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الجزء األول
واقع اإلدارة فً المملكة العربٌة السعودٌة
أوالً :استهالل

لم نكن قادرٌن على فهم أستاذ اإلدارة المعروؾ بٌتر دركر قبل ثالثٌن
عاما ً تقرٌبا ً عندما استشرؾ ظهور فبة "عمال المعرفة" .لم نكن قادرٌن على
فهم معرفً ظاهري أو ضمنً أو مؽزى هذا االستشراؾ المستقبلً لمجتمع
المعرفة؛ ألنه ٌتحدث من منطلق فكري إداري ؼربً للتطور المعرفً
المتسارع فً العالم الؽربً وشرق آسٌا .إن عالقتنا نحن المدٌرٌن العرب
ً
وخاصة المعرفة اإلدارٌة الكامنة التً ٌصعب تدوٌنها ال
بالمعرفة اإلدارٌة
زالت هشة وٌشاطرنا هذا التوجه ما صدر عن األكادٌمٌٌن العرب فً
اإلدارة .وما دام هذا هو النهج ،فكٌؾ لنا الولوج إلى مجتمع العولمة
والمعرفة الشاملة ،ناهٌك عن جزبٌة المعرفة اإلدارٌة محور هذا اللقاء؟ من
هذه الفذلكة سؤحاول أن أجتهد فً تقدٌم واقع مجتمع المعرفة عالمٌا ً وإقلٌمٌا
ومحلٌا ً بتركٌز فقط على المعرفة اإلدارٌة تعلٌما ً وتدرٌبا ً فً عصر العولمة.
إن مضمون هذه الورقة ٌحدد مجموعة من االجتهادات ،أولها فً
تفسٌري لهذا اللقاء عن التدرٌب والتنمٌة .أعتقد جازما ً إن الكثٌر قد تم تنفٌذه
على مستوى التدرٌب والتعلٌم اإلداري العربً من حٌث التؤلٌؾ والنشر
واالستشارات واالستعانة بالخبرات المحلٌة واألجنبٌة ،ولكن السإال
المحوري والشكوى المتصاعدة ال زالت تتردد فً تراجع وتردي األداء
واستشراء التخلؾ اإلداري .واالجتهاد الثانً فً استشراؾ مجتمع المعرفة
عالمٌا ً وإقلٌمٌا ومحلٌا ً مع استشراؾ متطلبات مجتمع المعرفة المعاصر فً
التعلٌم والتدرٌب ،وكٌؾ لنا استشراؾ االستفادة من هذا المجتمع المعرفً
العالمً؟ واالجتهاد الثالث فً الرابطة الوثٌقة ما بٌن العولمة والمعرفة،
وكٌؾ لنا فً هذا الوطن االستفادة المستقبلٌة من ظاهرة العولمة وعصر
اقتصادٌات المعرفة وباألخص المعرفة اإلدارٌة المعاصرة من خالل
التدرٌب والتعلٌم اإلداري المعاصر؟
إننا بكل شفافٌة ممكنة نرٌد أن نبحث عن موقع العرب فً عصر
العولمة الذي هو بحق عصر المعرفة ،عصر اقتصادٌات المعرفة وباألخص
لهذا اللقاء عن "المعرفة اإلدارٌة" وما ٌجب أن ٌفعلوه لٌصبح لهم موقع من
خالل االستفادة من اؼتنام الفرص المتاحة للتحرك واالنطالق بكل سرعة
وتسرٌع ،والذي ٌمكننا من ولوج العولمة والمعرفة لالنعتاق من القٌود
والحجب التً تسمّرنا فً أماكننا ونحن نعٌش فً خضمها بدالً من بقابنا
ؼرباء ،نستهلك وال ننتج ،نشاهد وال نشارك.
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ثانٌا ً مقدمة:
إن واقع المعرفة اإلدارٌة ومستقبلها فً الوطن العربً إجماالً
والمملكة العربٌة السعودٌة تخصٌصا ً ٌتلمس أولوٌات لمالمح الضعؾ
والقصور وٌتطلب تشخٌص األولوٌات اإلستراتٌجٌة والتحدٌات والمعوقات
ومن ثم فً الرإٌة المستقبلٌة للمشروع المستهدؾ بنهاٌة هذا البحث لتطوٌر
البنٌة األساسٌة للمعرفة اإلدارٌة بالتحدٌد الدقٌق .أإكد هنا أن هذا الموضوع
فٌه من المداخالت والتشابكات ما قد ٌإدي إلى الشتات وعدم التركٌز؛ مما
دعانً ألن استخدم تعبٌر "األولوٌات" الذي سؤركز علٌه بشكل كبٌر
وواضح قدر االستطاعة .فالمطلع على االحتٌاجات لإلصالحات الهٌكلٌة
المطلوبة للقطاع الحكومً وقطاع األعمال ومتطلبات البنٌة االرتكازٌة
والنظم واإلجراءات للقطاعٌن ،بما فً ذلك التعلٌم والتدرٌب والتوظٌؾ
ٌجابه بكم هابل من التحدٌات للمدٌرٌن فً هذا الوطن تصب دون أدنى شك
فً واقع ضعؾ المعرفة اإلدارٌة الذي نحن بصدده .وألننً سؤركز على
األولوٌات فقط ،فإننً أعتذر إلؼفال بعض القضاٌا والتحدٌات النشاطٌة
الجتهادي بؤولوٌات تتعلق فقط بضعؾ ملحوظ فً نقل وتطوٌع وتطبٌق
وتوطٌن المعرفة اإلدارٌة العالمٌة وتشعباتها فً اإلدارة اإلستراتٌجٌة والقٌادة
اإلدارٌة وإدارة التؽٌٌر واإلصالح اإلداري المستهدؾ.
علٌنا أن نقر بداٌة أنه ال ٌوجد نموذج عالمً واحد شامل للتنمٌة
الشاملة ،سوا ًء كان ذلك النموذج قطاعٌا ً أو قطرٌا ً أو قومٌا ً أو معتمداً على
ملكٌة الدولة أو االقتصاد الحر .وإنما هناك شروط أولٌة عامة ٌتعٌن توفٌرها
إذا أرٌد لنموذج تنموي أن ٌحقق الؽاٌة الربٌسٌة منه ،أال وهً العمل للوفاء
باالحتٌاجات األساسٌة للمواطنٌن ،ورفع مستوى معٌشتهم با ّ
طراد.
ومن منطلقنا فً البداٌة بؤن مفهوم التنمٌة فً معظم الحاالت اقتصر
على استٌراد اللفظ ضمن المستوردات العدٌدة من الخارج ،أي بالترجمة ال
بالتعرٌب ،فقد استخدم المنظرون والمترجمون التنمٌة والتطوٌر كؤنهما
ٌعنٌان المعنى والمفهوم نفسٌهما ،علما ً بؤن النمو عملٌة عفوٌة تحدث فً
المجتمع ومكوناته .فالطفل الصحٌح والمعوق ٌنموان طوالً وعرضاً ،ولربما
نما المعوق نمواً أكبر من نمو الطفل الصحٌح ،وازدٌاد ونمو األراضً
الزراعٌة على حساب انحسار النمو فً مصادر المٌاه قد ٌإدي إلى قبول
فرضٌات الدراسة التً قدمها مركز الدراسات الدولٌة واإلستراتٌجٌة
بواشنطن من أن المٌاه ستكون مصدر القلق الربٌسً فً العالم العربً .وإن
كان لنا مثال آخر ٌدل على تناقص التنمٌة عندما ٌتردد أن زٌادة عدد السكان
فً أمرٌكا وكندا وأسترالٌا والٌابان تعتبر من أهم مصادر التنمٌة
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االقتصادٌة ،بٌنما ٌقول بعض المنظرٌن اآلخرٌن إن زٌادة عدد السكان فً
الهند ومصر والباكستان هً أهم معضلة تجابه التنمٌة.
إن هذا التحدي األول الذي ٌجابهنا إذن فً تحدٌد مفهوم التنمٌة
والتطوٌر الشامل المتوازن والمستدام والمستهدؾ؛ ألن النمو السكانً
المتزاٌد بوتٌرة قد تصل إلى ضعؾ النمو االقتصادي ٌتطلب إستراتٌجٌات
إصالحٌة هٌكلٌة مإدٌة إلى توازن ،على األقل ،ما بٌن النمو المستهدؾ
لٌكون أكثر وأكبر من النمو السكانً .ولعل االطالع على تعرٌؾ أطلقه
الدكتور علً الكواري منذ ما ٌزٌد على عشرٌن عاما ً لمفهوم التنمٌة
المستهدفة والمستدامة قد ٌساعدنا على إٌضاح المفهوم بقوله:
" إن التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة الشاملة عملٌة
مجتمعٌة واعٌة ،وموجهة إلٌجاد تحوالت هٌكلٌة تإدي إلى
تكوٌن قاعدة وإطالق طاقة منتظمة فً متوسط إنتاجٌة
الفرد وقدرات المجتمع ضمن إطار من العالقات
االجتماعٌة ٌإكد االرتباط ما بٌن المكافؤة والجهد .وٌعمّق
متطلبات المشاركة ،مستهدفا ً توفٌر االحتٌاجات األساسٌة
وموفراً لضمانات األمن الفردي واالجتماعً والقومً ".
إن التحدي لواقع اإلدارة العربٌة الشمولٌة من منظور مفهوم التنمٌة
والتطوٌر المستهدؾ نابع من عدة محاور مرتبطة بهذا التفكٌر اإلستراتٌجً
لرإٌة مستقبلٌة لما ٌجب أن ٌكون علٌه مستقبل المعرفة اإلدارٌة وإداراتها
وشإونها وشجونها.
ثالثاً :مفهوم اإلدارة
مابة عام ونٌؾ مرت منذ ظهور نظرٌة اإلدارة الشمولٌة فً الؽرب
التً كانت وال زالت تهدؾ لتحقٌق الفعالٌة واإلنتاجٌة وتقلٌل المخاطر
والتركٌز على التخصص واالهتمام بالوقت وقٌاس العمل وتحدٌد معدالت
األداء .كانت االنطالقة منسجمة مع التطور التقنً آنذاك فً اختراع اآللة
البخارٌة وما تبعه باختراع اآللة االحتراقٌة ،ومن ثم اختراع الحاسوب.
اإلدارة إذن نشؤت وتطورت فً الؽرب ونتاج مجتمعها وتؽ ٌّر العالقات فٌه.
وكان من الطبٌعً انتقال المفاهٌم واألسس اإلدارٌة إلى حٌز التطبٌق فً
القطاعٌن الحكومً وقطاع األعمال إبان الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة
لتحقٌق اإلنتاجٌة وإحكام الصلة ما بٌن التكلفة والعابد .وكانت النظرٌات
اإلدارٌة تتتابع مع التطور العلمً والتقنً عبر التوسع الكبٌر فً إنشاء
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كلٌات العلوم اإلدارٌة والمحاوالت الجادة لتحوٌل المعرفة اإلدارٌة إلى
ممارسات عملٌة.
فالموجة األولى ( )7020 – 7000ركزت على اإلدارة العلمٌة فً
التخصص والهرمٌة وقٌاس العمل وإعداد األسالٌب واإلجراءات وصوالً إلى
تحدٌد التكلفة والعابد .وجاء الموجة الثانٌة ( )7010 – 7020فً النمو
المذهل فً اإلنتاج وظهور الشركات المساهمة الكبرى والشركات المتعدٌة
الجنسٌة بظهور كم هابل من النظرٌات اإلدارٌة مثل اإلدارة باألهداؾ
والالمركزٌة .وكانت الموجة الثالثة ( )7000 – 7010بظهور نظرٌات
التنظٌم والتمٌز ،وفوق كل ذلك الترجمة للمفاهٌم النظرٌة فً اإلدارة
الٌابانٌة .وجاءت الموجة الرابعة الحالٌة ( – 7000حتى اآلن) التً ظهرت
خاللها االندماجات واالستحواذ والتكتالت لمقابلة موجة العولمة ومساهمات
مفكرٌن فً اإلدارة تركز على المشاركة والعمل الجماعً وااللتزام
والتحالفات والهندرة والمٌزة التنافسٌة والذكاء العاطفً ،وفوق كل ذلك
التركٌز على القٌادة اإلدارٌة كنظرٌة ومفهوم وقواعد وترابطها مع
الدراسات اإلستراتٌجٌة اإلدارٌة.
ٌتضح مما سبق أنه خالل المابة عام األخٌرة تطورت اإلدارة فً
العالم الؽربً نظرٌا ً وتطبٌقٌاً ،وذلك الرتباطها بالتقدم التقنً وتالحمها مع
التطورات االجتماعٌة ضمن خط بٌانً واضح .وقد تم ذلك من خالل اعتماد
الممارسة أساسا ً لنظرٌة إدارٌة متجددة باستمرار ومطبقة بشكل واسع ،وهذا
مما أحدث مشتقات إٌجابٌة فً قطاع األعمال واالقتصاد الكلً فً دول
الؽرب .وما صدور الكتب العدٌدة لإلدارٌٌن األمرٌكٌٌن الذٌن ٌثرون اإلدارة
حً لذلك ،إذ تطالعنا تلك الكتب بمبٌعات تصل
بخبراتهم وتجاربهم إال مثال َ
إلى خمسة مالٌٌن نسخة من الكتاب الواحد ،وهذا ما ٌعطً داللة حٌة
لالهتمام الواسع بالمعرفة اإلدارٌة .إن هذا االهتمام المكثؾ ٌإدي إلى التعلم
المستمر والتؽٌٌر اإلٌجابً اللذٌن ٌإكدان حٌوٌة المإسسة االقتصادٌة
وتج ّددها بما ٌواكب العصر وٌحقق الربحٌة واالستمرارٌة فً ظل المنافسة
التً هً قاعدة االقتصاد الحر .وٌالحظ كذلك أن الهدؾ والوسٌلة دابمة
التؽٌٌر بشكل ٌواكب سرعة التقدم التقنً وسرعة التعلم من البٌبة المحٌطة؛
ألن عصرنا هو عصر السرعة فً اللحاق بكل جدٌد فً اإلدارة .ومن
المالحظ أٌضا ً فً الكتابات اإلدارٌة المعاصرة التركٌز الواضح على القوى
العاملة ،وتشجٌعها على قبول هذا التجدٌد والتؽٌٌر تحقٌقا ً للتطوٌر المنشود.
أما فً عالمنا العربً ،ونحن فً المملكة العربٌة السعودٌة جزء من
هذا العالم العربً ،فإن ما حدث خالل تلك المدة ٌتصؾ بالرتابة والتؤخر عما
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شهده الؽرب من معرفة وتطبٌقات إدارٌة عملٌة .لقد ظهرت أولى الكتابات
العربٌة اإلدارٌة ،جزءاً من الدراسات القانونٌة ،مع بداٌة القرن الماضً ،ثم
انتقلت إلى كلٌات العلوم السٌاسٌة ومن ثم إلى كلٌات التجارة .وكانت منذ
نشؤتها واقعة تحت تؤثٌر عاملٌن :أولهما ،الترجمة الحرفٌة من الكتابات
الؽربٌة ،وثانٌهما ،التركٌز على الكتابات التً تنطبق وتتماثل مع احتٌاجات
اإلدارة العامة أو اإلدارة الحكومٌة .فكان المترجمون ٌتدخلون فً النص
الذي ٌترجمونه – باإلضافة والحذؾ – حسبما ٌالبم ثقافتهم وأهواءهم،
وكانوا فً أحٌان كثٌرة ٌستعرضون موضوع اإلدارة من مدخل قانونً أو
سٌاسً ،أو من مدخل اإلدارة العامة أو اإلدارة الحكومٌة .ومع كل هذه
السلبٌات ،فقد تطورت الكتابات اإلدارٌة نتٌجة ازدٌاد منحنى التعلم
واالحتكاك بالثقافات الجدٌدة والمختلفة واالحتكاك بؤسالٌب إدارة األعمال
لعدد كبٌر من الدارسٌن من العالم العربً خالل العقود الثالثة المنصرمة؛
مما أدى إلى التحسن التدرٌجً ،مع إحداث نقلة نوعٌة جزبٌة نشهدها فً هذا
الوطن مع بداٌة األلفٌة الثالثة.
إن واقع المعرفة اإلدارٌة فً الوطن العربً كله أخذ منهج اإلدارة
العامة ) (Administrationالتً ازدهرت فً الؽرب بعد الحرب العالمٌة
ً
وخاصة فً اإلدارة الحكومٌة بحكم الواقع والقدرة المالٌة للحكومات،
األولى
إال أنها فً الوقت الحاضر وفً الؽرب بالذات تتخذ منهجا ً ونهجا ً بتركٌزها
على إدارة األعمال أو اإلدارة التنفٌذٌة ) (Managementالتً تختلؾ
جذرٌا ً عما نقوم بتعلٌمه بكلٌات العلوم اإلدارٌة .ولهذا كله لدٌنا كم هابل من
اإلدارٌٌن العمومٌٌن ) (Administratorsنهجهم فً تٌسٌر األمور
بالروتٌن والبٌروقراطٌة والتراخً والتكاسل واالسترخاء.
واقع المعرفة اإلدارٌة فً العالم تؽٌر إلى منهج (إدارة األعمال أو
اإلدارة التنفٌذٌة –  )Managementفً السرعة والمرونة والشفافٌة
وشتان ما بٌن النوعٌن من المدٌرٌن .إن المستقبل والطموح بمقابلة التحدٌات
ٌتطلب منهجا ً ونهجا ً من المدٌرٌن التنفٌذٌٌن ) (Managersولٌس بؤي
حال سٌتمكن اإلدارٌون العمومٌون ) (Administratorsمن التفاعل؛ ألن
نهجه ال ٌضٌؾ أي قٌمة وعمله مُهدر ،بٌنما نحن بحاجة إلى منهج ونهج
المدٌرٌن التنفٌذٌٌن بالعمل المضٌؾ للقٌمة لتحقٌق التنمٌة المتوازنة
والمستهدفة والمستدامة .إننا بحاجة ماسة إلى إستراتٌجٌة منهجٌة بالتعلٌم
والتدرٌب والتعلم الذاتً لمفاهٌم اإلدارة التنفٌذٌة فً القٌادة اإلستراتٌجٌة
وإلهاب المشاعر والعواطؾ نحو التطوٌر المستدام ،ولسنا بحاجة مطلقا ً لما
كان ٌطلق علٌه (اإلدارٌٌن العمومٌٌن) .وأرجو أن ال ٌصب جام الؽضب من
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الكثٌرٌن على اجتهادي هذا؛ ألن الواقع العالمً الٌوم للقطاع الحكومً
وقطاع األعمال قد انطلق من عقاله نحو منهج اإلدارة بمفهوم اإلدارة
التنفٌذٌة الذي نحن بصدده .إنها رإٌة ذات أهمٌة قصوى فً التعلٌم
والتدرٌب والتثقٌؾ المستدام لشاؼلً وظابؾ اإلدارة العلٌا ال ٌجب أبداً
إؼفالها ،ومن الضرورة الحتمٌة تؽٌٌر المناهج التعلٌمٌة فً الجامعات بهذا
الوطن فً هذا االتجاه المعاصر.
إن مستقبل المعرفة اإلدارٌة فً هذا الوطن مرتبط ارتباطا ً وثٌقا ً
بتؽٌٌر العقلٌة اإلدارٌة أوالً باإلسراع والتسرٌع فً اإلصالحات الهٌكلٌة
الضرورٌة فً قطاعً الحكومة واألعمال .فاإلسراع بالتخصٌص أصبح
مطلبا ً وضرورة حتمٌة ألنه ال ٌمكن تطوٌر المنظومة الشاملة وإحداث هذه
التؽٌٌرات فً حالة انعدام المعرفة والمهارات والسلوك ووجهات النظر
اإلٌجابٌة وأخالقٌات العمل الجاد والنظام والتنظٌم والضبط والربط .إن
الممارسة الفعلٌة لكل هذه المنظومات فً دول شرق آسٌا المسماة بالنمور
الستة كدول ناشبة كان مصدراً للتنمٌة المستهدفة فٌها ،وال مجال لهذا الوطن
إال بالصحوة واالبتعاد عن االسترخاء والتكلـ ّس الذي ال زال واقعا ً إدارٌا ً
مُعاشاً .أن جدوى انتقال وتطوٌع وتطبٌق المعرفة اإلدارٌة العالمٌة أصبح
أكثر من مطلب لمقابلة احتٌاجات التنمٌة المستهدفة والمستدامة.
رابعاً :مفهوم انتقال وتطوٌع وتوطٌن المعرفة اإلدارٌة
ً
بداٌة بالعصر األول البدابً ونشاطه
تطورت الحضارة اإلنسانٌة
"الصٌد" باستخدام عضالت اإلنسان إلى العصر الثانً المسمى بعصر
الزراعة الذي أخذ نفس النشاط اإلنسانً .ابتدأ بعدها العصر الثالث بالعصر
التجاري ونشاطه المعرفة باألسواق وطرق المواصالت وأنواع البضابع
المطلوبة ،وهذا كذلك اتسم بمنهج االستعمار للدول عن طرٌق التجارة .كل
عصر من هذه العصور أخذ آالؾ السنٌن إلى أن جاء العصر الرابع أال وهو
عصر الصناعة فً نهاٌة القرن السادس عشر الذي بحق أسموه عصر
الطاقة والمٌكنة والذي استمر حتى منتصؾ القرن العشرٌن تقرٌباً .جاء
العصر الخامس الحالً أال وهو عصر المعلوماتٌة وتقنٌة الحاسوب وتقنٌة
المعلومات أو بالتسمٌة الشمولٌة بعصر المعرفة .جمٌع العصور السابقة
األربعة اعتمدت على عضالت اإلنسان تقرٌبا ً ماعدا عصر الصناعة الذي
اعتمد بشكل كبٌر على الطاقة والمٌكنة إلى جانب عضالت اإلنسان .أما
العصر الحالً فهو عصر المعرفة الذي ٌعتمد على طاقة الفكر وال مجال
للعضالت فٌه؛ ألنه عصر المعرفة الظاهرة والضمنٌة أو الكامنة أو عصر
اقتصادٌات المعرفة أو عصر رأس المال الفكري.
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نع بكل اهتمام كتابات بٌتر دركر عندما استشرؾ ظهور طبقة
لم ِ
"عمال المعرفة" قبل أربع عقود ،لم نفهم مقاصده وؼاٌاته آنذاك فً العالم
النامً ألنه كان ٌركز ) (Focusعلى هذه التوجه الذي كان له مفاهٌمه
واهتماماته فً اإلدارة الؽربٌة .المعرفة ،أي معرفة وألؼراضنا المعرفة
اإلدارٌة تتكون من جزأٌن :أحدهما المعرفة الظاهرة وهذه تنعكس فٌما ٌقال
وٌكتب و ٌُنقل عن طرٌق النشر بالكتب والمجالت اإلدارٌة المتخصصة،
والثانً بالمعرفة الضمنٌة الكامنة بعقول اإلدارٌٌن والمرتبطة بؤصول ؼٌر
ملموسة فً الخبرة والقدرة للحكم على األمور ونفاذ البصٌرة والرإٌة
والمهارة ،وفوق ذلك كله بالسمات القٌادٌة اإلدارٌة .فاالهتمام اإلداري
الؽربً بالشركات الؽربٌة على وجه الخصوص ،ركز جهوده بشكل كبٌر
على رأس المال الفكري الذي اعتبروه أصوالً ؼٌر ملموسة تمثل قٌمة
للشركة على الرؼم من عدم تواجدها المادي ،وٌقع ضمنها براءات االختراع
والعالمات التجارٌة وحقوق الطبع ،وما إلى ذلك .كما اهتمت المعرفة
اإلدارٌة الؽربٌة بما ٌسمونه اإلدراك المعرفً للموظفٌن ،وكٌؾ ٌمكن
للشركة مثالً التحكم بمعرفة ومعلومات موظفٌها (عمال المعرفة) بؽرض
االستخدام األمثل لهذه المعرفة الكامنة وتسخٌرها لخدمة الشركة والتً
تمنحها مٌزة تنافسٌة كعنصر أساسً للنجاح والتمٌز؟
فالبناء التراكمً للمعرفة فً الدول الؽربٌة ٌشٌر إلى إنفاق سخً
متوسطه  %2.4من إجمالً الدخل القومً ،وما تنفقه هذه الشركات العمالقة
المتعددة الجنسٌة على برامج التدرٌب والتعلٌم داخل الشركة وخالل العمل
تصل نسبته إلى  %4.5من الدخل القومً .إن ما تنفقه أمرٌكا والٌابان
ودول أوروبا والصٌن على برامج التراكم المعرفً ٌصل إلى ()7505
ترٌلٌونات دوالر ،وهذا ٌفوق موازنات أكثر من مابة دولة من دول العالم
الثالث ،كما ٌشٌر بذلك مقال للدكتور عبدالستار ٌوسؾ بمجلة اإلداري
الصادرة عن معهد العامة بسلطنة عُمان فً دٌسمبر .4005
إن التوجه العالمً المعاصر إلى تكوٌن مخزون المعرفة اإلدارٌة
وإدارته ٌمكن فً إحداث وظابؾ قٌادٌة علٌا بهذه الشركات باسم الربٌس
التنفٌذي للمعرفة ) (Chief Knowledge Officerأو الربٌس التنفٌذي
للمعلومات ) (Chief Information Officerوالهادفة أساسا ً إلى
االحتفاظ بالعاملٌن ،إلى جانب تنظٌم اإلدراك المعرفً ونقل هذه المعرفة
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الضمنٌة والكامنة برإوس وعقول وفكر العاملٌن إلى أن ٌتم تسخٌرها لخدمة
الشركة.
هذه المعرفة اإلدارٌة تجمع بٌن ثناٌاها تقنٌة ونظم المعلومات اإلدارٌة
إلى جانب الفكر اإلداري والتجاري والتسوٌقً اإللكترونً المعاصر ورأس
المال الفكري والمنافسة المعرفٌة التً أصبحت اآلن قوة الدفع المحققة للمٌزة
التنافسٌة كوسٌلة الكتساب أكبر حصة من السوق العالمً .فامتالك هذه
الحزمة المعرفٌة أصبح جزءاً أساسٌا ً من رأسمال الشركات العالمٌة ،بمعنى
أنه أصبح من أصول الشركة ومعٌاراً أساسٌا ً لألداء والتنافسٌة ومنطلق القوة
الدافعة .أطلقوا على هذه المعرفة اإلدارٌة بالمٌزانٌة العمومٌة مصطلح
(رأس المال الفكري) أو (رأس المال المعرفً) وقسّموه إلى ثالث موجودات
وهً :رأس المال اإلنسانً ،ورأس المال الهٌكلً ،ورأس المال الزبونً.
فكٌؾ لنا فً العالم العربً ،من منطلق فكري إداري ،فً نقل وتطوٌع
وتوطٌن وإنتاج هذه المعرفة اإلدارٌة بكل استخداماتها الممكنة ،بمعنى أن
نستثمر مستقبالً فً تكوٌن هذه المعرفة؟ لقد ثبت أن استثماراتنا على مدى
القرن العشرٌن فً نقل المعرفة اإلدارٌة بنظرٌاتها وآلٌاتها ونماذجها لم تإد
إلى أي انتقال ٌُذكر .إن المتطلع إلى تجربة الدول الؽربٌة ٌفاجا بالفجوة ما
بٌن الدول الناقلة والدول التً نقلت هذه المعرفة اإلدارٌة المبتورة ،كما
ٌكتشؾ الفجوة بٌن الدول العربٌة نفسها كذلك.
فالمعرفة اإلدارٌة تعتبر فكراً عالمٌا ً ،ومن الخطؤ القول إنها ؼربٌة
صرْ فة أو قدٌمة ومعاصرة؛ ألن التراكم المعرفً ال ٌمكن تصنٌفه لشعب
محدد ،مع اعترافنا بؤن أؼلب ما ٌتم تداوله من معرفة إدارٌة قد تولّد ونشؤ
فً القارتٌن األمرٌكٌة واألوروبٌة .كما أن هذه المعرفة متجددة كذلك لما
نراه الٌوم من تصدٌر لبعض األفكار اإلدارٌة الٌابانٌة للقارة األمرٌكٌة التً
شعرت بخٌبة أمل أمام هذه المنافسة الحادة التً تمارسها الٌابان فً عقر
دارهم .وباإلمكان القول إذن :إن هذه المعرفة اإلدارٌة ذات صبؽة ومنشؤ
ؼربً ،إال أن استٌرادها لم ٌتم كحزمة متكاملة بافتراضاتها الكامنة
والضمنٌة التً نفتقد لها فً عالمنا العربً ،كما أسلفت .ولهذا فإن التوجه
نحو النقل والتطوٌع والتوطٌن ٌفترض األخذ بهذه االفتراضات الكامنة كما
فً دول المنشؤ وصوالً إلى تحقٌق أهداؾ التنمٌة ،بإذن هللا.
إن انتقال المعرفة اإلدارٌة للدول العربٌة عن طرٌق الشركات
المتعددة الجنسٌة لم ٌلق االهتمام واألولوٌة من خالل عقود االمتٌاز والتشؽٌل
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والتنفٌذ إال فً حاالت قلٌلة نادرة بشركات الزٌت .فقد أجرٌت بحثً لدراسة
الدكتوراه عن هذا اال نتقال المعرفً اإلداري قبل ربع قرن وتم نشره من
دار نشر أمرٌكٌة أدعً بكل تواضع أنها تجربة ناجحة فً تدرٌب المواطنٌن
على رأس العمل ،وماثلة للعٌان بشركات الزٌت العاملة مثل آرامكو
والتابالٌن وجبتً والزٌت العربٌة الٌابانٌة آنذاك .كما أن تجربة الٌابان بعد
الحرب العالمٌة الثانٌة ماثلة للعٌان فً فرض واضح لتعٌٌن مواطنٌن
مرافقٌن للخبراء والمدٌرٌن األجانب أدى إلى ما وصلت إلٌه الٌابان فً
العصر الحدٌث .والدعوة قابمة اآلن لتوطٌن هذه المعرفة من خالل
إستراتٌجٌة بمنح مزاٌا تفضٌلٌة للشركات األجنبٌة ،شرقٌة أو ؼربٌة،
لتوظٌؾ المواطنٌن لهدؾ ربٌس هو انتقال وتوطٌن المعرفة الضمنٌة لبنابها
وتكوٌنها وتراكمها بالتحسن التدرٌجً ،بإذن هللا ،من خالل التدرٌب على
رأس العمل.
خامساً :افتراضات المعرفة اإلدارٌة
لنكن منصفٌن كذلك وبشكل أكثر واقعٌة وبشفافٌة متناهٌة فإن اإلدارة،
ً
وخاصة فً الدول النامٌة وبشكل أوضح فً أقطار الوطن العربً وفً
المملكة العربٌة السعودٌة كذلك ،هً مهنة الجمٌع .ولنكن أكثر واقعٌة ونقول
لقد أصبحت اإلدارة حقالً علمٌا ً وفلسفٌا ً استبٌحت حرمته ،وانتمى إلٌه من ال
ٌمت له بصلة .كما ظن الكثٌرون أن اإلدارة عمل سهل ٌمكن لكل من ٌلم
بالقراءة والكتابة مزاولته بنجاح .إن هذه اآلفة الكبرى كذلك تؤتً من كون
معظم المدٌرٌن ٌجهلون اإلدارة ،ال بل ٌجهلون جهلها.
وٌمكننا القول بؤن جمٌع البالد العربٌة ،ونحن جزء منها فً المملكة
العربٌة السعودي ،لٌس لها دراٌة فً اإلدارة؛ ولهذا تفشت ظاهرة األمٌّة
اإلدارٌة التً نتج عنها ممارسات ؼٌر سوٌة وضعؾ فً اإلدارة واإلنتاجٌة
والفعالٌة وؼٌاب التخطٌط والهٌكلة ونظم التقٌٌم والحوافز والمعلومات
وتفشً المركزٌة ،بما ٌجعل التؽٌٌر وإدارته من األمور المستحٌلة.
عندما ظهرت النظرٌات اإلدارٌة واقعا ً للمجتمع المعرفً العالمً التً
نتعامل بها ومعها فً اإلدارة ألننا نقوم بتعلٌمها والتدرب علٌها واقعا ً
ملموسا ً ،فإنها قد بنٌت على افتراضات ال مجال لنقاشها .ال ٌمكن لنا أن
نتحدث عن موضوع اقتصادي دون أن نفترض قانون الندرة ،وال ٌمكن لنا
أن نتطرق لمفهوم محاسبً دون افتراض المدٌن والدابن ،وبدونهما ال جدوى
من إلؽاء أو تجاهل أو االبتعاد عن هذه الفرضٌات .فجمٌع النظرٌات
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اإلدارٌة أو المعرفة اإلدارٌة انطلقت من افتراضات ثابتة وتشكل فً مجملها
القالب والرموز للمعرفة اإلدارٌة ،أو أي نظرٌة فً العلوم اإلنسانٌة
بعناصرها الثمان التالٌة للفكر اإلداري العالمً.
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ترجٌع األثر
التحليل
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فالتحلٌل المنطقً لألمور المحٌطة بهذا الفكر اإلداري العالمً انطلق
من عقاله ضمن افتراضات أساسٌة ال مجال للنقاش فٌها بخصوص انفصال
ملكٌة الشركة عن إدارتها ،ومفهوم الوقت وااللتزام باالستفادة المثلى فً
استخدامه للعمل والضبط والربط وتوازن المصالح واالبتعاد عن تضارب
المصالح ،وؼٌرها من الحقابق واالفتراضات السلوكٌة التً قد ال نعطٌها
حقها خالل النقل والتطوٌع والتطبٌق للفكر اإلداري العالمً .وٌلً هذه
االفتراضات مفاهٌم وأسس جوهرٌة ضمن فلسفة مستحكمة فً التخطٌط
والتنظٌم والتنسٌق والرقابة ،وٌلٌها بالطبع المبادئ واألسس والقواعد
واألحكام واألسالٌب بهذا الترتٌب .وللتٌسٌر هنا فإن الفكر اإلداري العالمً
ٌمر بثمان مراحل مبتدبا ً بالتحلٌل المنطقً ومن ثم االفتراضات التً ال نقاش
حولها ومن ثم المفاهٌم والفلسفات ٌلٌها المبادئ وبعدها األسس واألحكام
منتهٌا ً باألسالٌب.
وال شك فً أن النقل الممارس للفكر اإلداري العالمً منذ ما ٌزٌد
على ستٌن عاما ً إلى العالم العربً قد ابتدأ بالترجمة من مرحلة المبادئ،
المرحلة الخامسة ،دون األخذ بعٌن االعتبار لما سبقها من مراحل جوهرٌة
مفتاحٌه .إن الفكر اإلداري العالمً وؼٌره من النظرٌات فً العلوم اإلنسانٌة
وحتى العلمٌة البحتة افترضت بعض العناصر على أنها كامنة وضمنٌة وال
ضرورة لمناقشتها أو حتى طرحها ،أود أن أتطرق إلٌها ألنها تشكل واقعا ً
لإلدارة فً العالم العربً ٌحتاج إلى تصحٌح سلوكً من أجل مستقبل أفضل.
إن التنمٌة والتطوٌر الشمولً عماده السلوك ،وقد توصل عدد كبٌر من
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الباحثٌن بؤن المال والمعدات والتقنٌة عناصر ساكنة ما لم تجد من اإلنسان
تفعٌالً للنظام ) (Orderوالتنظٌم ) (Organizationواالنضباط
) (Disciplineوالتعلٌم ) (Educationألن هذه العناصر هً ركٌزة
ومفتاحٌة التنمٌة ،وقد ثبت بالفعل توافرها فً ( )71دولة ال ٌتوافر بها
ثروات طبٌعٌة نمت وتطورت كونها نابعة من سلوك إٌجابً ووالء وانتماء
للوطن نابع من فكر إداري تم تطوٌعه وتطبٌقه ضمن هذه المنظومة من
العناصر األربعة الكامنة.
فاالفتراض األول التخطٌطً فً قدرة الفرد على تحقٌق الذات والثقة
بإمكانٌاته وقدرته على تقرٌر مصٌره الوظٌفً من خالل العمل الجاد
واستخدام النظام واالنضباط فً عمله والنابع من قٌم وأعراؾ وعادات .إال
أن واقعنا اإلداري ال ٌعكس هذه الفرضٌة فٌما إذا أمعنا النظر فً األنموذج
التطبٌقً الحالً فً العالم العربً .فالموظؾ ؼٌر قادر على تحقٌق الذات
ألن مصٌره مرتبط بربٌسه من جهة وبالشللٌة والتلمٌع والعالقات الشبكٌة
) (Networkingأو اللوبً الذي تمكن من استحداثه؛ ولهذا نجد بٌن
ظهرانٌنا بعض المدٌرٌن ضعٌفً األداء .إن تحقٌق الذات والمصٌر كفرضٌة
كامنة وضمنٌة هً أساس ومنطلق عملٌة التخطٌط ال محالة وإذا استمر
إؼفالها فإن الواقع اإلداري الحالً سٌدوم .وٌرتبط بهذا االفتراض التخطٌطً
االحترام والوفاء بااللتزام؛ ألن الخطة التزام بالتنفٌذ خالل وقت محدد .وال
أرٌد أن أتوسع فً السلوكٌات المرتبطة بااللتزام بالمواعٌد أو بدفع قٌمة أو
بتسلٌم البضاعة أو حتى حسابات التكلفة والعابد ألنها جلها قاعدة ارتكازٌة
لإلدارة .وهذا ٌقودنا دون شك الحترام وتقدٌر الوقت على أنه عنصر ذو
قٌمة مادٌة ومعنوٌة .وٌالحظ هنا أن تقرٌر المصٌر والوفاء بااللتزام وتقدٌر
الوقت وحسابات التكلفة والعابد كلها تصب فً خانة التخطٌط الذي بدون
افتراض توافرها ال جدوى من التخطٌط .إن إدارة الوقت وأهمٌته وجدوى
تقنٌنه كجزء من الرإٌة المستقبلٌة سٌكون أحد أعمدة هذا المشروع
المستهدؾ فً الجزء األخٌر من هذا البحث.
واالفتراض الثانً التنظٌمً بانفصال تملك الشركة عن إدارتها مما
أدى لظهور ونمو الشركات المساهمة فً العالم وظهور الحاجة إلى فبة
المدٌرٌن والتً تعمل لتحقٌق األهداؾ مقابل أجر واالبتعاد عن تضارب
المصالح لمالكٌها بإدارتها .وهذا االتجاه حقق كذلك ظهور طبقة المساهمٌن
مما أدى لتحقٌق الرأسمالٌة الشعبٌة .هذا المنهج والنهج أعطى هذه الفبة من
المدٌرٌن الدافع والحافز لتطبٌق المعرفة اإلدارٌة وصوالً إلى تحقٌق أهداؾ
المساهمٌن والعاملٌن والمجتمع الكلً على حد سواء .فالواقع العملً لإلدارة
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العلٌا فً العالم العربً ال ٌتفق وهذا االفتراض بعد ،وستبقى مهنة اإلدارة
ساكنة ما دام القٌّمون على هذه الهٌبات والمإسسات والشركات ٌرون أن
االنفصام ما بٌن التملك واإلدارة صنوان ،وما دامت الوظابؾ العلٌا حكراً
على أصحاب الشركة دون أي اعتراؾ وتطوٌر لمهنة اإلدارة التً أصبحت
احترافا ً فً الؽرب منذ قرن.
أما االفتراض الثالث التوجٌهً والتنسٌقً والرقابً على حد سواء
فٌتمثل فً منهج الجدارة بتعٌٌن األفضل واألجود وفصل ؼٌر الجدٌر
والترقٌة باالنتقال العمودي وكذلك االنتقال األفقً لنشاطات أخرى وااللتزام
بالعمل الجاد ،والتً نتج عنها نهج وتفوٌض السلطة مع الصالحٌات وتحدٌد
المسإولٌات والتحفٌز واحترام السلطة واإلدارة باألهداؾ والعمل الجماعً
واإلدارة باالستثناء والتً فور أن ٌتم افتراضها وتنفٌذها نكون قد هٌؤنا التربة
الخصبة لقنوات التنمٌة والتطوٌر الشمولً .ولإلثراء هنا عن جدوى افتراض
هذه العناصر فإن اإلدارة باألهداؾ كنظرٌة جزبٌة قد صدر قرار جمهوري
فً مصر من أعلى سلطة بتطبٌقه فً السبعٌنات من القرن الماضً على
األجهزة الحكومٌة كافة والذي ٌفترض وضوح األهداؾ العامة والجزبٌة
للنشاط وحتى الفردٌة ،كما ٌفترض تفوٌض السلطة إلى جانب الحوار الب ّناء
وحرٌة إبداء الرأي بٌن الربٌس والمرإوس على األهداؾ الفردٌة خالل فترة
زمنٌة بمساهمته وقٌاس األداء بالعطاء الفعلً والمنجزات مقارنة بالمتفق
علٌه .إال أن األنموذج التدمٌري بالسلوك السلبً المركزي للمدٌرٌن لم ٌقبل
بشكل مطلق هذه االفتراضات ونهجها؛ مما أدى لفشل تنفٌذ هذه المعرفة
اإلدارٌة برمتها .رأى الرإساء والمدٌرون فً تنفٌذ اإلدارة باألهداؾ
وافتراضاتها القضاء على هٌبتهم ومركزٌتهم؛ مما أدى لدٌمومة ضبابٌة
األهداؾ وانعدام المسإولٌة والمحاسبٌة واإلبقاء على المحسوبٌة ،بمعنى أنه
لم ٌوافق المدٌرون على الجلوس مع موظفٌهم لالتفاق على األهداؾ من
منطلق أن هذا ٌقضً على هٌبتهم !.
فإذا لم تتوافر هذه االفتراضات فً أخالقٌات العمل والنظام والتنظٌم
والضبط والربط واالفتراضات العدٌدة التً تصب معظمها أساسا ً للمعرفة
اإلدارٌة ،فإن المعرفة اإلدارٌة بمبادبها ومفاهٌمها وأسسها وتطبٌقاتها تعتبر
ساكنة والعمل مهدر وال قٌمة مضافة منه ،وتستمر لعبة األوانً المستطرقة
بابتعادنا عن التنمٌة المستهدفة والمستدامة.
سادسا ً  :مفهوم العولمة
كٌؾ لنا أن نكتسب معرفة مبسّطة ومٌسرة للعولمة من منظور
المعرفة اإلدارٌة؟ دون الدخول فً متاهات العلوم اإلنسانٌة األخرى
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كاالقتصاد والسٌاسة والقانون واإلدارة العامة ،ألن لكل هذه التخصصات
منظوراً آخر ٌهاجم أو ٌعادي أو ٌدافع وٌناصر ،وهذا ال ٌإدي بنا إلى نتابج
فً نهاٌة المطاؾ.
إن األولوٌة المنطقٌة والمنهجٌة بؤن نلج لموضوع العولمة ولوجا ً
متسقا ً وسلٌما ً قاصدٌن من ذلك عدم تقدٌم الموقؾ عن الفهم ،بمعنى أننا لن
نهاجم أو نعادي العولمة ولن ندافع عنها أو نناصرها ،بل نقدم اجتهاداً لفهم
العولمة ألنها أصبحت ه ّم المستقبل وهاجسا ً ٌسٌطر على األذهان .وفً فهمنا
لماهٌتها دون الدخول فً تعارٌفها ونشؤتها وتارٌخها ومصطلحاتها واآلراء
حولها ،بل بمكوناتها ومعطٌاتها وخصابصها وسماتها؛ ألنها لٌست شٌبا ً
جدٌداً بل هً تجدٌد لحركة دابمة .وألؼراضنا العلمٌة الخاصة بالمعرفة
اإلدارٌة ،فهً ظاهرة تارٌخٌة لنهاٌة القرن العشرٌن للنموذج األوحد فً
المعرفة اإلدارٌة المعروؾ بنظرٌة اإلدارة العلمٌة وبداٌة قرن جدٌد بالتوجه
لنماذج متعددة ظهرت فً الٌابان ودول النمور الستة ،وهذا هو ما نود أن
ً
بداٌة على أن العولمة
نركز علٌه فقط .من هذا المنطلقٌ ،مكننا أن نتفق
ظاهرة معاصرة ذات أبعاد تطبٌقٌة مركبة تحتاج إلى تفكٌك ومن ثم تجمٌع
مرة أخرى لتتناسب مع البٌبة اإلدارٌة العربٌة .لهذا كله نود أن نحدد مالمح
ظاهرة العولمة من منظور المعرفة اإلدارٌة محور اهتمام هذا المإتمر.
العولمة قدٌمة ،وٌمكننا تبسٌطا ً القول :إنها ابتدأت مع انبثاق عصر
المٌكنة من خالل ثالث موجات :الموجة األولى تعود إلى ما قبل القرن
التاسع عشر وحتى انتهاء الحرب العالمٌة األولى فً انطالق عصر المكننة،
أما الموجة الثانٌة فقد ابتدأت بعد الحرب العالمٌة الثانٌة من خالل ظاهرة
ؼٌر مركبة بنموذج لنمو إدارة األعمال األمرٌكٌة المعروؾ باإلدارة العلمٌة
أو نظرٌة تاٌلور فً اإلدارة أو الكفاءة اإلنتاجٌة ،أو بتبسٌط أكثر إٌضاحا ً فً
تنظٌم اإلنتاج والفصل ما بٌن التفكٌر والفعل ،أي بٌن اإلدارة والعاملٌن
المتخصصٌن فً اإلنتاج ،وبمعنى آخر النزوع إلى التحدٌد الضٌق لعمال
اإلنتاج بتنظٌم عملهم بطرٌقة واحدة فقط لإلنتاج الواسع إلى أعلى حد ممكن
من اإلدارة العلٌا من أجل زٌادة إمكانٌات اقتصادٌات الحجم والتً انتشرت
فً أرجاء الكرة األرضٌة كافة .بالطبع ال ٌمكن أبداً إنكار بروز الدور
األمرٌكً بخطة مارشال فً إعادة البناء ألوروبا المنهكة بعد الحرب
العالمٌة الثانٌة فً النمو ؼٌر المسبوق لإلدارة العلمٌة لتاٌلور وصوالً إلى
الكفاءة واإلنتاجٌة العالٌة واقتصادٌات الحجم فً جمٌع دول العالم الؽربً
واآلسٌوي .والمتطلع لتارٌخ شركات الزٌت األمرٌكٌة العاملة فً المملكة
العربٌة السعودٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ومن خالل مشروع مارشال
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ً
وخاصة من إٌطالٌا التً جاءت
ٌرى األعداد الهابلة من العمالة األوروبٌة
بهم الشركة األمرٌكٌة لبناء خطوط األنابٌب (التابالٌن) وؼٌرها من مشارٌع
البنٌة التحتٌة فً شركة أرامكو وسكة حدٌد المملكة العربٌة السعودٌة.
خالل الموجة الثانٌة فً تطبٌق قواعد مبادئ ومفاهٌم اإلدارة العلمٌة
فً اإلدارات الحكومٌة بجمٌع أنحاء العالم باستخدام أسواق محلٌة مقفلة
وحماٌة وإعانات وبرامج تصنٌع إلحالل الواردات تقودها الحكومات،
واألدهى من ذلك أن االتحاد السوفٌتً من خالل مركزٌة اإلنتاج واإلدارة
الستالٌنٌة كذلك طبق اإلدارة العلمٌة ذات النموذج األوحد بصورة مرتبطة
بمفهوم تملك الدولة لعناصر اإلنتاج ،كما تبعهم فً ذلك عدد كبٌر من الدول
النامٌة ومنها عدد من الدول العربٌة التً أخذت بالنظام االشتراكً.
واألكثر حدة فً تفتق الذهن العالمً آنذاك للمدٌرٌن فً الشركات
العالمٌة المتعددة الجنسٌة فً البحث عن العمالة الرخٌصة بنقل مصانعهم
حٌث توجد هذه العمالة؛ ما أدى إلى العطالة والبطالة والتضخم والركود
االقتصادي العالمً كنتٌجة للبٌروقراطٌة فً جمود الفكر لمفهوم اإلدارة
العلمٌة بؤنه ال ٌوجد إال طرٌقة واحدة فقط ٌمكن تسمٌتها بالنموذج األوحد،
عندما كان الطلب أكثر من العرض.
جاءت الموجة الثالثة مع ظهور التقنٌة اإللكترونٌة الحاسوبٌة
والمعاصرة التً أدت إلى عقلٌة جدٌدة تقول :إن هناك طرقا ً كثٌرة ولٌست
طرٌقة واحدة فقط كما فً الموجة الثانٌة باإلدارة العلمٌة ،هذا بكل بساطة
وتٌسٌر ما حدث وأدى لما ٌطلق علٌه اآلن فً العولمة .فقد اندمج الفكر
(اإلدارة) مع اإلنتاج من العمال (العمل) ،كما ابتدأ التوجه نحو العمل
الجماعً بدالً من التخصص والتركٌز ) (Focusعلى إدارة الجودة
الشاملة إلرضاء الزبابن والمنافسة فً أسواق العالم كله بدالً من التركٌز
على األسواق المحلٌة .إنها عملٌة تؽٌٌر فً االنتقال من اإلدارة العلمٌة
للموجة الثانٌة إلى التوجه الجدٌد فً الموجة الثالثة ،بمعنى قبول التؽٌٌر
والتحوّ ل نحو التم ٌّز بعناصره الجدٌدة من حٌث الجودة والتركٌز على
الزبابن والمتعاملٌن واالنطالق فً التنافس فً جمٌع أسواق العالم .إنها
باختصار شدٌد استمرارٌة لإلدارة العلمٌة بكل زخمها لمدة تزٌد على
خمسٌن عاما ً متواصلة واالنتقال إلى موجة ثالثة جدٌدة تحتاج إلى تؽٌٌر فً
العقلٌة اإلدارٌة؛ ألن العرض ازداد عن الطلب بسبب اقتصادٌات الحجم
اإلنتاجٌة بفعل التقنٌة الحاسوبٌة ،بمعنى االنتقال من مرحلة المٌكنة إلى
التقنٌة اإللكترونٌة والتً أدت بالعالم كله إلى البحث عن السبل لركوب هذه
الموجة الثالثة ،موجة العولمة ذات النماذج المتعددة.
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فً هذه الموجة الثالثة ،ظهرت تقنٌات ومفاهٌم ٌابانٌة فً طرق إنتاج
جدٌدة مثل نظرٌات الجودة وفً الوقت المحدد والقضاء التام على الفاقد
واالستخدام األمثل للمخزون كوسابل مختلفة عن اإلدارة العلمٌة ذات
الطرٌقة الواحدة فً التخصص ،والفصل ما بٌن الفكر بمعنى اإلدارة والعمل
بمعنى اإلنتاج من خالل الجماعٌة واإلجماع والتمكٌن والوظٌفة الدابمة .إن
ظاهرة العولمة كاتجاه مستقبلً ٌتطلب قبول التؽٌٌر والتوجه نحو المرونة
إلٌجاد أكثر من طرٌقة واحدة ،كما حدث فً الموجة الثانٌة فً التركٌز على
اإلنتاج المكثؾ وإؼفال جمٌع العناصر األخرى .إنها مناداة للتحسّن
التدرٌجً المتوازي فً النظم التعلٌمٌة ،ووسابل االتصال والبنى التحتٌة ما
سٌإدي للتؤهٌل للتنافسٌة فً األسواق المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة .إنها مناداة
للدول النامٌة بالتوجه المتسارع للمرونة والتحرك السرٌع لممارسة للتحول
إلى نموذج األعمال الجدٌد المسمى "العولمة" بقبول التؽٌٌر وإدارته بالسرعة
الممكنة.
سابعاً :ندرة المدٌرٌن
الطٌور التً تحلـ ّق فً السماء نادرة والمدٌرون المتمٌزون كذلك؛ ألنه
ٌصعب علٌنا تنمٌتهم وتطوٌرهم واالحتفاظ بدٌمومتهم واستمرارٌتهم؛ ألن
قانون الندرة الذي تم بناء النظرٌة االقتصادٌة علٌه ال زال حٌا ً وماثالً للعٌان
ونراه أمام أعٌننا فً كل صوب .المدٌر ،أي مدٌر مهما كان مستواه
اإلشرافً أو الوسطً أو العالً فً العصر الحدٌث ٌقؾ فً محور االرتكاز
ونقطة النهاٌة فً صرؾ المال النادر من جهة وفً قدرته على تفعٌل
وتسرٌع العملٌة اإلنتاجٌة فً دمج عناصر اإلنتاج من رجال ومال ومعدات
وتقنٌة من جهة ،وفً مهاراته بالسٌطرة علٌها .لقد تؽٌرت الظروؾ بفعل
التؽٌر المتسارع فً التقنٌة الشاملة وجعلت المدٌر عنصراً نادراً لكثرة
التعقٌد والتشابك وترجٌع األثر السلبً واإلٌجابً بشكل ٌومً وأصبح من
الصعب على المدٌرٌن التعامل كما فً الماضً القرٌب باالعتماد على
دٌمومة عدم التؽٌر فً المدخالت وطرق التشؽٌل والنتابج لعشر سنوات فً
الهدؾ واألسلوب؛ مما أدى إلى ضرورة التؽٌٌر والمسارعة والتسرٌع بها
خالل عشرة أشهر .ففً كل ٌوم ٌقابله فرص ؼٌر محببة ألن ٌصنع وٌتخذ
قرارات محفوفة بالمخاطر والمسإولٌة؛ ولهذا فهو طٌر نادر ٌحلق عالٌا ً وقد
ٌهبط فجؤة فٌنا إذا لم تتوافر لدٌه المعرفة والمهارات والسلوك المتمثل فً
الشجاعة والكٌاسة والذكاء والحكمة وهدوء األعصاب والتفاإل والصبر
والدافع والمثابرة والمواظبة الدإوبة وبعد النظر حتى ٌبقى محلّقاً .وأكاد
شخصٌا ً أشك فً توافر هذه الخصابص والخصال فً اإلدارة العربٌة محلٌا ً؛
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ولهذا كله أطلقت على هذه الفبة بالندرة وأستطٌع أن أستشرؾ المستقبل بؤن
هذا النقص بكل أسؾ ذو دٌمومة ما لم تتؽٌر عناصر بٌبٌة عدٌدة لتنمٌة
وتطوٌر هذه الفبة باستخدام األسالٌب والسبل الكفٌلة بذلك حسب المشروع
المستهدؾ فً نهاٌة هذا البحث.
فالمدٌر ،أي مدٌر لدٌه فقط مهام مزدوجة إحداهما فً المعرفة
والمهارات بصناعة واتخاذ القرارات ،واألخرى فً السلوك الرقابً
والتوجٌهً بالسٌطرة على العاملٌن .فصناعة واتخاذ القرار تحتاج إلى
الحكمة وملكة التمٌز والجرأة المبنٌة على الثقة واالعتداد بالنفس .فالقدرة
على اتخاذ القرارات مثلها مثل العضالت فً جسم اإلنسان والتً ٌمكن
تنمٌتها بالحصول على صالبتها بالتمرٌن الدإوب الٌومً من البداٌة
للحصول على هذه الصالبة .وكذلك السٌطرة على العاملٌن تحتاج إلى
االحترام المتبادل ومنطلقه احترام الذات ،وال شك أن احترام الذات منطلقه
معرفة موثوقة بإسهامات الفرد فً النشاط أو المهمة كما االحترام للعاملٌن
الذي ٌتحقق من معرفتهم بما قدموه من إسهام كذلك .لذلك كله فإن التقدٌر
لإلنجاز وتحمل المسإولٌة خصابص ال ٌمكن إال اعتبارها مفاتٌح ربٌسٌة
للمدٌر الفعال.
فالحاجة للمدٌرٌن المتمٌزٌن ضرورة قصوى فً العصر الحدٌث فٌما
إذا أردنا هذه الفبة لتدٌر وتسارع فً التعمٌر وتحقٌق النتابج بدالً من بعض
السلوكٌات التً نراها فً كل صوب والمإدٌة إلى الشلل التفكٌري
والتدمٌري لهذه الفبة .إن ندرة هذه الفبة ،باجتهادي المتواضع ،سببه الربٌس
فً السلوك السلبً للقٌادات العلٌا ،دون أن تشعر بذلك ،فً منهجها ونهجها
السلبً ،والذي أدى إلى بقابها نادرة الوجود دون نموها وازدٌاد عددها من
خالل الدافع والحافز للوصول إلى هذه الطبقة النادرة أو تطوٌرها لتبقى
محلقة ومحققة لألهداؾ والنتابج.
ثامنا ً  :الترابط المتبادل بٌن قطاعً الحكومة واألعمال
الدورة االقتصادٌة لٌست حدثا ً عالمٌا ً جدٌداً ،بل ضرورة حتمٌة ستبقى
ألنها الوسٌلة الربٌسة لتسٌٌر وتٌسٌر العملٌة اإلنتاجٌة فً تحقٌق التنمٌة
المتوازنة والمستهدفة والمستدامة .هذه الدورة االقتصادٌة الحٌوٌة من منطلق
مفهوم الندرة واألولوٌات لإلصالحات الهٌكلٌة مع الزمن والظروؾ فً
إستراتٌجٌات وسٌاسات نقدٌة ومالٌة ونظمٌة  -تكبح جماح التضخم مثالً أو
تعزز الدورة االقتصادٌة بحاالت الركود وكؤنها الدورة الدموٌة بجسم
اإلنسان .ولست هنا مإهالً ألن أتحدث عن تنشٌط أو كبح جماح الدورة
االقتصادٌة فً اإلستراتٌجٌة والسٌاسات ،إال أننً أعتقد باجتهادي المتواضع
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أن هذا التنشٌط ٌعتمد بشكل كلً أو أساسً وربٌسً على الترابط والتعاضد
والتعاون المتبادل ما بٌن القطاع الحكومً وقطاع األعمال.
اعترفت أمرٌكا فً عام  7097بوجود خلل وقصور فً هذا الترابط
خالل الهزة االقتصادٌة وارتفاع مستوى العجز الكبٌر فً اإلنفاق الحكومً
مقارنة باإلٌرادات لما ثبت لها من بحوث ودراسات عملٌة فً عدم قدرة
الحكومة الفٌدرالٌة والحكومة المحلٌة للوالٌات على معرفة التقنٌة اإلدارٌة
والمالٌة واإلنتاجٌة والتسوٌقٌة لقطاع األعمال .وكانت العبرة الربٌسٌة لهم
فً ضرورة تعلم هذه التقنٌات فً ترشٌد اإلنفاق ألن ذلك هو دٌدن قطاع
األعمال .ابتدأت ورش العمل مع بداٌة عام  7092فً والٌة شمال كارولٌنا
فً التدرٌب والتعلٌم المتبادل ما بٌن القطاعٌن ،وانتشرت بعدها فً جمٌع
الوالٌات فً ولوج المدٌرٌن والمختصٌن فً الحكومة لدراسة التدفقات
النقدٌة والمٌزانٌة العمومٌة وحساب األرباح والخسابر والعملٌة االبتمانٌة
وتقلٌل المخاطر وتقٌٌم المشارٌع من منظور الربحٌة .وقد ظهرت بحوث
ومقاالت عدٌدة عن النتابج المذهلة لهذه الورش والتدرٌب واللقاءات المتبادلة
فً تفهم أعمق ما بٌن القطاعٌن.
لقد مرت منطقة الخلٌج ،ومعها الوطن العربً ،باالشتقاق بفترة
انتعاش اقتصادي ( )7095-7014وقام القطاع الحكومً بجهود جبارة فً
إدارة التنمٌة ،مما أدى إلى نمو قطاع األعمال العربً ولكون القطاع
الحكومً حاضنا ً لهذا النمو .فالدورة االقتصادٌة الوفٌرة لم تعد فً مجال
الحسبان وأصبح من الضروري اآلن أن ٌتم تٌسٌر وتسٌٌر الدورة
االقتصادٌة أمام كل هذه المعطٌات التً ٌمكننً تلخٌصها باالعتمادٌة على
النفط والنمو السكانً الكبٌر الذي ال ٌتوازن وال ٌتماثل مع النمو االقتصادي
القابم بؤن ٌبتدئ الترابط الوثٌق والمتبادل ما بٌن قطاع الحكومة واألعمال
باالتجاه نحو التدرٌب المعاصر والندوات والبرامج التدرٌبٌة ما بٌن
القطاعٌن بإقحام المدٌرٌن الحكومٌٌن لمعرفة نطاق ونشاط وتحدٌات وهموم
قطاع األعمال وعلى نفس الوتٌرة ألن ٌتعلم مدٌري قطاع األعمال كذلك
نطاق وتحدٌات ونشاط القطاع الحكومً.
لعل من أهم إخفاقات التنمٌة هذا الجفاء الملحوظ فً معظم الدول
النامٌة بٌن القطاع الحكومً وقطاع األعمال ،وتطالعنا الكتابات ونتابج
المإتمرات بؤن من أهم معٌقات التنمٌة والتطوٌر هذه العالقة الهالمٌة وؼٌر
المرضٌة ما بٌن المدٌرٌن فً القطاعٌن .قبل كل شًء ،أنه لمن ؼٌر
اإلنصاؾ وجود مثل هذه الظاهرة فً االقتصاد القومً ،ومن ؼٌر المرضً
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توافرها سلوكا ً واتجاها ً بٌن هذٌن القطاعٌن الوحٌدٌن ،اللذٌن ٌعتمد علٌهما
تسٌٌر وتٌسٌر الدورة االقتصادٌة وحٌاة الشعوب .بٌد أنه من اإلنصاؾ أن
نبحث عن الوسابل التً تكبح جماح هذا السلوك والقطٌعة والجفاء ،وأن ال
نترك مثل هذا الموضوع الحساس الذي ٌإثر على تحرٌك وتسٌٌر وتطوٌر
المعرفة اإلدارٌة دون أن نجد مسبباته ومشكالته ونوجد الحلول وصوالً إلى
عالقات مرضٌة بٌن القطاعٌن ،وإنهاء هذا التباعد وصوالً إلى اإلبداع فً
تكوٌن العالبق الترابطٌة المتبادلة بٌنهما؛ ألن كافة اإلستراتٌجٌات والخطط
تركز على االنسجام والتطابق ما بٌن دور الحكومة وقطاع األعمال ودور
الفرد الذي رددنا مراراً أنه هو هدؾ وؼاٌة ووسٌلة التنمٌة المستهدفة
والمستدامة.
إن المالمح العامة لتمٌز دول النمور األربعة حدٌثاً ،والٌابان قبلها،
ٌعود إلى الترابط والتعاضد الفعال ما بٌن قطاع األعمال والقطاع الحكومً
الذي سعى وٌسعى حثٌثا ً إلى تشجٌع ومساندة وتٌسٌر الدورة االقتصادٌة.
وأبٌن هنا بعض المالمح الربٌسٌة الواجب اتباعها لتكوٌن الترابط ما بٌن
القطاع الحكومً وقطاع األعمال فً العالم العربً:
.7
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التوجه األساسً للقطاع الحكومً فً استحداث االبتكارات واإلبداعات التً
تحفز الدول المتقدمة على نقل التقنٌة للدول العربٌة ،عن طرٌق االتفاقٌات
والمعاهدات لنقل التقنٌة والمعرفة من الشركة المورّ دة ،المالكة لهذه التقنٌة ،إلى
الشركة العربٌة المحتاجة لها ،بمعنى نقل المعرفة اإلدارٌة للقوى العاملة
الوطنٌة.
تركٌز القطاع الحكومً على تشجٌع قطاع األعمال إلنتاج وتقدٌم السلعة
والخدمات المتمٌزة ،والتً تعتبر هً الؽاٌة األولى لجهود قطاع األعمال التً
ٌجب أن ٌعمل على تحقٌقها.
التدرٌب الترابطً للعاملٌن فً القطاعٌن الحكومً وقطاع األعمال على أسالٌب
ومنهج ونهج كل منهما فً المعرفة اإلدارٌة لتكوٌن التفهم واالستٌعاب الواضح
واإلعجاب المتبادل بٌنهما.
إن العالم ،كقرٌة صؽٌرة كما ٌسمونهٌ ،تصؾ بالشمول والتكامل فً التوجه
واالهتمام والنظرة .فالجزء الذي هو قطاع األعمال ال ٌمكن له أن ٌحقق
الشمولٌة إال بترابطه وتناسقه واتساقه مع الكل .إن التداخل ما بٌن القطاعٌن
أصبح ضرورة حتمٌة لنجاح وتمٌز كلٌهما لما لذلك من أثر على االقتصاد
الوطنً.
إن التطوٌر والتنمٌة لقطاع األعمال عمادهما التفهم واالستٌعاب الواضح للبٌبة
والمتؽٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة ،وال ٌمكن تحقٌق ذلك إال
بوجود المعلومات الدورٌة المقدمة من القطاع الحكومً لقطاع األعمال ،حتى
ٌتفاعل معها وٌستفٌد منها فً انطالقته نحو المعرفة اإلدارٌة العصرٌة الحدٌثة
فً عصر المعلوماتٌة.
إن فكرة المبادأة وتقنص الفرص االستثمارٌة الجدٌدة واستثمار الوقت ال تتؤتى
إال بالقضاء على المعٌقات اإلجرابٌة المعٌقة الجامدة والبٌروقراطٌة المعٌقة
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للحركة فً عصر استؽالل الوقت ،ولن ٌتؤتى كل ذلك إال بآلٌات لهذا الترابط
بٌن القطاعٌن.
 .1من الواجب على القطاع الحكومً الذي ٌرى أن الهدؾ األول لقطاع األعمال
هو الربحٌة تؽٌٌر النظرة السلبٌة للربح ،والتً ٌحملها وٌعٌبها وٌنتقدها
الموظؾ الحكومً الذي ٌجب علٌه أن ٌقدم الخدمة التٌسٌرٌة لقطاع األعمال.
إن زرع الفلسفة الحدٌثة بؤنه بدون الربحٌة ال تتحقق التنمٌة وال ٌزداد الناتج
القومً .إن الترابط ما بٌن القطاعٌن كمشروع تدرٌبً تنموي مستهدؾ سٌحقق
هذا التالقح بإذن هللا.

إن تحقٌق القٌمة المضافة لالقتصاد الوطنً فً ازدٌاد الدخل القومً
ال تتحقق إال بالربحٌة لقطاع األعمال حتى ٌحقق االستمرارٌة واالستدامة.
كما أن القطاع الحكومً لن ٌحقق أهدافه إال بالتركٌز على تشجٌع النشاطات
المإدٌة لزٌادة الدخل القومً فً اإلنتاجٌة والتصدٌر وإحداث نشاطات جدٌدة
وشركات جدٌدة لٌتم إحداث وظابؾ جدٌدة وقٌمة مضافة منها فً التركٌز
على التكلفة والعابد .أكاد أشك فً قدرة القطاع الحكومً على تؽٌٌر وجهة
نظره عن قطاع األعمال إال إذا وصل إلى قناعة أساسٌة بؤنه هو الحاضن
لقطاع األعمال فً فترة الطفرة وأن عملٌة االستمرار فً تقدٌم مبادراته
التطوٌرٌة لهذا القطاع دون فوقٌة ومن منطلق الثقة بؤنه ال مجال لقطاع
األعمال إال بتحقٌق الربحٌة وتقلٌل المخاطر .ال ٌستطٌع قطاع األعمال
االستمرار إال بحصوله على تدفقات نقدٌة للسلع والخدمات التً ٌقدمها ولهذا
فإن التدرٌب المتبادل لمعرفة احتٌاجات قطاع األعمال للتدفقات النقدٌة
) (cash flowواستالمها فً وقتها من المهام الجوهرٌة للقطاع الحكومً
لالقتناع بجدواها .كما أنه على قطاع األعمال بالضرورة الحتمٌة تفهم
ظروؾ وإجراءات القطاع الحكومً بكل قلب ومشاعر وعواطؾ إٌجابٌة
حتى ٌتحقق التداإب بٌن القطاعٌن .إن تجربة دول شرق آسٌا كدول ناشبة
وترابط قطاعً األعمال والحكومة بٌن ظهرانٌنا تقؾ صلبة وماثلة للعٌان
لما حققه هذا الترابط .وأرجو أن أكون متفابالً فً مستقبل تجذٌر المعرفة
اإلدارٌة فً هذا الوطن عن طرٌق ترابط القطاعٌن الذي ال شك أنه سٌكون
دٌدن المرحلة القادمة.
تاسعا ً  :التعلّم الذاتً المستدام
لعل ندرة المدٌرٌن القٌادٌٌن تعتبر واقعا ً فً الوطن العربً فً قطاعٌه
الحكومً واألعمال ممن لدٌهم القدرة على التعامل بالمستوى العالمً .إن
التعلم الذاتً المستدام للمعرفة اإلدارٌة بؤسالٌبها الحدٌثة بالتقنٌة المالٌة
والقطاعٌة التً تستجد بشكل ٌومً أصبح مطلبا ً وطنٌا ً ال مجال لمناقشته.
فالتحصٌل األكادٌمً وحده خطوة أولى نحو التمٌز والنجاح وال ٌكاد ٌفً أبداً
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بمتطلبات التنمٌة المستهدفة والمستدامة؛ ألن العلوم اإلنسانٌة ومنها بالذات
اإلدارة بمفهومها الحدٌث لٌس إال مجموعة أفكار وخبرات القرٌة العالمٌة.
فالمدٌر الؽربً ،حسبما أثبتت الدراساتٌ ،شترك فً مجالت تصل بالمعدل
إلى ( )79مجلة متخصصة فً التموٌل والتسوٌق واإلستراتٌجٌة والقٌادة
واإلدارة ،وقد أصبح لزاما ً على المدٌر العربً االشتراك بالمجالت
المتخصصة وؼٌر األكادٌمٌة والتً تخدم هدفه وصوالً إلى شحذ الفكر
إلٌجاد الحلول للقضاٌا الحرجة والمستعصٌة فً صناعة القرار واتخاذه،
وسنؤتً بشًء من التفصٌل لتحدٌث وتطوٌر المعرفة اإلدارٌة فً المملكة
العربٌة السعودٌة لتحقٌق أهداؾ التدرٌب والتنمٌة المستدامة فً المشروع
المستهدؾ بنهاٌة هذا البحث.
وٌرتبط التعلٌم الذاتً كذلك بنظرٌة التعلم المإسسً التً أصدرت منذ
عام  7007ما ال ٌقل عن ( )30كتابا ً كانت من األكثر الكتب مبٌعا ً فً
العالم ،وتم ترجمة معظمها إلى لؽات العالم ،ما عدا اللؽة العربٌة .تإكد هذه
األفكار فً التعلم الذاتً المإسسً والجماعً على أن قدرة المدٌرٌن فً
التجزبة وتقسٌم العمل ) (Differentiationقابلها افتقاد للقدرة على الدمج
والربط واالستنباط واالستنتاج لكامل األجزاء ) (Integrationبشكل
شمولً متوازن بإحداث التداإب ) (Synergyمن خالل االنضباط
والضبط والربط وتهذٌب النفس للتعلم المإسسً .االتجاه الفكري المعاصر
ٌنادي بالتركٌز على التعلم المإسسً الجماعً الذي ٌنتج عنه رإٌة جدٌدة
من خالل التفكٌر المنظم والرإٌة المشتركة والتفوق الشخصً وبناء النماذج
من خالل التعلم الذاتً .فالتشخٌص للقضاٌا اإلستراتٌجٌة وتحدٌد التحدٌات
األولوٌة والمعوقات للخروج برإٌة مستقبلٌة إلصالحات هٌكلٌة لكافة
القطاعات ال ٌتؤتى إال بالتعلم المإسسً والتعلم الجماعً والتعلم الذاتً
المستدام الذي أعتقد باجتهادي المتواضع أنه ال زال مفقوداً وٌحتاج إلى
نظرة مستقبلٌة كركٌزة للترابط والتعاون والتنسٌق ما بٌن قطاع األعمال
والقطاع الحكومً.
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عاشراً  :الخالصة واالستنتاجات
أود عند االقتراب من النهاٌة أن أكون متفابالً بالتركٌز ،على حد
اجتهادي ،للقضاٌا المحورٌة التً اعتبرها أولوٌة لواقع اإلدارة فً هذا
الوطن المعطاء .هناك أمور وقضاٌا وتحدٌات عدٌدة لم أتطرق إلٌها لرؼبتً
عدم الخروج عن موضوع هذا المشروع المستهدؾ لنقل وتطوٌع وتحدٌث
المعرفة اإلدارٌة فً هذا الوطن .ومن مقولة قدٌمة لعالم اإلدارة بٌتر دركر
"ال ٌوجد اقتصادٌات متخلفة بل ٌوجد إدارة متخلفة ،أعطنً اإلدارة الفعالة
ٌنتج عنها اقتصاد فعال" ،ركزت واجتهدت هنا فقط على ستة محاور أولوٌة
ربٌسة كمقدمة لهذا المشروع.
إن مفهوم التنمٌة فً وقتنا الحاضر ٌحتاج إلى تركٌز ألن التحدي
الربٌسً الذي أمامنا فً توفر الفكر اإلستراتٌجً لتشخٌص التحدٌات
والمعوقات وأهمها فً الزٌادة السكانٌة الكبٌرة التً ال ٌقابلها تنمٌة
اقتصادٌة ،أي أن الزٌادة السكانٌة ضعؾ النمو االقتصادي القابم ،وال بد من
التفكٌر اإلستراتٌجً لمضاعفة النمو االقتصادي بالتنمٌة المستهدفة المتوازنة
والمستدامة وصوالً إلى فابض وقٌمة مضافة للنمو االقتصادي على النمو
السكانً .إن عالم الٌوم ٌهتم بإحداث أسالٌب ومإسسات وشركات جدٌدة
إلحداث وظابؾ جدٌدة لمقابلة النمو السكانً وهذا هو دٌدن اإلستراتٌجٌة فً
عصر العولمة الذي ٌتطلب من القٌادات اإلدارٌة التحدٌد بوضوح لمفهوم
التنمٌة المستهدفة والمستدامة فً اإلتٌان بؤسالٌب وإجراءات وترتٌبات محققة
للهدؾ وفً إصالحات هٌكلٌة مستهدفة وصوالً إلى تحقٌق التحدٌث
المستهدؾ لتجذٌر وتولٌد المعرفة اإلدارٌة فً هذا الوطن.
وقد أ ُ ّتهم بالتبسٌط لقضاٌا إصالحٌة هٌكلٌة فً األولوٌة المتعلقة
بمفهوم اإلدارة الذي تؽٌر فً العالم لما كان علٌه فً األلفٌة الثانٌة .لم ٌعد
مفهوم اإلدارة ) (Administrationقابما ً وقابالً لتسرٌع الدورة
االقتصادٌة للتؽٌر الواضح فً التقنٌة اإلنتاجٌة من جهة والتسارع فً
العولمة والتكتالت واالندماجات والتنافسٌة؛ ألن نمط المدٌرٌن فً التخصص
وتقسٌم العمل والروتٌن واالسترخاء ورد الفعل لم ٌعد قادراً وبطاقته
المعهودة ألن ٌحقق التنمٌة المستهدفة .االتجاه العالمً نحو مفهوم اإلدارة
كما أسلفنا من منطلق مدرسة إدارة األعمال ) (Managementوالتركٌز
على القٌادة واإلستراتٌجٌة واالبتكار واإلبداع والتسرٌع فً إحداث التؽٌٌر
الذي ال بد من حدوثه بالمبادأة إلحداث القٌمة المضافة ،ولٌس بردود الفعل
كما كان فً السابق.
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وتفترض المعرفة اإلدارٌة أو النظرٌات اإلدارٌة أو الفكر اإلداري
الؽربً الذي نقلناه مبتوراً من المرحلة الخامسة دون أي جهد فكري للمعرفة
الظاهرة ،أي المكتوبة والمنشورة ،لنقل المراحل األربعة التً تسبق
التعرض للمبادئ وهً التحلٌل المنطقً واالفتراضات الكامنة والمفاهٌم
والفلسفة .النظرٌة اإلدارٌة ،أي نظرٌة ،افترضت انفصال ملكٌة الشركة عن
إدارتها ،كما أن العملٌة اإلدارٌة من تخطٌط وتنظٌم وتوجٌه ورقابة
افترضت دون جدل العمل الجاد مقابل الدخل واالهتمام بالوقت وااللتزام
بتنفٌذ األعمال حسب الموعد المحدد ودفع القٌمة المادٌة للعمل فً الوقت
المحدد ،ألٌست الخطة التزاما ً بالتنفٌذ ضمن وقت محدد وأي ابتعاد عن هذه
الفرضٌة ٌُلؽً الفكر التخطٌطً؟ .إن تجربة نقل اإلدارة باألهداؾ بجمهورٌة
مصر العربٌة دون قبول فرضٌاتها الكامنة مثال حً لدالالت كافٌة مثرٌة
للفكر اإلداري العربً المستقبلً.
وقد ٌصب جام الؽضب علًّ فً اجتهادي ب ُندرة المدٌرٌن فً عالمنا
العربً ألننا بدون قصد فً نهجنا التدمٌري وصوالً إلى ندرة هذه الفبة
المستهدفة فً قٌادتها لدفة الدورة االقتصادٌة وإتٌانها باإلستراتٌجٌة
االبتكارٌة واإلبداعٌة فً إحداث القٌمة المضافة .عالمنا الٌوم ثالثً األبعاد
فً :مجموعة تساهم فً إحداث القٌمة المضافة ،ومجموعة ال تقدم قٌمة
مضافة إال أن وجودها ضروري لمن سٌقدم القٌمة المضافة ،ومجموعة ثالثة
تقدم القٌمة المهدرة ،وشتان ما بٌن هذه المجموعات الثالث .األولوٌة فً
تطوٌر المدٌرٌن محدثً القٌمة المضافة من أجل عملهم الجاد فً تحقٌق
التنمٌة المستهدفة والمستدامة ،أي القٌمة المضافة ،الزدٌاد الدخل ومضاعفة
النمو االقتصادي لٌتوازن على األقل مع النمو السكانً وصوالً إلى توظٌؾ
طالبً العمل عند وصولهم إلى مرحلة الدخول إلى سوق العمل.
والترابط والتالحم والتوافق ما بٌن الحكومة وقطاع األعمال أكثر من
أولوٌة ومن اإلجحاؾ المتناهً فً فوقٌة أو تعالً القطاع الحكومً أو انعدام
الثقة بٌنهما .إن تجربة الٌابان ودول النمور فً الحوض الباسٌفٌكً مثال حً
أمامنا لما أحدثه هذا الترابط بٌن القطاعٌن من تٌسٌر للدورة االقتصادٌة .إن
مستقبل اإلدارة فً هذا الوطن بفعل دٌننا الحنٌؾ وقٌمه وأعرافه المتجذرة
ٌدعونً للتفاإل بؤن هذا الترابط والثقة المتبادلة فً طرٌقها للتجذر من خالل
هذا المشروع المستهدؾ .وسمة هذا العصر التقنً المعلوماتً الم ٌّسر جعلت
إمكانٌة التعلم الذاتً المستدام للمدٌرٌن فً القطاعٌن أكثر من ممكنة ،بل
تحتاج فقط إلى ترتٌبات ووسابل متوفرة وسهلة التنفٌذ بما ٌجعل شحذ الطاقة
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وازدٌاد منحنى المعرفة والمهارات والسلوك المعاصر لمقابلة التحدٌات ،إن
شاء هللا.
الخالصة واالستنتاج من هذا الواقع أوصلنا إلى أن اإلدارة دون
معرفة حقه أصبحت مهنة الجمٌع ،حقل تم استباحة حرمته من الجمٌع دون
تؤهٌل أو معرفة أو مهارة وال حتى سلوك إداري .إن األمة العربٌة ،من
منظار تشاإمً ،لٌس لهم دراٌة باإلدارة ولهذا فإن األمٌة اإلدارٌة متفشٌة
وال مجال لإلصالح اإلداري إال بتؽٌٌر منهجً ونهجً بؤن ٌمارسها
متخصصون .من ؼٌر المقبول أن تكون هذه المعرفة اإلدارٌة مهنة للجمٌع
ومستباحة وحابطا ً قصٌراً والذي أوصلنا إلى هذا التخلؾ ،وهذا ٌقودنا إلى
المحور األخٌر الخاص بمشروع مستهدؾ لتحدٌث المعرفة اإلدارٌة وتطوٌر
هذه المعرفة اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة.
المشروع المستهدؾ
أود فً البداٌة أن أجتهد فً تحدٌد التعابٌر الضرورٌة جداً لبعض
المصطلحات السابدة التً تحتاج إلى تؽٌٌر .استخدمت مصطلح قطاع
األعمال بدالً من القطاع األهلً أو القطاع الخاص ولست أدري من أٌن جاء
مصطلح قطاع أهلً أو موظؾ أهلً وخاص .فمصطلح قطاع األعمال
ٌمكن أن نتفق علٌه ألنه هو السابد عالمٌا ً )(Business Sector
وٌعطً وضوحا ً وشفافٌة لألعمال التجارٌة والصناعٌة والخدماتٌة أكثر من
القطاع األهلً أو القطاع الخاص .فكلمة الخاص لها دالالت الخصوصٌة وال
أعتقد أن رجال األعمال والصناعة ٌقبلون هذه الصفة ألعمالهم .وكلمة
األهلً لها دالالت مرتبطة باألعمال األهلٌة ذات النفع العام والتً ال تهدؾ
إلى الربح لكثٌر من المإسسات التً تعم العالم الٌوم والمسماة بالمنظمات
ؼٌر الربحٌة ،وال أعتقد أبداً أن األعمال التجارٌة والصناعٌة والخدماتٌة
ٌنطبق علٌها صفة األعمال األهلٌة ذات النفع العام التً ال تهدؾ إلى الربح.
كما استخدمت مصطلح القطاع الحكومً بدالً من القطاع العام ألن
مصطلح القطاع العام فً استخداماته فً كثٌر من الدول العربٌة فً النصؾ
الثانً من القرن العشرٌن لكثٌر من الدول التً انتهجت النظام االشتراكً له
من المثالب والنواقص فً تؤمٌم الشركات وولوج بعض أو حتى معظم
الحكومات العربٌة والدول النامٌة عموما ً لتملك وإدارة المصانع واألعمال
التجارٌة والخدماتٌة قاصدٌن من ذلك توفٌر روافد رٌعٌة للحكومة ما لبثت
أن أصبحت هذه الشركات المسماة "القطاع العام" عببا ً على هذه الحكومات
ما دعا إلى تخصٌصها أو دخولها مرحلة التخاصٌة كما ٌسمونها.
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كما تم استخدام مصطلح التحدٌث والتطوٌر كرسالة محققة لرإٌة
مستقبلٌة فً تحقٌق التنمٌة المستهدفة والمستدامة بدالً من مصطلح التنمٌة؛
ألن النمو حقٌقة أزلٌة قابمة والفكر اإلداري اإلستراتٌجً هادؾ للتطوٌر
التحسٌنً والتدرٌجً االبتكاري بإدارة التؽٌٌر وصوالً إلى تحقٌق القٌمة
المضافة المستهدفة التً ٌجب أن تكون أعلى وأكبر من النمو السكانً القابم.
وقد ال أكون مؽالٌا ً إن قلت إن هذا المشروع التطوٌري لإلدارة فً
المملكة العربٌة السعودٌة وباألخص قطاع األعمال السعودي قد انطلق من
درجة عالٌة من اإلٌمان حتى ال نتشاءم كثٌراً مع أن كل ما ٌحٌط بنا ٌدعو –
ؼٌر المإمن -إلى التشاإم .وإذا اعتبرنا أننا أمة مإمنة ال تعتقد فً التشاإم،
فلٌس أمامنا إال مواجهة هذا الواقع فً تطوٌر المعرفة اإلدارٌة المعاصرة
عن طرٌق التدرٌب الشمولً بكل تحد ممكن وباستفادتنا من المدارس
الفكرٌة العالمٌة إلثراء المدٌرٌن وصوالً إلى التطوٌر المستدام.
عندما ٌتؤمل المرء درجة التطور والتحدٌث اإلداري واالقتصادي
الذي حققته شعوب ذات مٌراث حضاري قدٌم كالدول اآلسٌوٌة مثل الٌابان
والهند والصٌن وحتى كذلك أٌرلندا على سبٌل المثال وكٌؾ نجحت فً
النهوض من مرحلة التخلؾ إلى طرٌق التقدم بمقاٌٌس العصر ،فال بد أن
ٌصٌبه الدهشة مما آلت إلٌه الشعوب العربٌة التً امتدت جذورها فً التارٌخ
كشعوب الهند والصٌن .وال بد أن تثور لدٌه أسبلة محٌرة لماذا بقٌت الشعوب
العربٌة عصٌّة على التطور وعاجزة عن اإلمساك بمفاتٌح العصر ،بٌنما
حققت شعوب الهند والصٌن والٌابان وكذلك أٌرلندا على ضخامة إعدادها
وكثافة سكانها وثقل أعبابها وقلة مواردها الطبٌعٌة قفزات هابلة واجتازت
حاجز التخلؾ من جمٌع جوانبه االقتصادٌة والتقنٌة وحتى اإلستراتٌجٌة .وما
ال ٌختلؾ علٌه عاقالن أن آسٌا كانت أكثر قارات العالم فقراً ،إذ إن نصٌب
الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً فً كورٌا الجنوبٌة بلػ عام 7024
( )$770وهذا هو المتوسط الذي كانت علٌه السودان فً نفس العام ،وكانت
الصٌن الشعبٌة لنفس العام ( .)$20ولهذا كله ٌقول دركر عالم اإلدارة
المشهور بؤن نجاح هذه الدول جمٌعها بما فٌها الٌابان ٌكمن فً اإلدارة
والتدرٌب ،بمعنى بناء القٌادات والمإسسات التعلٌمٌة التً تخرج إنسانا ً
باتجاهات معٌنة تشحذ طاقاته من خالل القٌادات اإلدارٌة التً تحفزه
لإلنتاجٌة.
نعود ونكرر مراراً أن األمٌة اإلدارٌة باهظة الثمن ،وتإدي إلى
الضٌاع للكثٌر من الجهود والطاقات البشرٌة والمادٌة ،وهً حالة من
التخلؾ ٌنجم عنها تدهور االقتصاد الوطنً مهما كان للمداخٌل الرٌعٌة من
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مستوى عال ألن التخلؾ اإلداري ٌإدي إلى التراجع االقتصادي .فقد أصبح
من الضرورة الملحة على المدٌرٌن العرب ،كونهم استباحوا حُرمة هذا
الحقل العلمً والعملً ،أن ٌنخرطوا فً برامج التعلم الذاتً والبرامج
التدرٌبٌة فً القٌادة اإلدارٌة والهندرة والتمكٌن ،مع االطالع على أمهات
الكتب والمراجع والمجالت والدورٌات المتخصصة فً اإلدارة والفروع
العدٌدة المرتبطة كالمحاسبة والمالٌة والتسوٌق والدراسات اإلستراتٌجٌة مع
العمل الدإوب على تؽٌٌر السلوك واالتجاهات لبناء معرفة إدارٌة تركز على
سرعة الحركة وإدارة التؽٌٌر وصوالً إلى التماثل مع دول العالم فً القرن
الحادي والعشرٌن.
إن ما ٌدعو له هذا المشروع بشكل محدد هو التوجه نحو الصحوة
والتؽٌٌر فً البٌبة االرتكازٌة للمعرفة اإلدارٌة هٌكلٌا ً وبشكل تحسٌنً
تدرٌجً فً تطوٌر المعرفة اإلدارٌة لوجود فجوة واضحة وجلٌة لمقابلة
تحدٌات عصر "اقتصادٌات المعرفة" والتنافسٌة العالمٌة فً عصر العولمة
التً بدأ هبوب رٌاحها على الوطن العربً أجمع بما سٌإدي إلى اللحاق
المتسارع لمقابلة احتٌاجات االقتصاد التنافسً العالمً بشإونه وشجونه.
ومن أجل النهوض بمشروع تحدٌث وتطوٌر هذه المعرفة اإلدارٌة فً
تنشبة وتوطٌن نخبة إدارٌة قٌادٌة عربٌة سعودٌة ذات إرادة وقدرة على
المبادرة والتكٌؾ مع متؽٌرات العصر وبناء االعتماد على الذات لمواجهة
عصر التنافسٌة ،فإن الدعوة هنا إلنشاء شركة تهدؾ إلى الربح متخصصة
فً نقل وتطوٌع وتوطٌن وتطبٌق المعرفة اإلدارٌة العالمٌة إلى طبقة النخبة
من المدٌرٌن فً قطاع األعمال والقطاع الحكومً السعودي باسم معهد
إدارة األعمال السعودي أو "مركز القيادة اإلدارية" ،حسبما ٌلً:
( أ )  :الرإٌة )(Vision
بناء وتطوٌر منهج ونهج علمً ونهج عملً تطبٌقً فً عصر العولمة
واقتصادٌات المعرفة فً العقدٌن األول والثانً من األلفٌة الثالثة ٌإدي إلى
تكامل وترابط رأس المال الفكري السعودي والتقنٌة ورأس المال كقوة
محركة ودافعة فً تطوٌر مستهدؾ لنخبة إدارٌة علٌا قادرة على تحقٌق
الرقً واالزدهار لقطاع األعمال والقطاع الحكومً فً المملكة العربٌة
السعودٌة.
(ب)  :الرسالة )(Mission
 )7اإلدارة مهنة متخصصة ٌزاولها مإهلون علمٌا ً عن طرٌق
التعلٌم والتدرٌب المتخصص.
 )4اإلدارة علم وفكر ومعرفة علمٌة وفلسفٌة وفن تطبٌقً معترؾ
به عالمٌا ً ٌإدي إلى تقدم المجتمعات فً العالم من خالل بناء
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القٌادات اإلدارٌة والمإسسات اإلدارٌة التعلٌمٌة والتدرٌبٌة
لتحقٌق اإلنتاجٌة والكفاءة واألداء المتمٌز.

( ج )  :القٌم األساسٌة )(Core Values
() 7
() 4

() 3
() 2

اإلدارة مهنة متخصصة ٌمارسها متخصصون لتحقٌق األداء والتمٌز
والكفاءة والفعالٌة المحققة لالستخدام األمثل للموارد البشرٌة والمادٌة
المحدودة وذات الندرة.
موازنة استخدام الموارد البشرٌة والمادٌة المحدودة وذات الندرة فً
المملكة العربٌة السعودٌة مسإولٌة اإلدارة المإهلة لهذا االستخدام
األمثل دون هدر وتسٌب لبناء رأس مال فكري وطنً بالتحسن
التدرٌجً المستدام.
اإلدارة تعنى بتنظٌم النشاط البشري الجماعً الهادؾ.
التعلٌم والتـدرٌب اإلداري والتعـلم الذاتً لمهـنة اإلدارة مطــلب وطـنً
ملح وضرورة قصوى لبناء مجتمع المعرفة.

( د )  :األهداؾ العامة
() 7
() 4
() 3
() 2

تدرٌب الجٌل الناشا على الفكر اإلداري العالمً المعاصر حسب
المستوٌات العالمٌة القابمة.
تطوٌر تقنٌات تدرٌبٌة وتعلم مستدام معاصر ومستحدث مستقبالً
لخدمة تفاعل وترابط مستدام لقطاعً األعمال والحكومً فً
المملكة العربٌة السعودٌة.
المشاركة العالمٌة فً الحصول على أحدث تقنٌات إدارة المعرفة
اإلدارٌة فً تنظٌم اإلدراك المعرفً ألفضل االستخدامات الممكنة
لقطاعً األعمال والحكومة معاً.
بناء ثقافة التعلم المستدام لألجٌال القابمة والقادمة على المعرفة
اإلدارٌة فً قطاع األعمال والقطاع الحكومً فً المملكة العربٌة
السعودٌة.

( هـ )  :األهداؾ المحددة
ونعنً بالتحدٌد الدقٌق األهداؾ الكمٌة والنوعٌة والزمنٌة بما ٌلً:
توفٌر الفرص لألجٌال الحالٌة من القادة اإلدارٌٌن فً قطاع
() 7
األعمال والقطاع الحكومً ومن ٌجهزون أنفسهم للوصول إلى هذه
الفبة من المواطنٌن لتطوٌر معارفهم ومهاراتهم وسلوكهم فً
اكتساب وتراكم وتولٌد المعرفة اإلدارٌة.
توفٌر البرامج التدرٌبٌة للقٌادات اإلدارٌة الشابة إلحاللهم فً
() 4
المناصب القٌادٌة اإلدارٌة القابمة والقادمة.
إعداد القادة اإلدارٌٌن من خالل التؤهٌل العلمً والتدرٌب
() 3
المتخصص محلٌا ً وعالمٌا ً إلدارة النشاطات اإلدارٌة المتعددة
وذات المستوٌات الثالث (إدارة إشرافٌة ،إدارة متوسطة ،إدارة
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علٌا) للشركات القابمة والمزمع إنشاإها خالل العشرٌن عاما ً
القادمة (  4005حتى .)4045

( و )  :البدٌل اإلستراتٌجً
إن الحاجة الماسة لتوطٌن المعرفة اإلدارٌة وإنتاجها المستقبلً أكثر من مطلب
إلحاحً وضرورة قصوى وأولوٌة لتحقٌق عملٌة التوطٌن للوظابؾ فً قطاع األعمال
السعودي .لعل هذه من األمور التً ال ٌختلؾ علٌها عاقالن ،وهً أن التوطٌن بشكل
عام ٌحتاج إلى قٌادة وطنٌة علٌا تإمن إٌمانا ً راسخا ً بجدوى وأهمٌة وضرورة هذا
التوطٌن ،وال ٌمكن أبداً أن ٌتحقق التوطٌن أو السعودة فً الوقت الراهن وحتى فً
المستقبل من قٌادات إدارٌة ؼٌر مإهلة .إن توطٌن الوظابؾ فً اإلدارة (اإلشرافٌة
والمتوسطة والعلٌا) ال ٌمكن له أن ٌنمو وٌترعرع وٌزداد إال إذا توافرت قٌادات
إدارٌة علٌا فً البداٌة قادرة وذات إرادة ولدٌها المعرفة اإلدارٌة لتقوم بتوطٌن
الوظابؾ فً اإلدارة المتوسطة واإلشرافٌة والتً بدورها ستقوم بتوطٌن الوظابؾ
على كافة المستوٌات.

( ز )  :صٌاؼة اإلستراتٌجٌة
() 7

() 4

إنشاء وتجهٌز وتشؽٌل وإدارة وتطوٌر المعهد السعودي إلدارة
األعمال أو مركز القٌادة اإلدارٌة على ؼرار المعاهد المشابهة
فً العالم مثل المعهد الهندي إلدارة األعمال والمعهد الفرنسً
للقٌادة اإلدارٌة ومعهد اإلدارة المالٌزي.
االستثمار والعمل على نقل التجربة الهندٌة فً معهد إدارة
األعمال ) (Indian Institute of Managementومعهد إدارة
األعمال المالٌزي وؼٌره من المعاهد المماثلة لتكوٌن المعهد
السعودي إلدارة األعمال )(Saudi Institute of Management
أو مركز القٌادة اإلدارٌة )(Management Leadership Center

( ح )  :البدٌل التنفٌذي لإلستراتٌجٌة
(ٌ )7تم تموٌل إنشاء هذا المعهد من الجهات التالٌة:
( أ ) صندوق تنمٌة الموارد البشرٌة.
(ب) مجلس الؽرؾ التجارٌة والصناعٌة.
(جـ) الجامعات الحكومٌة.
( د) صندوق التعلٌم العالً الجامعً.
(هـ) صندوق خادم الحرمٌن لالبتعاث الخارجً.
( و) المجلس االقتصادي األعلى.
( ز) جمٌع الشركات المساهمة على شاشة تداول.
(ح) صندوق االستثمارات العامة.
(ط) المإسسة العامة للتؤمٌنات.
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(ٌ)4صدر قرار من الجهة الحكومٌة المختصة بإنشاء المعهد السعودي
إلدارة األعمال أو مركز القٌادة اإلدارٌة الهادؾ إلى تحقٌق الربحٌة الهادفة
الستدامته من المإسسٌن بمساهمتهم برأس مال المعهد المقرر بمابة ملٌون
لاير ٌتم تحدٌد نسبة كل مشارك من الجهات التالٌة:

() 7
() 4
() 3
() 2

( أ ) صندوق تنمٌة الموارد البشرٌة.
(ب) مجلس الؽرؾ التجارٌة والصناعٌة.
(جـ) الجامعات الحكومٌة (كل جامعة ملٌون).
( د) صندوق التعلٌم العالً الجامعً.
(هـ) صندوق خادم الحرمٌن لالبتعاث الخارجً.
( و) المجلس االقتصادي األعلى.
( ز) جمٌع الشركات المساهمة على شاشة تداول حسب حقوق
المساهمٌن (كل ملٌون علٌها ألؾ لاير).
(ح) صندوق االستثمارات العامة.
(ط) المإسسة العامة للتؤمٌنات.
ٌساهم المستثمرون السعودٌون بمابة ملٌون لاير سعودي بؤسهم
وعددها (عشرة مالٌٌن سهم) وقٌمة السهم ( )70رٌاالت سعودٌة.
ٌتم اختٌار مجلس أمناء من المإسسات والهٌبات والجامعات
المتخصصة بالمعرفة اإلدارٌة وتحدد اختصاصات مجلس األمناء
برسم اإلستراتٌجٌات للمعهد أو المركز.
ٌتم اختٌار أول مجلس إدارة من مندوبً الهٌبات والمإسسات
المساهمة وتحدد اختصاصاته كما هو متعارؾ علٌه بمنهج حوكمة
الشركات.
ٌتم إنشاء المعهد أو المركز تنفٌذٌا ً من فبة إدارٌة متخصصة لبدء
إجراءات التدرٌب والتعلٌم ونشر المعرفة اإلدارٌة المعاصرة
والمستجدة مستقبالً.
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إبراهٌم عبدهللا المنٌؾ
تقاعد من العمل اإلداري التنفٌذي عام 7240هـ بعد خدمة فً القطاع الحكومً
وقطاع األعمال دامت أربعٌن عاما ً فً شركة التابالٌن ومعهد اإلدارة العامة ومدٌراً
عاما ً لصندوق التنمٌة العقارٌة ومدٌراً عاما ً للشركة السعودٌة الموحدة للكهرباء فً
المنطقة الوسطى ومدٌراً عاما ً فً مجموعة شركة الموارد القابضة .تفرغ إلصدار
مجلة المدٌر الشهرٌة عام  7247وله عدد من البحوث والدراسات اإلدارٌة ومن
إصدارات المإلؾ ما ٌلً :
 -7انتقال التقنٌة اإلدارٌة للدول النامٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة (7200هـ).
-4

اإلدارة

(المفاهٌم،

األسس،

المهام)

بطبعاته

(.)7200،7207،7203
-3

أقوال فً اإلدارة (7203هـ).

-2

إستراتٌجٌة تطوٌر قطاع األعمال العربً (7244هـ).

-5

تطور الفكر اإلداري المعاصر ،طبعتان (7272هـ7240 ،هـ).

-2

إستراتٌجٌة اإلدارة الٌابانٌة (7279هـ).

-1

أقوال فً وظٌفة المدٌر (7244هـ).

-9

وظٌفة المدٌر العام (7245هـ).

-0

اإلستراتٌجٌة اإلدارٌة العلٌا (7242هـ).

-11

حوكمة الشركات (7241هـ).
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الثالث

