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�أثبتت جائحة كورونا �أن قيادة اململكة العربية ال�سعودية-
يحفظها اهلل-وحكومتها الر�شيدة حتر�ص متاماً على اتخاذ
ك��ل ال �ت��داب�ير وال� �ق ��رارات والإج � � ��راءات ال �ت��ي حت�ف��ظ �أم�ن�ن��ا
و�سالمتنا واحلفاظ على ال�صحة العامة ،وكيف �أن قيادتنا
ُتعلي البعد الإن�ساين يف ت�صديها لهذه اجلائحة؛ فقد تابعنا
جميعاً وباهتمام كبري الأم��ر امللكي الإن�ساين ال��ذي �أ�صدره
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود-يحفظه اهلل-بتقدمي العالج جما ًنا جلميع املواطنني
واملقيمني ومخالفي نظام الإقامة يف جميع املن�ش�آت ال�صحية
ال �ع��ام��ة واخل��ا� �ص��ة يف ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ع�لاج م��ن ف�يرو���س
«كورونا» .وقد �صرح معايل مدير عام معهد الإدارة العامة
د.م�شبب بن عاي�ض القحطاين بقوله�« :إن هذا الأمر يعك�س
حر�ص خادم احلرمني ال�شريفني على احلفاظ على ال�صحة
ال�ع��ام��ة للمواطنني وامل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى �أر� ��ض اململكة العربية
ال�سعودية».
و�أكد معاليه على �أن حر�ص خادم احلرمني ال�شريفني ،و�سمو
ويل عهده الأمني-يحفظهما اهلل-ينبع من الإمي��ان مببد�أ
�أن الإن�سان �أو ًال .و�أو�ضح معاليه �أن تعامل اململكة مع �أزمة
«كورونا» يقدم للعامل منوذجاً علمياً متميزاً يف �إدارة الأزمات
ال�صحية على مختلف امل�ستويات ،مبا يف ذلك ت�أهيل العن�صر
ال�ب���ش��ري ال �ك��فء للتعامل م��ع م�ث��ل ه��ذه الأزم � ��ات الكبرية
وت��وف�ير ك��اف��ة امل ��واد الطبية وال�غ��ذائ�ي��ة يف مختلف مناطق
اململكة ،ور�سم �سيناريوهات ا�ستباقية لتطور الأزم��ة و�سبل
مواجهة كل مرحلة من مراحلها ب�أ�سلوب علمي ر�صني.وث ًمن
معايل د.م�شبب القحطاين اجلهود امل�ضنية التي تبذلها كافة
�أجهزة الدولة مبا فيها وزارة ال�صحة ،وغريها من الوزارات،
وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف مواجهة هذه الأزمة ،و�أ�شاد معاليه
ب ��الإدارة ال�سعودية لأزم��ة «ك��ورون��ا» ،م��ؤك��داً على �أن اململكة
جنحت يف كافة مراحل �إدارة �أزمة «كورونا».
وانطالقاً من هذا احل�س الإن�ساين والوطني؛ ف�إننا يف هذا
العدد من «التنمية الإدارية» نفتح معكم ملف تلك اجلائحة
�أو الأزم��ة التي يواجهها ال�ع��امل ،فن�ؤكد على �أن اململكة قد
ت�ن�ب��أت م�ب�ك��راً ب�ت��داع�ي��ات �أزم ��ة ف�يرو���س «ك ��ورون ��ا» ،وتبعاته
ال�سلبية ال�صحية واالق�ت���ص��ادي��ة ،و� �ص��درت ب�ن��ا ًء على ذلك
العديد من الأوام��ر امللكية احل��ازم��ة ،والإج ��راءات الوقائية
العاجلة وال�ت��داب�ير االح�ت�رازي��ة؛ ملنع تف�شي ال�ف�يرو���س يف
املجتمع .و�أثبتت اململكة-بح�سب ر�أي عدد من خرباء الإدارة
وامل�ه�ت�م�ين ب � ��إدارة الأزم��ات-ق��درت �ه��ا ع�ل��ى ات �خ��اذ اخل�ط��وات
املنا�سبة لإدارة الأزمة على كافة امل�ستويات.
وعلى جانب �آخ��ر ،فبالرغم مم��ا نعي�شه م��ن ت��داع�ي��ات تلك
الأزم� ��ة ،ف��إن�ن��ا ن��زف �إل�ي�ك��م خ�ب�راً � �س��اراً يف ه��ذا ال �ع��دد؛ فقد
اختارت منظمة «ت�شارترد» الربيطانية معهد الإدارة العامة
�ضمن قائمة �أف�ضل اجلهات على م�ستوى ال�شرق الأو�سط
التي تقدم برامج تعلم وتطوير ملن�سوبيها؛ وهو الأمر الذي
ي�ؤكد على متيز م�ؤ�س�ساتنا ال�سعودية ،و�إدراكها م�س�ؤوليتها
الوطنية ،والتفاين يف العمل لرفعة وطننا احلبيب .و�إمياناً
من املجلة بحق القراء الأعزاء ،وحر�صنا على التوا�صل معكم
يف هذه الظروف اال�ستثنائية ،فها هو عدد جديد من «التنمية
الإداري��ة بني �أيديكم .نقدم لكم على �صفحاته باقة متميزة
ومتنوعة وجديدة من الأبواب واللقاءات والتقارير واملقاالت
خلرباء و�إعالميني ومتخ�ص�صني معنيني بال�ش�أن الإداري <

رئيس التحرير:

أ .منصور بن عبدالرحمن العتيبي
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هاتف  - 8297117 :فاكس 4745022 :
otaibim@ipa.edu.sa
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ق��ال معايل مدير ع��ام معهد االدارة العامة د.م�شبب بن
عاي�ض القحطاين�« :إن �أم��ر خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امل�ل��ك �سلمان ب��ن «ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل �سعود-يحفظه اهلل-
ب �ت �ق��دمي ال� �ع�ل�اج جم ��ا ًن ��ا جل�م�ي��ع امل��واط �ن�ي�ن وامل�ق�ي�م�ين
ومخالفي نظام الإقامة يف جميع املن�ش�آت ال�صحية العامة
واخلا�صة يف كل ما يتعلق بالعالج من فريو�س «كورونا»؛
يعك�س حر�ص خادم احلرمني ال�شريفني على احلفاظ على
ال�صحة العامة للمواطنني واملقيمني على �أر���ض اململكة
العربية ال�سعودية».
و�أو�ضح معايل د.م�شبب القحطاين �أن هذا الأم��ر امللكي
ي�ؤكد من جديد على االهتمام الكبري ال��ذي يوليه خادم
احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل العهد-يحفظهما اهلل-
بكافة الإج ��راءات الطبية الهادفة �إل��ى احل��د من انت�شار

فريو�س «كورونا» بني املواطنني واملقيمني؛ مبا ي�سهم يف
عودة احلياة لطبيعتها.
وقال مدير عام معهد الإدارة العامة�« :إن حر�ص القيادة
ال���س�ع��ودي��ة�-أي��ده��ا اهلل-ع �ل��ى �صحة امل��واط�ن�ين واملقيمني
وا�ضح متاماً ،وينبع من الإميان مببد�أ �أن الأن�سان �أو ًال».
و�أ� �ش��ار �إل ��ى �أن ال�ق�ي��ادة ات �خ��ذت ال�ع��دي��د م��ن الإج� ��راءات
واخل �ط��وات املهمة ال�ت��ي �سعت حلماية �أرواح املواطنني
واملقيمني ،بغ�ض النظر ع��ن التكلفة االقت�صادية لهذه
الإجراءات.
و�أو�ضح معاليه �أن تعامل اململكة مع �أزم��ة «كورونا» منذ
بدايتها ،م��روراً بكافة امل��راح��ل التي تلتها؛ يقدم للعامل
من��وذج �اً علمياً متميزاً يف �إدارة الأزم ��ات ال�صحية على
مختلف امل�ستويات ،مبا يف ذل��ك ت�أهيل العن�صر الب�شري
ال�ك��فء للتعامل م��ع مثل ه��ذه الأزم ��ات الكبرية وتوفري
كافة امل��واد الطبية والغذائية يف مختلف مناطق اململكة،
ور�سم �سيناريوهات ا�ستباقية لتطور الأزمة و�سبل مواجهة
كل مرحلة من مراحلها ب�أ�سلوب علمي ر�صني.
وث � ًم��ن م�ع��ايل د.م���ش�ب��ب ال�ق�ح�ط��اين ج�ه��ود ك��اف��ة �أج�ه��زة
ال��دول��ة مب��ا فيها وزارة ال�صحة ،وغ�يره��ا م��ن ال ��وزارات،
وامل�ؤ�س�سات احلكومية التي تبذل جهوداً م�ضنية للك�شف
املبكر وتوفري الرعاية ال�صحية للم�صابني وغريهم من
امل��واط�ن�ين واملقيمني ،و�أ� �ش��اد معاليه ب ��الإدارة ال�سعودية
لأزم��ة «ك��ورون��ا» ،م��ؤك��داً على �أن اململكة جنحت يف كافة
م��راح��ل �إدارة �أزم ��ة «ك ��ورون ��ا» ،و�أن الأزم� ��ة يف طريقها
لالنتهاء بحول اهلل <

التنمية اإلدارية

«تشارترد» البريطانية تختار معهد اإلدارة العامة
ضمن األفضل بالشرق األوسط في التعلم والتطوير
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اُخ � � � �ت� �ي� ��ر م� �ع� �ه ��د
الإدارة ال� �ع ��ام ��ة
�� � �ض� � �م � ��ن ق� ��ائ � �م� ��ة
�أف � �� � �ض� ��ل اجل� �ه ��ات
ع� � �ل � ��ى م� ��� �س� �ت ��وى
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط
ال�ت��ي ت�ق��دم ب��رام��ج
ت � �ع � �ل ��م وت � �ط ��وي ��ر
مل�ن���س��وب�ي�ه��ا ،وذل��ك
�� �ض� �م ��ن ف �ع��ال �ي��ات
التقييم والرت�شيح
ال� ��� �س� �ن ��وي ��ة ال� �ت ��ي
ت �ن �ف��ذه��ا م�ن�ظ�م��ة
«ت� � � � ��� � � � �ش � � � ��ارت � � � ��رد»
ل�ل�أف��راد والتنمية
ال� �ب��ري � � �ط� � ��ان � � �ي� � ��ة
( )CIPDال�ت��ي
تعد �إح��دى �أه��م اجلمعيات املهنية املتخ�ص�صة يف امل��وارد
الب�شرية على م�ستوى ال�ع��امل ،واملنظِ مة لإدارات امل��وارد
الب�شرية بال�شرق الأو� �س��ط .ومت تر�شيح واختيار املعهد
�ضمن قائمة «�أف�ضل برنامج تعلم وتطوير» بعد تقييم
�أن�شطته يف جمال تطوير املورد الب�شري وتنفيذ الربامج
التدريبية ملن�سوبيه.
وبهذه املنا�سبة �أو�ضح مدير �إدارة تطوير املوارد الب�شرية
باملعهد �أ.عبدالرحمن ال�شعيل �أن �أب��رز عنا�صر التقييم
�شملت �آليات حتديد االحتياج التدريبي ،واختيار الربامج
التدريبية ،والربط بني الربامج التدريبية و�إ�سرتاتيجية
املنظمة ،ومت��اه��ي ه��ذه ال�برام��ج م��ع االجت��اه��ات العاملية،
واالبتكار يف �آليات التدريب ،والقدرة على قيا�س العائد من
اال�ستثمار يف التدريب .كما مت تر�شيح واختيار الربنامج

التطويري للمعيدين،
وال��ذي ي�شمل منهجية
م� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ل �ت �ط��وي��ر
امل � �ع � �ي� ��دي� ��ن ب ��امل� �ع� �ه ��د،
ت�ب��د�أ م��ن اال�ستقطاب،
وال � �ت� ��دري� ��ب ،وت ��وف�ي�ر
ال� � ��دع� � ��م وامل � �ت� ��اب � �ع� ��ة؛
ح� �ت ��ى م� � �غ � ��ادرة امل �ع �ي��د
ل�ل�اب �ت �ع��اث ل�ل�ح���ص��ول
ع�ل��ى درج ��ة املاج�ستري
يف تخ�ص�صات نوعية.
و�أ�� � � �ض � � ��اف ال �� �ش �ع �ي��ل:
«�إن امل �ع �ه��د ه��و اجل�ه��ة
احل �ك��وم �ي��ة ال���س�ع��ودي��ة
ال � ��وح� � �ي � ��دة ال� � �ت � ��ي مت
اخ � � �ت � � �ي� � ��اره� � ��ا �� �ض� �م ��ن
ال �ق��ائ �م��ة؛ وه � ��ذا ي��دل
على التحول الكبري التي ت�شهده �إدارات املوارد الب�شرية يف
القطاع احلكومي باململكة ،وي�ؤكد على متيز معهد االدارة
العامة يف هذا املجال ،وهو ما يثبت �أي�ضاً ق��درة اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة ع�ل��ى �إدارة وت�ط��وي��ر امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ب�شكل
احرتايف وفق املعايري العاملية» .وقال ال�شعيل« :هذا الإجناز
حتقق بدعم وتوجيه من معايل مدير عام معهد الإدارة
العامة د.م�شبب بن عاي�ض القحطاين الذي و�ضع تطوير
امل ��ورد الب�شري واال�ستثمار فيه ك��أول��وي��ة �إ�سرتاتيجية،
وع�م��ل على ت��وف�ير البيئة املنا�سبة ل�ل�إب��داع والتطوير»
وقد وجه ال�شعيل ال�شكر جلميع الزمالء والزميالت يف
املوارد الب�شرية باملعهد على جهودهم وتفانيهم يف العمل،
والذي �أثمر ح�صوله على هذا املركز املتقدم من الت�صنيف
الإقليمي <

إدارية
وثيقة
متابعات

تأليف مجلس الشورى العام

يف الأول من ذي القعدة 1344هـ �أ�صدر امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود-طيب اهلل ثراه�-أمر ًا ملكي ًا بت�أليف
جمل�س ال�شورى العام.
التاريخ1344 /11/ 1 :هـ
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امتثا ًال لأمر اهلل تعالى با�ست�شارات �أهل الر�أي واخلربة والرجوع �إلى �آرائهم فيما يهم من الأمور ورعاية حلقوق الأمة و�أداء للأمة
التي حملنا �إياها �أمرنا مبا هو �آت:
مادة  -1ي�ؤلف جمل�س ا�ست�شاري يف كل من مكة واملدينة وجدة وينبع والطايف للنظر يف امل�سائل الهامة واملحلية وتكون هذه املجال�س
باالنتخابات بدرجة واحدة.
 -2ي�ؤلف جمل�س مكة من ع�شرة �أع�ضاء �سوى الرئي�س الذي تختاره احلكومة وجمل�س املدينة من �ستة �أع�ضاء �سوى الرئي�س وجمل�س
ينبع من �أربعة �أع�ضاء �سوى الرئي�س وجمل�س الطايف من �أربعة �أع�ضاء �سوى الرئي�س.
 -3ي�ؤلف جمل�س عام يدعى (جمل�س ال�شورى العام) ينتخب �أع�ضاءه من قبل املجال�س اال�ست�شارية املحلية وي�ؤلف �أع�ضاءه من ثالثة
ع�شر ع�ضواً و�أربعة يف مكة واثنني يف املدينة واثنان يف جدة و�آخرين يف ينبع وواحد يف الطائف وثالثة من ر�ؤ�ساء الع�شائر.
 -4الذين لهم حق االنتخاب هم طوائف العلماء و�أعيان البالد والتجار ور�ؤ�ساء احلرف.
 -5الأع�ضاء املنتخبون يجب �أن تتوفر فيهم ال�شروط الآتية وهي �أجادة القراءة والكتابة وح�سن ال�سرية وعدم �صدور �أحكام مخلة
بالدين وال�شرف.
 -6مدة ع�ضوية هذه املجال�س �سنة واحدة.
 -7على نائبنا العام القيام بتنفيذ �أمرنا هذا.
ملك احلجاز و�سلطان جند
عبدالعزيز <

من مقتنيات مركز المعلومات و الوثائق بمعهد اإلدارة العامة

تواصل

التنمية اإلدارية

مشاهير التواصل االجتماعي والتحصني اإلعالمي

k

رئي�س التحرير  -مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي  -معهد الإدارة العامة

�أ .من�صور العتيبي

k

،،

التحصني
ضد انتشار
الشائعات مهمة
ذات أولوية
ملحة
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�إن املتتبع للأحداث اجلارية واملت�سارعة عاملياً ب�سبب �أزمة «كورونا» ( )COVID 19وما �أحدثته من متغريات
على جميع الأ�صعدة ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية؛ يدرك �أن هذه اجلائحة قد �أفرزت ممار�سات ات�صالية
مت�شابكة وا�ستجابات مختلفة على م�ستوى الأفراد واملجتمعات جديرة بالت�أمل.
فال�سلوك الإن���س��اين ب�شكل ع��ام معقد ومت�شابك؛ ف�لا ميكن فهمه مبجرد مراقبة طريقة ا�ستجابة الفرد
للمتغريات اخلارجية وردود فعله جتاهها .حيث تتداخل عنا�صر كثرية ت�سهم يف �إقناع الفرد وتوجيه �سلوكه،
كانتباهه ،و�إدراك��ه محيطه ،وفهمه املعلومات اجلديدة ،وكذلك ات�ساق موقفه مع �آراء املجتمع من حوله �أو ما
ي�سمى موقف اجلماعة.
و�أن��ا اق��ر�أ الأخ�ب��ار املحلية عن ك��ورون��ا ،و�أت��اب��ع التحديثات امل�ستمرة ل�ل��وزارات املعنية ب ��إدارة الأزم��ة ،كال�صحة،
والداخلية ،والتجارة ،وغريها ،بالإ�ضافة �إلى متابعتي بع�ض ما يبثه م�شاهري التوا�صل االجتماعي عنها؛ تبادر
�إلى ذهني نظرية فريدة من نوعها �صاغها «ماكجواير» اخلبري يف علم النف�س االجتماعي ،فهي ال تهتم �أبداً بتغيري
االجتاهات وال�سلوكيات ،بل على العك�س هي حتاول �أن جتعل هذه االجتاهات وال�سلوكيات القائمة �أكرث قدرة
على املقاومة والت�صدي لعوامل التغيري .فقد لفت «ماكجواير» �إلى نظرية اللقاح �أوالتح�صني (Inoculation
 )Theoryمنذ �أوائل عقد ال�ستينات من القرن املا�ضي ،والتي ا�ستلهمها من التلقيح والتح�صني الطبي بامل�ضادات
للأمرا�ض املختلفة ،والتي ُتك�سب اجل�سم مناعة ،بعد �أن يتعرف على الأج�سام الدخيلة ال�ضارة ويقاومها.
وكما هو التطعيم الطبي قد �أثبت جناحه �ضد الأمرا�ض؛ ف�إن «ماكجواير» يرى �أنه بالإمكان ا�ستخدام التح�صني
الإعالمي �ضد هجمات الر�سائل االت�صالية التي قد يتعر�ض لها الفرد يف بع�ض املواقف املهمة ،وخا�صة يف �أوقات
الأزمات .فبالإ�ضافة �إلى معرفة الفرد بالآراء امل�ؤيدة لق�ضية ما ،تقوم فكرة التح�صني الوقائي على تقدمي الر�أي
الآخر للق�ضية املطروحة ،حيث ُتتاح للمتلقي فر�صة التعر�ض واالطالع على الآراء املعار�ضة .فهذا اللقاح املعريف
يرى «ماكجواير» �أنه �سيعزز م�صداقية الر�سائل ،بل ويجعل املتلقي �أكرث قدر ًة على جمابهة الآراء املعار�ضة؛
فيما لو تعر�ض لها يف امل�ستقبل عن طريق قنوات وجهات �أخرى .ويف ظل الظروف الراهنة مع جائحة «كورونا»
والتي ت�شبه �إلى حد كبري حالة حرب ،ومع انت�شار ال�شائعات ب�شكل كبري ت�صبح جهود حت�صني املجتمع �ضد هذه
ال�شائعات مهمة ذات �أولوية ملحة .حيث ت�أخذ هذه ال�شائعات �أ�شكا ًال مختلفة من التهويل الذي قد ي�ؤدي �إلى
فقدان الثقة يف القدرة على مواجهة الفريو�س� ،أو ال�شك يف جدوى الإجراءات املتخذة ملواجهته .وقد ت�أخذ �شكل
التهوين املخل بتلك اجلائحة وتقلل من خطر الفريو�س وت�صف اجلهود ملواجهته باملبالغ فيها.
وال�س�ؤال املهم الذي يُطرح هنا :كيف مبكن �إدارة عملية حت�صني املجتمع �ضد ال�شائعات؟ والإجابة تكمن-ح�سب
نظرية التح�صني-يف �إ�سرتاتيجيتني ،تتعلق �أوالهما :بال�شعور بالتهديد الذي يوفر دافعاً لتح�صني االجتاهات
والآراء .والثانية هي �إ�سرتايتجية التفنيد التي تركز على النواحي املعرفية وتن�شيط �إقامة احلجج لدى املرء
كحجج �إقناعية دفاعية ت�سهم يف تقوية االجتاهات القائمة.
ولذلك ن�ستطيع القول �إن عملية التح�صني �ضد ال�شائعات قد ح�صلت يف جمتمعنا �إلى حد كبري؛ فاحلمالت
الإعالمية التي تنفذها الوزارات املعنية ،كال�صحة ،والداخلية ،والتجارة� ،أو اجلهات احلكومية الأخرى امل�شاركة
يف مواجهة فريو�س «كورونا» وتداعياته قد �صنعت نوعاً من التح�صني املجتمعي؛ ب�سبب ما حتمله من حجج
ومعلومات ،خ�صو�صاً و�أن ح�سابات بع�ض م�شاهري التوا�صل االجتماعي–وبدون ق�صد-قد �س ًرعت من فاعلية
التح�صني؛ وذلك ببث مقاطع و�سلوكيات ومعلومات تخالف حقائق طبية تخ�ص فريو�س «كورونا»� ،أو معلومات
حتارية تخ�ص توفر ال�سلع واملنتجات ،بالإ�ضافة �إلى ممار�ستهم �سلوكيات تخالف القرارات والتدابري الأمنية
املتخذة كحظر التجول ،وغريه من التدابري .فاجلمهور-وب�شكل ما-قد تعر�ض لعملية التح�صني والتطعيم
�ضد ال�شائعات وال�سلوكيات اخلاطئة ،حتى و�إن مل يدرك ه�ؤالء امل�شاهري �أنهم قد �أ�سهموا فيها .و�أ�صبح املتلقي
مييل �إلى االعتماد على امل�صادر الر�سمية املوثوقة ومتابعة ح�سابات اجلهات احلكومية مبا�شرة عرب تغطياتها
املختلفة <

تقريرتقرير

«روبوتات» و «فيديوهات» وجدل عن «التحيز والتميز»

مستقبل التوظيف في عصر الذكاء االصطناعي
ه��ل تتخي��ل يا عزيزي القارئ �أنه بحلول ع��ام 2030م �سيعزز الذكاء اال�صطناع��ي االقت�صاد العاملي
مبق��دار  13تريلي��ون دوالر و�سيكون ل��ه الت�أثري الأكرب علي��ه؟ ولذلك ف�إن اخلط��وات املحمودة التي
اتخذتها قيادتنا الر�شيدة-يحفظها اهلل-فيما يتعلق بالذكاء اال�صطناعي و�إن�شاء هيئة تتوىل �أمره،
ً
ً
ً
ً
فعاال؛ ف�أ�صبح احلديث يف �أو�ساط ال�شباب ال�سعودي
وتنمويا
تقنيا
حراكا
ت�ؤكد على �أن اململكة ت�شهد
وامل�ؤ�س�س��ات واجلهات املختلفة عن الذكاء اال�صطناع��ي وتطبيقاته يف جمال التوظيف وبيئة العمل
ً
ً
�أمراً ً
ملمو�سا يدعو للإعجاب والفخر .فقد قامت اململكة مع مطلع العام املا�ضي بتوظيف
وواقعا
حيا
�أول روب��وت «تقن��ي» �ضم��ن م�ؤ�س�ساتها احلكومي��ة ،وا�ستعانت �إح��دى ال�شركات اخلا�ص��ة بروبوت يف
جم��ال العمل ال�صيديل ،ومل��ا ال وقد �سبقهما الروبوت «�صوفيا» ع��ام 2017م .فاال�ستعانة بتطبيقات
الذكاء اال�صطناعي يف هذا املجال �سي�صبح مفيداً للجميع� ،سواء الباحثني عن وظائف �أو للم�ؤ�س�سات
املختلفة �أم املجتمع ،فنحن نتحدث هنا عن «اقت�صاديات امل�ستقبل» .لذلك قررنا �أن ن�ست�شرف معكم
يف ه��ذا التقرير م�ستقبل التوظيف والوظائف وبيئة العمل يف ظل االعتماد املتزايد على تطبيقات
الذكاء اال�صطناعي الذي اقتحمته اململكة بخطى را�سخة.

إعداد /د .أحمد زكريا أحمد
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 4جوانب ذكية

التحليل اآللي للسير
الذاتية والروبوتات وتقنية
الفيديوهات تطبيقات مهمة
والتحيز يثير اجلدل
• ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ال��ق��ي��م��ة :ف�ع�ن��دم��ا
تتولى �أدوات الذكاء اال�صطناعي تنفيذ املهام
اليدوية املتكررة؛ ي�ستطيع املوظفون الرتكيز
ع�ل��ى امل �ه��ام ال �ت��ي ت�ضيف ق�ي�م��ة للم�ؤ�س�سة،
وتلك التي حتتاج �إل��ى مهاراتهم وخرباتهم
لإجنازها .ومما ال �شك فيه �أن ذلك من �ش�أنه
متكني �أخ���ص��ائ��ي �إدارة امل ��وارد الب�شرية من
تخ�صي�ص وقت وموارد �أكرب لرعاية املوظفني
الآخرين ب�صفة �شخ�صية.

 5تطبيقات ع�صرية

ويحدد املهند�س علي الع�سريي  5تطبيقات
ع�صرية لثورة الذكاء اال�صطناعي يف �أماكن
العمل ،كالآتي:
• التوظيف والت�أهيل :مت�سح الآالت
اليوم ال�سري الذاتية للمر�شحني املتقدمني
وت �خ �ت��ار م ��ن ب �ي �ن �ه��م امل �ن��ا� �س �ب�ين ل�ل�م�ق��اب�ل��ة
ال�شخ�صية .وه��ي تفيد ب�شكل كبري يف حالة
امل�ؤ�س�سات الكربى التي تعني مئات املوظفني
� �س �ن��وي �اً .وم� ��ن الأم� �ث� �ل ��ة ع �ل��ى ذل� ��ك �أدوات
( )Pymetrics Providesالتي ت�ستخدم
�سل�سلة من «الألعاب» التي مت ت�صميمها على
�أ�سا�س مبادئ علم الأع�صاب لتقييم املر�شحني
ع�بر خ�صائ�صهم الإدراك �ي��ة والعاطفية قبل
و�صولهم ملرحلة املقابلة .وهناك �أي�ضاً �شركة
 Montageالتي تمُ كٍن امل�ؤ�س�سات من تنفيذ
مقابالت ع�بر درد��ش��ة ن�صية وتقلل م��ن �أث��ر
االنحيازات غري الواعية يف عملية التوظيف.
�أما فيما يخ�ص الت�أهيل ،فروبوتات الدرد�شة
ه��ي الأداة احل��ال �ي��ة ال �ت��ي ت���س��اع��د املعينني
اجل��دد على االن��دم��اج يف �أدواره��م الوظيفية،
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ن�سته ��ل ه ��ذا التقري ��ر مب ��ا يك�شف ��ه لن ��ا موقع
“ ”Oracle Middle Eastع ��ن جوان ��ب
مهم ��ة يف االعتماد على الذكاء اال�صطناعي يف
�أماك ��ن العمل ،فيذكر �أن ��ه بخالف تكنولوجيا
امل ��وارد الب�شري ��ة ،ميك ��ن �أن ت�ساعدن ��ا «نظ ��م
املوظف�ي�ن» الذكي ��ة يف �إدارة م�سريتن ��ا املهني ��ة،
وف ��رق املوظفني ،وم�ستقب ��ل �شركتنا .ثم يعدد
املوقع ه ��ذه اجلوانب التي ميك ��ن لتكنولوجيا
«�إدارة امل ��وارد الب�شري ��ة» املع� � ًززة بال ��ذكاء
اال�صطناع ��ي �أن تقدمه ��ا لن ��ا؛ ك ��ي جتع ��ل
منظوم ��ة العم ��ل �أقل تعقيداً و�أك�ث�ر ذكاءً ،كما
يلي:
• املعرفة :عندما تكون ق��اع��دة البيانات
م�ح� َّدث��ة ب��ا��س�ت�م��رار ،ت�ت�ك� ّون ل ��دى امل��دي��ري��ن
�صورة كاملة عن املهارات واخل�برات املتوفرة
ل��دي�ه��م؛ وم ��ن ث��م ي�ستطيعون ال�ع�ث��ور على
ال�شخ�ص امل�ن��ا��س��ب لتنفيذ مهمة معينة يف
ب�ضع ث ��وانٍ  .فبا�ستخدام �أدوات التحليالت
التنب�ؤية ي�ستطيع امل��دي��رون �إع ��داد مخطط
ّ
يو�ضح ما �سيحتاجون �إليه من مهارات و�أفراد
يف العام املقبل ،والعام الذي يليه .فهي طريقة
�سهلة و�سريعة لتنظيم القوة العاملة!
• التطوير :ي�سرت�شد املوظفون مبا�شرة
بنظام ذك��ي ي�ع��رف امل �ه��ارات ال�ت��ي يحتاجون
�إليها؛ م��ن �أج��ل التميز يف �أدواره ��م احلالية
وامل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة .وي �ت �ل �ق��ون ك ��ذل ��ك ت�ن�ب�ي�ه��ات
ا�ستباقية تقدم لهم تو�صيات ت�ساعدهم على
م��واك�ب��ة ال�ت��دري�ب��ات ال�لازم��ة ل�ه��م ،ومعرفة
م��دى امتثالهم للقواعد وال�ل��وائ��ح .ويتلقى
املديرون كذلك تقارير وتو�صيات مخ�ص�صة
بناء على مهام و�أعمال املوظفني.
• التوظيف :فبد ًال من البحث اليدوي عن
مر�شحني ،ماذا لو عرث نظامك على الأفراد
الذين يتمتعون باملهارات املطلوبة والتوا�صل
معهم تلقائياً؟ وماذا لو ا�ستطاع هذا النظام
الإجابة عن �أي �س�ؤال قد يطرحه املر�شحون
قبل املقابلة ال�شخ�صية؟

،،

ويربز ( )Unabotبو�صفه �أحد �أ�شهر هذه
الربامج.
• التدريب �أثناء العمل :ال تنتهي رحلة
املوظف مع التعلم والنمو مبجرد احل�صول
على الوظيفة ،و�ستلعب تكنولوجيا الذكاء
اال�صطناعي دوراً يف التدريب امل�ستمر ملعظم
املوظفني يف امل�ستقبل ونقل املهارات من جيل
لآخ��ر .وم��ن الأمثلة يف ه��ذا ال�صدد ،جند �أن
�شركة ( )Honeywellالهند�سية العمالقة
ق��د ط� ��ورت �أدوات ت���س�ت�خ��دم �أدوات ال��واق��ع
االفرتا�ضي والواقع املعزز �إلى جانب الذكاء
اال�صطناعي لر�صد جتربة العمل وا�ستخراج
درو�س م�ستفادة للموظفني اجلدد.
• قوة العمل املعززة :قد ي�شعر بع�ض
املوظفني بعدم االرتياح للذكاء اال�صطناعي؛
ب �� �س �ب��ب االع� �ت� �ق ��اد �أن� � ��ه � �س �ي �ح��ل م �ح �ل �ه��م يف
ال �ع �م��ل ،وب��ال �ت��ايل ��س�ي�خ���س��رون وظ��ائ �ف �ه��م،
لكن امل�س�ألة هي عبارة عن»تعزيز» �أك�ثر منه
«ا�ستبدال» .فالتكنولوجيا ت�ساعدنا على �أداء
وظائفنا ب�شكل �أك�ث�ر ك �ف��اءة وف�ع��ال�ي��ة ،ومن
الأمثلة الوا�ضحة يف هذا الأمر �أدوات �شركة
 Batterworkswillاملخت�صة مبراقبة
�سري العمل و�إعطاء اقرتاحات ذكية والقيام
باملهام املُكررة.
• املراقبة يف مكان العمل :بالت�أكيد
ميكن ا�ستخدام التكنولوجيا ملراقبة املوظفني
يف مكان العمل ،وقد يت�ضمن ذلك ممار�سات
تتجاوز املراقبة القانونية �إلى «جت�س�س» غري
ق��ان��وين! وت�ستخدم بع�ض ��ش��رك��ات القطاع
اخلا�ص بالفعل تقنيات ملراقبة م�ستوى تردد
امل��وظ �ف�ين ع �ل��ى دورات امل �ي ��اه؛ ل�ل�ت�ه��رب من
العمل� ،أو حتليل ال�صوت لتحديد م�ستوى
ال �� �ض �غ��وط �أو ال �ق �ل��ق وح �ت��ى ع� � ��ادات ال �ن��وم
وممار�سة الريا�ضة! وكمثال يف ه��ذا ال�ش�أن،
طورت �شركة ()Blizzard Activision
برجميات لتحليل البيانات ال�شخ�صية
الناجتة عن الأجهزة القابلة لالرتداء ،مثل
( )Fitbitوتركز �أ�سا�ساً على مراقبة وحتليل

تقريرتقرير

م�ستوى �صحة املوظفني.

• ال��روب��وت��ات داخ��ل املكاتب� :صار
م��ن امل��أل��وف م�شاهدة ال��روب��وت��ات يف امل�صانع
وامل�ستودعات،
لكن اجلديد هو وجودها داخل املكاتب ،ومن
�أمثل هذه الروبوتات توجد روبوتات التو�صيل
( )Segwayالتي ميكنها �شق طريقها بني
مم��رات مقر العمل لتو�صيل ر�سائل وط��رود
من مكتب �إل��ى �آخ��ر ،بالإ�ضافة �إل��ى روبوتات
� �ش��رك��ة ( )Gammaامل�خ�ت���ص��ة ب��امل��راق�ب��ة
الأم�ن�ي��ة ،وك��ذل��ك روب��وت��ات ()ParkPlus
املخت�صة بامل�ساعدة يف �إدارة مواقف ال�سيارات!
ق��د ال ت�ك��ون ك��اف��ة ه��ذه احل�ل��ول والتوجهات
مالئمة للتطبيق الفوري يف جميع امل�ؤ�س�سة،
فلكل م�ؤ�س�سة و�ضعها وكذلك خططها فيما
يتعلق باال�ستثمار يف ال��ذك��اء اال�صطناعي،
لكن فهم هذه التوجهات والإحاطة بها مينح
القائمني على برامج التحول الرقمي فر�صة
لفهم الفر�ص املمكنة؛ وم��ن ث��م العمل على
اغتنامها.

� 4إيجابيات مهمة
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وي�ل�ت�ق��ط �أح �م��د م�سفر ال �غ��ام��دي يف مقاله
مبوقع �صحيفة «م��ال» ط��رف احل��دي��ث فيما
يتعلق بجانب التوظيف ،فريى �أنه مع وجود
الكثري من الأفراد الذين يتناف�سون على عدد
�أقل من الوظائف ب�شكل كبري ،ي�أتي دور الذكاء
اال�صطناعي وال��ذي ي�ساعد يف جعل عملية
التوظيف �أ��س�ه��ل وي�ساعد القائمني عليها.
وت�ساعد �أدوات وب��رام��ج ال��ذك��اء اال�صطناعي
يف تنفيذ املهام التي عادة ما يقوم بها الب�شر،
وت�شمل مع العديد من الأمور الأخرى �صنع
ال� �ق ��رارات ،وال �ت �ع��رف ال�ب���ص��ري وال���ص��وت��ي،
وال�ترج�م��ة .لذلك ي�ستخدم القائمون على
عملية التوظيف ال��ذك��اء اال�صطناعي منذ
�سنوات ب�شكل مب�سط .فقد �أ�صبح ا�ستخدام
�أنظمة لتتبع مقدمي الطلبات والتي تعمل
ع �ل��ى ف �ح ����ص م� �ئ ��ات م ��ن ال �� �س�ي�ر ال ��ذات �ي ��ة،
والبحث فيها عن الكلمات الرئي�سية �أو بع�ض

العبارات �أمراً �شائعاً يف معظم املن�ش�آت ،حيث
ت���س��اع��د ه��ذه الأن �ظ �م��ة يف م���س��ح ��س��ري��ع لكل
املتقدمني وا��س�ت�خ��راج املر�شحني املنا�سبني.
وي�ب��دي الغامدي تقييمه ال�ستخدام الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي يف عملية ال�ت��وظ�ي��ف ،فيحدد
�إيجابياته املتمثلة يف الآتي:
• ي��وف��ر ال��وق��ت :ف �ي �ق��وم ب��امل �ه��ام ال�ت��ي
ت�ستغرق وقتاً والتي ميكن ت�شغيلها تلقائياً،
ف �ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال م ��ن امل �م �ك��ن ا� �س �ت �خ��دام
 chatbotقائمة على الذكاء اال�صطناعي؛
ل�ل�إج��اب��ة ع�ل��ى ا�سئلة امل��ر��ش�ح�ين الب�سيطة،
وجدولة املقابالت ،وفح�ص املتقدمني .وهي
بالت�أكيد �أ�شياء مهمة وحتتاج �إلى القيام بها
بدقة ،لكن ميكن �أن تتم �آليتها ب�سهولة.
• يزيل التحيز :فعندما يتعلق الأم��ر
بالعثور على مر�شح م�ث��ايل ملن�صب م��ا ،ف��إن
�آخر �شيئ نريده هو �أن يكون حكمنا به بع�ض
التحيز ،ه�ن��اك بع�ض الأدوات والتطبيقات
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ال�ت��ي
ت �� �س��اع��د يف احل� ��د م ��ن ال �ت �ح �ي��ز م ��ن خ�ل�ال
حتليل املتقدمني للوظيفة ومدى احتمالهم
يف ال�ن�ج��اح يف �أح ��د �أدوار عملية التوظيف،
فهذا ي�سمح للقائمني على التوظيف باتخاذ
ق��رارات تعتمد على البيانات ب��د ًال من اتخاذ
قرارات بناء على �شعورهم الغريزي.

اخلا�صة بهم ،فتقوم بتحليالت تنب�ؤية على
�أ�سا�س هذه البيانات حول مدى احتمال قبول
الأ� �ش �خ��ا���ص ل��وظ�ي�ف��ة م��ا والأدوار ال �ت��ي قد
يهتمون بها.

• ي�سهم �أي��� ً
��ض��ا يف حت�سني جتربة
املر�شح :فعلى �سبيل امل �ث��ال م��ع ا�ستخدام

Chatbot؛ ف�إنه يقوم بالتجاوب مع املر�شح
يف �أي وقت حتى يف منت�صف الليل ،فيمكن �أن
يوجه املر�شحني من خالل عملية التوظيف
ب�شكل �أكرث كفاءة ،كما يقدم لهم �إجابات فورية
عندما يحتاجون �إليها .لذلك ميكن �أن ت�ؤدي
�أدوات الذكاء اال�صطناعي التي يتم �إ�ضافتها
يف عملية التوظيف �إلى حت�سني جتربة املر�شح
�أثناء تقدميه ومراحل توظيفه.
وبالرغم من ذل��ك ،ف ��إن الغامدي يلفت �إلى
�أن هناك بع�ض الأ�ضرار املحتملة ال�ستخدام
ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي يف ع�م�ل�ي��ة ال�ت��وظ�ي��ف،
مثل �أنه ال يتعرف على ال�سلوكيات ال�شعورية
للمر�شح ،فمن امل�ستحيل ا�ستبدال ال�صفات
الب�شرية مثل التعاطف بالربجميات.

 3اجتاهات رئي�سية

وي�ؤكد موقع “ ”Publisherعلى �أن دمج
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي يف ع�م�ل�ي��ة ال�ت��وظ�ي��ف
وج�ع�ل�ه��ا ت�ت��م ب�شكل �آيل ي�ج�ل��ب ف��وائ��د يف 3
اجتاهات رئي�سية على النحو التايل:

• ي�ساعد ال��ذك��اء اال�صطناعي يف • التحليل الآيل لل�سري الذاتية من
�إيجاد املر�شحني من خالل بع�ض الربامج خالل الذكاء اال�صطناعي ومكونات
ال�ت��ي تعمل ع�ل��ى حتليل ت��واج��د الأ��ش�خ��ا���ص تعلم الآلة :وال��ذي ب��دوره یقلل من وقت

ع �ل��ى الإن �ت�رن� ��ت ،م �ث��ل م �ل �ف��ات ت�ع��ري�ف�ه��م يف التوظیف م��ن خ�لال الق�ضاء على املعاجلة
مواقع التوا�صل االجتماعي والبيانات العامة ال �ی��دوی��ة ل�ل���س�یر ال��ذات �ی��ة م ��ن ق �ب��ل ج�ه��ات
ال�ت��وظ�ی��ف .و ُی �ع��د ت�شغیل عملیات امل��راج�ع��ة
الیدویة يف الوقت احلايل هو الن�شاط الأكرث
ا� �س �ت �ه�لا ًك��ا ل �ل��وق��ت ،ح �ی��ث ی �ق��وم �أخ �� �ص��ائ��ي
إدارة املوارد البشرية املعززة
ال �ت��وظ �ی��ف ب ��إن �ف��اق � � 23س��اع��ة يف امل�ت��و��س��ط
بالذكاء االصطناعي جتعل
علىهذه املهمة فقط خ�لال وظیفة واح��دة.
منظومة العمل سهلة
ع�ل�او ًة ع�ل��ى ذل ��ك ،ف� ��إن  %88م��ن املتقدمنی
وأكثر ذكاءً
لإع� �ل��ان ال �ت��وظ �ی��ف ب��ال �ف �ع��ل ی �ك��ون��ون غری
م�ؤهلنی لهذا املن�صب؛ لذا ف��إن الغر�ض من

،،

التنمية اإلدارية

تطبیق ی�ستند �إلى تقنیة الذكاء اال�صطناعي
ه��و ال�ع�ث��ور ع�ل��ى امل��ر��ش�ح�ین الأك�ث�ر م�لاءم� ًة
ب�شكل �آيل وتلقائي وف ًقا للموا�صفات املطلوبة،
وبالتايل توفری دعم كبری للمقررین .كما �أنه
میكن للنظام �أن یتعلم من ق��رارات م�س�ؤويل
التوظیف؛ بحیث یتمكن يف ال��وق��ت املنا�سب
من تقدمی تو�صیاته واقرتاحاته.

• ا�ستخدام ال�شات بوت�س للت�أهيل
امل�����س��ب��ق ل��ل��م��ر���ش��ح�ين :می� � ٍك ��ن ال ��ذك ��اء

تقنية الفيديوهات

ويف �ضوء ما �سبق ،ت�شري �صحيفة «البالد» �إلى
�أن الذكاء اال�صطناعي يعترب من التقنیات
النا�شئة التي ا�ستحوذت على قطاعات كثریة
ومنها ق�ط��اع التوظیف ،ففي ك��ل م��رة نرى
م���س��اه�م��ة ج��دي��دة ل �ل��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي يف
ه��ذا امل�ج��ال وك��ان �آخ��ره��ا حتلیل فیديوهات
املتقدمنی اجل��دد الختیار املوظف املنا�سب.
كان �أول من ا�ستخدم هذه التقنية اجلديدة
� �ش��رك��ة  Unileverال �� �ش �ه�یرة ،وال�ت�ق�ن�ی��ة
ع� �ب ��ارة ع ��ن ت�ط�ب�ی��ق ج��دي��د ي �ق��وم بتحلیل
مقاطع الفیديو للموظفنی اجل��دد ويراقب
ب�شكل رئی�سي ال�صوت ومالمح الوجه واللغة
للموظف اجل��دي��د .وي�ع��ود التطبيق ل�شركة
 Hirevueالأمريكية التي تدًعي و�صولها
�إل ��ى ن�ت��ائ��ج مم�ي��زة وق��د ت�ف��وق��ت ع�ل��ى �آل�ی��ات
التوظیف املعتمدة ه��ذه الأي ��ام .ولكن يبقى
ال���س��ؤال الأه ��م ،وه��و كیفیة احل�ك��م؟ فوجود
م �ق �ط��ع ف �ی��دي��و لأح � ��د امل �ت �ق��دم�ین ال يعني
بال�ضرورة �أن��ه منا�سب للوظیفة اجل��دي��دة،
ولكن تبنی �أن التطبیق يركز على تفا�صیل
محددة ،مثل ذكر كلمة «�أن��ا» �أم «نحن» �أثناء
ح��دي��ث امل�ت�ق��دم اجل��دي��د ،و�إن ك ��ان يتحدث
ب�سرعة كبریة �أم ب�سرعة منا�سبة للوظیفة،
�إ� �ض��اف��ة �إل ��ى م��راق �ب��ة م�لام��ح ال��وج��ه ،مثل
ع�ل�ام��ات ال �ع �ب��و���س �أو ال��ده �� �ش��ة ،وب��ال�ط�ب��ع
االبت�سامة التي تعترب من الأ�شیاء املهمة يف
بع�ض الوظائف.

وت �ب��رز «ال � �ب �ل�اد» ال �ت �ح��ذي��رات ح �ی��ال ه��ذه
التقنیة ،والتي من �أهمها حالة االنحیاز التي
قد حتدث ،فهذا النوع من التطبیقات ُم َد ّرب
على عینة من البیانات وي�ستعنی بها التخاذ
ال �ق ��رارات امل�ستقبلیة .وم��ن امل �خ��اوف التي
بد�أت تطفو على ال�سطح �أن عینات التدريب
ق��د ت�ك��ون م�ن�ح��ازة لأح��د الأط� ��راف� ،أو رمبا
املوظفنی اجلدد غری معتادين على الكامریا؛
مم��ا ي� ��ؤدّي �إل��ى �إخ�ف��اق�ه��م يف احل���ص��ول على
ع �م��ل يف جم� ��ال م �ع�ی�ن .وع �ل��ى ال ��رغ ��م من
ه��ذه امل�شكالت ،ف ��إن ه�ن��اك ع ��دداً ك�ب�یراً من
ال���ش��رك��ات ال �ت��ي تعتمد ع�ل��ى ه��ذه التقنیة.
ويبدو �أن اجل��دل ب�ش�أن م�شكلة التحيز فيما
يتعلق بعالقة ال��ذك��اء اال�صطناعي بعملية
ال�ت��وظ�ي��ف واخ �ت �ي��ار امل��ر��ش�ح�ين ،ه��و الأب ��رز،
وهو الأمر الذي ت�سلط عليه «�إميا جيكوب�س»
ال�ضوء على �صفحات �صحيفة «االقت�صادية»،
حيث تركز على ما كتبه «�ألي�سرت كوك�س»-
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «هيز» للتوظيف-
يف مدونة�« :إ�ضافة �إلى زيادة الكفاءة ،ميكن
لأمت �ت��ة �أق �� �س��ام م��رح�ل��ة ال�ف�ح����ص �أن ت� ��ؤدي
�أي�ضاً �إل��ى انخفا�ض يف التحيز غري الواعي
للتعيني» .بينما «بيرت كابيلي»-مدير مركز
امل ��وارد الب�شرية يف كلية وارت ��ون يف جامعة
بن�سلفانيا-ي�شك يف ذل��ك ،ب�ق��ول��ه�« :أي نوع
م��ن ال�ه�ي�ك��ل ي�ل�غ��ي ال�ت�ح�ي��ز� .إذا ط�ل�ب��تَ من
�أرباب العمل توحيد الأ�سئلة التي يطلبونها،
ف�ستق�ضي على التحيز .كثري من التقنيات
تفر�ض الهيكل على عملية التوظيف» .وكما
يتبني من مثال �شركة «�أم��ازون» الذي يكرث
اال�ست�شهاد ب��ه ،ميكن للتكنولوجيا �أن تكون
متحيزة كالب�شر؛ �إذا قامت بتكرار ق��رارات
التوظيف ال�سابقة .ولقد ا�ضطرت جمموعة
التكنولوجيا �إل��ى التخلي ع��ن �أداة توظيف
الذكاء اال�صطناعي؛ عندما �أدركت �أنها متيز
�ضد امل��ر�أة؛ لأنها حاولت �أن جتد مر�شحني
مثل القوى العاملة احلالية <
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اال�صطناعي يف عملیة التوظیف من ا�ستخدام
ال�شات بوت�س «روب��وت��ات ال��درد��ش��ة»؛ لت�أهیل
املر�شحنی والإج��اب��ة على ا�ستف�ساراتهم قبل
البدء يف عملیة التوظیف نف�سها ،من خالل
�أ�سئلة الت�أهیل الأول�ی��ة املتعلقة باحتیاجات
ال �ع �م��ل وت� �ق ��دمی م�ل�اح� �ظ ��ات واق�ت��راح� ��ات
ل�ل�خ�ط��وة ال�ت��ال�ی��ة .وب��ال �ت��ايل ت�ع��زی��ز جتربة
امل��ر� �ش��ح وت �ق��دمی ردود ال �ف �ع��ل امل���س�ت�م��رة يف
ال��وق��ت امل�ن��ا��س��ب .كما ُتظهر درا� �س��ة �أجرتها
“� ”CareerBuilderأن  %67م��ن
املر�شحنی یتكون لدیهم انطباع �إیجابي عن
ال�شركة؛ �إذا كانوا یتلقون حتدیثات با�ستمرار
خالل عملیة التوظیف.
• املقابالت التلقائية :وال�ت��ي بدورها
ت�سمح بتقدمی التغذیة الراجعة «الفید باك»
وال��دع��م عن طریق حتلیل الكلمات و�أمن��اط
ال �ك�لام وت �ع �ب�یرات ال��وج��ه للمر�شحنی .ويف
�سیاق تلك الرقمنة احلالیة ،من الوا�ضح �أنه
�سیتغری دور م���س��ؤويل التوظیف م��ن خالل
اع�ت�م��اده��م ع�ل��ى ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي خ�لال
نطاق وا�سع لعملیة البحث واختیار املر�شحنی.
وف ًقا لدرا�سة «االجتاهات والتحدیات يف املوارد
الب�شریة» التي مت �إجرائها عام 2016م من قبل
“ ،“Valoriaیتمثل التحدي الإ�سرتاتیجي
الأك�ثر �أهمیة للموارد الب�شریة يف ال�شركات
يف احل �ف��اظ ع�ل��ى م���س�ت��وى ع ��الٍ م��ن ال �ت��زام
امل��وظ��ف ،ل�ك�ن��ه ی�ح�ت��ل امل��رت�ب��ة ال�ث��ال�ث��ة فقط
على م�ستوى تدریب ال�شركات لهم للتعامل
م��ع ه��ذا ال�ت�ح��دي .يف ح�ین �أن��ه یحتل حتدي

االحتفاظ باملوظفنی ذوي الإمكانات العالیة
«املرتبة ال�ساد�سة يف م�ستوى التدریب» .ومع
ذل ��ك ،ی��رى املتخ�ص�صون يف ه��ذا امل �ج��ال �أن
دم��ج ال��ذك��اء اال�صطناعي يف عملیات امل��وارد
الب�شریة �س ُتم ّكن العاملنی يف جمال التوظیف
وم�س�ؤويل املوارد الب�شریة من الرتكیز ب�شكل
�أك�بر على �إ�سرتاتیجیة التوظیف وتخطیط
ال�ع�م�ل�ی��ات ال �ت��ي ی�ن�ط��وي علیها ه��ذا ال�ن�ه��ج،
وكذلك ی�ساعد يف احلفاظ على م�ستوى �أعلى
من التزام املوظفنی.

م�شكلة التحيز

مقال

ماذا سوف يتغير يف أعمالنا بعد جائحة كورونا؟
تعترب جائحة فريو�س كورونا اجلديد واح��دة من �أكرب االزم��ات ال�صحية يف عامل الأوبئة ،ولو
تتبعنا التاريخ لوجدنا �أن بعد كل �أزم��ة كبرية تكون هناك تغريات تلقي بظاللها على جميع
املجاالت .ويعتربها امل�ؤرخون نقطة من نقاط التحول ،فعلى �سبيل املثال التغريات التي حدثت
بعد احلربني العاملية الأولى ،والثانية ،والتغريات يف �أوروبا بعد الثورة الفرن�سية .هذا املقال يقدم
محاولة لت�سليط ال�ضوء على بع�ض النقاط اال�ست�شرافية يف مو�ضوع التغريات التي قد تطر�أ على
م�ستقبل �أماكن العمل وممار�سات املوارد الب�شرية يف عامل الأعمال.

ق�ضايا م�ستقبلية

ففي مقال ن�شره موقع جملة  Working Knowledgeالتابع لكلية الأعمال بجامعة
هارفارد بتاريخ  16مار�س 2020م بعنوان« :كيف يقوم الفريو�س التاجي ب�إعادة كتابة م�ستقبل
الأعمال؟»� ،سلط ال�ضوء على عدد من الق�ضايا امل�ستقبلية التي تتعلق مب�ستقبل الأعمال بعد
الأزمة من خالل �أراء بع�ض الباحثني التي ذكرت بع�ض املتغريات املتوقعة التي قد تلقي بظاللها
على عامل الأعمال وامل��وارد الب�شرية ،والتي من �أهمها �أن املنظمات �أو ًال� :سوف تعمل على بناء
وتطوير الثقة بينها وبني املوظف؛ كي تواجه التحديات ،وثانيا :العمل عن بعد �سيكون له بعد
�إ�سرتاتيجي ولن يكون جزءاً من الرفاهية ،وثالثا :القيادة �سوف ت�شارك ما لديها كي تكون خالقة
ومرنة ،و�أخرياً املوظف ومقرات العمل �سيكونون �أكرث �صحة و�سالمة لتجنب انت�شار العدوى.
وجميع ما مت ذكره هي موا�ضيع مل تكن ت�أخذ حيزاً كبرياً يف عمليات وممار�سات الأعمال وقد
تكون يف امل�ستقبل القريب من �أهم املتغريات التي يحتاج �أرباب العمل ،العمل عليها.

k

د�.إبراهيم بن حممد الغامدي

،،
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ال�سعادة اجلديدة

عن
العمل عن
العمل
بعد سيكون
سيكون
بعد
له بعد
بعد
له
إستراتيجي
إستراتيجي
ولن يكون
يكون
ولن
جزء ًا من
الرفاهية
من
جزء ًا
الرفاهية

ويف تقرير �أطلقته م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل بعنوان« :احلياة بعد كوفيد »19-اجتاهات امل�ستقبل
و�أماكن العمل» مت ن�شره م�ؤخراً ،يتوقع التقرير «�أن ي�صبح �أ�سلوب العمل عن ُبعد جزءاً �أ�سا�سياً
من ممار�سة يف امل�ستقبل ،و�أن توا�صل ال�شركات اال�ستفادة من هياكل العمل عن ُبعد بهدف حت�سني
كفاءة �أعمالها وخف�ض تكاليفها؛ وهو ما يتطلب تطبيق مناذج ال�سعادة اجلديدة يف مكان العمل،
بعد الت�أكد من �أنها م�صممة جيدًا لإ�سعاد املوظفني ووقايتهم من م�شكالت ال�صحة العقلية.
وذك��ر التقرير �أن��ه من املتوقع �أن تت�سارع الأمتتة بعد انتهاء الأزم��ة ،مع اق�تران ذل��ك بارتفاع
م�ستوى االبتكار وخلق وظائف جديدة بديلة عن الوظائف التقليدية؛ وه��و ما يتطلب من
املوظفني تطوير مهاراتهم وتنويعها �أو ا�ستخدام مهاراتهم الأ�صلية يف وظائف �أخرى ،كما يرى
التقرير �أنه على املدى الطويل �ست�صبح كثري من الفعاليات والندوات والور�ش رقمية؛ باالعتماد
على تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي والواقع املعزز حتى ي�شعر امل�شاركون فيها بتجارب واقعية من
جميع اجلوانب».

k

مدير عام تخطيط املوارد الب�شرية بوزارة التعليم ( -مهتم ب�إدارة وتنمية املوارد الب�شرية)

التنمية اإلدارية

البحوث والأفراد والأماكن
وعلى م�ستوى البحوث امل�ستقبلية ،فقد يكون من املهم الإجابة على عدد كبري من الأ�سئلة التي من
�ضمنها ما يلي :كيف �سيتم قيا�س م�ستوى الإنتاجية بدقه عن بعد يف املنظمات؟ وماهي املمار�سات
امل�ستقبلية التي يحتاجها القادة لإدارة االف��راد واملنظمات يف ظل هذا التحول؟ وكيف يتم رفع
م�ستوى املرونة لدى املنظمات لتواجه التحديات امل�شابهة؟
وعلى م�ستوى الأفراد� ،سيكون من �أهم مهارات امل�ستقبل يف عامل الأعمال هي القدرة على التوا�صل
با�ستخدام جميع و�سائل التوا�صل املهنية والأدوات التقنية الأ�سا�سية و�أ�ساليب م�شاركة وعر�ض
البيانات.
وكذلك قد تكون القدرة على التكيف واملرونة ب�شكل يواكب التغريات والتحوالت ال�سريعة واملفاجئة
من املهارات ال�ضرورية التي يحتاجها املوظف.
وبالن�سبة �إلى جمال �أوقات عمل املوارد الب�شرية ،فقد يكون هناك توجه ملرونة عالية يف �ساعات
العمل ،وكذلك مكان العمل و�أ�سلوبه ،و�سوف يكون هناك حت��ول نحو قيا�س الإنتاجية باملهام
واملنتجات ،كما �سي�ضعف �أهمية دور التواجد يف مكان العمل.
وفيما يتعلق مبجال تطوير املوارد الب�شرية ،رمبا �سيكون هناك توجه وا�ضح يف عملية التطوير
املهني الت�شاركي ،بحيث يعمل املوظفون على تطوير بع�ضهم البع�ض ،وك��ذل��ك االعتماد على
التدريب عن ُبعد كمرتكز �أ�سا�سي يف عملية التطوير.
وفيما يخ�ص �سيا�سات املوارد الب�شرية ،ف�إن من �أهم املتطلبات امل�ستقبلية و�ضع �سيا�سات و�أنظمة
ت�ضبط عملية العمل عن ُبعد وتكون متوائمه مع املرحلة القادمة.

القادة واملوظفون
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�أما على م�ستوى القادة ،فمن املهم �أن يخرج القادة؛ كي يكونوا �أقرب ملوظفيهم وللم�ستفيدين �أو
العمالء ،وكذلك على القادة التفكري يف طريقة التفكري يف بناء هياكل ومن��اذج عمل منظماتهم
بحيث تخرج عن النمط التقليدي وتتوجه �إلى لأمناط ذات املرونة العالية التي ت�سمح مب�ستوى
مرتفع من املرونة والقدرة على التعاطي مع املتغريات ال�سريعة� .أي�ضا �سيتم الرتكيز على القيم
امل�ؤ�س�سية التي جتعل العاملني يحمونها وتكون هي م�صدراً ل�سلوكهم الوظيفي الإيجابي ،ومن
املهم �أي�ضاً على القادة متكني الأ�شخا�ص يف امل�ستويات الأدن��ى من اتخاذ ق��رارات �سريعة ورفع
م�ستوى التمكني.
يف النهاية مير اجلميع ه��ذه الأي��ام-ك��أرب��اب عمل و�أف��راد وباحثني-مبرحلة جديدة حتتاج �إلى
التعلم؛ حتى يخرج اجلميع بت�صورات �أكرث و�ضوحاً وممار�سات جديدة ،و�سيكون الفوز حليفاً ملن
لديه القدرة على التعلم ب�سرعه والعمل مبرونة والتكيف وامل�شاركة احلقيقية مع جميع �شركائه
وامل�ستفيدين على حد �سواء.
ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يحمينا جميعاً ويخرجنا من هذه الأزمة �ساملني غامنني <

اللقاء

مدير �شركة «جال�س �آرت» و�أحد خريجي املعهد فهد اليحيى:

دراستي في المعهد أفادتني في مشروعي
وأعطينا أولوية التوظيف لذوي اإلعاقة
�أك��د فه��د اليحي��ى مال��ك �شرك��ة «جال�س
�آرت» و�أحد دار�سي وخريجي معهد الإدارة
العام��ة عل��ى �أن درا�ست��ه باملعهد قدمت
ل��ه جوانب �إف��ادة كبرية يف ع��امل ريادة
الأعم��ال ،واعت�بر �أن املعه��د يق��دم كل
ع��ام جمموع��ة م��ن اخلريج�ين الذي��ن
يتمتع��ون بثق��ة كب�يرة يف �سوق
العمل يف اململك��ة .التقيناه
على �صفحات «التنمية
الإداري��ة» ،و�إليك��م
تفا�صيل اللقاء.
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أجرى الحوار :سامح الشريف

> كيف ك��ان��ت جت��رب��ة درا�ستك لها باع كبري يف جمال الإدارة باململكة
مبعهد الإدارة العامة؟
ب �ك��وادره الأك �ف��اء وبخربتهم العملية
< بال �شك �أ�ضافت يل درا�ستي باملعهد والعلمية ،فاملعهد يعمل وف��ق خطط
ال�شيء الكثري والكبري؛ فهو منظمة م��درو� �س��ة و�إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ات و�أه � ��داف

وا�ضحة بانتظام .كما �أن املعهد يخدم
ال�ق�ط��اع الإداري يف ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام
واخل ��ا� ��ص ،واحل �ق �ي �ق��ة ل �ق��د �أف��ادت �ن��ي
الدرا�سة يف املعهد يف عملي مب�شروعي

التنمية اإلدارية

،،

الكثير ممن تولوا مناصب
عليا بالدولة هم من
خريجي املعهد

وامل� �ت ��درب�ي�ن ع �ن��د ان �خ��راط �ه��م ببيئة
العمل ،كما �أن املعهد يخدم املنظمات
من حيث تقدمي الآليات املنا�سبة لعمل
امل�ن�ظ�م��ات ،و�أي �� �ض �اً م��ن يعمل ب�ه��ا من
ال��دار� �س�ين ب�ع��د تخرجهم ب�ك��ل جدية
و�إملام تام.
> كيف ترى خمرجات املعهد من
املتدربني والدار�سني؟
< �أكتفي مب��ا مار�سته وتعاي�شت معه
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اخل��ا���ص ،وق �م��ت بتطبيق م��ا تعلمته
بحكم تخ�ص�صي كدار�س للدبلوم العايل
باملعهد وتخ�ص�صي باملراجعة الداخلية
و�أج��د النتائج مثمرة وحقيقية �أثناء
املمار�سة العملية بال�شركة التي �أملكها.
كوادر وطنية
> م��ا �أه��م م��ا مييز املعهد كجهة
تدريب من وجهة نظرك؟
< معهد الإدارة العامة ميلك مهنية
عالية من حيث جودة وكفاءة الربامج
املقدمة ،وكذلك وج��ود حرفية كبرية
يف �إع��داد احلقائب التدريبية من قبل
املدربني ،والأه��م من ذلك دقة اختيار
ال�برام��ج التدريبية املنا�سبة للكوادر
ال��وط �ن �ي��ة وال �ت��ي ��س�ت�خ��دم ال��دار� �س�ين

�أثناء فرتة درا�ستي باملعهد وما قبلها
م��ن � �ش �ه��ادات ل�ل�ك�ث�يري��ن مم��ن ح��ويل
م��ن خريجي امل�ع�ه��د ،وم��ا �أ�سمعه عن
�إق�ب��ال امل�ؤ�س�سات الأهلية واحلكومية
على املعهد لطلب الطالب لتوظيفهم؛
وه ��ذا �إن دل ف ��إمن��ا ي��دل ع�ل��ى ثقتهم
امل�ط�ل�ق��ة مب �خ��رج��ات امل �ع �ه��د ،وك��ذل��ك
ال �أن���س��ى �أن ه�ن��اك ك �ث�يراً مم��ن تولوا
منا�صب عليا بالدولة هم من مخرجات
املعهد ،و�أي�ضاً ما نالحظه من زيادة يف
ج��ودة وكفاءة الكادر الإداري امللحوظ
بالقطاعات احلكومية .ف��ذل��ك ج��راء
الفكرة ال�صائبة يف ا�ستقطاب املعهد
مل��وظ�ف��ي ال��دول��ة ل�ل�برام��ج التدريبية
التي تتنا�سب مع م�سمياتهم الوظيفية.

اللقاء
اللقاء

،،

إقبال كبير من الشركات احمللية
والعاملية على استقطاب
الشباب السعودي
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نف�سي وجتاري
> م��ا �أه���م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي تدفع
ال�����ش��ب��اب ال�������س���ع���ودي ل���ري���ادة
الأعمال؟
< ت��وج��د ال �ع��دي��د م��ن ال �ع��وام��ل التي
تدفع ال�شباب ال�سعودي لريادة الأعمال
وت�ن�ق���س��م ه ��ذه ال �ع��وام��ل �إل ��ى ق�سمني
�أ�سا�سيني هما:
الأول :ال �ع��وام��ل ال�ن�ف���س�ي��ة :ف�لاب��د
م��ن وج��ود العزمية والإ� �ص��رار والثقة
بالنف�س وروح املغامرة؛ فالرتدد رمبا
يهدم امل�شروع من بدايته.
ال��ث��اين :ال �ع��وام��ل ال �ت �ج��اري��ة :الب��د
�أن ي�ك��ون ل��دى ال�شباب ف�ك��رة م�شروع
ج� ��دي� ��دة� ،أو ت� �ك ��ون ف� �ك ��رة م ��وج ��ودة
وي �� �ض��ع ل �ه��ا ال �� �ش �ب��اب ق �ي �م��ة م���ض��اف��ة
مت� �ي ��زه ��ا ع� ��ن غ �ي�ره� ��ا م� ��ن الأف � �ك� ��ار
امل��وج��ودة بال�سوق ،وبعدها يعمل على
�إع � ��داد درا� �س��ة اجل� ��دوى ومتطلباتها
الكمية والتقديرات املادية ونحو ذلك
م��ن ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل اخل��ا� �ص��ة ب��امل �� �ش��روع،
ث��م ال� �ن ��زول ل�ل���س��وق ودرا�� �س ��ة ج��وان��ب
ع��دة ،كالت�سعري ،واملناف�سني ،واملوقع
املنا�سب لإن�شاء امل�شروع .وبعدها يقوم

ب��ال�ب�ح��ث ع��ن امل� �م ��ول ،ف �ه �ن��اك ج�ه��ات
متول امل�شاريع بال �أرب��اح ،وعلى �سبيل
امل�ث��ال «م��رك��ز ري ��ادة» و»��ش��رك��ة تراثنا»
للم�س�ؤولية االجتماعية التابعة ل�شركة
�أرامكو ،وهناك الكثري من الدعم غري
الربحي بال�سعودية ،وك��ذل��ك البنوك
الأهلية املحلية �ستدعم فكرة امل�شروع؛
حينما تكون درا�سة اجلدوى للم�شروع
�أعدت ب�شكل مهني واحرتايف.
> كيف ترى م�ستقبل الوظائف يف
اململكة؟
< ال�ط�ل��ب �سيكون �ضخماً ع�ل��ى �شتى
التخ�ص�صات ،فهناك �إق�ب��ال كبري من
ق �ب��ل ال �� �ش��رك��ات امل �ح �ل �ي��ة ال��س�ت�ق�ط��اب
ال�شباب ،وكذلك من جانب ال�شركات
العاملية التي دخلت ال�سوق ال�سعودي،
ف� ��أر� ��ض � �س��وق ال �ع �م��ل ل��دي �ن��ا باململكة
خ���ص�ب��ة ال� �س �ت �ق �ط��اب ال �� �ش �ب��اب ،وع�ل��ى
ال�شباب اخ�ت�ي��ار بيئة العمل املنا�سبة
لهم.
حفر على الزجاج
> ك��ي��ف ك��ان��ت رح��ل��ت��ك يف ع��امل
ري�����ادة الأع���م���ال وامل�����ش��روع��ات
ال�صغرية واملتو�سطة؟
< ب��اخ�ت���ص��ار ب� ��د�أت ال�ع�م��ل م��ن داخ��ل
البيت بحكم هوايتي بالفن الت�شكيلي
وت�خ���ص����ص زوج� �ت ��ي ب��امل �ج��ال ن�ف���س��ه؛
ب�ح�ك��م �أن �ه��ا �إح� ��دى خ��ري�ج��ات جامعة
امللك �سعود تخ�ص�ص تربية فنية ،وقد
عملنا �سو ًيا على ابتكار فكرة وتكنيك

،،

عوامل نفسية وجتارية
تدفع الشباب السعودي
لريادة األعمال

جديد للحفر على ال��زج��اج وبعد عدة
م� �ح ��اوالت جن �ح �ن��ا ،وق� ��د ع�م�ل�ن��ا بعد
ذل��ك على درا��س��ة م��دى قبول املجتمع
وقطاع الأع�م��ال للفكرة ،ثم انخرطنا
بامل�شاركات يف امل�ع��ار���ض وامل�ه��رج��ان��ات،
ريا ،و�أ�صبحنا
ولقي امل�شروع
ً
�صدى كب ً
نتلقى طلبات القتناء �أعمالنا ونتلقى
ال�ع��دي��د م��ن ال��دع��وات للم�شاركات يف
املهرجانات وامل�ؤمترات ،ومنها (حكايا
م�سك ،واجل�ن��ادري��ة مل��دة ث�لاث �أع��وام،
وم �ل �ت �ق��ى �أل � � ��وان ال �� �س �ع��ودي��ة ،و� �س��وق
عكاظ) ،وقد ح�صلنا على جائزة املركز
اخلام�س من الطابع االبتكاري ل�سوق
عكاظ من قبل وزارة ال�سياحة ،بعدها
فكرنا جدياً يف �أن��ه �آن الأوان لتحويل
امل���ش��روع �إل ��ى ��ش��رك��ة ،وك��ان��ت �أول��وي��ات
التوظيف ل��ذوي الإعاقة والأق��ل حظاً
باملجتمع ،والآن لدينا ك��ادر متكامل؛
فقد دربنا جمموعة مت اختيارها بعناية
لدخولهم يف دورة جمانية �أقمناها ملدة
� 5أيام منتهية بالتوظيف لدى �شركتنا،
وط �م��وح �ن��ا �أن ن���ص��ل ب��ال �ف �ك��رة وا� �س��م
ال�شركة للعاملية ،كما نطمح �إلى �إقامة
م�صنع يف امل�ستقبل <

التنمية اإلدارية

مداد التنمية

كورونا العاملية..إدارة األزمة سعودي ًا

�أ .عبدالعزيز الهدلق

منوذجا متميزًا ورائدًا للمفهوم احلقيقي
قدمت اململكة منذ اجتياح فريو�س كورونا العامل
ً
لإدارة الأزمة؛ حيث تعاملت كما يجب و�أكرث مع اجلائحة منذ انطالقة �شرارتها الأولى يف
�أق�صى القارة الأ�سيوية .ومل يكن لدى قادة هذا الوطن �أي ازدحام للأفكار ب�ش�أن اجلائحة،
مثلما حدث لدى كثري من ال��دول املتقدمة والعظمى التي كانت لها ح�سابات اقت�صادية
متقدمة على احل�سابات الإن�سانية .فقد كانت �سالمة املواطن واملقيم على تراب هذا الوطن
هي الأولوية لدى خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني-يحفظهما اهلل-لذلك
مت ت�سخري كل الإمكانيات واملقدرات الوطنية االقت�صادية خلدمة �سالمة املواطن و�صحته.
وات�خ��ذت حكومة اململكة الإج ��راءات العاجلة حلماية �أر���ض ال��وط��ن م��ن ه��ذا الفريو�س.
منوذجا ا�سرت�شادياً للكثري من دول العامل.
و�أ�صبحت هذه الإجراءات
ً
فرغم الكثافة ال�سكانية ورقعة امل�ساحة الوا�سعة� ،إال �أن الإج ��راءات ال�سريعة واحلازمة
واملتعددة �أ�سهمت يف جتنيب اململكة كارثة �صحية ،بينما �أ�صبحت دول عظمى اليوم تعاين
منها بعد �أن جثم عليها الفريو�س و�شل مفا�صلها.
فقد بادرت اململكة �إلى اتخاذ �إج��راءات وقائية واحرتازية عاجلة �شملت قطاعات ال�صحة،
والتعليم ،واالقت�صاد ،والأمن ،والتموين ،والإعالم ،واملوارد الب�شرية يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص .وكذلك التنمية االجتماعية.
ومل تواجه اجلهات احلكومية �أي �صعوبات يف االنتقال من العامل الواقعي �إل��ى العامل
االفرتا�ضي ملمار�سة �أعمالها ،فبعد �أن �أ�صبح التعليم ،والعمل عن بعد ،وكذلك التموين
املنزيل يتم من خالل التطبيقات؛ وهو ما ك�شف عن بنية رقمية حتتية متينة .ويعتمد
عليها.
وق��د ب��رزت ال�ق��درة القيادية للمملكة على م�ستوى العامل خ�لال اجلائحة عندما تر�أ�س
خادم احلرمني ال�شريفني اجتماع قمة الع�شرين لبحث وباء كورونا و�آث��اره على م�ستوى
العامل ،ومتطلبات مواجهته .وهكذا قدمت اململكة منوذجها يف �إدارة الأزم��ة وال��ذي لفت
�أن�ظ��ار ال�ع��امل .وجن��ح ب�شكل جعل قطاعاً كبرياً من اجلاليات الغربية املقيمة يف اململكة
يف�ضل البقاء يف اململكة على �أن يغادر �إلى بالده ،رغم النداءات التي ت�صلهم من حكوماتهم؛
ل�شعورهم مبقدار الأمن ال�صحي واالجتماعي الكبري يف اململكة ،و�أنه �أف�ضل مما هو موجود
يف بالدهم.
وقريباً �ستكون جائحة ك��ورون��ا من املا�ضي؛ ل��ذا فمن ال��واج��ب على املتخ�ص�صني يف علم
الإدارة تدوين هذه املرحلة ،وحتليلها ،وتوثيقها ،ففيها الكثري من الدرو�س التي ت�ستحق �أن
تدر�س وتنقل للأجيال.
ويحق لكل مواطن على هذه الأر�ض �أن يفخر بوطنه ،وبقيادته-لي�س ملا حدث خالل جائحة
كورونا وح�سب-فما ذلك �إال ف�صل واحد من م�سرية طويلة من درو�س القيادة والإدارة التي
متار�سها قيادة هذا الوطن منذ عهد امل�ؤ�س�س طيب اهلل ثراه� ،إلى عهد �سلمان احلزم حفظه
اهلل <

k

،،

اجلهات
احلكومية لم
تواجه
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صعوبات
يف االنتقال
من الواقع
إلى العالم
االفتراضي

k

مدير التحرير � -إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي  -معهد الإدارة العامة.

مفاهيم إدارية

التنمية اإلدارية

< امل�صدر :املنارة يف �شرح بع�ض م�صطلحات الإدارة .ت�أليف� :أ .د� /أحمد بن داود املزجاجي.
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قضية العدد

تنب�أت مبكراً بتداعياتها ال�سلبية و�أ�صدرت العديد من القرارات احلازمة

المملكة في مواجهة كورونا..إدارة األزمة
بفعالية كبيرة
من��ذ بداي��ة �أزم��ة «كورون��ا» ،والعامل يعي���ش حالة ترق��ب حول ه��ذا الوب��اء؛ ف�أرقام
وم�ؤ�شرات الإ�صابات ترتفع ،و�أغلب الدول يف حالة ا�ستنفار بحث ًا عن تقدمي الأولويات
ال�صحي��ة ،واخلدمات العالجية واملعي�شية املالءم��ة ملواطنيها حلمايتهم من تداعيات
الوباء العاملي .ومن هذا املنطلق تنب�أت اململكة مبكراً بتداعيات �أزمة فريو�س «كورونا»،
بن��اء على ذلك العديد من الأوامر
وتبعات��ه ال�سلبية ال�صحية واالقت�صادية ،و�صدرت
ً
امللكي��ة احلازمة ،والإج��راءات الوقائي��ة العاجل��ة والتدابري االحرتازي��ة؛ ملنع تف�شي
الفريو���س يف املجتمع .و�أثبت��ت اململكة-بح�س��ب ر�أي عدد من خ�براء الإدارة واملهتمني
ب���إدارة الأزمات-قدرته��ا عل��ى اتخ��اذ اخلط��وات املنا�سب��ة لإدارة الأزم��ة عل��ى كاف��ة
امل�ستويات .نتعرف على ذلك من خالل ق�ضيتنا التالية.

إعداد :شقران الرشيدي
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>> د.ناصح البقمي:
اململكة اتخذت قرارات شجاعة
وحازمة وأظهرت قدرة على
التعامل مع األزمات
واحتواء �أي حالة قد تظهر هي مو�ضع
ت �ق��دي��ر دويل ،وف �ق �اً ل �ب �ي��ان��ات اجل �ه��ات
ال��دول �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة .وامل�ج�ت�م��ع ال���س�ع��ودي
الطبي ي�ضطلع اليوم مب�س�ؤولية كبرية
يف ت �ع��زي��ز ال ��وع ��ي وح �م��اي��ة امل �ج �ت �م��ع،
وي��دي��ر م��رك��ز ال �ق �ي��ادة وال�ت�ح�ك��م ال��ذي
ت�شرف عليه وزارة ال�صحة ،وعمليات
ط ��وارئ ال�صحة ال�ع��ام��ة بالتن�سيق مع
�إدارات ال�صحة يف جميع مناطق اململكة
وب��ال �ت �ع��اون م��ع متخ�ص�صني محليني
وعامليني ،والتوا�صل الدائم مع املنظمات
الدولية فيما يخ�ص �أي مر�ض �أو وباء؛
بهدف اال�ستعداد ومواجهة �أي تهديدات
لل�صحة العامة.
ويقول د.البقمي�« :إن اململكة ا�ستفادت
من خربتها يف �إدارة احل�شود يف مو�سمي
احل� ��ج وال �ع �م��رة وم� ��ا ي���ص��اح�ب�ه�م��ا من
�أزم � � ��ات ،خ��ا� �ص��ة يف اجل ��ان ��ب ال���ص�ح��ي،
وك��ان��ت امل�م�ل�ك��ة ت�ع�ل��ن ك��ل ع��ام ع��ن خلو
مو�سم احلج من الأوبئة؛ وهذا �ساعد يف
�إدارة هذه الأزمة ب�صورة موفقة».
القيادة والتحكم
وع �م��ا ات �خ��ذت��ه امل �م �ل �ك��ة م ��ن �إج� � ��راءات
وخ �ط��وات مل��واج�ه��ة وب ��اء ك��ورون��ا ،يقول
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اال�ستعداد مبكر ًا
يف البدء يقول ع�ضو جمل�س ال�شورى
د.نا�صح البقمي« :ا�ستعدت اململكة مبكراً
ل��وب��اء ك��ورون��ا ،وب ��د�أت يف ات�خ��اذ ق��رارات
�شجاعة وحازمة قبل انت�شاره يف املجتمع؛
مما يظهر قدرة الدولة على التعامل مع
الأزم� ��ات ،وات �خ��ذت ال �ق��رارات احلا�سمة
ال�ت��ي ه��دف��ت �إل��ى احل�ف��اظ على �سالمة
امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ،وق� �ي ��ادة ال �ع��امل
مل��واج�ه��ة �أزم� ��ة ك��ورون��ا م��ن خ�ل�ال قمة
افرتا�ضية لزعماء جمموعة الع�شرين
التي تر�أ�ستها ال�سعودية ،كذلك التعليق
التدريجي لكل قطاعات احلكومة ،عدا
ال�صحية ،والأمنية ،والع�سكرية ،وبع�ض
القطاعات احليوية اخلا�صة؛ مما �أ�سهم
يف �ضبط املمار�سات اليومية ،وا�ستمرار
عجلة احلياة وبث روح الأمل».
وي�ضيف د.ال�ب�ق�م��ي« :اتبعت اململكة يف
ت�ع��ام�ل�ه��ا م��ع ال �ف�ي�رو���س �أع �ل��ى درج ��ات
ال�شفافية منذ الإعالن عاملياً عنه ،وحتى
قبل ت�سجيلها �أول �إ��ص��اب��ة محلياً ،ويف
�إط ��ار خططها الإداري � ��ة ال�سليمة ،ويف
النهج ذاته من ال�شفافية والإف�صاح ،تعقد
يومياً اللجنة املعنية مبتابعة م�ستجدات
ال �ف�يرو���س اج�ت�م��اع��ات مكثفة بح�ضور
كافة اجلهات احلكومية ،كما تعقد وزارة
ال�صحة م�ؤمتراً �صحفياً يومياً لت�سليط
ال�ضوء على �أب��رز امل�ستجدات؛ باعتبار
�سالمة قاطني اململكة من �أولى �أولويات
القيادة.
وي�شري د.البقمي �إل��ى �أن خ�برة اململكة
الطويلة يف التعامل م��ع ك��ل ال�ظ��روف،
واحتواء الأوبئة ومحاربتها وعزلها ت�أتي
من جتاربها الطويلة يف �إدارة احل�شود
يف احلج ،واحلفاظ على �أمنها .وال �شك
يف �أن التدابري املطبقة من قبل اململكة
لر�صد الفريو�س عند املعابر احلدودية

خبري ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية وم�ؤلف كتاب
«�سيا�سة �إدارة الأزم��ات» د�».أري��ن بوين»
من جامعة «ليدن» الهولندية�« :إن ادارة
الأزمة تختلف باختالف رد فعل القائد،
والإدارة ال ت�ق�ت���ص��ر ع �ل��ى اخل �ط��اب��ات،
وال �ك �ل �م��ات ال �ت��ي ي�ل�ق�ي�ه��ا امل� ��� �س� ��ؤول ،بل
اال�ستجابة الفعالة للكوارث والأزم��ات.
ف��ال�ق��ادة ي��درك��ون ب�شكل �سريع اخلطر
الذي يواجه املجتمع ،وي�سارعون التخاذ
ال� � �ق � ��رارات ال�ل��ازم� ��ة ،وت ��وف�ي�ر ال�ب�ن��ي
التحتية ال�ضرورية ،والتدابري احلازمة
للتعامل م��ع امل��وق��ف وو��ض�ع�ه��ا مو�ضع
التطبيق؛ مم��ا يفيد يف جمع البيانات
اخلا�صة بالأزمة مبجرد وقوعها ودون
ت� ��أخ�ي�ر ،وه� ��و م ��ا ي �ع��رف ع�ل�م�ي��ا ب��ا��س��م
(التعرف على طبيعة التجربة التي مير
بها النا�س جراء مواجهتهم هذا املوقف
�أو ذاك) ،وع �ن��دم��ا ي���ص��ل �إل� ��ى مرحلة
اتخاذ ال�ق��رارات العملية ،ي�صبح القائد
بحاجة �إل��ى �أن يحدد بدقة �إل��ى �أي حد
ي�ستطيع االعتماد على تعاون املواطنني
عرب الإقناع؟ ومتى يتوجب عليه امل�ضي
�إلى ما هو �أبعد؟ واالنتقال �إلى مرحلة
�أك�ثر �صرامة يطلق عليها ا�سم القيادة
وال �ت �ح �ك��م ،وي �� �س �ع��ى م ��ن خ�لال �ه��ا �إل ��ى
توظيف كل ما لديه من موارد للتعامل
مع الأزمة وهذا ما فعلته حكومة اململكة
العربية ال�سعودية».
وي �� �ض �ي��ف د�».أري� � � � ��ن ب ��وي ��ن�« :إن ث�ق��ة
املواطنني يف حكوماتهم وقادتهم ،غالباً
م��ا تتحدد يف نهاية امل �ط��اف؛ ب�ن��اء على
الر�سائل االت�صالية ال�ت��ي يتلقونها يف
� �ص��ورة ت�صريحات وخ �ط��اب��ات ،وكلمات
م �ت �ل �ف��زة م �ث�ل�ا ،وال مي �ك��ن �أن تتحقق
ال �ق �ي��ادة ال�ف�ع��ال��ة ع�ل��ى �صعيد التعامل
م��ع الأزم ��ات ،مبجرد ات�خ��اذ الإج ��راءات
ال�صحيحة على الأر�ض فح�سب ،بل من

قضية العدد

>> د .أرين بوين:
إدارة األزمة تختلف باختالف
رد فعل القائد وال تقتصر على
اخلطابات بل الفعالية
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خالل �صياغة ر�ؤي��ة متما�سكة ي�شرحها
ملواطنيه؛ للم�ساعدة يف تو�ضيح طبيعة
امل�شكلة لهم وتوحيد �صفوفهم».
وي�شري د�».أرين ب��وي��ن» �إل ��ى �أن �أزم ��ة
ك � ��ورون � ��ا ك �� �ش �ف��ت ت� �ن ��اق� ��� �ض ��ات ب �ع ����ض
احلكومات يف العامل وارتباكهم يف �إدارة
الأزم��ة ،فعلى �سبيل املثال عندما �أدل��ى
امل�س�ؤولون الربيطانيون يف بداية �أزمة
وب ��اء ك��ورون��ا ب�ت���ص��ري�ح��ات متناق�ضة،
وقالوا فيها �إن احلكومة ت�سعى لتكوين
«مناعة اجلماعة» �أو «مناعة القطيع»،
وبعدها عندما ارتفع عدد الإ�صابات بني
امل��واط �ن�ين؛ ت�غ�يرت ن�ب�رة ت�صريحاتهم
و� �س��ارع��وا �إل� ��ى ات �خ��اذ ت��داب�ي�ر وق��ائ�ي��ة
�سريعة ،ومن �ش�أن هذا النوع من الإدارة
ال�سيئة زي��ادة ال�شعور ب��االرت�ب��اك وع��دم
ثقة املجتمع بهم.
التنب�ؤ الوقائي
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال امل �� �س �ت �� �ش��ار يف �إدارة
الأزمات والتفاو�ض د.نايف القحطاين:
«�إن اململكة لديها خطط التنب�ؤ الوقائي،
وا�ست�شعار الأزمة قبل وقوعها؛ فمنذ
�أن ظ �ه��رت �أزم� ��ة ك ��ورون ��ا يف ال�صني
�سارعت اململكة ممثلة يف وزارة ال�صحة
بو�ضع خطط �إ�سرتاتيجية ا�ستباقية،
ب ��د�أت ب��ال�ت��وع�ي��ة ،وال�ت�ث�ق�ي��ف ،و�إن���ش��اء
مركز �إدارة الأزمات والكوارث ال�صحية
يف ال��ري��ا���ض ب� ��إدارة �سعودية ،ث��م توالت
ب �ع��ده��ا الإج � � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة؛ للحد
من تف�شي الفريو�س بتعليق الدرا�سة،
وال��رح�لات ال��دول�ي��ة ،واحل�ج��ر ال�صحي

ع �ل��ى ال �ق��ادم�ي�ن م ��ن ال � ��دول امل ��وب ��وءة،
وت �ع �ل �ي��ق ال �� �ص�ل�اة يف امل �� �س��اج��د ،وم�ن��ع
التجمعات يف الأم��اك��ن العامة ،و�أخ�يراً
م �ن��ع ال �ت �ج��ول ،وك ��ل ه ��ذه الإج � � ��راءات
ال��وق��ائ�ي��ة �أ��س�ه�م��ت يف احل��د م��ن تفاقم
الأزم� ��ة .وك ��ان ل�ل�إع�لام ال���س�ع��ودي دور
ك �ب�ير وم� ��ؤث ��ر يف ال �ت��وع �ي��ة وال�ت�ث�ق�ي��ف،
ك��ذل��ك ف��امل��واط��ن ال���س�ع��ودي ب ��ات �أك�ثر
وعياً باتباعه التعليمات� ،إ�ضافة �إلى �أن
ال�شفافية والو�ضوح التي اتبعتهما وزارة
ال�صحة لعبتا دوراً يف احتواء الأزمة».
و�أ�� �ض ��اف ال �ق �ح �ط��اين« :ال ��دول ��ة �أدارت
الأزم� ��ة ب�شكل �سليم-لي�س ف�ق��ط على
م���س�ت��وى ال �ق �ط��اع ال���ص�ح��ي وال�ت���ص��دي
للفريو�س-بل كانت تعي تبعات الأزم��ة
اقت�صادياً؛ ف�أ�صدرت حزمة من القرارات
ال��داع�م��ة للقطاع اخل��ا���ص ،وال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة ،و�ضبط الأ�سعار،
وه��ذه ال�ق��رارات جعلت املواطن يطمئن
و�أن امل� �خ ��زون وف �ي�ر وي �ك �ف��ي ل���س�ن��وات
طويلة».
و�أ�شار القحطاين �إلى �أن الدولة كذلك
�أولت القطاع ال�صحي جل

>> د.نايف القحطاني:
الدولة أدارت األزمة بشكل
سليم ليس على مستوى القطاع
الصحي فقط
رع��اي �ت �ه��ا ،واه �ت �م��ام �ه��ا ،و�أن �ف �ق��ت عليه
ب�سخاء؛ وهو ما �ألقى بظالله على هذه
الأزم��ة ،و�أثبت تفوق املنظومة ال�صحية
يف ظ��ل ان�ه�ي��ار امل�ن�ظ��وم��ات ال�صحية يف
ال��دول املتقدمة؛ وذل��ك كله بف�ضل اهلل
تعالى ،ثم بف�ضل ما تقدمه اململكة من
دع��م �سخي وتعاملها م��ع �أزم ��ة ك��ورون��ا
بجدية.
�إدارة الإن�سان
ويف ذات الإطار يقول الباحث يف ال�شئون
ال�صحية والكاتب يف �صحيفة «عكاظ»
�أ.فار�س الهمزاين« :املتتبع لقرارات ملك
الإن�سانية لو�ضع ك��ورون��ا يف ال�سعودية
يعرف جيداً كيف �أن احلكومة اتخذت
�إجراءات �أ�صبحت م�صدر فخر ومنوذجاً
يقتدى به من الدول الأخرى».
و ي�ضيف �أ .الهمزاين:
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>> أ.فارس الهمزاني:
احلكومة السعودية اتخذت
إجراءات وقائية وقرارات
أصبحت منوذج ًا يقتدى به

>> د.بينة امللحم:
الدول تختبر مدى قوتها
يف إدارة األزمات والكوارث..
والسعودية أثبتت قدرتها
العالية
الأزمات والكوارث ،وال�سعودية بخربتها
امل� �م� �ت ��دة يف م ��وا�� �س ��م احل � ��ج وال� �ع� �م ��رة،
و�إدارة احل �� �ش��ود ،ك��ان��ت �إدارت� �ه ��ا لأزم ��ة
ك��ورون��ا من��وذج �اً ع��امل �ي �اً رائ� ��داً يحتذى
و ُي ��د ًر� ��س .وك�م��ا تخترب الأزم � ��ات م��دى
قوة احلكومات ،تخترب الأزم��ة املفاجئة
م��دى ق��درة امل��ؤ��س���س��ات احلكومية على
مواجهتها ووجود �أو و�ضع خطة معاجلة
الأزم � � ��ة ف� ��ور ح ��دوث� �ه ��ا .ويف الأزم� � ��ات
الكبرية ال يظهر �إال القائد احلقيقي؛
مم ��ا ان �ع �ك ����س ع �ل��ى م� ��دى ق � ��درة وق ��وة
قيادة اململكة العربية ال�سعودية ،وكفاءة
م��ؤ��س���س��ات�ه��ا ،و�أج �ه��زت �ه��ا ،وع��زمي�ت�ه��ا يف

مواجهة هذه الأزمة العاملية وا�ضعة على
ر�أ�س �أولويتها الإن�سان �أو ًال.
�إدارة الأزمات
فيما قالت ع�ضو جمل�س ال�شورى نائب
رئي�س جلنة احلج والإ�سكان واخلدمات
د� .سامية ب �خ��اري�« :إن �إدارة الأزم ��ات
ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى امل �ن �ه��ج ال�ع�ل�م��ي ال��وق��ائ��ي،
واال� �س �ت �ف ��ادة م ��ن ال �ت �ج��ارب ال��دول �ي��ة،
وال �ه��دف الأ��س�م��ى يف �إدارة الأزم ��ات هو
احل �ف��اظ ع �ل��ى الأرواح ،وت� ��أت ��ي بعدها
ب��اق��ي الأه � ��داف .وح�ي��ث �إن اململكة لها
خ�ب�رة ك�ب�يرة يف جم��ال �إدارة احل���ش��ود؛
ل ��ذل ��ك اه� �ت� �م ��ت ب� ��درا� � �س� ��ة اجل ��ائ� �ح ��ة،
وخطورة انت�شارها ال�سريع ،وكانت من
�أوائ��ل ال��دول التي �أعلنت ع��ن التدابري
ال��وق��ائ�ي��ة ،وق��ام��ت ب�ع�لاج اخل�ط��ر على
مراحل مدرو�سة ب�إتقان مبتدئة باحلظر
اخل ��ارج ��ي �أوال ح �ي��ث �إن� ��ه ك ��ان م�صدر
الوباء».
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«الإج � � � � � � ��راءات ب� � � ��د�أت م� ��ن اخل� �ط ��وات
اال�ستباقية الذكية ذات الطابع الوقائي
ق�ب��ل ح ��دوث ال �ك��وارث بعمليات ال�ع��زل
امل� �ن ��زيل ،واحل� �ج ��ر ال �� �ص �ح��ي ،وت�ع�ل�ي��ق
الدرا�سة ،والعمل مروراً مبنع التجول يف
املدن �إلى تقدمي العالج جلميع م�صابي
كورونا جماناً لكل �إن�سان يف ال�سعودية،
و�أن ت�ت�ك�ف��ل احل �ك��وم��ة ب��دف��ع  %60من
رواتب موظفي القطاع اخلا�ص املت�أثرة
م��ن ال�ت��داع�ي��ات احل��ال�ي��ة ج ��راء انت�شار
الفريو�س ،وغريها من ال�ق��رارات التي
تتمحور حول الإن�سان».
وي�شري� أ.الهمزاين� إلى �أن �ن��ا �أم�ضينا
ع �ق��وداً من ��دح ال �ع��امل ال �غ��رب��ي ك�ن�م��وذج
عاملي يف كل �شيء؛ �إال �أن كارثة كورونا
ك�شفت ل�ن��ا ال��وج��ه ال�غ��ام����ض م��ن ه��ذه
الدول جتاه الإن�سان ،و�شاهدنا كيف �أن
مواطني هذه الدول ال يجدون �أ�س ّرة يف
امل�ست�شفيات ،واجلثث تو�ضع يف املمرات
بال اهتمام.
الإن�سان �أو ًال
�أما ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك
��س�ع��ود د.ب�ي�ن��ة امل�ل�ح��م ف�ت�رى �أن ال��دول
واحلكومات ُتخترب مدى قوتها يف �إدارة

قضية العدد
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وت�ضيف د�.سامية بخاري« :ان اخلربات
امل�ت�راك� �م ��ة ل� ��دى امل �م �ل �ك��ة م ��ن جت��رب��ة
احل��ج وال �ع �م��رة ،والتن�سيق م��ع ال��دول
الأخ ��رى؛ وف��رت للقائمني وامل�س�ؤولني
جت��ارب الح�ت��واء الأوب�ئ��ة والفريو�سات،
و�آل�ي��ة عالجها ب�ين احل�شود ،وال�ت��وازن
ب�ين حتقيق ال�ه��دف الأ�سمى واحلفاظ
على ال�صحة ،وعدم �إثارة الهلع ،وهو ما
�أ�سهم يف �سرعة ات�خ��اذ ال�ق��رار ،والعمل
على احلظر املبكر واملتدرج الذي �أ�سهم
بفعالية يف تخفيف الآثار املرتتبة».
وتقول د�.سامية بخاري�« :إن اجلائحة
العاملية �ضربت وب�شكل مبا�شر العامل،
وعلى الرغم من �أن هذه الكارثة خارجه
ع��ن �إرادة الب�شرية ومفاجئة للجميع
دون حت��ذي��ر م���س�ب��ق لأخ ��ذ اال��س�ت�ع��داد
ال�لازم لها وو�ضع خطه لإدارة الأزم��ة،
�إال �أن احلكومة ال�سعودية قر�أت امل�شهد،
وات �خ��ذت �إج� ��راءات عاجلة حيث و�صل
حجم امل�ب��ادرات التي قامت بها الدولة
�إلى ما يزيد على  70مليار ريال ،ويتمثل

>> د.سامية بخاري:
اململكة من أوائل الدول التي
قامت بالتعامل مع وباء كورونا
على مراحل مدروسة
يف �إع �ف��اءات وت��أج�ي��ل بع�ض امل�ستحقات
احلكومية لتوفري �سيولة على القطاع
اخل��ا���ص ك��ي ي�ت�م�ك��ن م��ن ا��س�ت�خ��دام�ه��ا
يف �إدارة �أن�شطته االق�ت���ص��ادي��ة� ،إ��ض��اف� ًة
�إل ��ى ب��رن��ام��ج ال��دع��م ال ��ذي �أع �ل �ن��ت عن
تقدميه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
للم�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية ،واملن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة مببلغ  50مليار ريال

يف املرحلة احلالية ،وجميع هذه املبادرات
احلكومية ان�ق��ذت القطاع اخل��ا���ص من
خطر الإفال�س �أو تقلي�ص عدد العمالة
لتفادي الأزمة احلالية ،والتي ميكن �أن
تكون كارثة على قطاع امل��وارد الب�شرية
وزي� ��ادة ال�ب�ط��ال��ة؛ مم��ا ي ��ؤك��د ع�ل��ى �أن�ه��ا
متلك خ�برة عالية واحرتافية يف �إدارة
الأزمات التي ا�ستمدتها من �إدارة احلج،
فهو �أكرب جت ٌمع من نوعه يف العامل كماً
ونوعاً ،وعلى مدار عقود طويلة جنحت
ال�سعودية يف التعاطي معه باحرتافية
عالية ج��داً .واختتمت حديثها بالقول:
«�إن اكت�ساب اخلربات من خالل التجارب
�أم� ��ر م �ه��م ،وق ��د جن �ح��ت ال �� �س �ع��ودي��ة يف
ت�أهيل كل كوادرها يف الأم��ن ،وال�صحة،
واجلي�ش ،والقطاعات احلكومية الأخرى
على امل�شاركة الفعالة يف �إدارة الأزم��ة،
والقيادة ال�سيا�سة ال�سعودية حالياً تدير
الأزمة بر�ؤية وعزمية وا�ضحة» <

مقال
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كورونا..حتديات وفرص

 kع�ضو هيئة التدريب  -قطاع تقنية املعلومات  -معهد الإدارة العامة،

�أ.على �أحمد خليل
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إرشادات
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حوافز مالية
وتيسيرات
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�أحد التحليالت الإ�سرتاتيجية املهمة وال�شهرية يف جماالت �إدارة الأعمال والتي تقوم بها
امل�ؤ�س�سات وال�شركات هو حتليل الفر�ص واملخاطر ونقاط القوة وال�ضعف ،والذي يعرف بـ
 .SWOT Analysisوق��د ظهر ه��ذا التحليل يف ال�ستينيات من القرن املا�ضي عندما
ا�ستخدمه باحثون يف معهد «�ستانفورد»؛ من �أجل معرفة ال�سبب يف ف�شل تنفيذ اخلطط وما
قد ينتج من معوقات طارئة وكيفية تالفيها� .إن هذا التحليل ي�سهم يف اال�ستعداد للظروف
الطارئة وما قد ي�ستجد من �أح��داث �أو عوامل من �ش�أنها �إعاقة تنفيذ اخلطط املو�ضوعة
والنجاح يف تطبيقها.
ومع ظهور فريو�س  COVID-19واملعروف با�سم «كورونا» ،وما نتج عنه من ظروف ا�ستثنائية
جعلته واحداً من �أكرب التحديات واملخاطر احلالية التي طر�أت على مختلف قطاعات
الأعمال ،والتي رمبا متتد لأ�سابيع �أو لعدة �أ�شهر يف �سائر �أنحاء العامل .كذلك ف�إن �أحد
ت�أثريات هذا التهديد هو كرثة املخاوف التي تنت�شر عرب و�سائل الأعالم املختلفة ،وي�ساعد
على انت�شارها املعلومات اخلاطئة التي يتم تداولها عرب من�صات التوا�صل االجتماعي .وهنا
جند �أن �أكرب التحديات يكمن يف كيفية التقليل من �أثاره ،بل والعمل على توليد الفر�ص
املتاحة من هذا التحدي اخلطري الذي �أ�صاب قطاعات عدة بال�شلل التام.
ولقد �سارعت احلكومات �إل��ى �إ��ص��دار �إر��ش��ادات للم�ؤ�س�سات وال�شركات و�أ�صحاب الأعمال؛
للتخطيط واال�ستجابة مل��ر���ض ف�يرو���س ك��ورون��ا ،ت�شمل توجيهات م��ن م�سئويل ال�صحة
واحلكومة للحفاظ على �سالمة و�أمن و�صحة ال�شعوب ،حيث مت ت�شجيع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
على القيام بدورها للحفاظ على �صحة من�سوبيها وعمالئها .ومن الناحية االقت�صادية،
قامت حكومات عدة بتقدمي حزم من احلوافز املالية لدعم القطاع ال�صحي و�أي�ضا لتحفيز
الن�شاط االقت�صادي ،مع تقدمي العديد من التي�سريات والت�سهيالت للجهات والأ�شخا�ص
الذين لديهم التزامات وتعهدات مالية ،كما قامت بتي�سري الإج��راءات والت�صاريح الورقية
الالزمة ،مع فر�ض املزيد من القيود على التنقل وحركة ال�سفر يف املطارات يف العديد من
دول العامل.
�أما من الناحية التقنية ،فقد جل�أت الهيئات املختلفة �إلى اال�ستفادة من البنية التكنولوجية
وو�سائل االت�صال املتاحة التي تمُ كٍن م�ستخدميها من العمل عن بعد .وهنا ميكن اال�ستفادة
من التقنيات املتطورة يف جم��االت ع��دة ،مثل تطبيقات الت�سوق الإل�ك�تروين التي �شهدت
ازدهاراً و�إقبا ًال كبرياً ،وكذلك و�سائل ومن�صات التعليم الإلكرتوين والف�صول االفرتا�ضية
والتوا�صل عن بعد التي ي�ستخدمها املوظفون يف اجتماعاتهم و�إجناز �أعمالهم وغريها من
تقنيات املدن الذكية.
والفر�صة هنا تكمن يف تفعيل بع�ض التقنيات النا�شئة واال�ستفادة منها ،واكت�ساب اخلربات
من جتارب النجاح يف بع�ضها والف�شل يف �إدارة البع�ض الآخر ،كما �أ�صبح من ال�ضروري القيام
ب�ضخ املزيد من اال�ستثمارات ،والعمل على تطوير هذه التقنيات ،وكذلك معرفة جوانب
ال�ضعف والقوة؛ بهدف حتديد �أهم ال�سبل لتح�سينها وتطوير البدائل املنا�سبة لها <

علماء اإلدارة وروادها

مقال
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إنترنت األشياء والتحول الرقمي
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�ساعدت الإن�ترن��ت منذ بداية انت�شارها يف الثمانينيات ،ومنذ ظهور ال�شبكة العنكبوتية العاملية يف �أوائ��ل
الت�سعينيات ،يف �إع��ادة تعريف عدد من املجاالت ،كالإعالم ،وال�سفر ،وجتارة التجزئة ،والتمويل ،بالإ�ضافة
�إلى اخلدمات احلكومية .ويف ع�صرنا احلايل ُتعترب �إنرتنت الأ�شياء ( )IoTموجة �أخرى من التحول الذي
ميكن �أن يعيد تعريف العمليات وممار�سات الأعمال يف القطاعني اخلا�ص واحلكومي ،ويف جماالت مختلفة،
كالطاقة ،وال�صناعة ،وو�سائل املوا�صالت ،والرعاية ال�صحية ،وغريها؛ فما مييز �إنرتنت الأ�شياء هو �أنها
قادرة على �إ�ضافة بُعد للعامل الفيزيائي من خالل الآالت والأ�شياء عن طريق ت�ضمني مُ�ست�شعرات للح�صول
على بيانات فعلية عن البيئة املحيطة ،ومُ�شغالت ت�ساعد على التحكم يف هذه البيئة .وتربز �أهمية �إنرتنت
الأ�شياء يف متكني العمليات الذكية التي تت�ضمن الأ�صول والآالت يف العامل الفيزيائي� ،سواء كانت يف جمال
امل�ستهلك �أو ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات.
اجلدير بالذكر �أن املنتدى االقت�صادي العاملي ( )WEFقام بدرا�سة جوانب و�آث��ار �إنرتنت الأ�شياء وبينً
ال�ق��درة التحويلية لها ،حيث �أو��ض��ح �أن��ه �سيكون لإن�ترن��ت الأ��ش�ي��اء �أث��ر ق��وي ،و�ستعمل على تغيري ح��دود
ال�صناعة ،و�ستخلق فر�ص �أعمال جديدة مبا يف ذلك ظهور �شركات جديدة مزعزعة كما كان احل��ال عند
ظهور �شبكة الإنرتنت .وحدد املنتدى فر�ص �أعمال رئي�سية ترتكز يف �أربعة جماالت وهي� :أو ًال :التح�سينات
الكبرية املتعلقة بالكفاءة الت�شغيلية ،مثل ا�ستخدام امل��وارد ،وحت�سني الزمن الت�شغيلي للمعدات من خالل
الإدارة عن بُعد ،وال�صيانة التنب�ؤية� ،أي القدرة على التنب�ؤ وجدولة �صيانة الأجهزة عند احلاجة .ثانياً :بروز
االقت�صاد املبني على النتائج ،مما يعني �أن الأعمال �سوف تتحول ب�شكل كبري للتفريق بني بيع املنتج وبني
بيع قيمته التي يتوقعها امل�ستفيد من املنتج نف�سه .ثال ًثا� :سيتم تو�صيل الأنظمة البيئية با�ستخدام املن�صات
الأ�سا�سية الربجمية؛ لتمكني التعاون عرب الإنرتنت ا�ستنادًا �إلى تبادل البيانات واملعلومات ،والتي ت�صبح بعد
ذلك � اً
أ�صول قابلة للتداول .و�سي�ؤدي ذلك �إلى زيادة القيمة املقدمة للم�ستفيد وزيادة الكفاءة ونطاق التو�سع.
را� :ستوفر �إنرتنت الأ�شياء و�سائل للتعاون بني الأ�شخا�ص والآالت وتعزيز العاملني وزيادة ال�سالمة
و�أخ�ي ً
والكفاءة؛ �أم ً
ال �أي�ضاً يف �أن توفر �إنرتنت الأ�شياء بيئة عمل �أكرث جاذبية و�إلهام.
ولفهم الإمكانات والت�أثري الذي ميكن �أن حتدثه �إنرتنت الأ�شياء ،قام «معهد ماكينزي العاملي» بدرا�سة الأثر
االقت�صادي لإنرتنت الأ�شياء يف عدد من الأو�ساط املختلفة .حيث قدّرت الدرا�سة �أن �إجمايل الأثر االقت�صادي
املُحتمل يف عام 2025م لإنرتنت الأ�شياء ي�تراوح بني � 3٫9إلى  11٫1تريليون دوالر �أمريكي �سنو ًيا .وميكن
مقارنة ذلك بالناجت املحلي الإجمايل العاملي املتوقع للبنك الدويل ،والذي بلغ  99٫5تريليون دوالر �أمريكي
يف العام ذاته ،مبعنى �آخر ميكن �أن ت�ستحوذ �إنرتنت الأ�شياء على حوايل  %11من �إجمايل االقت�صاد العاملي.
الحظ �أن هذه القيمة هي الت�أثري التحويل االقت�صادي املقدًر الذي ميكن �أن حتققه �إنرتنت الأ�شياء ،وال
متثل قيمة الإيرادات من مبيعات املنتجات �أو احللول �أو خدمات �إنرتنت الأ�شياء.
جت��در الإ��ش��ارة �إل��ى �أن احل�صول على القيم امل��ذك��ورة �أو ج��زء منها؛ يتطلب جت��اوز جمموعة من املعوقات
التي ميكن �أن تكون من جوانب مختلفة ،كالتقنية� ،أو اجلوانب التنظيمية .ومن الأمثلة على ذلك غياب
الإ�سرتاتيجية الرقمية �أو �ضعف التوافق التقني ،وانعدام الثقة يف التقنية ،ومن املعوقات �أي�ضا �صعوبة
الو�صول �إلى البيانات وفهمها ،ففي كثري من الأحيان متيل البيانات �إلى البقاء يف «�صوامع» ال ميكن الو�صول
�إليها ب�سهولة عرب حدود النظام �أو التنظيم <

تحقيق

التدريب وحتفيز املوظفني وروح الفريق �أهم العوامل

االبتكار الخطوة األولى في استشراف مستقبل
اإلدارة الحكومية
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إعداد /سامح الشريف

� ّإن الأفكار املبتكرة هي التي ت�صنع الفرق يف العمل احلكومي؛ فالعمل احلكومي مل يعد كما كانت عليه ال�صور
ال�سائدة ،بل حقق م�ستوي��ات مرتفعة من التطور التنظيمي وتو�سع يف اال�ستعانة بالتكنولوجيا احلديثة،
ومعه��ا تغ�يرت �أ�ساليب الإدارة .وقد ب��د�أت الإدارات احلكومية يف �إتاحة املج��ال للموظفني لتقدمي �أ�ساليب
مبتكرة وغري تقليدية يف �أداء العمل؛ مبا ي�سهم يف زيادة الإنتاجية وت�سريع وترية الإجنازات وحتقيق �أداء
ع��ايل امل�ست��وى يخدم املواطنني .كذلك ف���إن �إتاحة املجال خليال املوظفني يع��زز ابتكاراتهم التي ت�سهم يف
ً
م�ستقبال .يف هذا التحقيق نقرتب من طبيعة االبتكار والإبداع يف
ا�ست�شراف �آفاق وا�سعة للإدارة احلكومية
العمل احلكومي ،و�أهم العوامل التي ت�ساعد على حتقيقه.

التنمية اإلدارية

>> ماجد الرصاصي:

روح الفريق واملتابعة
واستيعاب املوظفني رؤية جهة
العمل تعزز االبتكار

جمل�س االبتكار

 10طرق

�أ�� �ش ��ار ا� �س �ت �ب �ي��ان امل ��وق ��ع امل�ت�خ���ص����ص يف
ال�ت��وظ�ي��ف (ب �ي��ت.ك��وم) ح��ول «االب�ت�ك��ار
يف ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط و� �ش �م��ال اف��ري�ق�ي��ا»
�إل��ى �أن  %62م��ن امل�شاركني يقولون �إن
جهود ابتكار املنظمات التي يعملون فيها
�أدت ال��ى حت�سن �أدائ �ه ��ا ،وي �ق��دم امل��وق��ع
للم�سئولني يف املنظمات وامل��دي��ري��ن 10
ط��رق من �ش�أنها ت�شجيع االبتكار لدى
املوظفني يف بيئة العمل ،وهي كالتايل:
• امنح املوظفني �سبب ًا يدفعهم �إىل
االهتمام :يف الواقع ،لدى الأ�شخا�ص
ف��ر��ص��ة �ضئيلة ل�لاب�ت�ك��ار؛ �إذا ك��ان��وا ال
ي�شعرون بالتوا�صل يف املنظمة .فت�أكد
م��ن �أن امل��وظ�ف�ين يقعون �ضمن قائمة
الإ�سرتاتيجيات والتحديات يف املنظمة،
و�شجعهم على �إب��داء �آرائ �ه��م .و�سي�شعر
امل��وظ �ف��ون ال��ذي��ن ي���ش��ارك��ون م �ب �ك��راً يف
عمليات املنظمة وخططها بتحفيز �أكرب؛
مم��ا ي���س��اع��د ع�ل��ى م���ش��ارك�ت�ه��م ال�ف� ّع��ال��ة
يف خلق �أف�ك��ار �أك�ثر مم��ا ل��و تعلموا من
املبادرات املبا�شرة.
• ق���م ب��ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة
االبتكار :احر�ص على �إعالم املوظفني
مبدى �أهمية �أفكارهم .ف��إن مل يدركوا
مدى �أهمية االبتكار يف ّ
متيز منظمتك
عن الآخرين؛ �ستف�شل جهودك لت�شجيع
التفكري الإبداعي.
ً
• خ�������ص�������ص وق�����ت�����ا ل���ت���ب���ادل
الأفكار :خ�ص�ص وق�ت�اً خللق الأف�ك��ار
الإب ��داع� �ي ��ة ،ف �م �ث� ً
لا ق��م ب�ت�ح��دي��د وق��ت
معني لتبادل الأفكار ونظم ور�ش �أعمال
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مل ت� �ع ��د ع �م �ل �ي��ة االب � �ت � �ك ��ار يف ال �ع �م��ل
احل �ك��وم��ي � �ض��رب �اً م��ن اخل �ي��ال ولكنها
�أ� �ص �ب �ح��ت ت �ط �ب �ي �ق �اً ف �ع �ل �ي �اً ع �ل��ى �أر�� ��ض
ال��واق��ع؛ ف��االب�ت�ك��ار ه��و رك �ي��زة �أ�سا�سية
لتحقيق اق�ت���ص��اد امل�ع��رف��ة ال�ق��ائ��م على
الأفكار التكنولوجية املبتكرة وحتويلها
�إلى منظومة �إنتاجية ت�سهم يف التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ،وه� ��و م ��ا ي �ع��د �أح � ��د �أه ��م
م�ستهدفات ب��رن��ام��ج ال�ت�ح��ول الوطني
لتحقيق ر�ؤي� ��ة امل�م�ل�ك��ة  .2030وك��ذل��ك
يف دول � ��ة الإم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة
�سعى م��رك��ز محمد ب��ن را��ش��د لالبتكار
احل�ك��وم��ي �إل��ى اخ�ت�ب��ار الأف �ك��ار املبتكرة
م��ن خل��ال ا��س�ت�ح��داث م���س��اح��ات ابتكار
مب�ع��اي�ير ع��امل � ّي��ة ت�ت�ي��ح ت�ط��وي��ر الأف �ك��ار
امل �ب �ت �ك��رة ،واخ �ت �ب��اره��ا ون���ش��ره��ا م�ح�ل� ّي�اً
و�إق �ل �ي �م � ّي �اً ودول � � ّي � �اً .ك�م��ا �أط �ل ��ق امل��رك��ز
يف « 2019جم �ل ����س االب� �ت� �ك ��ار ال �ع��امل��ي»
الهادف لرتجمة توجهات حكومة دولة
الإم��ارات نحو تعزيز االبتكار احلكومي
وت�ط��وي��ر بيئة االب�ت�ك��ار؛ لإي �ج��اد حلول
ف�ع��ال��ة ل�ت�ح��دي��ات ح �ك��وم��ات امل�ستقبل.
وي �ه��دف جم�ل����س االب �ت �ك��ار ال �ع��امل��ي �إل��ى
امل �� �ش��ارك��ة يف خ �ل��ق � �س �ي��ا� �س��ات ح�ك��وم�ي��ة
ق��ائ�م��ة ع�ل��ى االب �ت �ك��ار يف ح�ك��وم��ة دول��ة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة وح�ك��وم��ات
العامل ،وامل�ساعدة على ت�أ�سي�س اجتاهات

عاملية قائمة على التجارب والدرا�سات
واالختبارات العلمية ،والبناء على جهود
ممار�سي االب�ت�ك��ار يف ك��ل �أن�ح��اء العامل،
وت �ق��دمي ر�ؤي� ��ة م �ت �ط��ورة ح ��ول امل�ع��اي�ير
العاملية لالبتكار.

ج�م��اع�ي��ة وق ��م ب�ت�خ���ص�ي����ص ي ��وم معني
للقيام ب�أن�شطة ترفيهية .يتمتع الفريق
ال ��ذي ي���ش��ارك بجل�سات ت �ب��ادل الأف �ك��ار
بفر�صة �أكرب للتميز عن الآخرين .كما
ميكنك �أي�ضاً �إع��داد �صناديق اق�تراح يف
مكان العمل وت�شجيع الأفكار اجلديدة
حلل م�شكالت معينة واحر�ص دوماً على
الرتحيب بالأفكار اجلديدة.
• ق���م ب��ت��دري��ب امل��وظ��ف�ين على
تقنيات االبتكار :قد ي�ك��ون فريقك
قادراً على خلق �أفكار مبدعة ،ولكنهم قد
يجهلون امل�ه��ارات التي ت�ستخدم يف حل
امل�شكالت .ب�إمكانك عقد دورات تدريبية
ح� ��ول ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �� �ش �ك �ل �ي��ة ،ك��ال�ت�ف�ك�ير
اجلانبي وترابط االفكار.
�شجع التغيري :قد ت �ك��ون عملية
•
ّ
تو�سيع جتارب الأ�شخا�ص طريقة رائعة
خللق الأف �ك��ار .وق��د مينح تغيري املهام
ع�ل��ى امل� ��دى ال�ق���ص�ير م �ن �ظ��وراً ج��دي��داً
ل ل��أدوار الوظيفية .و�شجع الأ�شخا�ص
ع �ل��ى االط �ل��اع ع �ل��ى �أع� �م ��ال امل�ن�ظ�م��ات
والأق �� �س��ام الأخ� ��رى ،وال�ن�ظ��ر ب�إمكانية
ت�ب�ن��ي ه ��ذه الأع� �م ��ال وحت���س�ي�ن�ه��ا؛ فقد
�أ�شار ا�ستبيان «بيت.كوم» حول «االبتكار
يف ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا»
�إل��ى �أن  %69م��ن امل�شاركني يقولون �إن
منظماتهم تبقى على اط�لاع على �آخر
ال �ت �ط��ورات م��ن خ�ل�ال اع �ت �م��اد �أف���ض��ل
املمار�سات.
• حت���������دى ط�����ري�����ق�����ة ع���م���ل
الفريق� :شجع املوظفني على موا�صلة
البحث عن �أ�سلوب جديد للعمل .وا�س�أل
الأ�شخا�ص عن طرق بديلة للعمل وعن
الأهداف التي ميكن حتقيقها من خالل
القيام ب��الأم��ور بطريقة مختلفة .فقد
�أ�شار اال�ستبيان املذكور �إلى �أن  %78من
امل�شاركني يقولون �إن منظماتهم ت�شجع

تحقيق

>> أحمد املسفر:

الدورات التدريبية املكثفة
وتطبيق ما تعلمه املوظفون
يساعد على حتقيق اإلبداع

على تنفيذ الأفكار اجلديدة.
• قم بدعم املوظفني� :أجب بحما�س
عن كافة الأف�ك��ار وال ُت�شعر �أي �شخ�ص
يقدم فكرة معينة بالغباء .و�أف�سح املجال
ل�ت�ق��دمي �أك�ب�ر ق��در مم�ك��ن م��ن الأف �ك��ار
الغريبة.
• ت�ساهل مع الأخ��ط��اء :ال ميكن
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جتنب ارت �ك��اب الأخ �ط��اء عند االب�ت�ك��ار؛ الأمر غري جمدٍ .
�أفكار جديدة
ل��ذل��ك دع الأ� �ش �خ��ا���ص ي �ت �ع �ل �م��ون من
�أخطائهم .فال متنع الأفكار الإبداعية وق ��د ال�ت�ق�ي�ن��ا ع� ��دداً م��ن ب�ي�ن من�سوبي
م��ن خ�ل�ال م�ع��اق�ب��ة الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن اجل� �ه ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة؛ ك ��ي ن �ت �ع��رف على
�آرائهم ب�ش�أن االبتكار يف العمل .فيقول
يقدمون �أفكاراً غري جمدية.
• كافئ الإبداع :ي�شري ا�ستبيان بيت .ماجد علي الر�صا�صي-محلل احل�سابات
ك ��وم �إل ��ى �أن  %44م��ن امل�ن�ظ�م��ات تقدم ب��وزارة الإ�سكان�»-إن جهة عمله ت�شجعه
املكاف�آت نظري ابتكارات موظفيها؛ فكن على االبتكار يف العمل؛ كونها من �أف�ضل
م��ن ب�ين ه��ذه امل�ن�ظ�م��ات .وق��م بتحفيز ال � ��وزارات ال�ت��ي ت�شجع موظفيها على
الأف� � ��راد �أو ال �ف��رق ال �ت��ي ت �ق��دم �أف �ك ��اراً االب�ت�ك��ار ،فهي ت��دع��م الأف �ك��ار اجل��دي��دة
متميزة من خالل تقدير االبتكار ،كمنح واالب �ت �ك��ارات الإداري� ��ة والإن�ت��اج�ي��ة التي
اجل ��وائ ��ز م �ث�ل ً�ا .ك �م��ا مي�ك�ن��ك ت�شجيع ت ��دع ��م حت �ق �ي��ق �أه ��داف� �ه ��ا امل �ت �م �ث �ل��ة يف
الأف�ك��ار غري املجدية من خ�لال مكاف�أة اال��س�ت�ح��داث وت�ط��وي��ر ب��رام��ج التحفيز
الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يقدمون اق�تراح��ات للقطاعني ال �ع��ام واخل��ا���ص وال���ش��راك��ة
عدة �سواء مت العمل بهذه الأفكار �أم ال .يف التنظيم والتخطيط وال��رق��اب��ة على
• ا�ستخدم الأفكار :تذكر �أن االبتكار ع�م�ل�ي��ة ت�ي���س�ير احل �� �ص��ول ع�ل��ى ال�سكن
ل��ن ي�ج��د ن�ف�ع�اً �إذا مل ي�ت��م ال�ع�م��ل ب��ه؛ املنا�سب جلميع ف�ئ��ات املجتمع بال�سعر
لذلك قم بتوفري الوقت واملوارد لتطوير واجلودة املنا�سبة» .و�أ�ضاف الر�صا�صي:
الأف �ك��ار امل�ت�م�ي��زة وال�ع�م��ل ب�ه��ا� .إن ع��دم «�إن � ��ه ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال���ش�خ���ص��ي ل��دي��ه
ا�ستغالل هذه الأفكار يعني �أن منظمتك مبادرة تقدمي �أ�ساليب مبتكرة يف العمل،
�ستهدر االبتكار ،كما �ستخ�سر الكثري من حيث مت �إط�ل�اق من�صة ف��رز ال��وح��دات
الأف�ك��ار املتميزة؛ �إذا �شعر املوظفون �أن العقارية امل��وح��دة على م�ستوى اململكة
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حتفيز

وي���ش�ير عبيد ب��ن م�شبب القحطاين-
ب��اح��ث ت �خ �ط �ي��ط�-إل��ى �أن ج �ه��ة عمله
ت�شجعه على االب�ت�ك��ار يف العمل ،ولفت
�إل��ى �إن��ه ي�سهم بتقدمي �أ�ساليب مبتكرة
يف عمله و�أهمها �إمكانية العمل ل�ساعات
م��رن��ة والعمل م��ن خ��ارج امل�ق��ر ،وكذلك
تخ�صي�ص �أم��اك��ن للتفكري الإب��داع��ي،
وال�شفافية يف ال�ع�م��ل ،وال�ع�م��ل كفريق
واحد.
و�أو� �ض��ح عبيد ال�ق�ح�ط��اين �أن �أه ��م من
العوامل التي ت�سهم يف تر�سيخ االبتكار
يف العمل هو حتفيز املوظفني املتميزين،
وت��دري��ب واب �ت �ع��اث امل��وظ �ف�ين وت�ط��وي��ر
م�ه��ارات�ه��م ،وت��وزي��ع م�ه��ام ال�ع�م��ل وف�ق�اً
للتخ�ص�ص الدرا�سي <

33
العدد  - 174شعبان 1441 -هـ

لت�سريع وتب�سيط �إجراءات الفرز لزيادة
��س��رع��ة عملية مت�ل��ك ال ��وح ��دات ،وذل��ك
م ��ن خ�ل��ال ال ��رب ��ط الإل� � �ك �ت��روين ب�ين
وزارة الإ�سكان ووزارة العدل يف �إ�صدار
ال���ص�ك��وك» .و�أو� �ض��ح م��اج��د الر�صا�صي
�أن��ه م��ن ب�ين �أه��م العوامل التي ت�ساعد
على تقدمي الأ�ساليب املبتكرة يف العمل
هو العمل بروح الفريق الواحد ،وو�ضع
الأه � ��داف ،وت�سهيل ال �ع��وام��ل ال�لازم��ة
>> عبيد القحطاني:
لتحقيق �أه� ��داف ر�ؤي� ��ة امل�م�ل�ك��ة 2030م
حتفيز املوظفني املتميزين
واخل��ا� �ص��ة ب� � ��وزارة الإ�� �س� �ك ��ان ،وك��ذل��ك
وتوزيع مهام العمل وفق ًا
امل�ت��اب�ع��ة امل�ت��وا��ص�ل��ة م��ن ق�ب��ل الإدارات
للتخصص يشجع االبتكار
املعنية مبتابعة امل�ستهدفات ،والوقوف
على م��دى حتقيقها ،وا�ستطالع مدى
ا�ستيعاب املوظفني ل��ر�ؤي��ة جهة العمل و�أن��ا �أ�سعى�-شخ�صياً-لتقدمي �أ�ساليب
مبتكرة يف عملي» ،ويرى �أن �أهم العوامل
و�أهدافها ومدى حتقيقها.
ال �ت��ي ت �� �س��اع��د ع �ل��ى ت���ش�ج�ي��ع االب �ت �ك��ار
دورات تدريبية
من جانبه ،يقول �أحمد دقعان امل�سفر -يف ال �ع �م��ل زي � ��ادة ال � � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة
مهند�س كهرباء�»-إن جهة عملي حتر�ص ل�ل�م��وظ�ف�ين ،وت ��وزي ��ع الأع� �م ��ال بن�سب
على ت�شجيعي على االب�ت�ك��ار يف العمل ،متوازنة ومن�ضبطة بني املوظفني ،وقيام

امل��وظ�ف�ين بالتطبيق ال�ع�م�ل��ي امل �ي��داين
مل��ا ي�ت��درب��وا عليه ويتعلموه� ،إل��ى جانب
تر�سيخ العالقات الإن�سانية الإيجابية
بني زمالء العمل.

مقال

نظام إدارة األداء
�إن نظام �إدارة الأداء هو نظام يتم من خالله �إدارة وتقييم �أداء املوظفني؛ اعتماداً على
ميثاق �أداء يتم حتديده م�سبقاً ،ويتكون من جمموعة من الأهداف وال�سلوكيات املطلوب
الو�صول �إليها .وتهدف عملية نظام �إدارة الأداء �إلى خلق بيئة عمل تمُ كٍن العاملني من
اال�ستفادة املثلي من �إمكانياتهم وقدراتهم ،كما تعد الأداة الرئي�سية التي من خاللها
يتمكن املديرون من �إبالغ املوظفني بالأهداف املطلوبة منهم بالإ�ضافة �إلى التغذية
الراجعة عن �أدائهم يف تلك الأه��داف .ويتمثل الهدف الرئي�سي لنظام �إدارة الأداء يف
حت�سني م�ساهمة كل موظف يف �إجناز الأهداف الإ�سرتاتيجية للمنظمة.
هناك �أربعة فروق جوهرية بني نظام �إدارة الأداء» ،و»تقييم الأداء» كالتايل� :أوال« :نظام
�إدارة الأداء» :وهو عملية م�ستمرة من حتديد �أه��داف وقيا�س �أداء املوظفني يف �ضوء
هذه الأه��داف ،ثم العمل علي حت�سني �أدائهم؛ اعتماداً على نتيجة قيا�س �أدائهم� .أما
«تقييم الأداء» فهى �أداة فقط لقيا�س �أداء املوظفني .ثانيا« :نظام �إدارة الأداء» :وهو
ُيدار بوا�سطة ر�ؤ�ساء الأق�سام واملديرين� ،أما «تقييم الأداء» ف ُيدار بوا�سطة �إدارة املوارد
الب�شرية .ثالثا :نظام �إدارة الأداء» :يدار كعملية م�ستمرة ،بينما تقييم الأداء فيتم عادة
مرة واحدة نهاية العام .و�أخرياً« :نظام �إدارة الأداء» :يوفر تغذية راجعة من املديرين
للموظفني عن م�ستوى �أدائ�ه��م ،يف حني �أن «تقييم الأداء» يفتقد ملثل ه��ذه التغذية
الراجعة ويوفر فقط تقييم نقاط القوة وال�ضعف للموظف.
وتتمثل دورة �إدارة الأداء الوظيفي يف  6خطوات .تبد�أ بتخطيط الأهداف واجلدارات
للموظف بوا�سطة املدير ،بعد ذلك يتم مراجعة ن�صف �سنوية ل�ل�أداء يف �ضوء ما مت
تخطيطه ،ثم تتم مناق�شة ن�صف �سنوية ملدي التقدم نحو �إجناز الأهداف ،ويعقب ذلك
التقييم النهائي ل�ل�أداء يف نهاية العام ،ويلي ذلك مناق�شة نهائية ملدى التقدم نحو
�إجناز الأهداف ،و�أخرياً يتم ت�شكيل جلنة لإدارة الأداء تقوم بتحليل نتائج �أداء املوظفني
ويتم تقرير كيف يتم التعامل مع �أ�صحاب الأداء العايل ونظرائهم ذوي الأداء املتدين
من خالل احلوافز واجلزاءات.
وختاماً ،ميكن تب�سيط العالقة بني نظام �إدارة الأداء و�إ�سرتاتيجية املنظمة يف  4خطوات.
تبد�أ بو�ضع الإ�سرتاتيجية على م�ستوى املنظمة ،ثم يتم توزيع مهام الإ�سرتاتيجية على
م�ستوى الإدارات املختلفة كل فيما يخ�ص طبيعة عمله ،ويف �ضوء املهام الإ�سرتاتيجية
تقوم كل �إدارة بامل�ساهمة يف �إع��داد �أو مراجعة بطاقات الو�صف الوظيفي لوظائفها
التي �ستُمكٍنها من �إجناز املهام الإ�سرتاتيجية املذكورة ،وتنتهي ب�إعداد مواثيق الأداء
لكل موظف يف �ضوء بطاقة الو�صف الوظيفي اخلا�صة به وكذا املهام الإ�سرتاتيجية
املطلوبة من �إدارته<.

k

د�.أ�شرف ح�سن عبداهلل
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هدفه
حتسني
مساهمة
املوظفني يف
إجناز
األهداف
اإلستراتيجية
للمنظمة
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ع�ضو هيئة التدريب بقطاع �إدارة الأعمال-معهد الإدارة العامة

سيرة في اإلدارة

التنمية اإلدارية
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تقرير

ً
ً
إر�شاديا
دليال �
اململكة تتغلب على التداعيات املهنية للمر�ض وت�صدر

العمل عن بعد..أهم المكتسبات اإليجابية
ألزمة كورونا
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فر�ضت �أزمة كورونا نف�سها على العامل �أجمع ،ومل تقت�صر تداعياته على اجلوانب ال�صحية ،و�إمنا انتقلت �إىل
اجلوانب املهنية؛ فقد قامت معظم دول العامل بتعليق العمل يف مقار الأجهزة احلكومية واخلا�صة و�أف�سحت
املج��ال وا�سع�� ًا للعمل عن بع��د الذي يع��د �أحد اجلوان��ب الإيجابية الت��ي �ستخرج بها ال�ش��ركات وخمتلف
امل�ؤ�س�س��ات من هذه الأزمة .وقد كان��ت اال�ستجابة ال�سعودية �سريعة يف التعاطي هذه الأزمة؛ حتى ال ت�ؤثر
عل��ى �س�ير العمل .ف�أ�صدرت اململكة ق��راراً بتعليق العمل يف مقار اجلهات احلكومي��ة و�إتاحة العمل عن بعد،
ً
دلي�لا �إر�شادي ًا للعمل عن بعد يف القطاع اخلا�ص.
كم��ا �أ�صدرت وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
يف ه��ذا التقري��ر نتعرف على اال�شرتاطات اخلا�ص��ة بالعمل من املنزل ،ون�صائ��ح للموظفني للتكيف مع هذا
الواقع اال�ستثنائي.

التنمية اإلدارية

ا�ستثمارات �ضخمة
ت��ر��ص��د ال��دك �ت��ورة �إمي �ل��ي ك�لام��ب�-أ� �س �ت��اذة
االق �ت �� �ص��اد ال��رق �م��ي يف ج��ام �ع��ة ��ش�ي�ف�ي�ل��د-
ل���ص�ح�ي�ف��ة «االق �ت �� �ص ��ادي ��ة» ،ت� �ط ��وراً م�ه�م�اً
��س�ي�تراف��ق غ��ال �ب �اً م��ع ت��زاي��د م �ع��دل العمل
ع��ن ب�ع��د� ،إذ �أن ��ه م��ن امل�ت��وق��ع �أن «ن�شهد يف
املرحلة املقبلة ا�ستثمارات �ضخمة يف تزويد
ال�شركات موظفيها باملعدات التي يحتاجون
�إل�ي�ه��ا للعمل ع��ن ب�ع��د ،م�ث��ل � �ش��راء وت��وزي��ع
�أج�ه��زة املراقبة املنزلية و�أج�ه��زة الكمبيوتر
املحمول و�سماعات ال��ر�أ���س وب��رام��ج املكاملات
اجلماعية .ول��ن يقت�صر الأم��ر على توفري
الأدوات والتكنولوجيا فح�سب ،لكنه يتعلق
ب��إن���ش��اء ث�ق��اف��ة حت�ت�رم وت���ش�ج��ع ال�ع�م��ل عن
بعد ،وه��ذا �سي�صب يف الأ��س��ا���س يف م�صلحة
العمل ،فالبيانات املتاحة ت�شري �إلى �أن %90
من املوظفني يوا�صلون املجيء للعمل وهم
م��ر� �ض��ى ،وه� � ��ؤالء امل��وظ �ف��ون امل��ر� �ض��ى �أق��ل
�إن�ت��اج�ي��ة وي�صيبون زم�ل�اءه��م ،م��ا ي�ضعف
�إجمايل الإنتاج».

 4ن�صائح و� 3أدوات

لتهيئة مكان مناسب للعمل
وتنظيم االجتماعات عبر
اإلنترنت شروط مهمة

�صاحب عمل هو ما �إن ك��ان ب�إمكان املوظف
�أن يعمل بفعالية م��ن امل�ن��زل كما ه��و احل��ال
عندما يكون يف املكتب .فكيف ميكن لأ�صحاب
العمل �ضمان فعالية عملية التوا�صل بني
�أع�ضاء الفريق واحل�ف��اظ على �أم��ن بيانات
ال�شركة؟ ب�شكل عام ،يختلف العمل عن ُبعد
عن العمل من املكتب ،كما ي�ؤثر على �أع�ضاء
الفريق؛ لأنّ عملية التوا�صل بينهم لن تكو َن
تقليد ّية .ومع ذلك ميكن لهذا الأ�سلوب �أن
ينجح يف حال ّ
مت التخطيط له ب�شكل جيد.
وي �ق��دم امل��وق��ع ن���ص��ائ��ح ل�ل�م��وظ�ف�ين للعمل
ب�إنتاجية بعيداً عن مقر العمل خالل فرتة
حجرهم املنزيل على النحو التايل:

حدد �أهداف فريقك
ّ

يحتاج �أع�ضاء فريقك للعمل كفريق واحد،
ح�ت��ى و�إن ك��ان��وا ي�ع�م�ل��ون ع��ن ُب �ع��د وب�شكل
ف� ��ردي .وي �ج��ب ع�ل��ى ��ص��اح��ب ال�ع�م��ل و��ض��ع
جم�م��وع��ة م��ن الأه� ��داف وال �غ��اي��ات و�ضمان
�إي�صالها ب�شكل وا�ضح للموظفني .كما يجب
�أن يعلم �أي�ضاً كل فرد يف الفريق كيف �سي�سهم
يف حت�ق�ي��ق ه ��ذه الأه � � ��داف؛ �إذ ي �ج��ب على
�أع�ضاء فريق العمل حتديد هدف م�شرتك
للعمل عليه؛ كي يكونوا �أكرث ن�شاطاً وتعاوناً
مع بع�ضهم البع�ض.

ا�ستخدم التكنولوجيا املنا�سبة

ُيع ّد ا�ستخدام التكنولوجيا املنا�سبة والأدوات

توا�صل ب�شكل م�ستمر مع فريقك

ل �ل �ت ��أك��د م ��ن �أن ف ��ري ��ق ال �ع �م��ل ال ي���ش�ع��ر
ب��ال�ع��زل��ة �أو ال���ض�ي��اع؛ ل��ذل��ك ق��م بالرتتيب
لعقد اجتماعات هاتفية يومية �أو ق�صرية،
و��س�ي���س��اع��د ال�ت��وا��ص��ل امل�ن�ت�ظ��م ع�ل��ى حتفيز
فريقك.

قم ب�إدارة عبء العمل ب�شكل م�سبق

�أبلغ فريق عملك مبواعيد الت�سليم النهائية
لكل مهمة .ف�إن كان امل�شروع يتطلب � 6أ�سابيع
لإمت ��ام ��ه ،ح� ��اول �أن ت�ق���س�م��ه ال ��ى م��راح��ل
�أ�سبوعية؛ فذلك �سي�ضمن التزامك باملهل
املحددة ،و�س ُي�ساعدك على �إجناز كافة املهام
عن ُبعد بي�سر و�سهولة.
كما يقدم املوقع بع�ض الأدوات الف ّعالة التي
مي�ك��ن �أن ت�ساعد امل��وظ�ف�ين يف �إدارة فريق
العمل ع��ن ُب�ع��د ب�شكل مثمر وال�ت�ع��اون مع
الزمالء من املنزل ،وموا�صلة �أن�شطة عملك
العادية �أثناء مواجهة انت�شار فريو�س كورونا
كالتايل:

الإل �ك�ت�رون �ي��ة �أم � ��راً م �ه �م �اً ل�ت�ع��زي��ز عملية م��ع��ار���ض ال��وظ��ائ��ف االف�ترا���ض��ي��ة
التوا�صل؛ ل��ذا ت�أكد من �أنّ �أع�ضاء فريقك (مثل :من�صة ) vFairs
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يف �ضوء تف�شي فريو�س كورونا حول العامل-
وفقاً ملوقع « CNNبالعربية»�-أ�صبح العمل
ع��ن ُب�ع��د و�سيلة مثالية حل�م��اي��ة املوظفني
واحلفاظ على ا�ستمرارية العمل ،حيث ميكن
للموظفني �أداء مهامهم اليومية على �أكمل
وج��ه وه��م يف امل �ن��زل؛ وي�ه��دف ه��ذا الإج ��راء
�إلى تقليل �أي ات�صال ج�سدي �أو توا�صل غري
� �ض��روري �أو جت�م�ع��ات مي�ك��ن �أن ت � ��ؤدي �إل��ى
انت�شار �أك�بر لفريو�س كورونا .ولكن للعمل
من املنزل حتديات كثرية يجب على اجلميع
اال��س�ت�ع��داد لها للحد م��ن �أيّ عقبات ميكن
�أن ت�ؤثر �سلباً على �إنتاجية ّ
املوظف و�صحته
العامة.
وال ��ش��ك يف �أن �أك�ث�ر م��ا ي���ش�غ��ل ت�ف�ك�ير �أيّ

،،

ال��ذي��ن يعملون م��ن امل�ن��زل لديهم �إمكانية
ال��و� �ص��ول �إل ��ى الإن�ت�رن ��ت وع �ق��د امل ��ؤمت��رات
ال �� �ص��وت �ي��ة وم �� �ش��ارك��ة امل �ل �ف��ات وا� �س �ت �خ��دام
ال�ب�رام��ج امل�ه�م��ة الأخ � ��رى .واح��ر���ص �أي���ض�اً
على فهم الربامج والأدوات التي ي�ستخدمها
م��وظ �ف��وك ب�شكل ي��وم��ي وم �خ��اط��ر الأم ��ان
امل��رت �ب �ط��ة ب �ه��ا ،وت ��ذك ��ر �أن ت ��أخ��ذه��ا بعني
االع�ت�ب��ار عند �إع ��داد خطة العمل ع��ن ُبعد.
وت�أ ّكد من �أنّ البيانات احل�سا�سة ،مثل العقود
وقوائم العمالء متاحة للعر�ض فقط ولي�س
التعديل .كذلك اح��ر���ص على �إجن��از جميع
هذه الأمور قبل ال�سماح للموظفني بالعمل
خ��ارج املكتب؛ حتى جتنب الأخ �ط��اء الفنية
وت�سريب البيانات.

تقرير

ميكنك ت�ن�ظ�ي��م �أي ن� ��وع م ��ن ال �ف �ع��ال � ّي��ات
ال �ك �ب�يرة �إل �ك�ترون �ي �اً؛ ف�لا ح��اج��ة للتواجد
ال�شخ�صي يف الفعالية �أو التواجد يف جتمعات
ك �ب�يرة .ومي�ك�ن��ك ا� �س �ت �خ��دام ه ��ذه الأداة يف
جمال امل�ؤمترات واملعار�ض و�أي نوع �آخر من
الفعاليات.

،،

املرحلة املقبلة ستشهد
استثمارات ضخمة للشركات
يف متطلبات العمل عن بعد

الإع�لان عن الوظائف والبحث عن
ال�سري الذاتية عرب الإنرتنت

يمُ كِنك حتويل خطوات املقابلة �إلى تقييمات
ف �ي��دي��و يمُ � � ِك ��ن ل�ل�م��ر��ش�ح�ين �إك �م��ال �ه��ا من
منازلهم؛ حيث ميكنك م�شاهدة الإجابات يف
�أي مكان ويف �أي وقت ،وم�شاركتها مع مديري
ال �ت��وظ �ي��ف ،و�إع� �ط ��اء ع�لام��ة ل�ل�م��ر���شّ �ح�ين،
وكذلك توفري الوقت ال��ذي يتم ق�ضا�ؤه يف
املقابلة.

ال ح��اج��ة ل�ت��أج�ي��ل عملية ال�ت��وظ�ي��ف ب�سبب
ف�ي�رو� ��س ك � ��ورون � ��ا .مي �ك �ن��ك الإع � �ل ��ان ع��ن
وظائفك ال�شاغرة وتلقي طلبات الوظائف
وت�ص ّفح ماليني ال�سري الذاتية واالت�صال
باملر�شحني يف بيئة افرتا�ضية �آم�ن��ة .لي�س
ذل ��ك ف�ح���س��ب� ،إذ ت�ت�ي��ح ل��ك ه ��ذه الأدوات
التعاون مع الفريق الذي يعمل عن ُبعد من
حل �آمن
خالل �إ�ضافة مالحظات �إلى ال�سري الذاتية
رغ��م �أن خيار العمل م��ن امل�ن��زل يف احل��االت
وتنظيمها يف ملفات.
تقييم املر�شّ حني عرب الفيديو (مثل الطارئة ،ك�أزمة كورونا ،يعد ح ً
ال �آمناً جلميع
العاملني بالقطاعني العام واخلا�ص� ،إال �أن
من�صة )Evalufy
ميكنك املبا�شرة يف �إج��راء املقابالت حتى لو هناك بع�ض الن�صائح التي يجب اتباعها؛
كانت عن ُبعد؛ �إذ �أن��ه با�ستخدام هذه الأداة حتى ال ي��ؤث��ر العمل ع��ن بعد على كفاءته،
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كتلك التي ينقلها موقع «قناة العربية» عن
موقع «ب��ول��د �سكاي» املعني بال�صحة ،وهي
كالتايل:
• ت ��أك��د م��ن ��ش�ح��ن ه��ات�ف��ك وال�ك�م�ب�ي��وت��ر
املحمول اخلا�ص بك؛ حت�سباً النقطاع التيار
الكهربائي يف منزلك يف �أي وق��ت .واحر�ص
على �شحنهما؛ حتى ال يت�أثر عملك.
• تهيئة م�ك��ان منا�سب للعمل :ال يعترب
ال�سرير �أو الأري�ك��ة �أم��اك��ن منا�سبة للعمل؛
فبمجرد جلو�سك ب �ـ»ال�ل�اب ت ��وب» ع�ل��ى �أي
منهما �ست�شعر بالنعا�س ف��وراً ولن ت�ستطيع
�إجن ��از مهامك بن�شاط .ل��ذا ُين�صح بتهيئة
جانب خا�ص يف املنزل واعتباره مكاناً للعمل
ف�ق��ط ،و ُي�ف��ً��ض��ل �أن ي�ك��ون مكتباً ��ص�غ�يراً �أو
طاولة بارتفاع منا�سب للعمل عليها .وميكنك
�أي�ضا جتهيزه بديكور ب�سيط؛ كي مينحك
طاقة �إيجابية للعمل بحيوية ون�شاط.
• ت�صرف وك�أنك باملكتب� :إذا كنت تعتقد
�أن� ��ه مي�ك�ن��ك ال �ع �م��ل ب���ش�ك��ل ج �ي��د مب�لاب����س
ال�ن��وم ف��أن��ت مخطئ؛ لأن��ك ل��ن تتمكن من
الرتكيز يف عملك و�ست�شعر بامللل ب�سهولة،

التنمية اإلدارية

ل��ذا يتعني عليك ممار�سة روتينك اليومي
وك�أنك ذاه��ب للمكتب ب��دءاً باال�ستحمام ثم
ارت��داء املالب�س وتناول الفطور-كاملعتاد-ثم
اجللو�س للعمل يف ركنك اخلا�ص.
• �أخ� ��ذ ا� �س�ت�راح��ة ق �� �ص�يرة :ل�ي����س معنى
�أن� ��ك ت�ع�م��ل م��ن امل �ن��زل �أن� ��ك ل���س��ت ب�ح��اج��ة
ال� �س�تراح��ة ق���ص�يرة خ�ل�ال ��س��اع��ات العمل،
فيمكنك بالطبع اال��س�ت�م�ت��اع بـ Break؛
حتى تتناول م�شروباً �أو �شيئاً ت�أكله ،ولكن
التزم ب�أن تكون هذه اال�سرتاحة من 20-15
دقيقةُ ،ثم العودة للعمل مرة �أخرى.
• االتفاق مع �شركائك يف املنزل� :إذا كنت
�ستعمل م��ن ال�ب�ي��ت ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة ،فعليك
�إخ� �ب ��ار وال ��دي ��ك �أو زوج� �ت ��ك و�أوالدك �أو
�شركائك يف ال�سكن ب�أنك يف حاجه للهدوء
لإجناز عملك بفاعلية.
• توا�صل مع زمالئك بالعمل :قبل اتخاذ
ق��رار العمل من امل�ن��زل؛ عليك التن�سيق مع
زم�ل�ائ ��ك يف ال �ع �م��ل ع �ل��ى ط ��رق ال �ت��وا� �ص��ل
بينكم ��س��واء ع�بر تطبيقات التوا�صل ،مثل

،،

للعمل من املنزل حتديات
يجب احلد من تأثيرها
السلبي على إنتاجية ّ
املوظف
وصحته العام
«الوات�ساب» �أو عن طريق املحادثة ال�صوتية
بال�صوت وال���ص��ورة م��ن خ�لال «�سكايب» �أو
تطبيقات غ��وغ��ل وه �ك��ذا .ه��ذا الأم ��ر مهم
ج ��داً؛ لأن��ه ُي�سهٍل على ف��ري��ق العمل �إمت��ام
مهامه بنجاح.
• تنظيم االجتماعات عرب الإنرتنت :عند
احل ��اج ��ة ل �ع �ق��د اج� �ت� �م ��اع ،مي �ك �ن��ك ج��دول��ة
االج �ت �م ��اع ��ات وت �ن �ظ �ي �م �ه��ا ع�ب�ر ت�ط�ب�ي�ق��ات
الإنرتنت التي توفر هذه اخلا�صية.
• �� �ش ��ارك �أه ��داف ��ك وت �ق��اري��ر ال �ع �م��ل مع
ف��ري �ق��ك :م��ن ال �� �ض��روري ج ��داً �أن ت���ش��ارك
�أه��داف��ك وت�ق��اري��ر ال�ع�م��ل اخل��ا��ص��ة ب��ك مع
زم�لائ��ك؛ حتى يبقى اجلميع على �إط�لاع

مبجريات الأم ��ور ،ومي�ك��ن ذل��ك ع��ن طريق
الر�سائل الربيدية . E mail
• االل �ت ��زام ب � ��آداب ال �ع �م��ل :ي�ج��ب م��راع��اة
�آداب ال�ع�م��ل ح�ت��ى ل��و ك�ن��ت مب�ن��زل��ك ،فعلى
�سبيل امل�ث��ال �إذا كنت ت�ق��وم ب�ج��دول��ة موعد
اجتماع؛ فعليك الت�أكد �أن��ه ينا�سب اجلميع
�أو ًال ،و�إذا كنت تتوا�صل مع �شخ�ص ما من
خالل الدرد�شة �أو مكاملة فيديو؛ فت�أكد من
�أن الوقت منا�سب للتحدث .عالوة على ذلك،
�إذا كنت تحُ ٍ�ضر الجتماع من خالل من�صات
الإنرتنت؛ فتجنب �أن تظهر مبالب�س املنزل.
• حتفيز �أع�ضاء فريقك :نظراً لأن تف�شي
ف�يرو���س ك��ورون��ا ي�سبب الإح �ب��اط للجميع؛
ف�ي�ج��ب ع�ل�ي��ك امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى م�ع�ن��وي��ات��ك
م��رت�ف�ع��ة ،م��ع حتفيز �أع �� �ض��اء ف��ري�ق��ك على
ب� ��ذل ق �� �ص��ارى ج �ه��ده��م ،وجت� �ن ��ب �إع� �ط ��اء
م�لاح�ظ��ات �سلبية ل��زم�لائ��ك يف ال�ع�م��ل �أو
م��ر�ؤو� �س �ي��ك ب�سبب �أخ �ط��ائ �ه��م ،ك�م��ا ُين�صح
باملحافظة على ه��دوء �أع�صابك ل�سالمتك
و�سالمة فريقك يف العمل <
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إنفوجرافيك
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لوائح
لوائح
أنظمة
لوائح
و لوائح
وو
أنظمة و
أنظمة
أنظمة

حاالت إلغاء املنافسة يف النظام السعودي

د.محمود حمدي أحمد عبد الواحد
أستاذ القانون العام املساعد
معهد اإلدارة العامة

يتم التو�صل �إل�ي��ه؛ فللجهة احلكومية-بعد موافقة اجلهة
املخت�صة بال�شراء املوحد�-إلغاء بع�ض البنود �أو تخفي�ضها
للو�صول �إلى املبلغ املعتمد ،على �أال ي�ؤثر ذلك على االنتفاع
بامل�شروع �أو ترتيب ال�ع��رو���ض ،ف ��إن ت�ع��ذر �إل�غ��اء بع�ض بنود
امل�شروع �أو تخفي�ضها؛ ُتل َغى املناف�سة (م 47من النظام).
تا�س ًعا� :إذا كان يف وثائق املناف�سة �أخطاء جوهرية ال ميكن
تداركها (م 51من النظام).
عا�شرا� :إذا اُتخذ �إجراء مخالف لأحكام النظام �أو الالئحة
ً
ال ميكن ت�صحيحه (م 51من النظام).
حادي ع�شر� :إذا كانت هناك م�ؤ�شرات وا�ضحة على �أن هناك
اً
احتيال� ،أو ارتكاب �أي من ممار�سات الف�ساد� ،أو تواط�ؤً بني
املتناف�سني �أو �أط��راف لهم �صلة باملناف�سة على نحو ال ميكن
معه تر�سية املناف�سة مبا يتفق مع �أحكام النظام والالئحة
(م 51من النظام).
ثاين ع�شر� :إذا خالفت جميع العرو�ض وثائق املناف�سة (م51
من النظام).
ثالث ع�شر� :إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذل��ك (م 51من
النظام).
راب��ع ع�شر :ع��دم �إم�ك��ان�ي��ة ت�صحيح الإج � ��راءات املخالفة
لأحكام النظام بناء على تظلم �أي من املتناف�سني من �أي قرار
اتخذته اجلهة احلكومية قبل ق��رار الرت�سية� ،أو على قرار
الرت�سية (م /87ب من النظام)< .
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ت�ضمن ن�ظ��ام امل�ن��اف���س��ات وامل���ش�تري��ات احل�ك��وم�ي��ة ال�سعودي
اجلديد احلاالت التي تلغي فيها املناف�سة ،وهي كالتايل:
�أوال :حال تعديل ال�شروط واملوا�صفات وجداول الكميات بعد
تقدمي العرو�ض باملخالفة لأحكام النظام والئحته (م 4/1من
الالئحة).
ثانيا :ع��دم اجتياز املتناف�سني الت�أهيل ال�لاح��ق (م16م��ن
الالئحة).
ثالثا :طرح املناف�سة دون و�ضع �أ�سعار تقديرية لها (م3/27
من الالئحة).
رابعا :تلغى املناف�سة املحدودة وتطرح يف مناف�سة عامة؛ �إذا
جت��اوزت �أ�سعار العرو�ض املقدمة يف املناف�سة املحدودة مبلغ
خم�سمائة �أل��ف ري��ال ،ومل يوافق �أق��ل العرو�ض �أو من يليه
بالرتتيب على تخفي�ض عر�ضه للو�صول �إلى هذا املبلغ (م37
من الالئحة).
خام�سا� :إذا ق��ل ع��دد املتناف�سني يف امل��زاي��دة العك�سية عن
ً
ثالثة (م 7/54من الالئحة).
�ساد�سا� :إذا حدث عطل يف النظام الإلكرتوين الذي جترى
ً
من خالله امل��زاي��دة العك�سية؛ توقف �إج��راءات امل��زاي��دة ف��وراً
على �أن ت�ست�أنف خالل �ساعات الدوام الر�سمي يف اليوم املحدد
ل�ل�م��زاي��دة ،وت�ل� َغ��ى امل��زاي��دة يف ح��ال ت�ع��ذر ذل��ك (م 3/56م��ن
الالئحة).
�ساب ًعا� :إذا مل تتمكن اجلهة احلكومية من البت يف الرت�سية
خالل املدد املحددة للبت ،ومل توافق وزارة املالية على التمديد
بنا ًء على �أ�سباب مربرة (م67من الالئحة).
ثامنًا� :إذا ارتفع �سعر �أف�ضل عر�ض عن الأ�سعار ال�سائدة
يف ال���س��وق ب�شكل ظ��اه��ر� ،أو زادت قيمة �أف���ض��ل ع��ر���ض على
املبالغ املعتمدة للم�شروع يف كال الأمرين حتدد جلنة فح�ص
العرو�ض مبلغ التخفي�ض مبا يتفق مع تلك الأ�سعار وتتفاو�ض
مع �صاحب �أف�ضل عر�ض ثم مع من يليه من املتناف�سني،...،
ف��إن امتنع� ،أو مل ي�صل ب�سعره �إل��ى املبلغ املحدد؛ فتتفاو�ض
ال�ل�ج�ن��ة م��ع ��ص��اح��ب ال �ع��ر���ض ال ��ذي ي�ل�ي��ه وه �ك��ذا م��ع بقية
�أ�صحاب العرو�ض �إل��ى �أن يتم التو�صل �إل��ى ال�سعر املحدد،
ف��إن مل يتو�صل �إليه ُتل َغى املناف�سة ،وكذلك الأم��ر �إذا زادت
قيمة �أف�ضل عر�ض على املبالغ املعتمدة للم�شروع تتفاو�ض
اللجنة حتي ت�صل �إيل �سعر يتفق مع املبالغ املعتمدة ،ف�إن مل

تقرير

نفذته الهيئة العامة للإح�صاء لتطوير اخلطط التنموية اخلا�صة بال�شباب

مسح تنمية الشباب السعودي..تطور نوعي
لمؤشرات التعليم والعمل واالستثمار
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�أ�ص��درت الهيئ��ة العامة للإح�صاء امل�سح الأول لتنمية ال�شباب ال�سع��ودي يف اململكة العربية ال�سعودية لعام
2019م وال��ذي يعت�بر �أح��د �أهم م�ص��ادر البيانات الالزم��ة للتخطيط التنم��وي يف املج��االت االقت�صادية
واالجتماعي��ة ،ك��ون ال�شباب ميث��ل �شريحة كبرية م��ن املجتمع .ويهدف م�س��ح تنمية ال�شب��اب ال�سعودي،
وال��ذي مت تنفي��ذه خالل الربع الث��اين من ع��ام 2019م �إىل توفري العديد م��ن امل�ؤ�شرات املهم��ة حول واقع
ال�شب��اب يف خمتلف النواح��ي االجتماعي��ة ،والدميوغرافية ،واالقت�صادي��ة ،و�إبراز الق�ضاي��ا والتحديات
الت��ي تواجه ال�شباب و�إتاحة الفر�صة للتعرف على احتياجاتهم وا�ستخراج العديد من امل�ؤ�شرات واملقايي�س
وبع���ض البيانات التف�صيلي��ة الأخرى حول التعليم واحلالة العملي��ة واالقت�صادية وكذلك قيا�س امل�شاركة
املجتمعية وقيا�س م�ستوى معرفة ال�شباب ب�أ�سا�سيات الإ�سعافات الأولية وال�سالمة املنزلية واملرورية.

التنمية اإلدارية

،،

 %31من الشباب السعودي
واجهوا صعوبات دراسية و%45
لصعوبات العمل

االق �ت �� �ص��اد وال�ت�خ�ط�ي��ط ووزارة التعليم
ووزارة ال �ع �م��ل وال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة،
�إ�ضافة �إل��ى املنظمات الدولية والإقليمية
والباحثني واملخططني املهتمني بتنمية
ال �� �ش �ب��اب ال �� �س �ع��ودي ،ح �ي��ث ت �ع��د ب �ي��ان��ات
وم�ؤ�شرات تنمية ال�شباب ال�سعودي من �أهم
املنتجات التي ت�سهم يف دعم اتخاذ القرارات
اخلا�صة بتطوير قطاعات وبرامج اخلطط
التنموية املتعلقة بال�شباب يف كافة املجاالت
باململكة .كما �أن القطاع اخلا�ص ي�ستفيد
من بيانات هذه الن�شرة.
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واع� �ت� �م ��دت �إح � �� � �ص ��اءات ت �ن �م �ي��ة ال �� �ش �ب��اب
ال�سعودي يف بياناتها على امل�سح امليداين
ال ��ذي �أج��رت��ه ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�إح���ص��اء
للمرة الأولى ،والذي مت فيه جمع البيانات
م ��ن خ �ل�ال زي� � ��ارة ع �ي �ن��ة مم �ث �ل��ة ل���س�ك��ان
كافة املناطق الإداري ��ة يف اململكة العربية
ال�سعودية من الأ��س��ر ،وا�ستيفاء ا�ستمارة
�إلكرتونية وورق�ي��ة حتتوي على ع��دد من
الأ�سئلة ومن خالله يتم توفري م�ؤ�شرات
تتعلق مب ��ؤ� �ش��رات ع��ن احل��ال��ة التعليمية
وك��ذل��ك احل��ال��ة ال�ع�م�ل�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
وامل �� �ش��ارك��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إل ��ى
م ��ؤ� �ش��رات ع��ن ال���س�لام��ة والأم� ��ن البيئي
وغ�يره��ا م��ن امل ��ؤ� �ش��رات .وق��ام��ت الهيئة
بجمع البيانات الالزمة لإعداد ن�شرة م�سح
تنمية ال�شباب ال�سعودي من خالل مقابلة
رئي�س الأ�سرة وا�ستيفاء بيانات اخل�صائ�ص
ال�سكنية وبيانات �أفراد الأ�سرة الأ�سا�سية،
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل��أف ��راد م��ن ع�م��ر 34 – 15
��س�ن��ة ال���س�ع��ودي�ين
ي� �ت ��م ت �� �س �ل �ي �م �ه��م
ا��س�ت�م��ارات ورق�ي��ة
ال� �س �ت �ي �ف��ائ �ه��ا من
قبلهم .وي�ستفيد
م ��ن ن �� �ش��رة م�سح
ت �ن �م �ي��ة ال �� �ش �ب��اب
ال� ��� �س� �ع ��ودي ك��اف��ة
ال � � � �ق � � � �ط� � � ��اع� � � ��ات
احل � � � �ك� � � ��وم � � � �ي� � � ��ة
واخل � ��ا� � �ص � ��ة ذات
ال �ع�ل�اق��ة بتنمية
ال�شباب ال�سعودي
يف اململكة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة ،وم��ن
�أب � � ��رزه � � ��ا وزارة

تعليم وعمل
ميثل ال�سكان ال�سعوديون للفئة العمرية
(� � )15 - 34س �ن��ة ( )7747020ن���س�م��ة،
مي� �ث� �ل ��ون % 36.70م��ن �إج� �م ��ايل ال���س�ك��ان
ال���س�ع��ودي�ين ،وي �ت��وزع��ون ح���س��ب اجلن�س
بن�سبة  51.03%للذكور مقابل ن�سبة 48.97
 %لل��إن��اث .و�أظ �ه��رت ن�ت��ائ��ج م�سح تنمية
ال�شباب ال�سعودي فيما يتعلق بال�صعوبات
ال��درا��س�ي��ة ال�ت��ي يواجهها ال�شباب خالل
م���س�يرت�ه��م ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة �أن % 68.25من
ال�شباب مل ي��واج�ه��وا �أي �صعوبات �أث�ن��اء
درا�ستهم ،ويف املقابل بلغت ن�سبة ال�شباب
الذين واجهتهم �صعوبات درا�سية .%31.75
�أما بالن�سبة لل�صعوبات التي واجهت بع�ض
ال�شباب يف درا�ستهم؛ فتمثلت يف �صعوبة
الدرا�سة ،و�صعوبة الو�صول للمدر�سة �أو
اجلامعة ،و�صعوبة التوفيق بني الدرا�سة
واالل � �ت� ��زام� ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ،وال �� �ش �ع��ور
ب�ضغوط جتاه امل�ستوى الدرا�سي ،وارتفاع

تقرير

،،

برامج التوظيف ومواقع عرض
الوظائف على اإلنترنت أهم
طرق التوظيف
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تكاليف الدرا�سة ،وبع�ض الأ�سباب ال�صحية.
وك�شفت النتائج فيما يتعلق ب�آلية عثور
ال�شباب امل�شتغلني على وظائفهم احلالية
�أن% 52.45م��ن ال�شباب امل�شتغلني ع�ثروا
على وظائفهم احلالية عن طريق البحث
ال�شخ�صي �أو �أح��د الأق��ارب �أو الأ�صدقاء،
ويف املقابل بلغت ن�سبة ال�شباب امل�شتغلني
ال ��ذي ��ن ع�ث��روا ع �ل��ى وظ��ائ �ف �ه��م احل��ال�ي��ة
بطرق حديثة  .47.55%وجاءت �أهم طرق
التوظيف متمثلة يف :ب��رام��ج التوظيف،
ومواقع عر�ض الوظائف على الإنرتنت.
و�أو�ضحت النتائج �أن  %54.12من ال�شباب
امل�شتغلني مل يواجهوا �أي �صعوبات �أثناء
العمل )احل��ايل �أو ال�سابق( مقابل45.88
 %واجهوا �صعوبات �أثناء العمل )احل��ايل
�أو ال�سابق( .ومتثلت هذه ال�صعوبات يف:

،،

انخفاض الراتب وطول
ساعات العمل واحلصول على
إجازة أهم صعوبات
العمل

انخفا�ض ال��رات��ب ،وط��ول �ساعات العمل،
وال �ع �م��ل يف م��دي �ن��ة ب �ع �ي��دة ،وط� ��ول وق��ت
الو�صول للعمل الزدح��ام الطريق �أو بعد
امل�سافة ،و�صعوبة احل���ص��ول على �إج ��ازة،
واملعاملة غري املنا�سبة من الر�ؤ�ساء .كما
�أظهرت النتائج �أن ر�ضى ال�شباب امل�شتغلني
ع��ن العمل ال��ذي ي��زاول��ون��ه ح��ال�ي�اً ب�شكل
تام بلغت ما ن�سبته % 23.54وبن�سبة63,94
 %را��ض��ي �إل��ى ح��د م��ا� ،أم��ا ن�سبة ال�شباب
امل�شتغلني غري را�ضيني عن عملهم احلايل
فقد بلغت 12.52%من �إجمايل ال�شباب.
م�شاريع خا�صة
ومتثلت �أ�سباب ت�أ�سي�س امل�شاريع اخلا�صة
من جانب ال�شباب يف حتقيق اال�ستقاللية
الوظيفية ،وت��وف��ر خ�برة عمل �سابقة يف
نف�س امل �ج��ال ،وحتقيق الأف �ك��ار اخلا�صة،
والرغبة يف العمل اخلا�ص ،ووج��ود فكرة
ح��ول منتج جديد �أو خدمة ج��دي��دة� .أم��ا
ال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي واج�ه�ه��ا ال���ش�ب��اب �أ��ص�ح��اب
امل�شاريع �أثناء ت�أ�سي�س م�شاريعهم فكانت
احل���ص��ول على مت��وي��ل ،وت�سويق الأف�ك��ار
واملنتجات للزبائن ،ودرا�سة ال�سوق وو�ضع
خ�ط��ط الإن �ت��اج امل�لائ �م��ة ،وف �ه��م خ�ط��وات

ان �� �ش��اء امل� ��� �ش ��روع .وق� ��د واج � ��ه ال �� �ش �ب��اب-
�أ�صحاب امل�شاريع اخلا�صة-حتديات �أثناء
تطوير م�شاريعهم ومتثلت هذه التحديات
يف :ت��وف��ر ال �ت �م��وي��ل ،وامل�ن��اف���س��ة امل�ح�ل�ي��ة،
والآالت والتكنولوجيا ،و�ضعف الطلب،
وم�شاكل العمالء والتح�صيل ،والت�سويق
والت�صدير ،والأنظمة واللوائح احلكومية،
واملناف�سة الأجنبية ،وقدرة العاملني.
وفيما يتعلق باحلاجة �إلى الدعم والتطوير،
بينت النتائج �أن ال�شباب �أ�صحاب امل�شاريع
اخلا�صة ال��ذي��ن �أف ��ادوا �أن�ه��م بحاجة �إل��ى
دع��م وتطوير بلغت ن�سبتهم 96.17%من
�إجمايل ال�شباب �أ�صحاب العمل موزعني
ح���س��ب ال��دع��م امل �ط �ل��وب ك��ال �ت��ايل « :دع��م
مايل «ن�سبتهم ،% 87.74و»توجيه و�إر�شاد
« ن�سبتهم ،% 4.97و»دع ��م فني «ن�سبتهم
%3.46
ثقافة االدخار
و�أظهرت النتائج �أن ن�سبة ال�شباب الذين
لديهم دخل �شهري و�أفادوا بكفاية دخلهم
ال�شهري للوفاء بااللتزامات املالية بلغت
 ،%68.91ك �م��ا �أو� �ض �ح �ت��ه ه� ��ذه ال�ن�ت��ائ��ج
اختالف عملية التخطيط يف الإنفاق املايل
ب�ين ال�شباب ال��ذي��ن لديهم دخ��ل �شهري،
حيث ات�ضح �أن % 10.57منهم لي�س لديهم
�أي تخطيط يف الإن �ف��اق ،مقابل 89.43%
يخططون لإنفاق امل��ال .كما تتنوع ثقافة
االدخار بني ال�شباب ،فقد �أظهرت النتائج
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،،

 %98من الشباب
يستخدم مواقع
التواصل االجتماعي

االج�ت�م��اع�ي��ة ،وال�ت�ج��ول وال�ت�ن��زه خ��ارج �اً،
والأل �ع��اب والأن�شطة الذهنية ،وممار�سة
الأن���ش�ط��ة ال��دي�ن�ي��ة ،ومم��ار��س��ة التمارين
والأن�شطة البدينة ،وامل�شاركة بالأن�شطة
الثقافية.
ثقافة ال�سالمة
ونظراً لأهمية معرفة ال�شباب ب�أ�سا�سيات
الإ�سعافات االولية؛ فقد �أظهرت النتائج
�أن ن�سبة ال���ش�ب��اب ال��ذي��ن ل��دي�ه��م معرفة
تامة ب�أ�سا�سيات الإ�سعافات االولية بلغت

 ،19.21%يف ح�ين بلغت ن�سبة م��ن لديهم
معرفة �إلى حد ما  ، 55.41%مقابل25.38
 %ل �ي ����س ل ��دي� �ه ��م م� �ع ��رف ��ة ب ��أ� �س��ا� �س �ي��ات
الإ�سعافات الأول�ي��ة .وقد اختلفت م�صادر
م�ع��رف��ة ال���ش�ب��اب ب��أ��س��ا��س�ي��ات الإ��س�ع��اف��ات
الأولية ،ومتثلت هذه امل�صادر يف املكتبات،
وم�ؤ�س�سات الإع�ل�ام و�أه�م�ه��ا التليفزيون
والإن �ت ��رن� � ��ت وال � � ��رادي � � ��و ،وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
التعليمية ،والأ�صدقاء واملعارف ،والدورات
التدريبية ،وامل�ؤ�س�سات ال�صحية <
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�أن % 44.71م��ن ال���ش�ب��اب ال��ذي��ن لديهم
دخ��ل �شهري ي��دخ��رون ج��زء م��ن دخلهم،
مقابل % 55,29من ال�شباب الذين لديهم
دخل �شهري ال يدخرون.
قيم املجتمع
وبالن�سبة لأهم القيم املجتمعية-وفقاً لر�أي
ال�شباب ال�سعودي-فجاءت مرتبة كالتايل:
�إح�سا�س الفرد بامل�سئولية ،والعمل اجلاد،
وال�ت���س��ام��ح ،واالت� �ق ��ان ،وت�ق�ن�ين االن �ف��اق،
وااللتزام بالأنظمة ،والعدالة ،والو�سطية،
وال�ع��زمي��ة وامل �ث��اب��رة ،وال���ش�ف��اف�ي��ة .وفيما
يتعلق مب�شاركة ال�شباب يف اتخاذ القرارات
�ضمن �أفراد �أ�سرهم؛ فقد �أظهرت النتائج
�أن  %37.66من ال�شباب ي�شاركون ب�صورة
ك�ب�يرة يف ات�خ��اذ ال �ق��رارات داخ��ل الأ��س��رة،
يف حني بلغت ن�سبة من ي�شاركون �إلى حد
ما  ،%57.47مقابل % 4.86من ال�شباب ال
ي�شاركون يف اتخاذ القرارات داخل الأ�سرة.
مواقع التوا�صل
وخل�صت النتائج �إلى �أن  98.44%من ال�شباب
ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي،
و�أن  64.17%م��ن ه� ��ؤالء ال�شباب الذين
ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي
مل ت ��ؤث��ر ه ��ذه امل��واق��ع ع�ل��ى ارت�ب��اط��ات�ه��م
االج�ت�م��اع�ي��ة ،مقابل � 35.83%أث ��رت على
ارت �ب��اط��ات �ه��م االج �ت �م��اع �ي��ة .وج� ��اءت �أه��م
الأن�شطة التي ميار�سها ال�شباب يف وقت
فراغهم متمثلة يف التوا�صل والأن�شطة

قرأت لك

�شهدت «انفجار الفقاعة» وتواجه حتديات هيكلية وقانونية

سوق المال السعودية بحاجة إلى ضبط االستثمار
الفردي والتداول وإعادة التوازن
متتلك اململكة العربية ال�سعودية اقت�صاد ًا متطور ًا و�ضخم ًا ميثل ما يزيد على
 %25من حجم االقت�صاد العربي ويحتل املرتبة  19عاملي ًا؛ ف�أ�صبحت ع�ضو ًا
فاع ًال مبجموعة الع�شرين الأك�بر اقت�صاد ًا يف العامل .كما عملت اململكة
على تنويع م�صادر دخلها وذلك منذ �إطالق �أول خطة خم�سية تنموية لها
عام 1970م ،وهو الهدف الذي توليه ر�ؤية اململكة � 2030أهمية خا�صة.
وهذه البنية االقت�صادية ال�سعودية الهائلة؛ �أدت �إىل وجود �سوق مالية
فتية منذ �إن�شائها عام 1984م ،وتطورت هذه ال�سوق تطور ًا م�ستمر ًا ،من
خالل حتديث �أنظمتها الت�شغيلية مبا ي�ضاهي ما عليه الو�ضع بالدول
املتقدمة .وقد ت�ضاعفت القيمة ال�سوقية للأ�سهم من خاللها ب�شكل
كبري ،حيث قفزت ر�سملتها �إىل ما يزيد عن  2,4تريليون دوالر بنهاية
عام 2005م على �سبيل املثال� .إال �أنها ما زال��ت تواجه ع��دد ًا من
التحديات؛ ويف �ضوء ذلك ف�إن �إبداء املقرتحات الهادفة للتغلب على
هذه التحديات �أمر ًا مهم ًا ،وهو ما نطالعه معكم بني طيات �صفحات
كتاب مهم �أ�صدره معهد الإدارة العامة مل�ؤلفه د.عبداهلل خالد بن
ربيعان ،وهو بعنوان�" :سوق املال ال�سعودية :ن�ش�أتها و�أدا�ؤها وكفاءتها".
إعداد /د .أحمد زكريا أحمد

اال�ستثمار الأجنبي والهيئة
ت �ت �ن��وع م��و� �ض��وع��ات ال �ك �ت��اب ع�ب�ر م �ق��دم��ة،
و 5ف �� �ص��ول م �خ �ت �ل �ف��ة ،ف�ي���س�ت�ع��ر���ض ط ��وال
�صفحاته البالغ عددها � 216صفحة بالو�صف
وال�ت�ح�ل�ي��ل � �س��وق امل ��ال ال���س�ع��ودي��ة وم��راح��ل
ت�ط��ور م��ؤ��ش��رات�ه��ا ،و�أن�ظ�م�ت�ه��ا وت�شريعاتها
ع�ب�ر ال ��زم ��ن ،ف �ه��و م��وج��ه �إل � ��ى ال�ب��اح�ث�ين
وامل�ت�خ���ص���ص�ين وم �ت �خ��ذي ال� �ق ��رار وط�ل�اب
االقت�صاد واملالية كم�صدر مهم للمعلومات
اخلا�صة مبو�ضوعه.
ي�شري الكتاب يف مقدمته �إل��ى محطة مهمة
�ضمن محطات هيئة �سوق امل��ال ال�سعودية،
وهي ال�سماح عام 2015م لال�ستثمار الأجنبي

خالل �صناديق اال�ستثمار العاملة يف ال�سوق
ال�سعودية .ك��ذل��ك ف ��إن �إن���ش��اء هيئة ال�سوق
تقلي���ص ملكي��ة ال�صنادي��ق
املالية يف عام 2003م من �أهم القرارات التي
احلكومي��ة و�شبه احلكومية
دعمت تطوير وحتديث ال�سوق املالية؛ حيث
وتطوير عمل ال�صناديق
�أُ��س�ن��د للهيئة مهمة الإ� �ش��راف على تنظيم
اال�ستثمارية
وحت��دي��ث ه��ذه ال�سوق منذ انطالقها حتت
�إ�شراف و�إدارة م�ؤ�س�سة النقد العربي ب�أربعة
يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ،حيث كان التداول قطاعات ،و�شركات م�ساهمة بلغ عددها 48
قبل ه��ذا ال�ت��اري��خ م�ق���ص��وراً على املواطنني �شركة.
�شركة «تداول»
ال�سعوديني ومواطني دول جمل�س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي ،وامل�ق�ي�م�ين م��ن الأج ��ان ��ب داخ��ل يركز الف�صل الأول من الكتاب على اجلانب
امل �م �ل �ك��ة ،ومل ي �ك��ن م �� �س �م��وح �اً ل�لا��س�ت�ث�م��ار النظري ل�سوق املال ب�صفة عامة ،فهو عبارة
الأج �ن �ب��ي �إال ب ��ال �ت ��داول غ�ي�ر امل �ب��ا� �ش��ر من عن مدخل لأ��س��واق امل��ال ،فيقدم لنا تعريفاً
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انط�لاق «ت��داول» بر�أ�سم��ال
 1200مليون ريال
وحتولني مهمني عامي
2003م و 2015م

فقط دون غريها ،و�سيطرة امل�ضاربات على
ال�سوق ،و�صغر حجمها وعمقها ،وعدم ت�أثرها
ب�أزمة الأ�سهم العاملية عام 1987م.
وتعد املرحلة الثانية هي مرحلة النمو الكبري
(2006-2001م) حيث �إن ع��ام 2006م ي�سمى
بـ»عام انفجار الفقاعة» .وحتى يكون القراء
على علم بهذه الفقاعة؛ ف�إن الفقاعة حتدث
عادة حينما ترتفع �أ�سعار الأ�سهم فوق قيمتها
اجلوهرية ب�شكل مغالٍ فيه ،وقد كان ال�سبب
احلقيقي يف انفجار تلك الفقاعة هو �سلوك
امل�ضاربة وت�ضخم �أ�سعار الأ�سهم ،وكان ت�أثري
انفجارها قوياً على ال�شركات ال�صغرية ،وكان
ت�أثريها وا�ضحاً على �أداء ال�سوق خالل العام
التايل النفجار الفقاعة �أي عام 2007م .وقد
الح��ظ د.ب ��ن رب�ي�ع��ان �سيطرة اال��س�ت�ث�م��ار �أو
التداول الفردي على �سوق الأ�سهم ال�سعودية
خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف�ت�رة .وامل��رح �ل��ة ال�ث��ال�ث��ة هي
مرحلة التذبذب الكبري يف م�ؤ�شرات ال�سوق
(2015-2007م) ،فقد الحظ امل�ؤلف �أن امل�ؤ�شر
العام �سجل �أقل م�ستوياته عام 2008م ،و�شهد
ال�سوق طرح عدد كبري من �شركات الت�أمني،
و�أن احل���ص��ة ال �ك�برى م��ن �أ��س�ه��م ال���ش��رك��ات
ال �ك �ب�يرة ،م�ث��ل ��س��اب��ك واالت �� �ص��االت والبنك
الأهلي التجاري ،بقيت خارج التداول.

ل �ه��ا ،وت�ق���س�ي�م��ات�ه��ا ،وم �ه��ام �ه��ا ،وال �� �ش��روط
الواجب توافرها لقيامها ،وامل�شاركون فيها،
ودورها يف االقت�صاد الكلي ،و�أدواتها.
وي�صحبنا الف�صل ال �ث��اين �إل ��ى «� �س��وق امل��ال
ال �� �س �ع��ودي��ة» ،ف �ن �ت �ع��رف ع �ل��ى ت��اري �خ �ه��ا من
ح �ي��ث :ن���ش��أت�ه��ا وت �ط��وره��ا ،وال �ل��وائ��ح ال�ت��ي
�أ�صدرتها هيئة �سوق املال ال�سعودية ،و�إن�شاء
�شركة «ت ��داول» ع��ام 2007م بر�أ�سمال 1200
مليون ريال �سعودي ،وت�سعري الأ�سهم ون�سب
ال �ت��ذب��ذب .ك��ذل��ك ن�ت�ع��رف ع�ل��ى ت�غ�ي�ير �أي ��ام
و��س��اع��ات ال �ت��داول يف ��س��وق امل��ال ال�سعودية،
وت �غ �ي�ير ع �م��ول��ة ال� �ت ��داول ف �ي �ه��ا ،وال���س�م��اح
للمقيمني باال�ستثمار فيها واتفاقية املبادلة،
ومعايري طرح ال�شركات يف �سوق التداول .كما
نقرتب من جزئيتني مهمتني وهما� :صناديق
اال� �س �ت �ث �م��ار يف امل �م �ل �ك��ة ،و�� �س ��وق ال �� �ص �ك��وك
وال�سندات يف اململكة.

الكفاءة والتحديات واملقرتحات

وي�خ���ص����ص د.ع� �ب ��داهلل ب��ن رب �ي �ع��ان الف�صل
الثالث من الكتاب لتحليل «�أداء �سوق املال
ال�سعودية» ،من خالل ا�ستعرا�ضه  3مراحل
م��رت بها ك��الآت��ي :مرحلة االف�ت�ت��اح والنمو
امل�ستقر (2000-1985م) وق��د متثلت �أب��رز
املالحظات على �أدائ�ه��ا يف ه��ذه املرحلة فيما
يلي� :ضعف التداول ب�شكل عام خالل ال�سنوات
الأولى الفتتاح ال�سوق ،وت�شتت جهود تنظيم
ومراقبة ال�سوق بني  3جهات (وزارة املالية،
ووزارة ال �ت �ج��ارة ،وم��ؤ��س���س��ة ال�ن�ق��د العربي
ال�سعودي) ،واالقت�صار على ت��داول الأ�سهم

وي �ت �ن��اول د.ب� ��ن رب �ي �ع��ان يف ال�ف���ص��ل ال��راب��ع
«ك �ف��اءة ال �� �س��وق امل��ال �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة» ،وال�ت��ي
تتعلق بقدرتها على تعديل �أ�سعار الأ��ص��ول
املتداولة فيها ب�صورة �سريعة تبعاً لو�صول
م�ع�ل��وم��ات ج��دي��دة ت ��ؤث��ر ع�ل��ى �أ� �س �ع��ار ه��ذه
الأ� �ص��ول .ويف ه��ذا الف�صل يتحدث الكتاب
ع��ن مفهوم ك�ف��اءة ال�سوق امل��ال�ي��ة ،ون�ش�أتها،
و�أق�سامها ،و�شروطها ،و�أهميتها ،و�أ�شكالها �أو
�صيغها ،والأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة
لقيا�س الكفاءة ال�ضعيفة يف ال�سوق املالية،
واالخ�ت�ب��ارات الإح�صائية للنوع �شبه القوي
للكفاءة.

 3مراحل والفقاعة

وي�خ�ت�ت��م امل ��ؤل ��ف ك�ت��اب��ه ب��ال�ف���ص��ل اخل��ام����س
وم��و��ض��وع��ه «حت��دي��ات ��س��وق امل��ال ال�سعودية
وم�ق�ترح��ات ال�ت�ط��وي��ر» ،فيق�سمه لق�سمني:
يركز يف الأول على �أبرز التحديات والعوامل
ال�سلبية امل�ؤثرة على �سوق املال ،والتي يجملها
يف ن��وع�ين م��ن ال�ت�ح��دي��ات ه �م��ا :ال�ت�ح��دي��ات
الهيكلية (ك�ب�ر ح�ج��م ال �ت��داوالت ال�ف��ردي��ة،
و�ضعف الوعي اال�ستثماري عند املتداولني،
و� �ض �ع��ف ع �م��ق ال� ��� �س ��وق) ،وحت ��دي ��ات تتعلق
بالأنظمة (�ضعف املعايري املطبقة ،و�ضعف
تطبيق احلوكمة ،وعدم وجود �أنظمة ت�سمح
ب ��الإدراج وال �ت��داول امل��زدوج لل�شركات) .و�أم��ا
بخ�صو�ص �أب ��رز امل �ق�ترح��ات ل�ت�ط��وي��ر �سوق
امل��ال ال�سعودية فتتمثل يف الآت ��ي :تقلي�ص
اال� �س �ت �ث �م��ار ال� �ف ��ردي يف ال �� �س��وق ت��دري �ج �ي �اً،
وتقلي�ص ملكية ال�صناديق احلكومية و�شبه
احل �ك��وم �ي��ة لأ� �س �ه��م ال �� �ش��رك��ات ال �ك �ب�ي�رة يف
ال�سوق ،وتطوير عمل ال�صناديق اال�ستثمارية
يف ال�سوق ،و�إيجاد �سوق متطورة للم�شتقات،
و�إي �ج��اد �صانع لل�سوق لإع ��ادة ت��وازن�ه��ا كلما
جنحت عنه ،وحماية الأقلية من امل�ساهمني
م ��ن � �ص �غ��ار امل���س�ت�ث�م��ري��ن وح �م �ل��ة الأ� �س �ه��م،
ومعاجلة �ضعف التداوالت يف �سوق ال�صكوك
وال�سندات ،و�إعادة النظر يف ال�سماح لل�شركات
ب�شراء �أ�سهمها بن�سب م�ح��ددة (� 5أو ،)%10
وت���ش�ج�ي��ع ودع� ��م االن ��دم ��اج ب�ي�ن ال �� �ش��رك��ات
ال�صغرية ،وح�ضور هيئة �سوق املال يف امل�شهد
ي��وم �ي �اً ل �ل��رد ع�ل��ى اال� �س �ت �ف �� �س��ارات �أو تفنيد
وت�صحيح �أي معلومات مغلوطة �أو �شائعات،
و�إيجاد �آلية حلل م�شكلة نق�ص احلوكمة يف
ال�شركات امل�ساهمة ،وال�سماح بالتداول املزدوج
لل�شركات ال�سعودية يف �أ�سواق مالية �أخ��رى،
وتكثيف الدرا�سات والبحوث العلمية لتتبع
حت�سن درج��ة ك�ف��اءة ال�سوق خالل
وحت��دي��د ٌ
م ��دد ق �� �ص�يرة ،و� �س��ن ق��وان�ي�ن ل�ل�ت�ع��ام��ل مع
ال�شركات التي تعلن �إفال�سها وتلك التي يتم
ت�صنيفها <

إضاءات إدارية

توجد معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف �أن يلم
بها؛ حتى يكون على دراي��ة كاملة بحقوقه وواجباته،
والتزامات العمل احلكومي .ون�ستعر�ض معكم يف هذا
العدد جانباً من هذه املعلومات واملعارف.
�أ� .أحمد بن عبد الرحمن الزكري
ع�ضو هيئة التدريب �سابقاً
قطاع القانون مبعهد الإدارة العامة.

محضر التحقيق

ينبغي على املحقق الوقوف على مح�ضر التحقيق ،من
حيث :ماهيته ،وال�شكليات التي ترد فيه ،والتمييز بني
اجل��وه��ري منها وغ�ير اجل��وه��ري؛ لكي يكون التحقيق
الذي يجريه وفقاً للأ�صول النظامية.
• تعريف املح�ضر :هو الوعاء الذي يحوي �أدلة الرباءة
�أو الإدان��ة و�إج ��راءات التحقيق ،وه��و خري دليل �صامت،
ومل ت��رد يف ن�ظ��ام ال�ت��أدي��ب �أو غ�يره ن�صو�ص تف�صيلية
حت��دد �شك ً
ال ملح�ضر التحقيق ،ولكن ي�ستلزم يف �إع��داده
بع�ض ال�شكليات اجلوهرية التي يجب على املحقق التقيد
بها؛ ل�ضمان �سالمة �إجراءات التحقيق.
• �شكلية املح�ضر (بياناته) :ي�ج��ب ع�ل��ى املحقق
ع �ن��د اف �ت �ت��اح��ه ل�ل�م�ح���ض��ر �أن ي �ب�ين ا� �س �م��ه ،ووظ�ي�ف�ت��ه،
وتاريخ ،ومكان ،و�ساعة افتتاحه ،والأم��ر امل�ستند �إليه يف
ذل��ك ،ومو�ضوع الق�ضية باخت�صار ،وت��دوي��ن ا�سم
امل�ستجوب رباعياً ،وعمره ،وم�سمى وظيفته،
ومرتبته الوظيفية ،ورقم هويته ،وتاريخها،
وم� � ��� � �ص � ��دره � ��ا،
وي� �ق ��وم امل�ح�ق��ق

باالطالع عليها ،ويدون �أنه مت االطالع عليها و�أعيدت �إلى
�صاحبها .وترقم �صفحات مح�ضر التحقيق ب�أرقام متتابعة،
وينبغي �أن يكون تدوين املح�ضر بخط وا�ضح ميكن قراءته
ب�سهولة ،وال يجوز امل�سح �أو ال�شطب �أو التح�شري �أو التعديل
�أو �إلغاء �صفحة من �صفحات املح�ضر ،وبعد االنتهاء من
حترير املح�ضر ينبغي �أن يثبت املحقق يف نهايته ما يفيد
قفله و�ساعة ذلك ،مع بيان تاريخ اجلل�سة التالية ،والإجراء
الذي �سيتخذه ملعرفة ما �إذا كان التحقيق قد انتهى �أم ال،
وال يجوز ا�ستخدام مح�ضر جديد لنف�س الق�ضية ما مل
ينته املح�ضر ال�سابق ،ويجب على املحقق التوقيع على كل
ورقة من �أوراق التحقيق.
• تدوين املح�ضر :فيما يتعلق بالتحقيقات التي جتريها
اجلهة الإدارية ،فلي�س هناك ن�ص نظامي يحدد َمن يتولى
تدوين مح�ضر التحقيق .فقد يقوم املحقق بكتابة ال�س�ؤال
ويتولى املوظف املخالف كتابة الإجابات بنف�سه .وقد يقوم
امل�ح�ق��ق بكتابة ال �� �س ��ؤال ،وي�ت��ول��ى امل��وظ��ف امل�خ��ال��ف كتابة
الإجابة بنف�سه .وقد يتولى املحقق كتابة ال�س�ؤال واالجابة
معاً <

 kمن كتاب «التحقيق اإلداري :أصوله وقواعده على ضوء نظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب املوظفني».

مقال

التنمية اإلدارية

القيادة التحويلية

k

ع�ضو هيئة التدريب بقطاع �إدارة الأعمال-معهد الإدارة العامة

k

د .حممد علي يحيي عثمان

،،

االهتمام
بإلهام
املرؤوسني
وترسيخ روح
اجلماعة
والقيم
واألخالق
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نعي�ش اليوم يف عامل مليء باملفاج�آت والتغريات االقت�صادية والتكنولوجية املت�سارعة اخلطي ،ويف عامل
باتت مالمح العوملة وما حتمله من حتديات ماثلة �أمامنا؛ حتتاج املنظمات �إلى نظرة ثاقبة ووعي و�إدراك
ملا يدور من حولها ،وحتتاج �أي�ضاً �إلى و�ضع �إ�سرتاتيجيات وخطط ملواجهة حتديات العوملة وحتريك كل
�آلياتها لتلعب دورها املنوط بها.
فالعن�صر الب�شري ميثل �إحدى هذه الآليات؛ فاملنظمة تعتمد يف حتقيق �أهدافها على العن�صر الب�شري
امل��درب امل��ؤه��ل الكف�ؤ ككيان جماعي يوجه ك��ل ج�ه��وده لتحقيق ال��ر�ؤي والأه ��داف يف ع��امل حتتد فيه
التغريات وترتفع فيه وترية املناف�سة ال�شر�سة.
ول�ك��ي حتقق املنظمات �أه��داف�ه��ا؛ يجب عليها االه�ت�م��ام بالعن�صر الب�شري ،ب��ل محاولة فهم �أوت ��اره
ال�سيكولوجية (النف�سية)؛ حتى ميكن العزف عليها للح�صول على مخرجات تلبي طموحات ورغبات
العمالء وتلبي تطلعاتهم ،وتنال ر�ضا�ؤهم ،ومن ثم والئهم ملنتجات وخدمات املنظمة .وهذا الهدف لن
يت�أتى �إال �إذا �أدركنا-كمنظمة-العوامل النف�سية واملادية التي ت�ؤثر يف �إنتاجية العن�صر الب�شري.
فقد �أثبتت ال��درا��س��ات وال�ت�ج��ارب �أن امل ��ورد الب�شري يلعب دوراً رئي�ساً يف جمابهة حت��دي��ات الع�صر
وم�شكالته التي تواجه املنظمات ،ف�إذا �أرادت املنظمات �أن حتجز لها مقعداً وموط�أ قدم يف ظل املناف�سة
العاملية املحمومة؛ عليها االهتمام بهذا الأ�صل حتى تبتكر وتبدع ،فاالبتكار والإبداع عن�صران مهمان
وركيزة من ركائز النجاح واال�ستمرار ،ويحتاج �إلى �إبداع �إداري يتغلب على الذات ،بو�ضع ر�ؤية وا�ضحة
املعامل و�أه��داف ميكن قيا�سها وحتقيقها عرب اجلماعة داخل املنظمة .فعمل املنظمة جهد جماعي وال
بد من �إذكاء روح اجلماعة داخل املنظمة؛ وهذا كله يحتاج �إلى قيادة مدركة وواعية لرغبات واحتياجات
كادرها الب�شري .وقد ظهرت خالل ثمانينات القرن املا�ضي نظرية «القيادة التحويلية» التي تف�ضي
�إلى الت�أثري على نفو�س الأف��راد وتطوير مهاراتهم وترقية قناعاتهم و�إي�صالهم �إلى م�ستويات فكرية
مل يكونوا لي�صلوا �إليها مبجرد التوجهات الإدارية التقليدية .فالقائد التحويلي هو ذلك القائد الذي
يحمل قيثارة الإب��داع الإداري ،مفجراً ينابيع الإب��داع يف التابعني (املر�ؤو�سني) .ف��أول ظهور مل�صطلح
القائد التحويل كان على يد «بريتز» عام 1978م ،حيث يري �أن القيادة التحويلية عملية ي�سعى من
خاللها كل من القائد والأتباع �إلى رفع كل منهما الآخر �إلى �أعلي م�ستويات من الدافعية والأخالق
والقيم ،مبا يعني �أن القيادة التحويلية محورها الأ�سا�سي الذي ترتكز عليه هو عن�صر القيم والأخالق
النبيلة التي حترك املر�ؤو�سني وتفجر طاقاتهم خلدمة املنظمة يف �سبيل حتقيق غاياتها .كما �أنها تعمل
على �إلهام املر�ؤو�سني من �أجل امل�صلحة العامة� .إذا فالقيادة التحويلية تقوم على م�صالح م�شرتكة ذات
قيم و�أخالق �سامية ت�سمو باجلميع؛ محققة روح التعاون والفريق الواحد ،متجاوزين بذلك م�صاحلهم
اخلا�صة وال�شخ�صية .فالقائد التحويلي يكون ملهما لأتباعه ،ويتمتع بت�أثري مثايل ،وي�ستثري تفكري
مر�ؤو�سيه ،ويحفزهم على الإبداع واالبتكار وتقبل الأفكار اجلديدة-و�إن تعار�ضت مع �أفكاره-وت�شجيع
حل امل�شكالت بطرق مبتكرة و�إبداعية .ويف الأثر قيل «من مل يتجدد يتبدد ،ومن مل يتقدم يتقادم ،ومن
مل يتطور يتدهور»؛ فنحن بحاجة �إلى قيثارة حتويلية نعزف عليها �أحلان التطور والإبداع <

أوراق علمية

ط ًوره باحث مبعهد الإدارة العامة بالتطبيق على «�إثرائي»

نموذج موسع لتفسير تقبل موظفي القطاع العام
السعوديين للتدريب اإللكتروني
ن�ستعر���ض معكم يف هذا الع��دد اخلا�ص من «التنمية الإداري��ة» بحث ًا بعنوان« :العوام��ل امل�ؤثرة على َت َقبٌ ل
موظف��ي القطاع العام باململكة العربية ال�سعودي��ة للتدريب الإلكرتوين»� ،أجراه د.حممد بن �أحمد غروي،
بالتطبي��ق عل��ى الربنامج الوطن��ي للتدريب عن بُ ع��د منوذج ًا (من�ص��ة �إثرائي) ،ومن�شور مبجل��ة «الإدارة
العامة» ،ال�صادرة عن معهد الإدارة العامة.

من�صة "�إثرائي":

�أُطلقت عام 2017م كمن�صة �إلكرتونية ملبادرة «الربنامج الوطني للتدريب عن ُبعد� ،إحدى مبادرات معهد الإدارة العامة �ضمن برنامج
التحول الوطني 2020؛ بهدف رفع كفاءة املوظفني ،من خالل تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم ،عرب بيئة �إلكرتونية تفاعلية بكل
ُي�سر و�سهولة .وي�سعى القائمون على املبادرة �إلى حتويل  80برناجماً تدريبياً خا�صاً باملعهد �إلى برامج �إلكرتونية متاحة لكل موظفي
القطاع العام بنهاية العام 2020م.
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إصـدارات

صفحة تُعنى برصد
أبرز ما صدر من
الكتب اإلدارية
الحديثة لتقدِّم
وعياً متجدداً لتعزيز
الثقافة اإلدارية
من خالل العطاءات
المتميزة .ويتم
إعداد الصفحة
بالتعاون مع اإلدارة
العامة للمكتبات
بمعهد اإلدارة
العامة .
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اإلدارة الشرطية المعاصرة

تأليف :د.يا�سر طالب اخلزاعلة.
الناشر :دار اخلليج ،عمان ،الأردن.
سنة النشر2019 :م.
يعر�ض هذا الكتاب الإدارة الع�سكرية املن�ضبطة ،والإدارة
ال�شرطية ،كما يعر�ض الإدارة العلمية املعا�صرة ،والتدريب
الإداري العلمي ال�شرطي ،والتوجيه ،والقيادة العلمية
ال�شرطية.

الهولوجرام والمحاكاة الحاسوبية

تأليف :د.يا�سر خ�ضري احلميداوي.
الناشر :دار ال�سحاب ،القاهرة ،م�صر.
سنة النشر2019 :م.
يتناول الكتاب مفهوم ،ون�ش�أة ،و�أنواع الهولوجرام ،والتجارب
والتطبيقات للهولوجرام ،واملحاكاة احلا�سوبية ،ومربرات
تطبيقها يف التعليم والتدريب.

اإلدارة االستراتيجية للمكتبات ومرافق المعلومات

تأليف :د.زياد �إبراهيم يون�س.
الناشر :م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة ،الإ�سكندرية ،م�صر.
سنة النشر2019 :م.
يربز الكتاب ر�ؤى وخطط املكتبات العامة الإ�سرتاتيجية،
وخدمات �إدارة املعلومات املبا�شرة ،وت�أثري تكنولوجيا املعلومات
يف �إدارة املعلومات واملعرفة.

التنمية اإلدارية

العالقات العامة في المجال الرياضي

تأليف :د.جرير جاد اهلل.
الناشر :دار �أجمد للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن.
سنة النشر2019 :م.
يركز الكتاب على االت�صال يف امل�ؤ�س�سات الريا�ضية ،وماهية
العالقات العامة و�أنواعها يف هذه امل�ؤ�س�سات ،ومفهوم
التخطيط للعالقات العامة يف املجال الريا�ضي.

االستثمارات األجنبية المباشرة

تأليف :د.دالل بن �سمينة.
الناشر :دار الأيام للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن.
سنة النشر2019 :م.
يتطرق الكتاب �إىل اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة من
حيث :ماهيتها ،وحمدداتها ،و�آثارها ،وتوجهاتها ،وخ�صائ�ص
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة

المناهج في عالم تكنولوجي متغير
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تأليف :د.عدنان الطوبا�سي.
الناشر :الوراق للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن.
سنة النشر2019 :م.
يهتم الكتاب با�ستعرا�ض �أعمال امل�ؤمتر العلمي العربي
الثالث لأبحاث املوهبة والتفوق يف الوطن العربي بعنوان:
(املناهج الدرا�سية يف عامل تكنولوجي متغري).
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األخيرة

املثلث الذهبي يف مواجهة كورونا

د�.سعد القحطاين

،،

أدوار محورية
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مهمة للقيادة
والتكنولوجيا
والبيانات يف
مواجهة كورونا

k

مع ان��دالع نريان جائحة فريو�س كورونا (كوفيد )19-التي انطلقت �شرارته من مدينة «ووه��ان» ال�صينية �إلى
�أنحاء العامل؛ ظهر لنا جلياً الدور الكبري الذي لعبه املثلث الذهبي (القيادة ،والتكنولوجيا والبيانات) يف ت�شخي�ص
الأزم��ة والعمل على مواجهتها .فعلى م�ستوى القيادة� ،أدرك ق��ادة العديد من احلكومات الدولية وعلى ر�أ�سها
حكومتنا الر�شيدة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده الأمني-يحفظهما اهلل-خطورة املوقف منذ
البداية وما قد يرتتب عليه من خطر على �شعوبها وحياة الب�شرية ،حيث تعاملت هذه احلكومات مع املوقف بجدية
تامة وب��ادرت باتخاذ ق��رارات جريئة تتعلق بالتعليق امل�ؤقت للعديد من منا�شط احلياة ،مثل التنقالت الب�شرية
وحركة امل�سافرين عرب املوا�صالت الدولية املختلفة ،وتعليق احل�ضور للم�ؤ�س�سات التعليمية ،و�أماكن العمل ،وحظر
التجمعات االجتماعية ،و�إع��ادة تنظيم وتقنني �أوق��ات عمل املحالت التجارية .بالرغم مما لذلك من انعكا�سات
م�ؤثرة �سلبياً ب�شكل مبا�شر على االقت�صاد والإنتاجية واحلياة االجتماعية .وهذه القرارات اجلريئة واحلا�سمة مل
تكن ارجتالية �أو مبنية على حد�س �أو توقع ،بل كانت مدعمة ببيانات و�إح�صائيات ومعلومات من م�صادر موثوقة
محلية ودولية �أ�شارت �إلى خطورة احلدث.
ومن جانب �آخر برزت التكنولوجيا والبيانات ال�ضخمة ( )big dataكالعب �أ�سا�سي ذي دور محوري ومهم يف
مواجهة هذه الأزمة .ولعل التجربة ال�صينية يف هذا اجلانب جاءت لتقدم للعامل منوذجاً حياً واقعياً وعملياً يف
توظيف التكنولوجيا والبيانات ال�ضخمة يف مواجهة «كوفيد .»19-فقد �أ�شارت العديد من التقارير الدولية �إلى �أن
ال�صني ا�ستخدمت الروبوتات للقيام بالعديد من الوظائف بد ًال من الب�شر؛ بهدف تقليل االحتكاك بني الأ�شخا�ص
واحلد من انتقال العدوى وانت�شار الفريو�س .فوظفت الروبوتات يف التمري�ض والتعقيم واكت�شاف احلاالت امل�صابة
يف ال�شوارع وتو�صيل الطلبات ،كما ا�ستخدمت طائرات «الدرونز» يف مراقبة التجمعات الب�شرية و�إر�سال ر�سائل
�صوتية حتذيرية وتوعوية لهم ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام موظفي ال�شرطة خلوذات ذكية تك�شف احلاالت امل�شتبه
يف �إ�صابتها بالفريو�س من خالل قيا�س درج��ة ح��رارة اجل�سم عن بعد .ويوجد يف ال�صني-كما ذك��رت التقارير-
قرابة  300مليون كامريا مراقبة متقدمة؛ ملراقبة مواطنيها وامل�ساعدة على اكت�شاف امل�صابني بالفريو�س وحتديد
هويتهم ومواقعهم� .إ�ضافة �إلى ذلك مت ا�ستخدام البيانات املتوفرة يف ال�سجالت الطبية وامللفات اجلنائية وخرائط
التنقل وال�سفر ومب�ساعدة خوارزميات حا�سوبية ملعاجلة هذه البيانات؛ يف معرفة الأ�شخا�ص الذين خالطهم
�أ�شخا�ص م�صابون بالفريو�س ،ومن ثم املبادرة �إلى حجرهم �صحياً.
وما مل يدركه العديد من النا�س بالأم�س ،وحتديداً قبل �أزمة كورونا ،حيال االهتمام الكبري لقيادتنا الر�شيدة بهذا
املثلث الذهبي؛ ي�أتي هذا اليوم ويف ظل هذه الأزمة لي�ستيقنوا �أن هذا الأمر جوهري و�ضروري لتحقيق الطموحات
ومواجهة الأزمات .وال غرابة يف ذلك عندما ركزت قيادتنا احلكيمة على القدرات الب�شرية وعلى ر�أ�سها القيادات،
والتكنولوجيا ،والبيانات يف ر�ؤيتها الواعدة (ر�ؤية اململكة  )2030التي متت ترجمتها على �أر�ض الواقع �إلى برامج
ومبادرات وتنظيمات �إداري��ة متنوعة ،والتي منها على �سبيل املثال-ال احل�صر-برنامج تنمية القدرات الب�شرية،
و�إن�شاء �أكادميية تطوير القيادات الإدارية مبعهد الإدارة العامة ،بالإ�ضافة �إلى برنامج التحول الوطني وما ت�ضمنه
من �أه��داف ت�سعى �إلى تطوير وتعزيز البنية التحتية التقنية واحلكومة الإلكرتونية والتحول الرقمي ،والذي
حققت فيه اململكة مراتب متقدمة يف الت�صنيفات العاملية ،وحتويل امل�صلحة العامة للإح�صاء واملعلومات �إلى
الهيئة العامة للإح�صاء وما �شهدته من تغيري كبري يف جمال العمل الإح�صائي باململكة ،و�إن�شاء الهيئة ال�سعودية
للبيانات والذكاء اال�صطناعي وغريها .وبالرغم من وجود العديد من العوامل واجلوانب الأخرى املهمة يف حتقيق
الطموحات ومواجهة الأزمات� ،إال �أن هذا املثلث يظل القائد واملحرك الرئي�سي لبقية هذه العوامل واجلوانب.
�إن ما متتلكه اململكة-وهلل احلمد-من قيادات متميزة ومن بنية وقدرات تقنية جيدة؛ �أ�سهمت يف ا�ستمرار العملية
التعليمية وقيام منظمات القطاعات الثالثة :العام ،واخلا�ص ،وغري الربحي ب�إجناز مهامها وتقدمي خدماتها عن
بعد من خالل التقنية وب�شكل جيد .كل هذا ي�ؤكد على �أننا حتت ظل قيادة حكيمة ذات بعد نظر وت�ستقرئ الواقع
وامل�ستقبل بعمق ومتعن ،وحري�صة كل احلر�ص على جعل بالدنا يف م�صاف الدول املتقدمة.
وقفة :ما كان يُعتقد بالأم�س �أنه ترف ومو�ضة عابرة لدى الكثري ،مثل (القيادة و�إدارة الأزم��ات ،والتكنولوجيا
وتطبيقاتها العملية ،مثل العمل والتعليم عن بعد ،وعلم البيانات والذكاء اال�صطناعي) ،يُرى اليوم �أنه حاجة
ملحة <
 kع�ضو هيئة تدريب ومدير م�شروع قيا�س الإنتاجية – معهد الإدارة العامة

