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اإ�سرتاتيجية  ب�إعداد  الأغ��ر  جمموعة  ق�مت  عندم� 

معريف  جمتمع  اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  حتول 

ومن�ف�سً�  منتجً�  معرفيً�  جمتمعً�  نكون  »اأن  وروؤيته� 

ع�مليً� بحلول ع�م 1444ه�« �سلطت ال�سوء على بع�ض 

املعريف  املجتمع  اإىل  التحول  يف  �سبقتن�  التي  الدول 

حتويل  يف  ال��دول  تلك  جت���رب  درا�سة  على  وعملت 

زمنية  ف��رتة  يف  املعرفة  اقت�س�د  اإىل  جمتمع�ته� 

منه�  لال�ستف�دة  التج�رب  وا�ستخال�ض  ق�سرية 

وم�ليزي�  وفنلندا  ايرلندا  الدول  تلك  بني  من  وك�ن 

نقل  يف  ال��دول  تلك  جنحت  حيث  اجلنوبية  وكوري� 

ع�مليً�  ومن�ف�سة  متقدمة  مراتب  اإىل  اقت�س�دي�ته� 

من خالل التحول اإىل القت�س�د املعريف، ومن خالل 

دور  لن�  امليدانية جتلى  والزي�رات  والتدقيق  البحث 

مراكز الفكر والأبح�ث يف تلك الدول التي غ�لبً� م� 

ال�سرتاتيجي�ت  وو�سع  التخطيط  بدور  تقوم  ك�نت 

ملمة  ا�سرتاتيجي�ت  اعتم�د  خ��الل  م��ن  الوطنية 

ب�لحتي�ج الوطني ومن ثم تقوم مبت�بعة وتقييم هذه 

اأو  الدخول  دون  الواقع  اأر���ض  على  ال�سرتاتيجي�ت 

والدرا�س�ت   اخلطط  تلك  تطبيق  اآلي�ت  يف  التدخل 

اأو  املوؤ�س�س�ت  وت��ل��ك  احل��ي���دي��ة،  له�  ي�سمن  مم��� 

اأو  احل��ك��وم��ة  قبل  م��ن  متويله�  يتم  ق��د  احل���وي���ت 

وا�ستقاللية  بحي�دية  تعمل  ولكنه�  اخل��ض  القط�ع 

ت�مة دون تدخل اجله�ت التمويلية، ومن هن� جند اأن 

تلك املوؤ�س�س�ت واحل�وي�ت الفكرية )think tank( قد 

لعبت دورًا ايج�بيً� يف خدمة املجتمع والدولة، نذكر 

من تلك املوؤ�س�س�ت واحل�وي�ت الفكرية الع�ملية على 

اأيرلندا،  يف   )FORFAS( احل�سر  ل  املث�ل  �سبيل 

)ISIS( يف م�ليزي� و)KDI( يف كوري� اجلنوبية.

ويف �سهر يونيو 2011 امل��سي ق�مت جمموعة الأغر 

ب��ست�س�فة الدكتور/ �سوه جوجني، زميل معهد التنمية 

)Korea Development Institute-KDI( الكوري

اإن�س�وؤه يف ع�م 1971م ب�عتب�ره من كربى  الذي مت 

الع��سمة  يف  الفكرية  واحل����وي����ت  اخل���ربة  ب��ي��وت 

)�سيوؤول( بغر�ض م�س�ندة الأن�سطة احلكومية ويتوىل 

القت�س�دية  التنمية  يف  كبري  ب�سكل  ت�س�هم  ق�س�ي� 

والجتم�عية يف كوري�. تتمثل مهمة )KDI( يف تقدمي 

ال��ق��رار  ل�سن�ع  ال�سرتاتيجية  وال��ب��دائ��ل  احل��ل��ول 

واملجتمع والقط�عني الع�م واخل��ض اأماًل اأن تتحول 

القت�س�دي  للنمو  الأ�س��سية  للنواة   )KDI( تو�سي�ت 

ل�س�نعي  البو�سلة  مبث�بة  املعهد  ي�سبح  وك��ذل��ك 

بن�سبة   )KDI( ول  يمُ كذلك  القت�س�دية.  ال�سي��س�ت 

ولكنه  اجلنوبية،  الكورية  احلكومة  ِقبل  من   ٪100

يف نف�ض الوقت يعمل ككي�ن م�ستقل ق�نونيً� مرتبط 

مب��سرة مبركز القرار ب�لدولة.

نظمته  ال��ذي  امل�ستديرة  الط�ولة  لق�ء  خ��الل  وم��ن 

جمموعة الأغر مع الدكتور/ �سوه جوجني لال�ستف�دة 

من جتربة )KDI( ات�سح اأن )KDI( ي�سع روؤى متجددة 

�سنوات  ب�سع  كل  مراجعته�  يتم  اجلنوبية  لكوري� 

كم�  والتغيريات،  للتطورات  مواءمته�  ملراجعة مدى 

يقوم كل من )KDI( و كذلك جمموعة الأغر ب�إ�سراك 

ال�سرك�ء الرئي�سني يف املجتمع لو�سع ال�سرتاتيجي�ت 

للتطبيق على  مب� ي�سمن كونه� ا�سرتاتيجي�ت ق�بلة 

اأر�ض الواقع.

وتطبيق  تفعيل  جوجني  �سوه  الدكتور/  و�سف  كم� 

كلن�  حيث  فقط  العلم  ولي�ض  ب�لفن  ال�سرتاتيجي�ت 

الكثري  اإىل  يحت�ج  ال�سرتاتيجي�ت  و�سع  اأن  يعرف 

الفن  اإىل  يحت�ج  تفعيله�  ولكن  واخل��ربة  العلم  من 

وجمهود كبري يتم من خالله اإ�سراك اجله�ت املعنية 

وتو�سي�ت  اأه��داف  لتفعيل  القط�ع�ت  خمتلف  من 

ال�سرتاتيجية.

واهلل ويل التوفيق 

فهد اأ�صعد اأبو الن�صر 

الرئي�ض التنفيذي لمجموعة الأغر
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اللقاء الرابع لشباب مناسبات قادمة :
الحاوية الفكرية مع 

صناع القرار

ملتقى التجربة الماليزية 
لالبتكار

الحاويات الفكرية والتجربة الكورية
في التحول إلى اقتصاد المعرفة 
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النظ�م  ه��ي  امل��ع��رف��ة  اأن  ع��ل��ى  م��ن���  ال��ع��دي��د  يتفق 

املج�لت  خمتلف  يف  املجتمع�ت  لتنمية  الأ�س��سي 

تركز  وانه�  خ��سة  والثق�فية  والقت�س�دية  العلمية 

بيئة  واإن�س�ء  الن�س�ين  اجل�نب  على  اأ�س��سي  ب�سكل 

والبتك�ر  التعلم  ترويج  على  ت�س�عد  ومم�ر�س�ت 

ب�أفك�ر  للخروج  وحتفيزهم  الف���راد  بني  والب���داع 

وم�سروع�ت جديدة توؤدي بدوره� اإىل حتقيق التنمية 

امل�ستدامة وحتويل املجتمع اإىل جمتمع منتج تنت�سر 

فيه ثق�فة العمل احلر.

اأ�ستكمل حديثي عن م�سروع »من البتك�ر  ومن هن� 

اإىل ال�سوق 2010م - 2012م« والذي تبنته جمموعة 

عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  م��ع  ب���ل���س��رتاك  الأغ���ر 

رحلة  لت�سجيل  )موهبة(  والإب��داع  للموهبة  ورج�له 

ري���دة  ع���مل  دخ��ول  على  يعملون  املبتكرين  من   11

منتج�ت  اإىل  اأفك�رهم  حتويل  خ��الل  من  الأع��م���ل 

حر�ست  الرحلة  ه��ذه  وخ��الل  ال�سوق.  يف  ج��دي��دة 

والتدريبية  املعرفية  الأدوات  تقدمي  على  املجموعة 

لتمكنهم من  املبتكرين  التي تعزز مه�رات  املن��سبة 

تطوير اأعم�لهم وت�أ�سي�ض م�سروعهم اخل��ض كرواد 

اجلوانب  من  بداية  كمبتكرين  فقط  ولي�ض  اأعم�ل 

ب�ملف�هيم  م����رورًا  الخ����رتاع  ل����رباءات  ال��ق���ن��ون��ي��ة 

»خطة  �سي�غة  عند  به�  الأخ��ذ  الواجب  الأ�س��سية 

العمل« و�سوًل اإىل امل�ستثمر.

اإحدى  مع  �سراكة  تكوين  الأغ��ر  فك�ن على جمموعة 

التدريبية  الأدوات  تقدمي  على  ال��ق���درة  املوؤ�س�س�ت 

املن��سبة واملتعلقة بع�مل امل�ل والأعم�ل والتي ت�سرتك 

ر�س�لته� مع اأهداف جمموعة الأغر فيم� يتعلق ب�أهمية 

ال��ذي ي�سهم يف حتول  تب�دل اخل��ربات ونقل املعرفة 

املجتمع اإىل جمتمع معريف تقل فيه ن�سبة البط�لة.

ف��ن�����س���أت م��ن ه��ن��� ال�����س��راك��ة م��ع »ب��رن���م��ج اإجن����ز 

»جونيور  ملوؤ�س�سة  ام��ت��دادًا  يعد  وال��ذي  ال�سعودية«، 

تعليمية  موؤ�س�سة  اأكرب  وهي  وورلدوايد«  ات�سيفمنت 

املتحدة  الولي�ت  ت�أ�سي�سه� يف  للربح مت  غري ه�دفة 

ع�م 1919م، وتتخ�س�ض يف تدريب الطالب لدخول 

وتنمية  بهم  اخل��سة  امل�س�ريع  واإطالق  العمل  �سوق 

التجربة  تقوم على  برامج  امل�لية من خالل  املعرفة 

القط�ع  متطوعي  قبل  من  العملية  اخل��ربات  ونقل 

امل�ستفيدين من براجمه� ح�ليً�  ويبلغ عدد  اخل��ض 

حول  دول��ة   118 يف  �سنويً�  ط�لب  مليون   10 قرابة 

الع�مل.

يتمحور  ال�����س��ع��ودي��ة  اإجن������ز  ب��رن���م��ج  ه���دف  اإن 

بزي�دة  ال�سعودي  ال�سب�ب  واإع����داد  ت�سجيع  ح��ول 

امل�لية  الثق�فة  وتنمية  العمل،  ل�سوق  ا�ستعداديتهم 

وروح امل��ب���درة يف ب��دء الأع��م���ل حت��ت روؤي���ة تقدمي 

100٫000 ط�لب وط�لبة يف املدن الرئي�سية ب�ململكة 

بحلول ع�م 2018م.

اإن الهدف من التدريب هو تغيري ثق�فة العمل لدى 

على  ت�سجيعهم  خ��الل  م��ن  واخل��ري��ج��ني  ال�سب�ب 

الإبداع واخلروج ب�أفك�ر مبتكرة تكون حجر الأ�س��ض 

الع�ملي  القت�س�د  واأن  خ��سة  اخل��سة،  مل�س�ريعهم 

امل�سروع�ت  على  يقوم  منه  كبري  ج��زء  يف  اأ�سبح 

التنمية  ق���ط��رة  تعد  ال��ت��ي  واملتو�سطة  ال�سغرية 

القت�س�دية.

اإن مع�دلة اإحداث التغيري واإيج�د العقول والط�ق�ت 

ال���ق����درة ع��ل��ى خ��ل��ق اف��ك���ر ج��دي��دة ت��وؤث��ر يف بن�ء 

اإيج�د  من  اأك��ر  اإىل  حتت�ج  ل  وتقدمه�  املجتمع�ت 

واط��الق  اكت�س�ف  على  وامل�سجعة  املحفزة  البيئة 

مه�رات التخيل والإبداع . 

  واإىل اأن نلتقي يف الن�سرة الق�دمة اإن �س�ء اهلل 

مع �سريك اآخر من �سرك�ء جن�ح جمموعة الأغر

وب�هلل التوفيق،،،

مروه الهادي 

مديرة اإدارة ال�سرك�ت والعالق�ت

اإدارة املعرفة وبن�ء القت�س�د املعريف – �سحيفة القت�س�دية اللكرتونية 

6287-  22/01/1432 – العدد 
رواد الأعم�ل ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سم�ل اأفريقي�

www.ep-mena.com
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 ليس بالضرورة أن تكون عالم فيزياء لكي تشارك ألبرت إينشتاين بعض سماته
م�يك ويرلينج مق�ل : ال�سم�ت امل�سرتكة بني »اإين�ست�ين« ورائد الأعم�ل
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ي�سري بع�ض الكت�ب اإىل اأن مفهوم جمتمع املعرفة ل 

يقت�سر على تراكم املعرفة وا�ستخدام التكنولوجي�، 

بل ي�سمن املجتمع الذي يت�سم ب�لكف�ءة والتن�ف�سية. 

م�ستدامة  تنمية  نحو  ال�سعي  جمتمعن�  واج��ب  من 

خمتلفة  اأب��ع���د  امل��ع��ريف  للمجتمع  املعرفة.  قوامه� 

البعد  القت�س�دي،  البعد  فمنه�:  ا�ستغالله�  يجب 

التكنولوجي، البعد الثق�يف، و البعد الجتم�عي.

العوامل  ه��ي  امل���ل  وراأ����ض  والعم�لة  الأر����ض  ك�نت 

القدمي،  القت�س�د  يف  لالإنت�ج  الأ�س��سية  الثالثة 

املهمة يف القت�س�د اجلديد هي  الأ�سول  واأ�سبحت 

املعرفة الفنية والإبداع و الذك�ء واملعلوم�ت. ويتبني 

حتى  التعليم  يف  ال�ستثم�ر  الرتكيز  اأهمية  هن�  لن� 

نبني اقت�س�دًا جديدًا.. اقت�س�دًا معرفيً�.

اأخ��رى يف  بلدان  بع�ض جت���رب  على  الط��الع  وبعد 

التحول اإىل جمتمع�ت معرفية، جند اأن هن�ك دائمً� 

جمتمع  نحو  وال�سعي  للتطور  املجتمع  حفز  �سببً� 

معريف. فمثاًل يف كوري� اجلنوبية ك�نت هن�ك ح�جة 

هو  فم�سريهم  واإل  معريف  جمتمع  بن�ء  اإىل  م��سة 

اجلنوبية  كوري�  مثل  بلد  ك�نت  ف�إذا  والفقر.  اجلوع 

ا�ستط�عت التحول اإىل جمتمع معريف ب�سكل �سريع، 

ب���مل��وارد  الغنية  للبلدان  الأ�سهل  م��ن  اأن��ه  فنعتقد 

الطبيعية مثل النفط اأن ت�سعى لتقدمي حوافز ت�س�عده� 

يف التحول ملجتمع�ت معرفية يف املدى املنظور.

و من الطبيعي اأن يتب�در اإىل ذهن املرء عند �سم�عه 

ول  ال�سريعة«  التحولت  »بلد  عب�رة  اجلنوبية  كوري� 

يخفى على اأحد ذلك، فعلى �سبيل املث�ل هن�ك النمو 

يف  ال�سريع  والتو�سع  امل�ستمر،  ال�سريع  القت�س�دي 

التعليم الع�يل الذي حققت به اأعلى املراتب الع�ملية، 

اأ�سف اإىل ذلك ارتف�ع عدد براءات الخرتاع ب�سكل 

الع�م  القط�ع  وم�س�همة  الأخ��رية،  الآون��ة  يف  �سريع 

اأ�س��سيً� من  يعترب جزءًا  والذي  التعليم  ميزانية  يف 

يف  الع�يل  والتعليم  الأعم�ل  قط�ع  وح�سة  التمويل، 

الإنف�ق على البحث والتطوير.

هو  ح�ليً�  اجلنوبية  كوري�  تخو�سه  الذي  التطور  اإن 

الإيج�بي�ت  ا�ستثنين�  م�  واإذا  الدولة.  تقوده  تطور 

برن�مج  تمُطبق  كوري�  ف�إن  التطور،  لهذا  وال�سلبي�ت 

 »BK21« تنمية ب�سرية ي�سمى م�سروع الدم�غ الكوري

مع  الق�دم  اجليل  ق���دة   « اإنت�ج  على  ين�ض  وال��ذي 

ال��دك��ت��وراه  اأو  امل�ج�ستري  ط��الب  ب��دع��م  الإب�����داع« 

مبفهوم  اأو  العلي�.  الدرا�س�ت  مرحلة  يف  والب�حثني 

املواد  حتويل  على  مبني  اقت�س�د  من  النتق�ل  اآخر 

قدرات  يتطلب  التحول  وهذا  املعرفة،  اقت�س�د  اإىل 

بحثية واإبداعية ع�لية.

وبعد الزي�رة ال�سخ�سية لكوري� اجلنوبية لع�م 2006 

ميالديً� لأغرا�ض علمية، لحظن� عدة اأ�سي�ء هن�ك.

عمل  الو�سع،  رف�ض  الفقر،  �سقف  حتت  �سعبً�  ك�ن 

ظروفه  حت��دى  ال�ست�سالم،  رف�ض  التغيري،  على 

القت�س�دية املحيطة، تغلب على قن�ع�ته، بحث عن 

اأن اعرتف  �سيء  اأول  ك�ن  له� مك�نة،  واأوج��د  نف�سه 

بواقعه ثم مل ي�سلم به، وتع�مل معه بجدية وحتٍد:

)اأن� اأعمل، و هذا ل يكفي، اإذًا اأن� اأنتج(، ولبد اأن 

معتربة،  وقيمتي  قيمة،  يل  اإذًا  ع�لية،  بجودة  يكون 

يف  اجلهد  ح�سب  معتربة  مبك�نة  م��وج��ود،  اأن���  اإذًا 

العمل واجلودة يف املنتج. واخلال�سة »اعمل بجهد، 

تنتج بجودة، تكون لك قيمة معتربة«.

وكل مواطن يف كوري� يعرف كلم�ت دائمً� م� ترتدد 

يف ذهنه:)اأنت كوري، اأنت تعني ال�سدق والإخال�ض 

يف العمل والتع�مل(. ف�ملنتج الكوري مهم� ك�ن نوعه 

يعني قيمة معتربة، حتى فنون قت�له ابتكره� حتديً� 

جلريانه ف�أبدع الت�يكواندو.

ومن العج�ئب يف كوري� حتويل مدار�سه� و ج�مع�ته� 

اأن  اإىل  ذلك  واأدى  �سن�عية،  و  مهنية  مدار�ض  اإىل 

بفخر!  ك��وري���(  يف  )�سنع  لهم  �سع�ر  اأول  و�سعوا 

فك�نت كوري� اأ�سرع دولة �سن�عية ظهرت بفخر.

مق�ل م�سرتك

 ل�سب�ب احل�وية الفكرية ملجموعة الأغر

با�سل املهمان  و  ملى خياط

مسؤولية بناء المجتمع المعرفي

كوري� اجلنوبية ا�ستط�عت التحول اإىل جمتمع معريف ب�سكل �سريع
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مناسبات قادمة:

السعودية األولى عربيًا في براءات االختراع

بشائر المجتمع المعرفي

الف��كرية«  للملكية  الع�ملية  »املنظمة  ل�  تق�رير  �س��در 

اخت�س�ر  وه��و   ،WIPO »وي���بو«  ب��س��م  ع��رف  )تمُ

 )World Intellectual Property Organization
يحّدد خريطة براءات الخرتاع واملوؤ�س�س�ت املنتجة 

حّلت  التقرير،  وبح�سب  2010م.  للع�م  للمعرفة 

الإم���رات  تليه�  عربيً�،  الأوىل  املرتبة  يف  ال�سعودية 

رغم  وعلى  وقطر.  وتون�ض  و�سورية  واملغرب  وم�سر 

اأمريك�  تراجعت  دوليً�،  الأوىل  ب�ملرتبة  احتف�ظه� 

مل�سلحة ال�سني وكوري� اجلنوبية والي�ب�ن يف معدل 

منو براءات الخرتاع، بح�سب التقرير عينه.

http://international.daralhayat.com/
internationalarticle/248688

• اللقاء الرابع لشباب الحاوية الفكرية مع صناع القرار

• ملتقى التجربة الماليزية لالبتكار

شبابنا واقتصادنا
ير اقت�س�دن� الوطني مبرحلة متثل نقلة نوعية يف 

الكم والكيف. فنحن نعي�ض فيم� يكن اأن نطلق عليه 

اأكرب طفرة اقت�س�دية �س�ملة يف جميع املج�لت منذ 

ت�أ�سي�ض اململكة. ف�ململكة اليوم ت�سنف �سمن ن�دي 

يف  اقت�س�دًا   20 اأك��رب  �سمن  اأنه�  يعني  مم�  ال���20 

الع�مل كم� اأنه� حتتل املرتبة 17 يف تقرير التن�ف�سية 

ال�ستثم�رات  تزايد  املالحظ  من  واأ�سبح  الع�ملي، 

ال�س�ملة  التنموية  وامل�����س���ري��ع  العمالقة  ال��دول��ي��ة 

والقت�س�دية  العلمية  امل���دن  اإن�����س���ء  يف  وال��ت��زاي��د 

ب�سورة منقطعة النظري.

ومع تزايد القت�س�د تتزايد ح�جة القط�ع اخل��ض 

�سعودي  �سب�ب  اإىل  له  املكونة  وال�سرك�ت  ال�سعودي 

واحلي�تية  والعملية  العلمية  ب�مله�رات  وم�سلح  موؤهل 

حتى ي�ستطيعوا اأن ي�س�عدوا هذه ال�سرك�ت يف منوه� 

هذا  ظل  يف  تن�ف�سيته�  على  واملح�فظة  وازده�ره� 

القت�س�د الع�ملي اليوم. ويف الوقت نف�سه جند هن�ك 

اأعدادًا مت�س�عدة كل يوم يف �سفوف الب�حثني عن 

فر�ض وظيفية نظرًا لتزايد فئة ال�سب�ب يف الرتكيبة 

الع�م  القط�ع  يعجز  �سوف  والتي  ب�ململكة  ال�سك�نية 

مهم� ك�نت قدرته عن ا�ستيع�ب جميع ط�ق�ته وتوفري 

الفر�ض والأم�ن الوظيفي لكل ط�لبيه. فم� احلل؟ 

من وجهة نظري اأن هن�ك حلني لهذه الظ�هرة:

ال�سعودي  ال�سب�ب  من  موؤهل  جيل  �سن�عة  الأول: 

ال�س�نع للوظيفة ولي�ض الب�حث عنه�، الذي �سيتمكن 

من بدء اأعم�له اخل��سة وت�أ�سي�ض م�س�ريعه التج�رية 

راأ�ض  تدوير  عجلة  دفع  يف  �ست�س�هم  بدوره�  والتي 

فمن  ال�سعودي.  القت�س�د  منو  يف  ي�س�هم  مب�  امل�ل 

ن�حية اقت�س�دية نعلم ان كل القت�س�دي�ت الن�جحة 

فح�سب  عمالقة  �سرك�ت  ب�سع  على  تقوم  ل  دوليً� 

ال�سغرية  املن�س�آت  من  الآلف  على  اأي�سً�  تقوم  بل 

ِوَي َعْن  واملتو�سطة واأم� من وجهة نظر �سرعية فقد رمُ

َّهمُ قَ�لَ:“ ِت�ْسَعةمُ اأَْع�َس�ِر  َّمَ اأَن مُ عَلَيْهِ وَ�سَل َّى اهللَّ بِيِّ �سَل النَّ

َج�َرِة ” * ْزِق يِف التِّ الرِّ

القط�ع  يقوم  اأن  يف  ال��ث���ين  احل��ل  ويكمن  ال��ث���ين: 

يف  به  املنوط  الوطني  بالواجب  ال�سعودي  اخلا�ص 

ال�سب�ب  ط���ق���ت  ت�ستوعب  ج��دي��دة  وظ���ئ��ف  خلق 

املتزايدة يف كل يوم. ولكن للقط�ع اخل��ض حتفظ�ت 

يجب على اجلميع عدم اإغف�له�. اإن �سرك�ت القط�ع 

ب��واج��ب��ه��� يف توطني  ت��ق��وم  ان  ت���ود  ال��ت��ي  اخل������ض 

وظ�ئفه� واقعة ٌفيم� يكن ان يطلق عليه ا�سطالحً� 

ت�ستكي  جهه  فمن  وال�سندان(،  املطرقة  بني  )م��� 

من  اخل������ض  القط�ع  �سرك�ت  يف  التوظيف  دوائ���ر 

ومن  وظيفة  عن  الب�حث  ال�سب�ب  موؤهالت  �سعف 

العمل  �سوق  يف  املطلوبة  ب���مل��ه���رات  حتليهم  ع��دم 

الدرا�سية.  ودرج�تهم  حت�سيلهم  عن  النظر  بغ�ض 

ومن جهة اأخرى اإن تكلفة تدريبهم وتطويرهم �سواًء 

م�ديً�  مكلٌف  ال�سركة  بداخل  اأو  تدريب  مع�هد  يف 

وي�ستغرق وقتً� يثل تكلفة اإ�س�فية على ال�سركة من 

�س�أنه احلد من تن�ف�سيته� وربحيته�. فم� هو احلل؟ 

الع�سر  مب��ه���رات  �سب�بن�  ت�أهيل  يف  يكمن  احل��ل 

ومتطلب�ت القط�ع اخل��ض اليوم ب�سورة متوازنة مع 

مقرراتهم الدرا�سية وهم ل يزالون على مق�عدهم 

�سراكة  يف  ذلك  حتقيق  يف  جنحن�  واإذا  الدرا�سية. 

حقيقية م� بني القط�ع اخل��ض والقط�ع الع�م ف�سوف 

التي يواجهه� القط�ع اخل��ض  نزيل جميع املعوق�ت 

جياًل  نوفر  عندم�  احلجة  عليه  اأقمن�  ق��د  ون��ك��ون 

الدرا�سي  العلمي  ب�لتح�سيل  يتحلى  مبدعً�  �سعوديً� 

واحلي�تية  العملية  ب�مله�رات  يتمتع  الوقت  نف�ض  ويف 

العمل  مثل:  مه�رات  اخل��ض،  القط�ع  يطلبه�  التي 

مه�رات  القرار،  اتخ�ذ  على  القدرة  الفريق،  �سمن 

الت�س�ل الفع�ل، مه�رات كمية وحتليلية..األخ.

نائل �سمري فايز

الرئي�ض التنفيذي – برن�مج اإجن�ز ال�سعودية

– اململكة  والإر�س�د  والدعوة  ولأوق�ف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  *موقع 
http://www.al-islam.com :العربية ال�سعودية


