلحداث ثورة حقيقية يف هذه العملية؛ حتى نستطيع
تأهيل أجيال جديدة قادرة على حتمل أعباء املسئولية التي تضعها الدولة على كاهلهم .والهدف من
يكون باهر ًا وذلك
هذا التغيير املنشود يف العملية التعليمية هو تقليص الفجوة العميقة بني التعليم العام ،والتعليم
ما نتوقع ونرجو
العالي ،وبينهما وبني التعليم الفني والتقني ،وإزالة احلواجز واملوانع التي حتول دون تدفق العملية
التعليمية وانسيابيتها؛ لكي نحصل يف النهاية على مخرجات عالية اجلودة وقادرة على استيعاب
معطيات العصر وابتكار احللول للمشكالت؛ من خالل البحوث والدراسات والكشوف العلمية وليس
غيرها.
وإذا حتقق هذا يف املدى القصير؛ فإن املستقبل الذي حلم به سمو ولي العهد األمير محمد بن
سلمان ،ويعمل على حتقيقه؛ سوف يكون باهر ًا واحلمد هلل ،وذلك ما نتوقع ونرجو ونتمنى <
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