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 2030 عناصر جناح التطوير يف 
 

 

  

وهي   ـــرمحه اهلل  ـــالعربية السعودية على يد امللك عبدالعزيز  اململكة تأسيسمنذ 

حتى وصلت إىل ماهي عليه اآلن من ، لتسابق الزمن  .. يف كافة اجملاالت ةمتر خبطط تنموي

التزال اخلطط مستمره والعمل  ــ اهلل تعاىل ــ ،وبفضل  ة ،وعاملي ةوإسالمي ةإقليمي.. مكانه 

 ،٢٠٣٠هي رؤية  فها .. والوطن يستحق منا املزيد.. ،  ةألن الطموحات كبري،  يف ازدياد

 ولي ومبتابعة من ــ أدام اهلل عزه وتوفيقه ــ  سلمان امللك الشريفني، احلرمني خادم من بتوجيه

  وأبنائه للوطن مشرقًا مستقباًل حتمل ،ــ وفقه اهلل ــ  سلمان بن حممد األمري العهد ولي

،  ، والصحي يفوالثقا ، قتصادياال املستوى على قدمًا للمضي ـــ تعاىل اهلل ذنابـــ 

يف  شيءكل ) وهذا يتوافق مع مقولة علماء إدارة التغيري والتطوير بأن  ، وغريها واالجتماعي

 ( . إال التغيري نفسه يثبت وال شيء، يتغري ..  أي منظمة
  

الرؤية حتمل يف طياتها ، فإن  ومن منظور مهين يتعلق بفن إدارة التغيري والتطوير

 ردة الفعلمن وليس   (Proactive)من الفعل .. ةالرؤية نابع .. فبدايًة ، الكثري من التفاؤل

active) -(Re ةأكثر من أنه يكون خطو.. ،  خماطر مرتقبه لتجنبيكون  الذي غالبًا ما 

مت ختطيطه  متى ما ةعلى الفعل تكون نسبة جناحه عالياملبين فالتغيري  .. إىل املستقبل

 ًاالتغيري الذي يكون مبنيعلى عكس ،  املعنيةوتنفيذه بشكل مدروس من كافة األطراف 

 . على ردة الفعل
 

هناك ثالثة عناصر تعترب احلجر األساس واملثلث اجلوهري لنجاح أي مشروع  .. أيضا

  ، (رؤية) للمستقبل ةواضح ةسرتاتيجيا-١تطويري مصحوب بتغيري جذري وهي: 

 لتعايش ةمتجدد ثقافة -٣ عملي، واقع إىل ةسرتاتيجياال ترمجة يف تساهم  ةأنظم-٢

 .  قبل املأمولاملست مع الناس
 

التناغم بني  فإن  ولذلك، فنجاح كل عنصر مرتبط بنجاح اآلخر والعكس صحيح   

 . ةلتخطيط الربامج التطويري هذه العناصر عامل مهم جدًا لبناء أساٍس
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تعكس املستقبل املأمول، فال  .. فإنها الرؤيةوهو اسرتاتيجية  العنصر األولفأما 

الرؤية وواضحة املعامل ،  من برامج التطوير قبل تكوين رؤية ةميكن البدء بأي خطو

 ة، فالبد من أن تكون رؤية واضحة: وضوح الرؤي وهيخصائص ، تكمن يف ثالث  ةالناجح

لرسم خارطة طريق  ةحباث الالزمالدور املهم لعمل الدراسات واأل يكمنوهنا  .. ،  ومفهومه

، بل  فحسب ةهي أن تكون نتائج حتقيق الرؤية ليست إجيابي ةالثاني ةاخلاصي، و للمستقبل

جهد أو أو وقت  ةسواًء كانت خسائر مادي، للتغيري  ةأن تفوق املكتسبات اخلسائر املصاحب

 .  للتطبيق وفق اجلدول الزمين احملدد هلا ةوهي أن تكون الرؤية قابل ةاألخري ةاخلاصي ، وغريه
 

 معروف عمل على منهج سلمان بن حممد األمري أن ٢٠٣٠فمن املالحظ يف بناء رؤية   

أن  حيث،   (Participative Leadership)) القيادة التشاركية ( وهو .. التطوير علم يف

كان هلا دور رئيس يف تشكيل  االستشاريةواجلهات ، والقطاع اخلاص ،  الوزاراتمجيع 

 . يتناسب مع احتياجاتهم مبا ةرائهم ومقرتحاتهم ونقل الصورة احلقيقآبداء إالرؤية من خالل 
 

 

مبا يتناسب يتعلق بتطوير األنظمة احلالية أو تشريع أنظمة جديدة ف العنصر الثانيوأما 

كونه ، ففي هذا العنصر يكمن جوهر العمل التطويري  مع طموحات الرؤية وأهدافها ،

من  ًاعلى تطوير األنظمة يتطلب تعاون كما أن العمل ، الذي ينقل الرؤية إىل واقع ملموس

واستشارية وغريها. والتحدي األصعب  ةمن جهات حكومية وخاصة مجيع األطراف املعني

مل بني القطاعات واجلهات اليكمن يف تطوير األنظمة نفسها فحسب، بل يف تنسيق الع

املعنية. فمثاًل، بعض األنظمة املتعلقة بوزارة التجارة واالستثمار حتتاج إىل تنسيق مع وزارة 

 . لتطويرهاوالتنمية االجتماعية العمل 
 

وتطوير ، فخلق رؤية  ، تعترب مثل الروح يف اجلسدو ة ..الثقاففهو  العنصر الثالثأما 

من التغيري أو  بل البّديكفيان لنجاح وحتقيق أهداف الرؤية.  ال، أنظمة تتوافق مع الرؤية 

 ،٢٠٣٠يتوافق مع رؤية  التطوير الثقايف. كماأن هناك مبادرات عملية لتطبيق األنظمة مبا

 يف روريةامل ةاألنظم أفضل تطبيق..  فمثاًل ، ذلك عن أهمية يقل ال ةالثقافي املبادرات فدور

 غريبًا فليس املرورية، السالمة أهمية كبري بشكل يعي وال ةالسرع خماطر يدرك ال جمتمع

 .  ن كانت تطبق يف أفضل بلدان العاملإق هذه األنظمة املرورية وتطبي يفشل أن
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 الضروري فمن ، والسياحة جنيباأل االستثمار لدعم ٢٠٣٠توجه رؤية  ومثال آخر على

 السائح أو املستثمر مع للتعايش قاباًل اجملتمع يكون أن هنا وأعين للسياحة عاملية ثقافةتوفري 

ليس ة ، وجاذب ةفق مع قيمنا الدينية وعاداتنا االجتماعية لتشكل بيئة خصبيتوا مبا األجنيب

عن ديننا  ةعلى املستوى االقتصادي فحسب، بل وعلى املستوى االجتماعي يعكس صورة حسن

 .وبلدنا
 

وشباب هذه البالد املباركة لتحقيق املزيد من ، بقيادتنا الرشيدة  ة، كلنا ثقختامًا

 .التقدم لبلدنا وتأمني مستقبل األجيال القادمة

 
 

 إدارة التغيري والتطويردكتوراه / 

 ابريطاني

yaz9eed@hotmail.com 
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