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واعية  م�ؤ�س�سات  ميتلك  وطننا  اأن  للجميع  ك�رونا  اأزم��ة  اأثبتت 
وتكاتفت  وجمتمعها،  وطنها  جت��اه  اجل���ادة  م�س�ؤوليتها  ت���درك 
وتفاعلت معاً من اأجل الت�سدي لهذه الأزمة وتبعاتها التي األقت 
اململكة  ا�ستعداد  للجميع  ات�سح  وقد  العامل.  دول  على  بظاللها 
وم�ؤ�س�ساتها عرب بنيتها التحتية الق�ية، خا�سة يف جمال التقنية 
هذه  عمل  منظ�مة  يف  امل�سرتك  القا�سم  تعد  التي  والت�سالت 

امل�ؤ�س�سات املختلفة عن ُبعد والأداء الفعال الذي اأتى ثماره.
اأح��د الروافد  العامة  ي��زال، و�سيظل معهد الإدارة  ك��ان، ول  وقد 
التنم�ية ال�طنية، خا�سة يف جمال التنمية الإدارية، واأثبت اأنه 
قدر  على  ب�سرية  وم����ارد  تقنية  بنية  وميتلك  عريقة،  م�ؤ�س�سة 
امل�س�ؤولية؛ فقد انتقل منذ اندلع هذه الأزمة للعمل والتدريب 
وقد  متميزة.  وخطط  منظمة  ا���س��ت��ع��دادات  خ��الل  م��ن  ُبعد  ع��ن 
ج�سدت مبادراته التنم�ية الهادفة مناذج فعالة يف هذا التحدي. 
اهلل- ال�سريفني-يحفظه  احل��رم��ني  خ��ادم  ت�جيهات  اإط���ار  ففي 
اأطلق املعهد مبادرته »تنمية اإدارية م�ستمرة« التي ت�سمنت العديد 
وبرامج  م���ؤمت��رات  من  الإلكرتونية،  والفعاليات  الأن�سطة  من 
تدريبية ومحا�سرات وحلقات تطبيقية وغريها الكثري عن ُبعد، 
�س�اء  للجميع،  املعهد  واأتاحها  بل  »اإث��رائ��ي«،  من�سة  عرب  وذل��ك 
كان�ا م�اطنني اأو مقيمني، و�س�اء كان�ا من بني من�س�بي القطاع 
اإن�ساين  وبح�س  ف��ًع��ال،  وتناغم  ات�ساق  يف  اخل��ا���س،  اأو  احلك�مي 
الر�سيدة-يحفظها  قيادتنا  ت�جيهات  من  م�ستمد  واٍع؛  تنم�ي 
اهلل-وه� ما كانت اأ�سداء جناحه وا�سحة للقا�سي والداين، عرب 
و�سائل الإعالم التقليدية، وم�اقع الت�ا�سل الجتماعي، خا�سة 
»ت�يرت«. ولذلك قمنا بت�سليط ال�س�ء على هذه املبادرة يف تقرير 

خا�س داخل هذا العدد من جملتكم »التنمية الإدارية«.
وقد لفتت تلك الأزمة، وتبعات الث�رة ال�سناعية الرابعة احلالية 
مفاهيم  وتغريت  اجلديدة،  ال�ظائف  ماليني  على  الطلب  اإل��ى 
املهن  وتعك�س  الدولية.  القت�سادات  من  الكثري  يف  العمل  �س�ق 
النا�سئة الأهمية امل�ستمرة للتفاعل يف م�سارات القت�ساد اجلديد؛ 
وا�ستثمارات  وخ��ي��ارات  وظائف  على  الطلب  زي��ادة  اإل��ى  اأدى  مما 
ملف  يف  معكم  نتناوله  ما  وه�  �سابقاً.  معروفة  تكن  مل  جديدة 

ق�سية العدد.
اأزمة ك�رونا؛ فن�ست�سيف على �سفحات  ونت�ا�سل معكم يف ظل 
الإدارة  واأ�ستاذ  القت�سادي  واملحلل  اخلبري  الإداري���ة«  »التنمية 
الدولية وامل�ساريع بجامعة امللك في�سل د.محمد دليم القحطاين 
يف لقاء مهم، اأكد من خالله على اأن 92% من املن�ساآت ال�سغرية 
واملت��سطة تاأثرت تاأثراً كبرياً جراء جائحة ك�رونا. واأ�سار اإلى اأن 
اإلى عام ون�سف العام لكي يع�د  قطاع الأعمال ال�سع�دي يحتاج 
اإلى كفاءته املعه�دة. واأو�سح اأن اململكة لديها مفاجاآت يف جمال 
الطاقة �ستطلقها يف امل�ستقبل القريب، و�ستك�ن ع�ائدها مثمرة 
ب��اأك��م��ل��ه. وه��� م��ا تتابع�ن  للمملكة وال�����س��رق الأو���س��ط وال��ع��امل 

تفا�سيله يف ثنايا العدد.
وباقة  وج��دي��دة،  ومتن�عة  متميزة  اأخ��رى  اأب����اب  اإل��ى  بالإ�سافة 
معنيني  ومتخ�س�سني  واإعالميني  خل��رباء  املقالت  من  منتقاة 
»التنمية  جم��ل��ة  ���س��ف��ح��ات  ع��ل��ى  ت��ط��ال��ع���ن��ه��ا  الإداري  ب��ال�����س��اأن 

الإدارية« >
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الخبير االقتصادي د.محمد دليم القحطاني
 لـ »التنمية اإلدارية«:

السعودية تمهد لتشكيل تكتل »الثالثة 
الكبار« العالمي وستطلق مفاجآت قريبة 

في الطاقة والنفط

رئيس قسم التعلم في معهد »تشارترد« 
لألفراد والتنمية »آندي النكستر«

 لـ »التنمية اإلدارية«:
التدريب اإللكتروني لن يلغي التقليدي 

وكورونا عزًز المجتمعات االفتراضية



تقرير

 مبادرة »تنمية إدارية مستمرة«... إنجازات وأرقام 
مميزة في مجال التدريب اإللكتروني المتخصص

اأطلقها معهد الإدارة العامة لتقدمي فعاليات تنموية اإدارية »عن ُبعد«

اإنفاذاً لتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني وتنفيذاً لل�سيا�سات العامة حلكومة اململكة، يبذل معهد الإدارة 

العام��ة، باعتباره رائداً و�سريكًا يف التنمية الإدارية، جهوداً دءوبة لتقدمي كافة اأن�سطته للم�ستفيدين من 

خدمات��ه ب��كل ي�سر و�سهول��ة، وخا�سة يف ظل جائحة كورونا الت��ي تواجه العامل، فقد اأطل��ق املعهد مبادرة 

تنمي��ة اإدارية م�ستمرة لتاأكيد وتر�سيخ دوره املجتمعي وتاأهي��ل وتطوير قدرات املتدربني يف جميع مناطق 

اململكة من من�سوبي القطاعني احلكومي واخلا�ص.

وق��د ات�سم��ت هذه املبادرة بال�سمولية والتن��وع يف الأن�سطة واخلدمات املقدمة، ما ب��ني الدورات التدريبية 

الإلكرتوني��ة الق�س��رة واملوجهة واملوؤمت��رات واملحا�سرات الإلكرتوني��ة واحللقات التطبيقي��ة الإلكرتونية 

واإتاح��ة الإنتاج العلمي والفكري للمعهد اإلكرتونيًا، ومل يقت�سر تقدمي ن�ساطات هذه املبادرة على من�سوبي 

الأجه��زة احلكومي��ة بل امتد اإىل من�سوبي القطاع اخلا�ص �سواًء من املواطن��ني اأو املقيمني، حيث اأتاح املعهد 

يف اإطار املبادرة كافة اأن�سطة من�سة التدريب الإلكرتوين )اإثرائي( جلميع املواطنني واملقيمني يف اململكة.

يف ه��ذا التقرير نتع��رف على مالمح املب��ادرة واأهدافها والتفاع��ل اجلماهري مع املب��ادرة والإجنازات التي 

حتققت على مدار ثالثة اأ�سهر حتى كتابة هذا التقرير.
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التنمية اإلدارية

 ،،
د.مشبب القحطاني: 

املبادرة تأتي ضمن توجهات 
القيادة الرشيدة نحو حتقيق 

التنمية اإلدارية وفق رؤية 
اململكة 2030 ومواصلة التعليم 

والتدريب وتهيئة املواطنني 
لوظائف املستقبل

التنمية الإدارية
يف البداية اأكد معايل مدير عام معهد 
عاي�س  ب��ن  د.م�سبب  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
ال���ق���ح���ط���اين اأن������ه و����س���م���ن ت���ج��ه��ات 
التنمية  حتقيق  يف  الر�سيدة  القيادة 
ال�سع�دية؛  العربية  باململكة  الإداري��ة 
اأك���دت عليه روؤي���ة اململكة  ويف ظ��ل م��ا 
م����ا����س���ل���ة  م�����ن  ال����ط����م�����ح����ة   2030
التعليم والتدريب، وتزويد امل�اطنني 
ال���������س����ع�����دي����ني مب���خ���ت���ل���ف امل�����ع�����ارف، 
امل�ستقبل،  واملهارات الالزمة ل�ظائف 
ال�سع�دية  ال�طنية  احلملة  و�سمن 
جائحة  م�اجهة  يف  م�س�ؤول"  "كلنا 
ف���ريو����س ك����رون���ا، ويف اإط�����ار م��ب��ادرة 
اإداري���ة  "تنمية  العامة  الإدارة  معهد 
جم��ال  اإت����اح����ة  مت  ف��ق��د  م�ستمرة"، 
الت�سجيل جلميع امل�اطنني واملقيمني 

ب�����ال�����دورات  ل���الل���ت���ح���اق  امل���م���ل���ك���ة  يف 
تقدمها  التي  الإلكرتونية  التدريبية 

املن�سة الإلكرتونية "اإثرائي".
وقال معاليه اإن مبادرة "تنمية اإدارية 
م�ستمرة" اأطلقها املعهد م�ؤخراً بهدف 

التنمية  م�ست�يات  رف��ع  يف  الت�سريع 
اإتاحة  اململكة م��ن خ��الل  الإداري����ة يف 
املتخ�س�س،  ال��ت��دري��ب  م�����س��ارات  ك��اف��ة 
والعل�م  واملهارات  العلمية،  واحللقات 
العمل  ���س���ق  يتطلبها  ال��ت��ي  الإداري����ة 

التنمية اإلدارية
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تقرير

 ،،
 أكثر من 40 ألف فرصة 

تدريبية للموظفني 
وأكثر من 50 حلقة
للقيادات اإلدارية. 

التكن�ل�جية  ال��ث���رة  ظ��ل  يف  امل��ح��ل��ي 
املت�سارعة يف العامل. م�سيفاً: "ونظراً 
لق��ت�����س��ار ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة التي 
القطاع  م�ظفي  على  املعهد  يقدمها 
اإت��اح��ة  اإل����ى  �سعينا  ف��ق��د  احل��ك���م��ي؛ 
ال���ك���ث���ري م����ن ال����ربام����ج امل��ت��خ�����س�����س��ة 
جل��م��ي��ع امل���اط��ن��ني ����س����اًء يف ال��ق��ط��اع 
احلك�مي اأو اخلا�س، وكذلك ال�سباب 
على  يح�سل�ا  مل  ال��ذي��ن  وال�����س��اب��ات 
وظ���ائ���ف ب��ه��دف ت��اأه��ي��ل��ه��م، وت��ط���ي��ر 
يف  التغري  متطلبات  وف��ق  م��ه��ارات��ه��م 
�س�ق العمل املحلي". واأكد القحطاين 
ال���ت���دري���ب  جم������ال  ف���ت���ح  امل���ع���ه���د  اأن 
اململكة  داخ����ل  للجميع  الإل���ك���رتوين 
بهدف  ي��اأت��ي  "اإثرائي"  من�سة  ع��رب 
من  الفكري  املحت�ى  م��ن  ال�ستفادة 
اإلكرتوين  اإنتاج املعهد للجميع ب�سكل 

مبا يت�اكب مع ت�جهات الدولة.
واأ�ساف معايل مدير عام معهد الإدارة 
العامة اأنه يف ظل الفرتة احلالية التي 
التدريب عملية �سرورية  اأ�سبح فيها 
ويف  املت�سارعة،  املتغريات  مع  للت�افق 
الإجن���ازات  مع  للت�اكب  احلاجة  ظل 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال����دول����ة يف ت��ط���ي��ر 
اأ�سبحت عملية فتح  الب�سرية،  امل���ارد 
الدورات التي يقدمها املعهد ملن�س�بي 
ك��ل م��ن ال��ق��ط��اع احل��ك���م��ي واخل��ا���س 
�سرورة يفر�سها ال�اقع احلايل لكافة 
امل�اطنني وكذلك املقيمني على اأر�س 
العمل  ه��ذا  يكلل  اأن  متمنياً  اململكة. 
بالنجاح كي متثل هذه املبادرة خط�ة 
التنمية  ع��ل��ى ط��ري��ق حت��ق��ي��ق  م��ه��م��ة 
امل��ع��دلت  ب��اأع��ل��ى  اململكة  يف  الإداري������ة 
ال�سع�دية  الب�سرية  امل���ارد  ولتط�ير 

وت��اأه��ي��ل��ه��ا وف����ق اأح������دث امل���ا���س��ف��ات 
العاملية.

تدريب عن بعد
مل���ب���ادرة تنمية  اإط�����الق امل��ع��ه��د  ���س��ه��د 
من  العديد  انطالق  م�ستمرة  اإداري���ة 
املبادرة  ب��داأت  حيث  املهمة،  الأن�سطة 
الأولى من الربامج  باإطالق احلزمة 
ال���ت���دري���ب���ي���ة ع����ن ب���ع���د ل��ل��م���ظ��ف��ني 
احلك�ميني ب�سكل اأ�سب�عي من خالل 
تنفيذ 15 برنامج تدريبي �سجل فيها 
م��ت��درب وم��ت��درب��ة م��ن 59 جهة   453
حك�مية يف الأ�سب�ع الأول، ثم اإطالق 
احلزمة الثانية من الربامج التدريبية 
من  احلك�ميني  للم�ظفني  بعد  عن 
تدريبية  فر�سة   3780 ت���ف��ري  خ��الل 
عرب 27 برنامج تدريبي ملن�س�بي 138 
جهة حك�مية، اأعقبها اإطالق احلزمة 
ال���ث���ال���ث���ة م����ن ال����ربام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ع����ن ب���ع���د ل��ل��م���ظ��ف��ني احل��ك���م��ي��ني 
ثم  تدريبية،  فر�سة  األ��ف   20 بت�فري 
الربامج  الرابعة من  اإط��الق احلزمة 
األف   14 ت�فري  خ��الل  من  التدريبية 
ف��ر���س��ة ت��دري��ب��ي��ة مل��ن�����س���ب��ي الأج��ه��زة 

احلك�مية خالل الفرتة ال�سيفية.
ال���ت���دري���ب  اأن�������س���ط���ة  ت���ق���ت�������س���ر  ومل 
امل�ظفني،  على  بعد  عن  الإل��ك��رتوين 
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 ،،
زوار  منصة إثرائي يتجاوزون 

مليوني زائر  وأكثر من
 850 ألف متدرب. 

التط�ير  اأن�����س��ط��ة  ت��ق��دمي  �سملت  ب��ل 
القيادي للقيادات ال��سطى يف القطاع 
احل���ك����م���ي، ف��ق��د ق����دم امل��ع��ه��د اأك���ر 
م���ن 50 ح��ل��ق��ة ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ق��ي��ادات 
ال������س��ط��ى يف ال��ق��ط��اع احل��ك���م��ي عن 
بعد ا�ستملت على العديد من املهارات 
ال��ق��ي��ادي��ة امل��ه��م��ة ل��ل��ق��ي��ادات الإداري�����ة، 
ك��م��ا مت ت��ن��ظ��ي��م ب��ع�����س امل��ح��ا���س��رات 
الإلكرتونية للقيادات الإدارية كذلك 
الإل��ك��رتون��ي��ة )حلبة  امل��ح��ا���س��رة  مثل 
ال���ق���ي���ادة( وامل��ح��ا���س��رة الإل��ك��رتون��ي��ة 
تنتهي  الإل��ك��رتون��ي��ة(، ومل  )ال��ق��ي��ادة 
احل���ل���ق���ات ب��ن��ه��اي��ة ال���ع���ام ال��ت��دري��ب��ي 
حلقات  بتنظيم  ك��ذل��ك  ا���س��ت��م��رت  ب��ل 

تطبيقية �سيفية.
م�ؤمترات اإلكرتونية

مل تكن الدورات التدريبية واحللقات 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ه���ي ال��ن�����س��اط ال���ح��ي��د 
لتط�ير مهارات وق��درات الأف��راد، بل 
ام��ت��د اه��ت��م��ام امل��ع��ه��د اإل���ى امل����ؤمت���رات 
الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، وال�����ت�����ي ت����ق����دم م��ن 
خ���الل ال��ب��ث احل���ي ال��ت��ف��اع��ل��ي وال��ت��ي 
للت�سجيل  الأف��������راد  ل��ك��اف��ة  اأت���ي���ح���ت 
حيث  مبا�سر،  ب�سكل  وح�س�رها  فيها 
اأك�����ر م���ن 10 م����ؤمت���رات  ت��ن��ف��ي��ذ  مت 
اإلكرتونية تن�عت م��س�عاتها ب�سكل 

التنمية اإلدارية
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م��ت��م��ي��ز ورك������زت ع��ل��ى ك���ل م���ا ي��ط���ر 
م���ه���ارات امل���ظ��ف��ني وي�����س��ق��ل ق���درات 
الأف�������راد. ف��ق��د مت ت��ن��ف��ي��ذ م����ؤمت���رات 
اإلكرتونية عن احل�كمة يف امل�ؤ�س�سات 
ال�سحية  الإدارة  وحت��دي��ات  ال��ع��ام��ة، 
يف م���اج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا، وامل����راأة 
والقيادة  التغيري،  وق��ي��ادة  اخلليجية 
الإداري�����ة ال��ن��اج��ح��ة ل���الأزم���ات من���ذج 
جل���ائ���ح���ة ك������رون�����ا، وح�����ل امل�����س��ك��الت 
واتخاذ القرارات من�ذج القبعات ال�ست 
ودور  امل���ؤ���س�����س��ي،  والب��ت��ك��ار  للتفكري، 
تخفيف  اجلائحة  يف  الب�سرية  امل���ارد 
اأث����ر ف��ريو���س ك����رون���ا امل�����س��ت��ج��د على 
امل��ايل  وال�سم�ل  الب�سري،  امل��ال  راأ����س 
امل�ستدامة يف ظل اجلائحة،  والتنمية 

والإدارة احلك�مية ال�سينية .. من�ذج 
م���ق���ارب���ة وم���ق���ارن���ة. وق����د ����س���ارك يف 
امل�ساركني ممن  اآلف  امل���ؤمت��رات  ه��ذه 
ح�����س��روا امل���ؤمت��رات ���س���اء م��ن خالل 
برنامج Zoom اأو من خالل البث 

املبا�سر على الي�تي�ب.
اإثرائي للجميع

)تنمية  ال�ساملة  امل��ب��ادرة  ع��ن  وت��ف��رع 
اإداري�������ة م�����س��ت��م��رة( م����ب����ادرة اإث���رائ���ي 
ل��ل��ج��م��ي��ع وال���ت���ي ق���ام���ت ع��ل��ى اإت���اح���ة 
امل���ح���ت����ى ال���ت���دري���ب���ي م����ن ال�������دورات 
الإل��ك��رتون��ي��ة  وامل����ؤمت���رات  التدريبية 
والإ�������س������اءات الإث����رائ����ي����ة ال���ت���ي ت��ت��اح 
)اإث��رائ��ي(  بعد  عن  التدريب  مبن�سة 
جلميع امل�اطنني واملقيمني يف اململكة، 
�����س�����اًء ك���ان����ا م���ظ��ف��ني يف ال��ق��ط��اع 
احلك�مي اأو اخلا�س اأو غري امل�ظفني 
مم����ن ي�����س��ع���ن ل��ت��ط���ي��ر م��ه��ارات��ه��م 
وقدراتهم. وقد حققت املن�سة جناحاً 
ك��ب��رياً م��ن خ��الل ه��ذه امل��ب��ادرة، حيث 
زائ���ر،  م��ل��ي���ين  م��ن  اأك���ر  املن�سة  زار 
اأكر  املتدربني  من  املن�سة  يف  و�سجل 

وح�سل  جديد  م�سجل  األ��ف   450 من 
اإثرائي اأكر  على تدريب عرب من�سة 

من 850 األف متدرب.
ن�شر الإنتاج الفكري

ومل ت��ت���ق��ف امل���ب���ادرة ع��ل��ى ال��ت��دري��ب 
اإل��ى اإتاحة  الإل��ك��رتوين واإمن��ا امتدت 
للمعهد  وال��ع��ل��م��ي  ال��ف��ك��ري  الإن����ت����اج 
ل��ل��ج��م��ي��ع ب�����س��ي��غ��ة اإل���ك���رتون���ي���ة، فقد 
م���ن جملة  امل��ع��ه��د 60 جم���ل���داً  اأت������اح 
ت�ستمل  اإل��ك��رتون��ي��اً  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
م��ق��اًل  ي��ح���ي 1158  ع����دداً  ع��ل��ى 191 
من  ال��ع��دي��د  املعهد  اأت���اح  كما  علمياً. 
والبح�ث  وامل��رتج��م��ة  امل���ؤل��ف��ة  الكتب 
امل����ن���������س�����رة اإل����ك����رتون����ي����اً ل��ل��ب��اح��ث��ني 
الإدارة  بعل�م  واملهتمني  واملخت�سني 
وال���ع���ل����م امل��رت��ب��ط��ة ب���ه���ا. وت��ت���ا���س��ل 
مبادرة تنمية اإدارية م�ستمرة بتقدمي 
العديد من املنتجات التدريبية بكافة 
اجلمه�ر  فئات  م��ن  للعديد  اأ�سكالها 
الإن��ت��اج  ن�سر  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  امل�ستهدف 
العلمي وترويج ثقافة الفكر الإداري  

احلديث  >

تقرير

 ،،
إتاحة 60 مجلدًا 

من مجلة اإلدارة العامة 
إلكترونيًا للباحثني 

واملتخصصني
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رئي�س التحرير - مدير اإدارة الت�سال امل�ؤ�س�سي - معهد الإدارة العامة k

رأس املال االجتماعي يف العمل احلكومي

تفاعلت اجلهات 

احلكومية يف 

كل مراحل 

األزمة بتناغم 

مثير لإلعجاب

،،

اأ. من�س�ر العتيبي
k

واملجتمعات  املنظمات  الكثري من  �سينية )X-RAY(؛ فقد فح�ست  اأ�سعة  اعتبارها مبثابة  ك�رونا ميكن  اأزمة 
وحتى الأفراد، وك�سفت التفا�سيل غري املرئية وبينت نقاط الق�ة ومكامن ال�سعف واخللل بكل و�س�ح. �سحيح 
اأن الأزمة ت�سببت يف الكثري من الآلم واخل�سائر على امل�ست�ى الجتماعي والقت�سادي؛ اإل اأنها يف ال�قت ذاته قد 
�سرعت الأب�اب اأمام فر�س ذهبية لتعزيز نقاط الق�ة ومعاجلة مكامن ال�سعف، واأ�سهمت يف تبني اأفكار اإبداعية 
اأفكاراً كثرية،  فاأزمة ك�رونا جعلتنا نخترب  الأزمات«.  الفر�س من رحم  واأ�سل�ب عمل جديد. وكما قيل »ت�لد 
كانت محل نقا�س وجدل لزمن ط�يل؛ ظناً منا اأنها غري منا�سبة اأو اأنه مل يحن ال�قت لها بعد، لنكت�سف لحقاً 

ومع الأزمة اأنه-وبعك�س ما كنا نت�س�ر-قد حان وقت هذه الأفكار وقابليتها للتطبيق. 
ولعلي اأركز يف مقايل هنا على فر�س الإبداع الإداري يف العمل احلك�مي التي راأيناها جميعاً وا�سحة يف عمل 
والتكامل  الكبري  الن�سجام  من  �سهدناه  عما  حتديداً  اأحتدث  وهنا  ك�رونا.  جائحة  خالل  احلك�مية  املنظ�مة 

امللح�ظ بني جميع اجلهات احلك�مية على مختلف تخ�س�ساتها واخلدمات التي تقدمها.
وميكن للمتابع الب�سيط يف و�سائل الت�ا�سل الجتماعي اأن ي�سعر بهذه ال�حدة امل��س�عية، ويلم�س ذلك الرابط 
الق�ي بني هذه اجلهات يف مراحل الأزمة املختلفة. ففي كل مرحلة من مراحلها تفاعلت اجلهات بتناغم مثري 
لالإعجاب، من بداية الأزمة، مروراً مبرحلة »كلنا م�س�ؤول«، وحتى مرحلة »نع�د بحذر«. هذا التكامل الرائع مل 
يكن ل�ل وج�د قدر كبري من اإميان تلك اجلهات باأهمية ت�حيد الروؤية واجله�د خالل تلك املراحل، والتي بال 
ًيز »مركز الت�ا�سل احلك�مي« يف �سياغة ر�سالتها وبناء ه�يتها؛ حيث جعل من الأزمة فر�سة للتاأكيد  �سك متمَ

على اأهمية التكامل يف العمل احلك�مي. 
فكلنا يعرف اأن من �سمن اأهداف الروؤية والتح�ل ال�طني، تعزيز التكامل احلك�مي وت�حيد الر�سائل والأهداف؛ 

بهدف ر�سم �س�رة جميلة ت�سارك فيها جميع اجلهات احلك�مية بكل تناغم واحرتافية.
هذا التفاعل املميز بني اجلهات احلك�مية يف و�سائل الت�ا�سل الجتماعي خالل اأزمة ك�رونا، �سًكل بدوره ما يعرف 
يف علم الت�سال والإعالم مب�سطلح )راأ�س املال الجتماعي( الذي ي�سري اإلى قيمة ال�سبكات الجتماعية ومدى 
ا�ستعداد اأع�ساء هذه ال�سبكات خلدمة بع�سها بع�سا. ويف اأزمة ك�رونا حتديداً كان ترابط )راأ�س املال الجتماعي( 
للجهات احلك�مية يف اململكة فاعاًل ب�سكل كبري؛ بحكم ما يجمعها من هدف وروؤية حك�مية وا�سحة؛ حيث تكمن 
اأهمية التعاون بني اجلهات وقت الأزمات يف تق�ية قن�ات الت�ا�سل فيما بينها. فهي تعد من اأهم و�سائل متا�سك 

املنظمات، ف�ساًل عن اأن كل الإبداعات والبتكارات تبداأ وتمَنُتج ببناء ن�سيج اجتماعي وتنظيمي متما�سك.
اأي فعالية ل� )راأ�س املال الجتماعي( يف تعزيز التكامل احلك�مي؛ مامل يت�اجد بني اجلهات  ولن يك�ن هناك 
اإيجابية �سمن معايري وقيم واأهداف م�سرتكة يتعاون�ن وي�سع�ن نح�  احلك�مية املختلفة عالقات وتفاعالت 
اأ�سبح الهتمام ب� )راأ�س  حتقيقها من خالل تبادل املعل�مات واخلربات وال�ست�سارات وامل�ارد فيما بينها. ولذا 
املال الجتماعي( يف املنظمات املختلفة �سرورة حتمية وحاجة ملحة؛ تفر�سها طبيعة التغريات املت�سارعة لتط�ير 

قدرات هذه املنظمات على التكامل والعمل امل�سرتك وخلق درجات عالية من الثقة املتبادلة.
ن �سيذهب بها بعيداً  ومن اأجل ذلك تدرك اجلهات التي ت�سعى للنجاح يف اأعمالها اأهمية العمل امل�سرتك، وه� ممَ
بعيداً؛ فاذهب مع  اأن تذهب  اأردت  اذهب وحدك، واإذا  اأن تذهب �سريعاً؛  اأردت  )اإذا  اأهدافها، وكما قيل  لتحقيق 

فريق(.
فع�سر ال�سبكات الجتماعية والف�ساء الفرتا�سي وًلد اأمناطاً جديدة من التفاعل واملمار�سات املختلفة، والتي 
اإن  اأما  روؤية م�حدة وهدف محدد.  التكامل احلك�مي �سمن  ب�سكل كبري يف  �ست�ساعدها  ا�ستغلتها اجلهات؛  اإن 
 Echo ال�سدى  واأغلقت عليها يف )غرف  ال�سا�سع  الف�ساء الفرتا�سي  انعكفت على نف�سها يف غرفة �سيقة يف 
Chambers(-بحيث ل ت�سمع اإل �سدى �س�تها-فحتما �ست�ستنزف اأفكارها بعد فرتة، و�سي�سعب عليها اإنتاج 
اأفكار اإبداعية جديدة، بل �ستجد نف�سها فجاأة تعمل ل�حدها باأداء منخف�س يف وقت ت�ست�عب فيه بقية اجلهات 

املرحلة اجلديدة، وبالعمل امل�سرتك قطع�ا م�سافة بعيدة نح� هدف واحد وروؤية م�حدة  >

التنمية اإلداريةتواصل
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اللقاء

السعودية تمهد لتشكيل تكتل »الثالثة الكبار« العالمي 
وستطلق مفاجآت قريبة في الطاقة والنفط

اأك��د اخلب��ر واملحل��ل القت�س��ادي واأ�ست��اذ الإدارة الدولي��ة 

وامل�ساريع يف جامعة امللك في�سل د.حممد دليم القحطاين 

اأن 92% من املن�ساآت ال�سغ��رة واملتو�سطة تاأثرت تاأثراً 

كب��راً ج��راء جائح��ة كورون��ا. واأ�س��ار اإىل اأن قطاع 

الأعم��ال ال�سعودي يحتاج اإىل عام ون�سف العام 

لك��ي يع��ود اإىل كفاءته املعه��ودة. واأو�سح 

اأن اململك��ة لديه��ا مفاج��اآت يف جم��ال 

امل�ستقب��ل  يف  �ستطلقه��ا  الطاق��ة 

عوائده��ا  و�ستك��ون  القري��ب، 

وال�س��رق  للمملك��ة  مثم��رة 

الأو�سط والعامل باأكمله.

اخلبر القت�سادي د.حممد دليم القحطاين ل� »التنمية الإدارية«:

أجرى الحوار: سامح الشريف

12
هـ

14
4

1 -
ل  

وا
ش

 -
 17

5
د  

عد
ال



عام ون�شف
< م��ا أه���م ال��ق��ط��اع��ات ال��راب��ح��ة 

واخلاسرة يف أزمة فيروس كورونا؟
> جائح���ة ك�رون���ا كان���ت مفاجئة جلميع 
ه���ذه  م���ن  الكث���ري  وهن���اك  القطاع���ات 

القطاع���ات الت���ي تاأث���رت به���ذه اجلائحة، 

والقط���اع  التجزئ���ة،  قط���اع  واأهمه���ا 

وقط���اع  اخلدم���ات،  وقط���اع  ال�س���ناعي، 

القطاع���ات  ه���ذه  تاأث���رت  فق���د  النق���ل. 

باجلائحة بن�س���ب متفاوتة، اأما القطاعات 

التي تعززت ب�س���بب هذه اجلائحة فاأهمها 

القطاع الطبي، والقطاع التقني، والقطاع 

الزراعي، وقطاع التاأمني.

وم���ا يهمن���ا اأك���ر يف ظ���روف اجلائحة ه� 

املن�ساآت ال�سغرية واملت��سطة؛ فقد اأ�سارت 

بع�س الدرا�س���ات الدولية اإلى اأن 92% من 

�س���ريحة هذه املن�س���اآت تاأث���رت تاأثراً كبرياً 

جراء جائحة ك�رونا.

لتعايف  الزمني  املدى  ما  برأيك،   >
تداعيات  من  السعودية  الشركات 

أزمة كورونا؟
>  يف اإط���ار درا�س���ة اأُجريت عل���ى املهتمني 
اأك���ر  عل���ى  ا�س���تبانة  ُطبق���ت  بالأعم���ال؛ 

م���ن 1300 م�س���تجيب م���ن بينه���م. اأف���ادوا 

ب���اأن �س���تة اأ�س���هر كفيل���ة ب���اأن يع����د قط���اع 

الأعم���ال ال�س���ع�دي اإلى و�س���عه الذي كان 

قب���ل جائحة ك�رون���ا. لكنني اأرى اأن قطاع 

الأعمال ال�س���ع�دي يحتاج اإلى عام ون�سف 

يع����د  لك���ي  2021(؛  بنهاي���ة  )اأي  الع���ام 

القط���اع اخلا����س ال�س���ع�دي اإل���ى كفاءت���ه 

املعه�دة.

< هل مت استحداث منوذج اقتصادي 
جديد عقب أزمة كورونا؟

> حقيق���ة تق����م الأعم���ال ب�س���كل م�س���تمر 
يجربه���ا  حي���ث  نف�س���ها،  ت�س���كيل  باإع���ادة 

الزم���ن عل���ى التغري والتط�ر م���ع ال�قت. 

ويف ظ���ل ظ���روف جائح���ة ك�رون���ا يت�س���كل 

من����ذج اقت�س���ادي جدي���د �س���يغري الكث���ري 

م���ن املفاهيم القت�س���ادية املتعارف عليها، 

النظ���م  الكث���ري م���ن  و�سي�س���هم يف تغي���ري 

كان���ت  الت���ي  القت�س���ادية  والنظري���ات 

وجه���ة  �ستت�س���كل  اأن���ه  واأعتق���د  تدر����س. 

التقني���ة  �س���تق�دها  جدي���دة؛  اقت�س���ادية 

وفكر القيادة اللحظية.

القيادة اللحظية 
مفهوم  على  تطلعنا  أن  لك  هل   >

القيادة اللحظية؟
> مفه�م القيادة اللحظية قمت باإطالقه 
وه����  2012م،  ع���ام  الع���امل  يف  م���رة  لأول 

ت�س���نعه  مبتك���ر  حدي���ث  اإداري  اأ�س���ل�ب 

الأزم���ات وامل�اقف والظ���روف. ويق�م على 

فطن���ة القائد الإداري التي غالبا ما تك�ن 

الأم����ر  جم���رى  تغ���ري  حلظي���ة  قرارات���ه 

والأعم���ال مل���ا فيه �س���الح الف���رد واملنظمة 

اأن  اللحظ���ة يج���ب  فقائ���د  اإذاً  واملجتم���ع. 

حيات���ه  يف  اللحظ���ات  جمي���ع  ب���اأن  ي�ؤم���ن 

العملية كلها اإيجابية وميكن حت�يلها اإلى 

فر����س، ومن ثم اإل���ى مب���ادرات. وعليه األ 

يع���رتف بالياأ����س ويت�س���لح ب�س���الح املعرفة 

الت���ي �س���تجعل منه قائ���داً ملهم���اً لأتباعه 

واأع�ساء فريقه.

< ما املقصود بأعمال ال� »فرنشايز«؟
> بداي���ة ال�«فرن�س���ايز« ه���� ذلك الن�س���اط 
التج���اري املتمي���ز ال���ذي يق���دم ُمنتج���اً اأو 

ويتلم����س  ي�ست�س���عر  لالآخري���ن،  خدم���ًة 

معها امل�س���تثمر انفرادية م���ن حيث الذوق 

 ،،
92٪ من املنشآت الصغيرة 

واملتوسطة تأثرت بشدة من 
جائحة كورونا

التنمية اإلدارية
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اللقاء

العالي���ة  واخلدم���ة  النف�س���ي  والرتي���اح 

وال�س���عر املناف����س وامل�قع الإ�س���رتاتيجي؛ 

ك���ي ياأت���ي بع���د ذل���ك م���ا ُيع���رف بف�س����ل 

ا�ستن�س���اخ هذه التجربة الفريدة يف اأماكن 

متعددة من العامل محلياً وعاملياً.

الـ«فرن�شايز«
< ما أهم مناذج ال� »فرنشايز« على 

املستوى السعودي؟
> تعد ال�س����ق ال�س���ع�دي اأف�س���ل �س����ق يف 
ال�س���رق الأو�س���ط يف جمال ال� »فرن�سايز«. 

العربي���ة  واململك���ة  ال�س���بعينيات  فمن���ذ 

»فرن�س���ايز«  ال����  بق����ة  ت�ؤم���ن  ال�س���ع�دية 

وكذل���ك النظ���م املبني���ة عل���ى ه���ذا القطاع 

امله���م؛ وله���ذا كان���ت هن���اك فر�س���ة جيدة 

لقط���اع التجزئ���ة يف ال�س���ع�دية اأن يحاكي 

ال���ذي يق����م عل���ى  ه���ذا النظ���ام اجلدي���د 

الت�س���غيل ال�س���ليم والأداء الع���ايل وكذلك 

ال�سبط الإداري والتقني والفني.

وال�س���ع�دية كان���ت �س���ًباقة يف ه���ذا املجال، 

فق���د كان���ت املرحلة املا�س���ية بال �س���ك هي 

مرحل���ة نه�س���ة �س���املة يف ال�س���ع�دية على 

والتجاري���ة  ال�س���ناعية  امل�س���ت�يات  كاف���ة 

والزراعي���ة؛ وله���ذا مل يك���ن هن���اك جمال 

لالهتم���ام مبج���ال ال���� »فرن�س���ايز« ال���ذي 

�س���هد اجتهادات كثرية. وكان هناك �ِس���باق 

يف الع���امل العربي لال�س���تفادة من ال�س����ق 

ال�سع�دي الذي اأ�س���بح وجهتهم املف�سلة؛ 

خل���ق  يف  ال�س���ع�دي  ال�س����ق  اأ�س���هم  فق���د 

»برن���دات« عربية اأ�س���بح له���ا ت�اجد كبري 

يف ال�س����ق ال�س���ع�دية ويف الع���امل العرب���ي 

فيما بعد.

ولك���ن الآن �س���تتعزز قيم���ة ال�«فرن�س���ايز«، 

الأعم���ال ل  ج����دة  اأن  اإذا عرفن���ا  خا�س���ة 

اخل���ربات.  تراك���م  خ���الل  م���ن  اإل  تاأت���ى 

والآن �س���درت لئح���ة نظام ال� »فرن�س���ايز« 

ونح���ن  ال�س���ع�دية،  العربي���ة  اململك���ة  يف 

اأول دول���ة  ب���اأن ال�س���ع�دية ه���ي  فخ�ري���ن 

وا�س���ح  ب�س���كل  لئح���ة  ُت�س���در  عربي���ة 

ودقي���ق تنظ���م ال�«فرن�س���ايز« وتق����م عل���ى 

الإف�س���اح املايل وال�سفافية و�سمان حق�ق 

اأو  جمي���ع الأط���راف �س����اء كان املانح����ن 

املمن�ح����ن. وبالت���ايل ف���اإن ال� »فرن�س���ايز« 

ال�سع�دي قادم يف ث�به جديد.

 ،،
 القيادة اللحظية أسلوب 

إداري حديث مبتكر تصنعه 
األزمات واملواقف والظروف 

 ،،
السعودية أول دولة عربية 

تصدر الئحة تنظم
 ال� »فرنشايز« 
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4 مك�نات
يف  احلديثة  االجتاهات  أهم  ما   >

إدارة املشاريع؟
> حقيق���ة كنا ننف���ذ اإدارة امل�س���اريع، ولكن 
كان ذل���ك لقطاع معني من بني ال�س���ركات 

ال�س���ع�دية الكب���رية، ولك���ن عندم���ا ت�ل���ى 

محم���د  الأم���ري  امللك���ي  ال�س���م�  �س���احب 

العه���د  اهلل-ولي���ة  �س���لمان-يحفظه  ب���ن 

اأ�سا�س���ياً  امل�س���اريع مطلب���اً  اإدارة  اأ�س���بحت 

لكافة امل�ساريع �س�اء ال�سغرية اأو الكبرية.

وتق�م اإدارة امل�ساريع احلديثة على فل�سفة 

القيا����س والأداء الك���فء ومراع���اة امل�ؤ�س���ر 

ال���دويل. اإذن فهن���اك قيا�س واأداء وم�ؤ�س���ر 

وهن���اك كذل���ك الربحي���ة، وه���ذه املك�ن���ات 

الأربع���ة ه���ي الت���ي ت�س���كل اإدارة امل�س���اريع 

ال�سع�دية.

م���ا م����دى ت��ب��ن��ي االجت���اه���ات   >
يف  امل��ش��اري��ع  إدارة  يف  احل��دي��ث��ة 

السعودية؟

> ح���دث تط�ر كب���ري يف التنمي���ة الإدارية 
يف ال�س���ع�دية، وما يحدث حالياً يف اململكة 

ه���� م�اكب���ة النظري���ات احلديث���ة يف عامل 

الإدارة. فقد اأ�س���بحت الإدارات احلك�مية 

يف اململك���ة تناف����س القط���اع اخلا����س م���ن 

الإداري���ة  العملي���ة  ب��س���لة  �س���بط  حي���ث 

احلديثة ب�سكل حديث؛ مينع تاأخر القرار 

الإ�س���رتاتيجي واختي���ار  الق���رار  وي�س���جع 

العامل���ني  كف���اءة  ورف���ع  الأمث���ل  البدي���ل 

وا�س���تغالل الطاقة املثل���ى للعاملني ومنع 

ه���در الأم����ال ومنع خ�س���ارة امل����اد اخلام. 

وكل ه���ذا ج���اء يف الفك���ر الإداري اجلدي���د 

اله���رم  �س���لم  اأعل���ى  ب���داأ يطب���ق يف  ال���ذي 

ال�سع�دي وحتى امل�ست�يات الدنيا.

نه�شة علمية
< ما مدى وجود تراكم معريف كبير 

يف مجال إدارة األعمال عن ُبعد؟
> ي�ج���د تراك���م مع���ريف كب���ري يف جم���ال 
اإدارة الأعم���ال ع���ن ُبع���د، وحقيق���ة كان���ت 

اململكة �س���ًباقة يف النفت���اح العلمي الكبري 

عل���ى دول الع���امل؛ وله���ذا حدث���ت نه�س���ة 

علمي���ة كبرية يف اململك���ة. فحالياً الطالب 

ال�س���ع�دي ي�س���تطيع اأن ينه���ل م���ن العل�م 

ب���ني م���ا لدي���ه م���ن  واأن يعق���د مقارن���ات 

العل����م يف اململك���ة وبني م���ا متتلكه الدول 

املتقدم���ة من هذه العل����م. ومن هنا ياأتي 

الف�س�ل للتغيري والتط�ر واملحاكاة وهذا 

ه���� الأجم���ل. وم���ا ميث���ل البني���ة التحتية 

خ���ادم احلرم���ني  اأ�س�س���تها حك�م���ة  الت���ي 

ال�س���ريفني املل���ك �س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز 

يف  اهلل-لال�س���تثمار  �س���ع�د-يحفظه  اآل 

 ،،
مساهمة القطاع اخلاص 

السعودي يف الناجت احمللي 
اإلجمالي تتعدى ٪35

التنمية اإلدارية
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اللقاء

البنى التحتية التقنية وفتح جمال العمل 

الطبيع���ي  فم���ن  ولذل���ك  الآخري���ن؛  م���ع 

اأن يتمخ����س كل ذل���ك ع���ن نه�س���ة علمية 

اأ�سا�سها املعرفة والبتكار والبداع.

< ما مدى مساهمة القطاع اخلاص 
يف ال���ن���اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي يف 

اململكة؟
اخلا����س  القط���اع  م�س���اهمة  زادت   <
الإجم���ايل،  املحل���ي  الن���اجت  يف  ال�س���ع�دي 

والآن م���ع انخفا����س اأ�س���عار النف���ط، وم���ع 

تاأث���ر القت�س���اد العاملي، ونتيج���ة لظروف 

جائح���ة ك�رون���ا؛ فق���د اأ�س���بحنا ن�اجه يف 

ه���ذا ال�قت حتدي���اً لتقلي���ل العتماد على 

للقط���اع اخلا����س.  املج���ال  وفت���ح  النف���ط 

وله���ذا مل نتاأث���ر كث���رياً به���ذه اجلائح���ة؛ 

الن���اجت  يف  اخلا����س  القط���اع  فم�س���اهمة 

املحل���ي الإجمايل تتعدى 35% وهي ن�س���بة 

رائعة. وميهد ذلك لتحقيق ما اأعلنه �سم� 

ويل العه���د الأم���ري محمد بن �س���لمان بن 

عبدالعزي���ز م���ن اأنن���ا بحل�ل ع���ام 2030م؛ 

ل  النفط���ي  القط���اع  م�س���اهمة  �ست�س���بح 

تتع���دى 30%، والباق���ي �س���يك�ن على عاتق 

القطاع غري النفطي.

تكتل جديد
ال��س��ع��ودي يف  ال���دور  ت��رى  < كيف 

إدارة أسعار النفط العاملية؟
> جنح���ت اململك���ة العربي���ة ال�س���ع�دية يف 

التمهي���د لت�س���كيل تكت���ل جدي���د ح�س���بما 

 Big( الكب���ار  الثالث���ة  علي���ه  اأْطلمَْق���ُت 

فب���داأت  النفط���ي.  الإنت���اج  يف   )Three

ال�س���ع�دية-وهي على راأ�س اأوبك-يف اإقناع 

ال�س���ريك الرو�سي بالن�س���مام اإلى فل�سفة 

اأوب���ك النفطي���ة الت���ي تق����م عل���ى ال�س���عر 

العادل والإمداد امل�س���تمر والإنتاج املر�سي 

للجمي���ع، كم���ا جنح���ت يف اإ�س���راك عمالق 

املتح���دة  ال�لي���ات  وه����  جدي���د  نفط���ي 

الأمريكي���ة ك���ي تن�س���م اإل���ى ه���ذا الت�جه. 

اأ�س���عار النف���ط حالي���اً  وم���ن املالح���ظ اأن 

تعاود الرتفاع، بالرغم من تاأثر القت�ساد 

العاملي وا�س���تمرار جائحة ك�رونا. واأعتقد 

جم���ال  يف  مفاج���اآت  لديه���ا  اململك���ة  اأن 

الطاق���ة �س���تطلقها يف امل�س���تقبل القري���ب، 

للمملك���ة  مثم���رة  ع�ائده���ا  و�س���تك�ن 

وال�سرق الأو�سط والعامل باأكمله >

 ،،
قطاع األعمال السعودي 

يحتاج إلى عام ونصف العام 
ليعود إلى كفاءته املعهودة
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مقال

معهد الإدارة العامة - قطاع الإدارة العامة - الفرع  الن�سائي بالريا�س k

العنصر البشري واخلط الفاصل لنجاح التغيير

،،

اأ. هدى بنت �سالح اأب� حيمد

k

يحر�س كثري من قادة املنظمات احلديثة على م�اكبة التط�رات التقنية والإدارية والفنية، والعمل 
املرتبطة بها؛ مما يرتتب عليه  التكامل بني منظماتهم والبيئة اخلارجية والتط�رات  على حتقيق 
اإحداث تغيريات عديدة يف البيئة الداخلية، وذلك مل�ساعدة املنظمة من النتقال من ال��سع الراهن 
اإلى ال��سع امل�ستهدف. وقد ت�سمل هذه التغيريات الأهداف الإ�سرتاتيجية، اأو الهياكل التنظيمية، اأو 
العمليات الت�سغيلية، اأو الطرق والأ�ساليب وال��سائل، وغريها، والعمل على حتقيق الأهداف اجلديدة 

بكفاءة وفعالية؛ و�س�ًل للتميز امل�ؤ�س�سي يف الداء.
 ويف �سعيهم هذا، قد يتغافل بع�س القادة-بق�سد اأو بدون ق�سد-عن مح�ر من اأهم محاور التغيري، 
يت�جب على  اأنه  التغيري، من منطلق  لنجاح  الفا�سل  يعترب اخلط  الذي  الب�سري  العن�سر  األ وه� 
امل�ظف اأن يت�اكب مع هذه التغيريات وعلى نف�س وترية �سرعة التغيري، ولكن هنا يغيب عن الأذهان 

اأن العن�سر الب�سري لي�س اآلة ت�جهها بجهاز التحكم، وحتركها مينياً وي�ساراً كيفما ت�ساء.
لذا يجب الآخذ يف العتبار اأثناء التخطيط لعملية التغيري يف اأي منظمة م�اردها الب�سرية، والتي 
تعترب من اأهم محاور التغيري واأ�سعبها؛ لأنها قد تتح�ل اإلى عقبة يف عملية التغيري، مما قد يقلل 
العليا على احل�س�ل على دعم  الإدارة  اأن تعمل  بد  اإف�ساله. لذا ل  اإل��ى  ي���ؤدي  اأو  التغيري  ت�سارع  من 

امل�ظفني باإقناعهم بجدوى عملية التغيري، واأهمية م�ساركتهم الفاعلة يف جناحه.
التغيري  ن�سر ثقافة  العمل على  اأولها  والتي من  املمار�سات،  وميكن حتقيق ذلك عرب جمم�عة من 
اأ�سباب التغيري املرتبطة بالتط�رات املحيطة وروؤية الأحداث  اإدراك الأف��راد  واحلاجة له من خالل 
على حقيقتها مبزاياها وعي�بها وتف�سريها التف�سري ال�اقعي وال�سحيح الذي ي�ساعد على ال�ستجابة 

املالئمة للتغيري. 
كما ل بد من الت�ا�سل امل�ستمر بني الإدارة العليا والأفراد، والعمل على بناء الثقة يف الإدارة العليا، 
وحتديد الف�ائد واملزايا املرتبطة بنجاح عملية التغيري، �س�اء على م�ست�ى املنظمة اأو على م�ست�ى 
الأف��راد.  بالرغم من اأن القلة من امل�ظفني قد يرف�س�ن التغيري رغبة يف املحافظة على وظائفهم 
ومكا�سبهم الفردية املرتبطة بها، اإل اأن الغالبية منهم قد يرف�س�ن التغيري لعدم و�س�حه واخل�ف 
من املجه�ل واأنه قد يحمل اأ�سراراً له؛ مما يثري التنظيم غري الر�سمي، وي��سع من دائرة مقاومة 

التغيري والتكاتف على اإف�ساله.
ت��سيح  مع  مرحلة،  لكل  املت�قعة  الزمنية  وامل��دة  التغيري  عملية  مراحل  جميع  ت��سيح  يجب  كما 
الأهداف النهائية اخلا�سة بها، واأن تك�ن هناك �سفافية كبرية بخ�س��س املراحل الزمنية والتحديات 

واملتطلبات واملكا�سب املت�قعة لكل مرحلة.
اآرائ��ه��م ومقرتحاتهم فيها.  واأخ��ذ  التغيري  الأف���راد يف عملية  ت��سيع م�ساركة  يتم  اأن  بد من  كما ل 
وميكن زيادة ت�سارع التغيري من خالل تقدمي احل�افز الإيجابية، �س�اء املادية اأو املعن�ية، والتي من 
اأهمها رغبة امل�ظف يف حتقيق الذات من خالل املهام التي ُيكلف بها اأثناء التغيري من خالل حر�س 

الإدارة على ممار�سات التف�ي�س والتمكني الفعال والتط�ير امل�ستمر لالأفراد. 
كما يجب اأن يتم تدريب الأفراد على املعارف واملهارات واجلدارات املتطلبة لعملية التغيري وما يرتبط 
بها من اجتاهات و�سل�كيات، ويف ال�قت نف�سه ت�سهيل عملية التدريب من خالل ال�ستفادة من التقنية 
احلديثة يف هذا املجال، مثل التدريب عن ُبعد اأو من�سات التدريب الإلكرتونية وغريها، مع تعزيز 

امل�س�ؤولية لديهم عن التط�ير الذاتي، وتك�ين القيم وال�سل�كيات الإيجابية اأثناء عملية التغيري.
كما اأنه من الأهمية بناء ثقافة العمل اجلماعي واأهميته، مع العمل على تعزيز العالقات الإن�سانية 
اأو  اأفراد التنظيم؛ لأن التغيري قد يرتتب عليه-لبع�س الأفراد-تغيريات وظيفية بنقله  بني جميع 
نقل رئي�سه اأو زمالئه املقربني ونقل زمالء جدد، مما ي�سعره باخل�ف على عالقاته امل�ستقرة، وحاجته 

اإلى بناء عالقات جديدة، والقلق ح�ل كيفية بنائها واإمكانية جناحها >

يجب توضيح 
مراحل 
التغيير 
ومدته 

وأهدافه 
النهائية 
بشفافية 

كبيرة
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أنظمة و لوائحأنظمة و لوائحأنظمة و لوائحأنظمة و لوائح

املبادئ القضائية

د.محمود أحمد عبابنه
عضو هيئة التدريب بقطاع القانون 

معهد اإلدارة العامة بالرياض

ي�سرت�سد  عامة،  ق�سائية  مبادئ  العليا  الإداري��ة  املحكمة  تقر 

ب��ه��ا ال��ق�����س��اة يف اإ���س��دار اأح��ك��ام��ه��م. وق��د تتعلق ه��ذه امل��ب��ادئ 

اأو مببادئ  اأو ب�سروط قب�ل الدع�ى،  بالخت�سا�س ال�لئي، 

ب�سرورة  املحكمة  واج��ت��ه��دت  اع��ت��ب��اره��ا.  على  العمل  ا�ستقر 

الرج�ع عنها وم�اكبة امل�ستحدث اأو املقارن...وغريه.

الق�سائي،  العمل  يف  قيمتها  امل��ب��ادئ  لتلك  اأن  امل��ع��ل���م  وم��ن 

وعلى املحاكم-باختالف م�ست�ى ت�سكيلها ودرجاتها-اللتزام 

خالل  من  املماثلة  الق�سايا  على  تطبق  بحيث  مب�سم�نها، 

املبداأ  يخالف  ال��ذي  القا�سي  واأن  الأ�سل.  باملبداأ  ال�سرت�ساد 

املخالف،  اإيقاع احلكم  ال�سبب عند  اإي�ساح  الأمر منه  يتطلب 

ويخ�سع ذلك اإلى الرقابة الق�سائية؛ وذلك من اأجل ت�حيد 

الأحكام ال�سادرة يف اململكة يف الق�سايا املت�سابهة.

العا�سرة  املادة  نمَ�س  املظامل احلايل ت�سًمن   ففي نظام دي�ان 

العليا-عند  الإداري���ة  املحكمة  دوائ��ر  اإح��دى  راأت  »4-اإذا  منه: 

اأح��د الع��رتا���س��ات-ال��ع��دول ع��ن م��ب��داأ تقرر يف حكم  نظرها 

تمَعنًي على الدائرة  اإحدى دوائر املحكمة؛  اأو من  �سادر منها، 

الهيئة  اإل���ى  امل��ح��ك��م��ة؛ ليحيله  رئ��ي�����س  اإل���ى  الع���رتا����س  رف���ع 

العامة للمحكمة للف�سل فيه«.

ُيفهم من هذا النمَ�س اأن دوائر املحكمة الإدارية العليا هي من 

الهيئة  الق�سائية؛ يف حني متلك  املبادئ  اإر�ساء  ابتداًء  متلك 

العامة الرج�ع عنها، وكذلك ما ورد يف املبداأ الق�سائي الأخري 

رق��م 1/ ل��ع��ام 1441ه����� املُ��ت�����س��ِم��ن ال��ع��دول ع��ن امل��ب��داأ ال�سابق 

من  العليا  الإداري���ة  املحكمة  يف  الثانية  ال��دائ��رة  عن  ال�سادر 

عدم اخت�سا�س املحاكم الإدارية بالدعاوى املتعلقة بال�سندات 

اخت�سا�سها  وُتقرر  الإدارية،  الدعاوى  ال�سادرة يف  التنفيذية 

فيها. 

العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن متتلك  الأم��ث��ل  ف���اإن  ن��ظ��ري  وم���ن وج��ه��ة 

لي�س  الهيئة  اج��ت��ه��اد  لأن  ال���دوائ���ر؛  دون  وال��رج���ع  الإق����رار 

مع  يتفق  الق�ساء  نظام  يف  امل�سلك  ولعل  ال��دائ��رة.  كاجتهاد 

اأن املحكمة  الأنظمة املقارنة؛ لأنه يفهم من ن�س��س النظام 

من  وهي  املبادئ،  هذه  ت�سدر  من  هي  العامة  بهيئتها  العليا 

ُتن�ِسئها  ول  امل��ب��ادئ  ب��ه��ذه  ت��اأخ��ذ  ال��دوائ��ر  واأن  عنها.  ت��رج��ع 

اأن  ذل��ك  الإداري؛  الق�ساء  يف  مقرر  ه�  عما  مختلف  وبحال 

عامة  هيئة  العليا  للمحكمة  »يك�ن  تقرر:  ع�سر  الثالثة  املادة 

برئا�سة رئي�س املحكمة وع�س�ية جميع ق�ساتها، تت�لى الهيئة 

يف  عامة  مبادئ  تقرير  »اأ-  يلي:  ما  العليا  للمحكمة  العامة 

»اإذا  تقرر:  ع�سر  الرابعة  وامل��ادة  بالق�ساء«،  املتعلقة  امل�سائل 

تنظرها– ق�سية  �ساأن  العليا–يف  املحكمة  دوائ��ر  اإح��دى  راأت 

العدول عن مبداأ �سبق اأن اأخذت به اأو اأخذت به دائرة اأخرى يف 

املحكمة نف�سها يف ق�سايا �سابقة، اأو راأت اإحدى دوائر محكمة 

اإحدى دوائر  به  اأخذت  اأن  �سبق  العدول عن مبداأ  ال�ستئناف 

رئي�س  اإل��ى  الأم���ر  فريفع  �سابقة؛  ق�سايا  يف  العليا  املحكمة 

العليا  للمحكمة  العامة  الهيئة  اإل��ى  لإحالته  العليا  املحكمة 

للف�سل فيه« >
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جاءت »كورونا« 
لتمحص 

القيم واملعارف 
واإلميانيات 
والوالءات 
والعالقات

،،

حممد الغامدي
k

معهد الإدارة العامه - اإدارة الت�سال امل�ؤ�س�سي k

تاج اإلدارة..ودفائن املعرفة !!
كاخلامتة: • فاحتة 

جاءت اأزمة »ك�رونا« لتخربنا كيف يجب نغ�سل اأيدينا؛ مل تكن هذه الأزمة جمرد جائحة عاملية، بل 
اأثراً ثقافياً عميقاً؛ حيث اأجنزت خالل هذه الفرتة ال�جيزة العديد من املعارف والعل�م، وتركت الكثري 
من الآثار النف�سية والثقافية وحتى ال�سل�كية التي رمبا تعجز عن اإحداثها مراكز احل�سارة والعل�م 
اأخذتنا  كاجلامعات و�س�اها، وحتى الفال�سفة وقادة الفكر الثقايف يف العامل. باخت�سار �سديد، ك�رونا 
باجتاه امل�ستقبل وب�سرعة مذهلة وكاأننا نع�د معها وبها اإلى �سيء كنا قد فقدناه، حتى اأ�سبحت ك�رونا 

معادًل معرفياً للعام 2020م الذي �سيقرتن ا�سمه بها على مر التاريخ.
من  اخلجل؛  �سع�ر  املقال-خالطني  لهذا  »ك�رونا«-كتمهيد  عن  معل�مات  هنا  لكم  اأكتب  جئت  وحني 
حجم النفجار املعل�ماتي الذي خلفته ك�رونا لديكم !! وتذكرت ق�ل ال�ساعر العربي امل�سه�ر: »ما اأمَرانا 

كرورا« �ِلنا ممَ ُمعاداً ِمن قمَ نمَق�ُل اإِلاّ رمَجيعاً     ومَ
كانت  التي  والغرابة  الرعب  تخل� من  درامية ل  اأدخلتنا يف حالة  قد  »ك�رونا«  اأن  عندي  الثابت  لكن 
بدايتها ت�سميته »بالتاج« الذي يج��س خالل الديار ليجرب العامل على ارتدائه، وكاأنها حالة من الفخر 
التي يجب علينا اأن نعي�سها رغماً عنا. ثم ل اأدري ملاذا تذكرت الأوامر الع�سكرية امل�ستبدة التي ميار�سها 
ال�سباط نكاية بالطالب امل�ستجدين يف املدر�سة الع�سكرية، فتخيلت »ك�رونا« وقد اأوقفت العامل على 

�ساق واحدة، يف �ساحة واحدة، وهي تردد ب�س�ت عاٍل:
لليمييييييني ُدر، واحد اثنني ثالثة اأربع. للي�ساااااار ُدر، واحد اثنني ثالثة اأربع.  مكاناااااااااك �ِسْر!!

وظل العامل ُيطيع ك�رونا وي�سري مراوحاً يف مكانة يف حالة درامية. 
ك�رونا  ج��اءت  لقد  والعالقات.  وال����لءات،  والإميانيات،  واملعارف  القيم  لتمح�س  ك�رونا  ج��اءت  وقد 
لتمح�سنا بكل تفا�سيلنا. جاءت ك�رونا لتك�سف لنا رخاوة ال�ستعدادات الفكرية، وعجز وتخلف تقنية 
البنية التحتية لدى كثري من الدول. جاءت ك�رونا لتك�سف يل-على الأق��ل-اأن الأ�سرة لي�ست جاهزة 

لتك�ن البيئة الفرتا�سية البديلة للتعليم الر�سمي.
لقد جاءت ك�رونا لتلقي باأردية املعرفة ومالب�س العلم خارج اأج�سادنا، وت�سنع املزيد من املرايا ح�لنا 
»التنابز  فن  اآخرها  يك�ن  لن  والتي  العاملية،  الثقافية  ع�راتنا  يف  النظر  على  �سباح  كل  يف  وجتربنا 
بالألقاب« بني اأمريكا التي ت�سف ك�رونا »بال�باء ال�سيني«، وبني ال�سني التي تدفعه عنها وكاأنه ع�رة 

ل تليق بح�سارة اخلفافي�س.
التي  الإدارة«  »ت��اج  التي نالحقها وتالحقنا، وهي  املعرفة«  ك�رونا يف احلقيقة هي فرط من »حت��دي 
نلتم�سها ونحاول ممار�ستها بتح�سر للخروج من ربقة الأزمة، محاولني اإ�سقاط التاج املر�سع بج�اهر 

املعاناة، وزمرد الرعب، وياق�ت اخل�سائر املفجعة يف الأم�ال والأنف�س والثمرات، ونلقيه على الأر�س.
ك�رونا اأجربتنا رغم اأن�فنا على ال�ستيقاظ كل �سباح لقراءة ال�اقع الذي ل يليق بنا، وحتليله يف حينه، 
املراحل،  �سر  الكتابة عنه واحلكم عليه؛ ليك�سف لالأجيال الالحقة  للتاريخ حرية  اأن نرتك  بل يجب 

وخفايا الأحداث.
اعذريني يا »ك�رونا« فلم ولن اأفيك حقك، ولن ا�ستمر يف الكتابة عنك؛ حتى تت�قفي عن اإخراج املزيد 
من »دفائن« املعرفة لديك، والتي ت�ستخرجينها لنا كل �سباح من �سناديق ال�سيا�سة والقت�ساد، والتي 

ل تزالني تخبئينها للعامل. 
كالفاحتة: • خامتة 

�سكراً » ك�رونا«؛ فقد جنحت يف نقلنا وب�سرعة ال�س�ء �س�ب امل�ستقبل، على الأقل على م�ست�ى اليقني، 
باأن واقعنا ليزال متخلفاً، واأقل من اأن يحقق »طم�حات و�سائدنا الك�س�لة« يف كل م�ساء  >
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وظائف ومهارات جديدة في سوق العمل..
المفاهيم والمهن تتغير

خلق��ت الثورة ال�سناعية الرابع��ة احلالية طلبًا على ماليني الوظائف اجلدي��دة، وغرت من مفاهيم �سوق 

العم��ل يف الكث��ر من القت�سادات الدولي��ة. وتعك�ص املهن النا�سئ��ة الأهمية امل�ستم��رة للتفاعل يف م�سارات 

القت�س��اد اجلديد؛ مم��ا اأدى اإىل زيادة الطلب على وظائف وخيارات وا�ستثم��ارات جديدة مل تكن معروفة 

�سابقًا. حول التغرات التي حدثت يف �سوق العمل ال�سعودي والعاملي تطرح جملة »التنمية الإدارية« عدداً 

من الت�ساوؤلت من خالل حماور و�سيوف ق�سية العدد التالية.

قضية العدد

خيارات وا�ستثمارات مل تكن معروفة �سابقًا
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�ش�ق جديد
وا���س��ت�����س��ع��اراً ب��ال��ت��غ��ريات اجل����دي����دة يف 
امل�ارد  وزارة  قامت  املحلي؛  العمل  �س�ق 
باإطالق  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية 
الإلكرتونية  ال���اج��ه��ة  »ق����ى«،  م��ب��ادرة 
اجل����دي����دة ل�������س����ق ال���ع���م���ل ال�������س���ع����دي، 
ول��ل��خ��دم��ات وامل���ع���ام���الت الإل��ك��رتون��ي��ة 

اخلا�سة بقطاع العمل. 
وقد اأو�سحت ال�زارة اأن املبادرة اأكرب من 
واأمتتة  اإلكرتونية لإمتام  جمرد من�سة 
اخلدمات، بل هي اإعادة نظر يف الأنظمة 
والت�سريعات والإجراءات يف �س�ق العمل 
ال�س�ق  وطبيعة  تتنا�سب  كي  ال�سع�دي؛ 
امل���ت���ط����رة واح���ت���ي���اج���ات امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن؛ 
�س�ق  لتحقيق  ال����زارة  من  �سعياً  وذل��ك 
يك�ن  اأن  �ساأنه  من   ، ق���ياّ متكامل  عمل 
ال�طن  اقت�ساد  ازده��ار  يف  اأ�سا�سياً  ركناً 

وحتقيق روؤيته.
اإعادة تاأهيل

بعن�ان:  تقرير  ك�سف  ذات��ه  ال�سياق  ويف 
املنتدى  �سادر عن  ال�ظائف«  »م�ستقبل 
الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي-مت ن�����س��ره يف ع��ام 
جديدة  وظيفة  ملي�ن   133 اأن   -2019
���س��ت��ط��رح خ���الل ال��ف��رتة م�����ن2020 اإل��ى 
2022م، واأن 6.1 ماليني فر�سة وظيفية 
على  م�ستقباًل  النا�سئة  املهن  �ست�فرها 
نف�سها،  ال��ف��رتة  خ��الل  ال��ع��امل  م�ست�ى 
واأن 1.7 ملي�ن وظيفة جديدة �ست�فرها 
امل��ه��ن ال��ن��ا���س��ئ��ة خ���الل ال��ع��ام 2020م يف 
حالة ا�ستمرار اجتاهات النم� احلالية. 

اجله�د  اأن  اإل���ى  ك��ذل��ك  التقرير  واأ���س��ار 
اجلديدة  للمتغريات  ا�ستجابت  الدولية 
يف ���س���ق ال��ع��م��ل ال�����دويل، واأ���س��ه��م��ت يف 

<<  د.كالوس شواب:
 أفضل طريقة لتشجيع وجود 

مجتمع متماسك هي توفير 
فرص عمل جديدة  

اإن�������س���اء ���س��ب��ك��ة ع��امل��ي��ة م���ن ف����رق ال��ع��م��ل 
العام واخلا�س  القطاعني  ال�طنية من 
يف ك��ل م���ن: ال��ه��ن��د، وج��ن���ب اأف��ري��ق��ي��ا، 
والأرج���ن���ت���ني، وُع���م���ان، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي 
تعهدت باإعادة ت�سكيل مهارات 17 ملي�ن 
اأو �سقل  ال���ع���امل  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى  ع��ام��ل 

مهاراتهم من جديد.
ت�شكيل املهارات

العاملي  القت�سادي  املنتدى  م�ؤ�س�س  اأما 
�س�اب«،  »كالو�س  د.  التنفيذي  ورئي�سه 
فقد اأكد على اأن اأف�سل طريقة لت�سجيع 
وج�د جمتمع اأكر متا�سكاً و�سم�ًل، هي 
لئق  ودخ��ل  جديدة  عمل  فر�س  ت�فري 

للجميع. 
واأ����س���اف »�����س�����اب«: »ن��ع��م��ل يف امل��ن��ت��دى 
�سخ�س  مليار  ملنح  برنامج  اإن�����س��اء  على 
ح����ل ال���ع���امل امل���ه���ارات اجل���دي���دة ال��ت��ي 
ال�سناعية  الث�رة  ع�سر  يف  يحتاج�نها 
الرابعة، فحجم التح�ل واأهميته امللحة 
ل ي��ت��ط��ل��ب��ان ���س��ي��ئ��اً ���س���ى ث�����رة اإع����ادة 
العمل  اأ���س��ح��اب  لأن  امل���ه���ارات؛  ت�سكيل 
ي��ب��ح��ث���ن ع���ن جم��م���ع��ة م���ن امل���ه���ارات 

الأ�سا�سية لدي الباحثني عن عمل«.
وقال د »كالو�س �س�اب«: »ُيعد التعليم-
تعزيز  الأه��م��ي��ة يف  و���س��ي��ظ��ل-ب��ال��غ  ب���ل 
ال��ن��م��� الق���ت�������س���ادي ال�����س��ام��ل وت���ف��ري 
للجميع،  ال��ف��ر���س  ف��ي��ه  ُت��ت��اح  م�ستقبل 
بيد اأنه يف حني تخلق تكن�ل�جيا الث�رة 
ال�سناعية الرابعة �سغ�ًطا جديدة على 
التعليم  اإ�سالح  �سي�سبح  العمل،  اأ�س�اق 
والتعلم امل�ستمر، ومبادرات اإعادة ت�سكيل 
ح�س�ل  ل�سمان  اأ�سا�سية  اأم���ًرا  املهارات 

اإلغاء 75 ملي�ن وظيفة قدمية 
عام 2022م

ميل"  "الديلي  �ــشــحــيــفــة  ذكـــــرت 
الربيطانية اأنه �شيتم اإلغاء 75 ملي�ن 
 2022 عــام  بحل�ل  قدمية  وظيفة 
رئي�شًيا،  اقت�شاًدا   20 مــن  اأكــر  يف 
للتط�رات  �شيمكن  نف�شه  ال�قت  ويف 
ـــــرتاع وظــائــف  الــتــكــنــ�لــ�جــيــة اخ
يف  الكبري  بالنم�  مدف�عة  جديدة 
التي  احلديثة  واخلدمات  املنتجات 
الآلت،  ا�ــشــتــخــدام  للنا�س  �شتتيح 
متطلبات  لتلبية  واخلـــ�ارزمـــيـــات؛ 
التح�لت الدمي�غرافية، والتغريات 

القت�شادية.

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

ك��ب��ري ع��ل��ى ت���ج��ه��ات اق��ت�����س��ادات اأك���رب 
ال�����دول، ح��ي��ث �سمل ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��دوق 
ال�سع�دية  العربية  اململكة  ع��ن  الأخ���ري 
مهمة  م�ا�سيع  بالتحديد،  واقت�سادها 

يجب ال�ق�ف عليها وحتليلها.
وي�������س���ي���ف اأ.ال���������س����ف����ري: »اأك��������د ت��ق��ري��ر 
����س���ن���دوق ال��ن��ق��د ال������دويل ع��ل��ى ت��ع��اف��ى 
الق���ت�������س���اد ال�������س���ع����دي غ����ري ال��ن��ف��ط��ي 
ومن�ه، وزيادة الإنفاق احلك�مي و�سرعة 
اإ�سافة  ع��ام،  ب�سكل  الإ���س��الح��ات  وت��رية 
اإل����ى ت���راج���ع ع��ج��ز امل��ي��زان��ي��ة وب��رن��ام��ج 
واخل��دم��ات  ال�طنية  ال�سناعة  تط�ير 
ال��ل���ج�����س��ت��ي��ة، وك���ذل���ك ت��ن��م��ي��ة ال��ق��ط��اع 
املايل وحت�سن البيانات القت�سادية، كما 
حتدث تقرير �سندوق النقد الدويل عن 
4 محاور لإ�سالح �س�ق العمل ال�سع�دي 
ول��ت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ع���دي��ني وال�����س��ع���دي��ات 
ل��ل��ع��م��ل ب���ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س وحت��ف��ي��ز 
اأولها  ت�ظيفهم.  على  اأي�ساً  ال�سركات 
مح�ر احلد من اإتاحة العمل احلك�مي 
ك����ن ذل���ك �سي�سهم  وت��ق��ل��ي��ل ج��اذب��ي��ت��ه؛ 

الأفراد على فر�س اقت�سادية من خالل 
يف  التناف�سية  ق��درات��ه��م  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
ع����امل ال��ع��م��ل اجل����دي����د، وه����� م���ا يتيح 
على  احل�س�ل  اإمكانية  اأي�ساً  لل�سركات 
امل�اهب التي حتتاجها من اأجل وظائف 
اإل��ى  ح��اج��ة  ه��ن��اك  و���س��ت��ك���ن  امل�ستقبل، 
اإع��ادة ت�سكيل وتعزيز املهارات ملا ل يقل 
عن 54% من جميع امل�ظفني بحل�ل عام 

2022م.
القت�شاد ال�شع�دي

بن  اأ.بندر  الب�سرية  امل���ارد  اأما م�ست�سار 
مرحلة  لكل  اأن  ف��ريى   ، ال�سفرياّ محمد 
م�����ؤ�����س����رات ت���ر����س���م م��الم��ح��ه��ا وت�����س��ع 
ومن  امل�����س���ؤول��ني،  م��ن  وق��ل��ة  �سيا�ساتها، 
يحاول�ن  ن  مممَ الأعمال  و�سيدات  رجال 
ا�ست�سراف ذلك؛ ليبن�ا خطط اأعمالهم 
ب�سكل متناغم. ولعل اأهم هذه امل�ؤ�سرات 
ت��ر���س��م خ��ارط��ة ط��ري��ق القت�ساد  ال��ت��ي 
ال�سع�دي هي ت�جهات وقراءات �سندوق 
النقد ال��دويل ال��ذي يعترب من اجلهات 
القت�سادية ال�سيادية التي تتمتع بتاأثري 

<<  د.بندر  السفّير:
 لكل مرحلة مؤشرات ترسم 
مالمح سياساتها..والدولة 

عملت بشكل واضح يف اآلونة 
األخيرة 

جديدة..والث�رة  عمل  فر�س 
ال�شناعية الرابعة 

اأن  عــن  ــة  ــي ــام اإع تــقــاريــر  ك�شفت 
ت�شعر  بـــداأت  كــربى  دولــيــة  �شركات 
الرابعة  ال�شناعية  الــثــ�رة  بتاأثري 
فيها؛  العاملة  الــقــ�ى  قـــدرات  على 
وعلى طبيعة العمل نف�شه، فمثًا من 
�شاعات  ن�شبة  تنخف�س  اأن  املت�قع 
 %58 اإىل  حــالــيــًا   %71 ــن  م الــعــمــل 
مع  وبالتزامن  2022م.  عام  بحل�ل 
خلق  �شيتم  العمل  �شاعات  انخفا�س 
فــر�ــس عمل جــديــدة، وهــ� مــا ميثل 
الب�شرية  امل�ارد  لق�شم  رئي�شيًا  دافعًا 
لتحفيز  الكربى؛  الدولية  بال�شركات 
ال�شركات  ــج  دم و�ــشــرعــة  البــتــكــار، 
بامل�شار التكن�ل�جي، ف�شًا عن زيادة 
تخلفهم  وعــدم  بها  العاملني  قــدرات 

عن ركب الث�رة ال�شناعية الرابعة.
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التنمية اإلدارية

اأك�����س��ف���رد د. »ك����ارل ف����راي«، ف��ق��ال عن 
م��ت��غ��ريات ���س���ق ال��ع��م��ل اجل���دي���دة: »اإن 
م���ا ي���ق���رب م���ن 47% م���ن ال����ظ���ائ���ف يف 
�سة  الأم��ري��ك��ي��ة معراّ امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات 
 %35 واإن  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  ب�����س��ب��ب  ل��ل��خ��ط��ر؛ 
عر�سة  بريطانيا  يف  العمل  فر�س  م��ن 

للخطر كذلك«. 
وك�����س��ف د. »ف������راي« يف درا����س���ة ح��دي��ث��ة 
ل�سحيفة  الإل���ك���رتوين  امل���ق��ع  ن�����س��ره��ا 
»ديلى ميل« الربيطانية، عن اأن التقدم 
التكن�ل�جي ميكن اأن يت�سبب يف اختفاء 
ال��ع�����س��رات م��ن ف��ر���س ال��ع��م��ل اخل��ا���س��ة 
ب��ال��ط��ب��ق��ة ال������س��ط��ى؛ ب�����س��ب��ب ال��ت��ط���ر 
املكتبية  ال���ظ��ائ��ف  واأن  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي، 
احل��ال��ي��ة ه���ي ع��ر���س��ة ل��ال���س��ت��ب��دال من 
اإلى  قبل اأجهزة الكمبي�تر بن�سبة ت�سل 
اأك���ر م��ن 97%، واأن ال���ظ��ائ��ف ال��ت��ي ل 
حتتاج اإلى اأي مهارات هي الأكر عر�سة 
العق�د  م��دى  على  لالأمتتة  غريها  من 
امل��ق��ب��ل��ة، و���س��ت���ؤدي ك��ذل��ك زي����ادة ك��ف��اءة 
الطلب  يف  ك��ب��ري  ارت��ف��اع  اإل���ى  التقنيات 
العاملني يف جم��الت عديدة، مثل  على 
حت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات ال�����س��خ��م��ة، والأم�����ن 
احل���ا����س����ب���ي، وال���ع���ل����م وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

والهند�سة والريا�سيات وتقنية النان�.
هند�شة امل�شتقبل

كلية  رئ��ي�����س  ي��ق���ل  نف�سه  ال�����س��ي��اق  ويف 
الإمارات للتكن�ل�جيا الدكت�ر املهند�س 
اخلليج  »دول  ���س��اب���ين:  ال��رح��ي��م  ع��ب��د 
العربي ت�ستعد للث�رة ال�سناعية الرابعة 
الفاعلة  وامل��ب��ادرات  الربامج  من  مبزيد 
ل�����س���ق ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت���ؤه��ل��ه��ا للعب دور 
م�ست�ى  على  ال�ساملة  التنمية  يف  ب��ارز 

املنطقة والعامل«.

يف ا���س��ت��ي��ع��اب ال��ق��ط��اع اخل���ا����س لأك���رب 
ال�سع�دية.  الب�سرية  ال��ك���ادر  م��ن  ع��دد 
م�ست�ى  رف��ع  يتمثل يف  الثاين  وامل��ح���ر 
التعليم والتدريب والتط�ير ال�ظيفي، 
ح���ي���ث ي���ج���ب ال����رتك����ي����ز ع���ل���ى اأه���م���ي���ة 
وال�ستثمار  التعليم،  مخرجات  اإ�سالح 
واإك�ساب  املهني  التدريب  يف  اأكرب  ب�سكل 
امل���اط��ن��ني م��ه��ارات اأع��ل��ى؛ مل��ح��اول��ة �سد 
ومتطلبات  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��خ��رج��ات  ف��ج���ة 
�س�ق العمل. اأما املح�ر الثالث فيتحدد 
يف زي���������ادة ح����ري����ة احل�����رك�����ة وال���ت���ن���ق���ل 
ل��ل��ع��م��ال��ة ال�����اف����دة م���ن خ����الل اإ���س��الح 
ن���ظ���ام ال���ت���اأ����س���ريات؛ مم���ا ���س��ي��زي��د من 
تقليل  وبالتايل  ال�افدة،  العمالة  كفاءة 
م�سافة التكلفة بني امل�اطنني واملقيمني 
ال��دول��ة  ال���ذي عملت عليه  الأم����ر  وه���� 
الأخ�����رية عرب  الآون�����ة  وا���س��ح يف  ب�سكل 
العمالة  ا�ستقدام  ور���س���م  تكاليف  رف��ع 
الأج��ن��ب��ي��ة. ويف امل��ح���ر ال���راب���ع حت��ًدث 
ال��ت��ق��ري��ر ع��ن م���ا���س��ل��ة زي����ادة م�ساركة 
وه�  ال�سع�دي،  العمل  �س�ق  يف  الن�ساء 
قد  ي�سهد من���اً م�سطرداً  ال��ذي  الأم��ر 
فر�س  اإتاحة  بفعل  م�ستقباًل  يت�ساعف 
عمل اأكرب للن�ساء يف منافذ البيع وقطاع 
التجزئة ب�سكل عام، اإ�سافة اإلى تط�ير 
الأنظمة التي ُت�سٍهل عمل املراأة ومحاول 
وخا�سة  ت�اجهها،  التي  العقبات  تذليل 
والتي  الأط��ف��ال  ورعاية  النقل  حتديات 
و�سع لها �سندوق تنمية امل�ارد الب�سرية 
برامج جيدة، حتى وان مل حتقق الفائدة 
املرج�ة منها بعد، بالإ�سافة اإلى حتفيز 

ريادة العمال الن�سائية«.   
حتقيق اإنتاجية

اأم����ا ع�����س��� ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س يف جامعة 

<<  د.كارل فراي:
 التقدم التكنولوجي سيتسبب 
يف اختفاء العشرات من فرص 

العمل اخلاصة بالطبقة 
الوسطى 

وظــائــف املــ�ــشــتــقــبــل: الــعــلــ�م 
والتكن�ل�جيا والريا�شيات 

املتخ�ش�شة  الــدرا�ــشــات  بع�س  ت�شري 
"ي�نيليفر"،  �شركة  بها  قامت  التي 
اأن  اإىل  وات�ش�ن"،  تــــاورز  و"ويلز 
يف  �شتك�ن  امل�شتقبل  وظائف  اأغلب 
والتكن�ل�جيا،  ــ�م،  ــعــل ال جمـــالت 
والإبــداع،  والريا�شيات،  والهند�شة، 
ــاد  ــــذكــــاء الــعــاطــفــي، واقــتــ�ــش وال
والبيانات  الرتفيه،  وعمال  الرعاية، 
واأخ�شائي  ال�شطناعي،  والــذكــاء 
بيانات،  وعامل  ال�شطناعي،  الذكاء 
ذكــاء  ومــطــ�ر  حتليات،  واأخ�شائي 
واحل��شبة  والــهــنــد�ــشــة  الأعـــمـــال، 

ال�شحابية.

التنمية اإلدارية
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العمل  اأن �س�ق  اإل��ى  واأ���س��ار د.���س��اب���ين 
ال�سناعية  ال��ث���رة  عن  النا�سئ  اجلديد 
اإلى   2030 ع��ام  بحل�ل  �سي�ؤدي  الرابعة 
يتم  مل  التي  ال�ظائف  من   %85 ت�ليد 
اخرتاعها بعد، مثل الذكاء ال�سطناعي، 

م��ن اأج���ل الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي واملهني 
ب���اأن����اع���ه ودع����م ���س���ق ال��ع��م��ل ب��امل��ه��رات 

اجلديدة« >

قضية العدد

وال�اقع  والروب�تات،  الأ�سياء،  واإنرتنت 
املعزز والفرتا�سي.

اأن تت�سبب  امل��ت���ق��ع  وت��اب��ع ق��ائ��اًل: »م��ن 
تغيريات  يف  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث���رة 
العايل؛  التعليم  م�ؤ�س�سات  يف  مزعزعة 
ومنظمات  اجل��ام��ع��ات  معظم  مت��ي��ل  اإذ 
ع��ل��ى فل�سفة  اإل�����ى احل���ف���اظ  ال���ت���دري���ب 
تعليمية مماثلة لتلك امل�ج�دة يف مطلع 
تقدمي  على  وتعتمد  الع�سرين،  ال��ق��رن 
امل��ح��ت���ى امل�����س��ت��ن��د اإل����ى ال��ت��خ�����س�����س��ات، 
التعلم  ت���ف��ري  ج����دة  �سمان  و�سيعتمد 
ب��درج��ة اأك����رب ع��ل��ى امل��خ��رج��ات والآث����ار 
خالل  من  قيا�سه  و�سيتم  القت�سادية، 
فاملعيار  النهائيني.  امل�ستخدمني  ر�سا 
التعلم  اأ���س��ال��ي��ب  جميع  اأن  ه���  اجل��دي��د 
الر�سمية وغري الر�سمية �سيتم تقييمها 
حيث  املتعلمني،  م�ساهمة  لكفاءة  وفًقا 
واملقب�لة  اجلديدة  التعلم  اأطر  ن  �سُتمِكاّ
ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع ق��اب��ل��ي��ة ال��ت��ن��ق��ل بني 
ال��ت��خ�����س�����س��ات وع���رب مختلف  م��خ��ت��ل��ف 
ال�ستغناء  ميكن  ول  التعليم،  مقدمي 
اجلامعية  التخ�س�سات  م��ن  كثري  ع��ن 
احل��ال��ي��ة، ل��ك��ن الأم����ر ي�����س��ت��دع��ي اإع����ادة 
م�ساقاتها  م��ف��ردات  محت�ى  يف  النظر 
مراجعها  واخ��ت��ي��ار  ت��دري�����س��ه��ا  وع��م��ل��ي��ة 
املادية من مختربات  املتطلبات  وت�فري 
ب�سرية،  وق�����درات  وم��ع��ام��ل وجت��ه��ي��زات 
اإل��ى  ال��راه��ن.  ي���اك��ب �سمة ع�سرنا  مب��ا 
ج���ان���ب ذل����ك ي�����س��ري ل����زام����اً ع��ل��ي��ن��ا اأن 
يقت�سي  ج��دي��دة  تخ�س�سات  ن�ستحدث 
اإلى  واحلاجة  املت�سارع  التط�ر  وج�دها 
ق���درات وك��ف��اءات ج��دي��دة، واأن الربامج 
ل  كلها  اجلديدة  اجلامعية  الأكادميية 
بد واأن تخ�سع اإلى املعايري »التقليدية«؛ 

<<  د.عبدالرحيم صابوني:
 دول اخلليج العربي تستعد 

للثورة الصناعية الرابعة 
باملبادرات الفاعلة لسوق العمل 

ــارات جــديــدة يبحث  ــه م اأهـــم 
عنها اأ�شحاب العمل 

ــ�ق الــعــمــل الـــــدويل اجلــديــد  ــش يف �
ــن املـــهـــارات اجلــديــدة  يـــربز عـــدد م
مثل  العمل،  اأ�ــشــحــاب  يطلبها  الــتــي 
العربية  باللغتني  اجليد  الت�ا�شل 
التحليلية  واملــهــارات  والإجنليزية، 
يف  والرغبة  والفكرية،  والبحثية 
الازمة،  الأبــحــاث  واإجـــراء  التعّلم 
اإدارة  ــى  ــل ع ــــقــــدرة  وال ــــة  واملــــرون
ال�شخ�شية  واملـــهـــارات  ـــات،  ـــ�ي الأول
واإقــامــة عــاقــات جــيــدة، واملــهــارات 
ــي،  ــاب ــج ــلــ�ك الإي الــقــيــاديــة والــ�ــش
ــزام  ــت والل والتنظيم  والتخطيط 
ــة، ومــعــرفــة  ــي ــائ ــه ــن بــاملــ�اعــيــد ال
اجلن�شيات  مــع  والتكّيف  الثقافات 
املختلفة، والقدرة على حل امل�شكات، 
العمل. فريق  �شمن  بفعالية  والعمل 
والبيانات  الرتفيه،  وعمال  الرعاية، 
واأخ�شائي  ال�شطناعي،  والــذكــاء 
بيانات،  وعامل  ال�شطناعي،  الذكاء 
ذكــاء  ومــطــ�ر  حتليات،  واأخ�شائي 
واحل��شبة  والــهــنــد�ــشــة  الأعـــمـــال، 

ال�شحابية.

ال�شع�دي.. العمل  املراأة و�ش�ق 
حتديات وتط�رات كبرية

اإىل  املحلية  الدرا�شات  بع�س  اأ�شارت 
ت�شهدها  التي  التغيريات  ظل  يف  اأنــه 
ـــــراأة  امل ــني  ــك ــكــة يف جمــــال مت ــمــل امل
الإيجابي  الدور  وتعزيز  ال�شع�دية، 
العمل  �ش�ق  ي�شهد  املجتمع،  يف  لها 
كبرية،  وتط�رات  حتديات  ال�شع�دي 
مــن حــيــث تــ�ّفــر وظــائــف جــديــدة 
عايل  تعليم  على  احلا�شات  للن�شاء 
امل�شت�ى، وميلكن مهارات جديدة تلبي 

متطلبات �ش�ق العمل بنجاح.
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7٪ من عملية 
االتصال 

تكون فقط 
بالكلمات، 

و38٪ بنبرة 
الصوت، 

و55٪ بلغة 
اجلسد

،،
اأ.عبدالرحمن عبدالعزيز الدحيم

k

مقال

لغة اجلسد.. وسر جناح
اللغة  تلك  القدمي ترتبع  الزمن  امل�ست�حاة من ح�سارات  اللغات  اآلف  من بني 
العتيقة على عر�س الأ�سالة والأقدمية؛ فقد عرفها الإن�سان البدائي وت�ارثتها 
الأجيال من بعده حتى اأ�سبحت علماً ُيدًر�س يف عملية الت�ا�سل الإن�ساين، وُيعمل 
بها يف التحليل والتحقيق اجلنائي، ف�ساًل عن عملية الإقناع واإي�سال الر�سالة 
لغة  لي�ست  واإجماًل هي  يريد.  الذي  بال�سكل  املر�سل  قبل  املتلقي من  للجمه�ر 
اأكر من جمرد ذلك، والناجح�ن يعمل�ن بها؛ لإميانهم التام  فح�سب، بل هي 

باأن هذه اللغة-لغة اجل�سد-�ستظل دوماً �سراً من اأ�سرار النجاح.
ففي درا�سة قام بها عامل النف�س الأمريكي »األربت ميهرابني«؛ ت��سل اإلى نتيجة 
ال�س�ت،  بنربة  و%38  بالكلمات،  تك�ن فقط  الت�سال  اأن 7% من عملية  مفادها 
و55% بلغة اجل�سد. فما ال�سر خلف لغة اجل�سد؟ وملاذا حازت على الن�سبة الأكرب 
ح�ل  تتمح�ر  منط�قة  غ��ري  لغة  فهي  احل���ال  بطبيعة  الت�����س��ال؟  عملية  م��ن 
جمم�عة من اإمياءات ال�جه، وحركات اليدين، والراأ�س، ونربات ال�س�ت، اإ�سافًة 
اإلى طريقة ال�ق�ف. والأفراد مييل�ن اإلى ت�سديق هذه اللغة يف املقام الأول واإن 
اختلفت مع الكلمات؛ لأن املُر�ِسل ير�سل اإ�سارات وا�سحة مُتٍكن املتلقي من معرفة 
انطباعاته، والأول بدوره ي�سمن و�س�ل ر�سالته للطرف الآخر، ل�سيما عندما 

تتالءم لغة اجل�سد مع اللغة املنط�قة بال�سكل ال�سحيح.
مق�مات  اأه��م  م��ن  اجل�سد  لغة  ُتعترب  اأن�سطتها  ومبختلف  العمل  ميادين  ويف 
النجاح؛ اإذ يجب على امل�ظف من جانب واملتقدم ل�ظيفة ما من جانب اآخر اأن 
يراعيا عدداً من احلقائق الهامة، كطريقة امل�سي، وامل�سافحة، واجلل��س، ونربة 
اليدين  ح��رك��ات  يف  يتحكم  واأن  امل��ح��ادث��ة،  اأث��ن��اء  النظر  ت�جيه  وم��ك��ان  ال�س�ت، 
كذلك، ومن ثم هناك البت�سامة التي حتمل مدل�ًل يف غاية الأهمية يغفل عنه 
اأن تك�ن اأكر جاذبية وثقة؛ كي تنال القب�ل، ولكن  الكثريون. اأنت تريد حتماً 

الأمر من�ط بالت�قيت اأي�ساً، فمتى يحني لك اأن تبت�سم؟     

النطباع  ي��رتك  اأن  خاللها  من  امل�ظف  ي�سمن  كي  واأك���ر؛  احلقائق  تلك  كل 
ولغة  ح�له،  من  على  م�ؤثراً  بالفعل  ويك�ن  عمله،  محيط  يف  الالئق  الإيجابي 
اجل�سد �سر جناح؛ فاإن ا�ست�عبتها جيداً �سيتحقق لك حتماً امل�ساهمة يف خلق بيئة 

اأكر �سحة واأكر اإيجابية >

k م�ساعد مدرب - اإدارة الت�سال امل�ؤ�س�سي - معهد الإدارة العامة
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يق��ود »اأن��دي لنك�س��رت« التعل��م يف معه��د »ت�سارترد« 

لالأف��راد والتنمي��ة، حي��ث يعد م�س��وؤوًل ع��ن الروؤية 

وخلق التعل��م املبتكر لدعم مه��ن الأفراد يف جميع 

اأنح��اء العامل. يوؤك��د »لنك�سرت« عل��ى اأن التدريب 

الإلك��رتوين ل��ن يلغ��ي التدري��ب التقلي��دي املبا�سر 

وجه��ًا لوجه، واإمن��ا �سين�سم الأخ��ر لنظام تعليمي 

اأك��ر ث��راًء. ورغ��م ذلك ي��رى »لنك�س��رت« اأن 

التكنولوجي��ا لي�س��ت ه��ي كل �س��يء 

فما زلن��ا نبحث عن العم��ل امللهم 

واحللول الإبداعية.

التدريب اإللكتروني لن يلغي التقليدي 
وكورونا عًزز المجتمعات االفتراضية

رئي�ص ق�سم التعلم يف معهد »ت�سارترد« لالأفراد والتنمية »اآندي لنك�سرت«:

مهارات ناعمة
ال��ت��ع��ل��م  يف  خ��ب��ي��ر  ب��ص��ف��ت��ك   >
املهارات  أهم  يف  رأيك  ما  والتطوير، 
اجلدد  اخلريجون  يحتاجها  التي 

من أجل احلصول على وظيفة؟
> يف ال�ق���ت ال���ذي ترك���ز اجلامع���ات في���ه 
ب�س���كل مفه����م عل���ى الفرد يف التخ�س����س، 

فاإن اأ�سحاب العمل يبحث�ن ب�سكل متزايد 

ع���ن مه���ارات اأو�س���ع. فاملنظم���ات ل تبحث 

فق���ط عن ذوي اخلربة يف امل��س����ع، ولكن 

الكفاءات العامة الأو�سع. فبالرغم من اأن 

امل�ؤه���ل قد يك�ن جزًءا مهماً من ال�س����رة، 

اخلريج���ني  متي���ز  الت���ي  امله���ارات  اأن  اإل 

الذي���ن يتم ت�ظيفهم ب�س���كل كبري ت�س���مل 

���ا الفطنة العملية ومهارات الت�س���ال  اأي�سً

الإنرتن���ت  وع���رب  ل�ج���ه  وجه���اً  املمت���ازة 

والعمل اجلماعي والعالقات ال�سخ�س���ية. 

كذل���ك ف���اإن القدرة عل���ى حتليل امل�س���اريع 

وحتديد اأول�ياتها واإدارتها اأمر مهم، اإلى 

جانب احلاجة اإلى املرونة واإظهار القيادة 

يف اأي م�س���ت�ى ت�س���تخدمه. ويج���ب عل���ى 

اخلريجني التفكري ب�سكل �سامل يف القيمة 

الت���ي ميكنهم اإ�س���افتها للعم���ل من خالل 

مهاراته���م املعرفي���ة التي تدعم امل�س���اهمة 

الناجحة. ومن الناحية ال�اقعية العملية، 

ف���اإن امله���ارات »الناعم���ة« للخريج���ني يتم 

تط�يره���ا مبرور ال�قت مع اخلربة، وهي 

اللقاء

أجرى الحوار: سامح الشريف
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 ،،
املؤهل واخلبرة ليسا كل ما 

يبحث عنه أرباب العمل 
وعلى اخلريجني تطوير 

مهاراتهم الناعمة

ل تقت�س���ر عل���ى م���كان العم���ل، ب���ل ميك���ن 

امله���ارات احلياتي���ة  م���ن  الكث���ري  اكت�س���اب 

العم���ل  اأرب���اب  ف���اإن  ل���ذا  العم���ل.  خ���ارج 

يق���ٍدرون ب�س���كل متزاي���د الأ�س���خا�س ب���كل 

م���ا يتمتع�ن به من مه���ارات، ولي�س فقط 

امل�ؤهالت التي ميتلك�نها.

البتكار تكن�ل�جي
 < ما هو مستقبل التعلم التنظيمي 

والتطوير يف املنظمات؟
ب�س���رعة،  التنظيمي���ة  البيئ���ات  تتغ���ري   <
الت�س���غيلية  النم���اذج  تعطي���ل  يت���م  حي���ث 

لتحقي���ق  مطال���ب  وهن���اك  الرا�س���خة، 

البت���كار  وخ�س��س���اً  وابت���كار،  اأك���رب  اأداء 

التكن�ل�ج���ي ال���ذي ل ه����ادة في���ه؛ نظراً 

لدوره يف اإعادة ت�س���كيل النه���ج التنظيمي. 

وهذه ال�ترية من التغيري لها تاأثري كبري 

عل���ى التعل���م التنظيم���ي، فلم يع���د باإمكان 

ف���رق التعل���م تق���دمي قائمة من ال���دورات 

العام���ة فقط؛ بل يج���ب اأن تك�ن اأول�يات 

التنمية مدف�عة بالحتياجات التنظيمية 

الرئي�س���ية. واأحد التغيريات الأ�سا�سية ه� 

النتق���ال م���ن ال���دورات التقليدي���ة وجه���اً 

ل�جه اإلى التعلم القائم على مكان العمل، 

وال��س�ل اإليه؛ لتح�سني الأداء.

فع���ال  ب�س���كل  ُت�س���ٍهل  الت���ي  املنظم���ات  اإن 

ب�س���كل  تهت���م  العم���ل«؛  بيئ���ة  »يف  التعل���م 

كب���ري بال�س���تفادة م���ن احلل����ل الرقمي���ة 

وجمتمعات التعلم الجتماعية واملحت�ى 

التدري���ب  وت�س���مني  املن�س���ق  الرقم���ي 

اأن  ح���ني  ويف  الر�س���مي.  وغ���ري  الر�س���مي 

هذه الأ�س���اليب ق���د ل تك�ن جدي���دة، فاإن 

ت�فريه���ا كج���زء من نظ���ام تعليمي ميكن 

وحتقيق���ا  حتدًي���ا.  يع���د  اإلي���ه  ال��س����ل 

اإل���ى  التعل���م  ف���رق  الغاي���ة، حتت���اج  له���ذه 

الرتكي���ز عل���ى ا�ست�س���ارات الأداء لتقيي���م 

الحتياج���ات الرئي�س���ية وتطبيق البيانات 

وال���روؤى وتط�ي���ر احلل����ل امل�س���تندة اإل���ى 

التكن�ل�جي���ا ودع���م جمتمع���ات املمار�س���ة 

و�س���بكات التدريب. وبالرغم من اأن بع�س 

ه���ذه امله���ارات ق���د حتت���اج اإل���ى ال�س���تعانة 

مب�س���ادر خارجي���ة عل���ى امل���دى الق�س���ري، 

الأدوار  م���ن  ج���زًءا  الآن  ُت�س���ٍكل  لكنه���ا 

الرئي�سية للمنظمة التعليمية احلديثة.

5 �شمات
 < ما رأيك يف التعلم عبر اإلنترنت 

للموظفني؟ وهل تعتقد أن الدورات 
لوجه  وجهًا  التقليدية  التدريبية 

ستختفي قريبًا؟
> متاًما مثلما تق�م التكن�ل�جيا بتح�يل 
جم���الت احلياة، مث���ل الت�س����ق والتفاعل 

امل��س���يقى  وا�س���تهالك  الجتماع���ي 

والفيدي� والرعاية ال�سحية، فهي حُتِدث 

الط���رق  تتج���اوز  التعل���م  يف  ث����رة  ���ا  اأي�سً

املاأل�ف���ة وجهاً ل�جه. فُتقدم التكن�ل�جيا 

حل����ًل مغاي���رة للحي���اة، والت���ي غالًب���ا م���ا 

حتت�ي على ال�سمات اخلم�س التالية:

• مرنــة: ق���ادرة عل���ى ال��س����ل اإليه���ا 
ب�سه�لة يف اأي وقت ويف اأي مكان.

• �سهلة ال��س�ل: قادرة على ال�ستخدام 
ب�سه�لة ودون ح�اجز محبطة.

م���ع  ق���ادرة عل���ى ربط���ك  تعاونيــة:   •
الآخرين الذين يفكرون مبهارة.

الإ�س���افة  عل���ى  ق���ادرة  م�شــممة:   •

التنمية اإلدارية
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ملهاراتك الفريدة.

• تغيري مت�ا�شــل: قادرة على حت�سني 
طريقة القيام بالأ�سياء ب�سكل كبري.

وتق���دم احلل�ل الرقمية الكثري، من حيث 

التعل���م ال���ذي ميك���ن ال��س����ل اإلي���ه، وه� 

اعتمدن���ا  اإذا  بب�س���اطة  ممك���ن  غ���ري  اأم���ر 

عل���ى من�ذج وجهاً ل�ج���ه. ورغم اأن التعلم 

القائ���م عل���ى املكان ل���ه مكانة كب���رية، فاإنه 

غالًبا ما يك�ن حاًل �سعيًفا للمتعلمني من 

خ���الل ت�س���هيل التعلم يف بيئ���ة العمل، ويف 

اإن�ساء جمتمعات تعلم ناب�سة باحلياة، ويف 

ا�س���تهداف امل����ارد وخل���ق املح���اكاة، ناهيك 

ع���ن تلبية ت�قعات الق�ى العاملة متعددة 

الأجيال. وعلى جانب مت�س���ل، فاإن التعلم 

التنظيمي-ال���ذي يرك���ز عل���ى امل�س���تقبل-

ُيعٍزز الأ�ساليب التقليدية وجًها ل�جه من 

خ���الل احلل����ل الإبداعي���ة، مث���ل محت�ى 

الذكي���ة،  لالأجه���زة  والفيدي����  ال�س����ت 

والف�س����ل الفرتا�س���ية، واملحت����ى الذي 

يتم اإن�س���اوؤه ب�ا�سطة املتعلم، مثل املدونات 

واحلل�ل النا�س���ئة با�ستخدام ال�اقع املعزز 

التعل���م  اإن  الق����ل  وميك���ن  والظاه���ري. 

وجه���اً ل�ج���ه ل���ن يختفي، ولك���ن يجب اأن 

ي�س���بح الآن جزًءا من نظ���ام تعليمي اأكر 

ثراًء.

4 اجتاهات
أن  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات  مي��ك��ن  ك��ي��ف   >
حتتفظ بأنشطتها يف مجال البحث 

والتطوير خالل أزمة كورونا؟
> م���ن ال�ا�س���ح اأن اأزم���ة فريو����س ك�رونا 
والظ���روف املدم���رة الناجت���ة عنها لي�س���ت 

�س���يًئا مرحًب���ا ب���ه؛ وم���ع ذلك، فق���د اأثارت 

تفك���رًيا ط���ال انتظ���اره يف جم���ال التعل���م 

العم���ل  تعطي���ل  مت  فق���د  التنظيم���ي. 

وا�ستبداله بالعمل عن بعد ب�سكل اإجباري.

وهن���اك 4 اجتاه���ات نا�س���ئة م���ن تلك التي 

التنظيم���ي  التعل���م  ت�س���هيل  يف  جنح���ت 

الفًع���ال اأثن���اء الإغ���الق والتعطيل ب�س���بب 

اأزمة ك�رونا وهي كالتايل:

يك����ن  اأن  يج���ب  التعلــم:  اأول�يــات 
الهتمام من�س���باً على ما ه� مطل�ب حًقا 

للمنظم���ة؛ م���ن اأج���ل البق���اء والزده���ار. 

فاله���دف الأ�سا�س���ي ه���� التعل���م املت�اف���ق 

م���ع الحتياج���ات التنظيمي���ة الرئي�س���ية. 

ولق���د اأجرب فريو����س ك�رونا ف���رق التعلم 

على اإزالة الع�ائ���ق والرتكيز على تط�ير 

احلل�ل ال�سرورية ب�سرعة. 

الرقمنة: مت اإلغاء اأي حجج �س���د قيمة 
التعلم القائم على التكن�ل�جيا؛ اإذ ي�سلط 

فريو����س ك�رون���ا ال�س����ء عل���ى اأن احلل�ل 

الرقمي���ة الفعال���ة تدع���م الآن امل�ؤ�س�س���ات 

الناجحة. وقد مت متكني امل�ظفني للعمل 

والتعل���م ع���ن ُبع���د وب�س���كل م�س���تقل. ومن 

غري املرجح اأن ت�ستاأنف »اخلدمة العادية« 

بعد ال�باء.

الت�ا�شــل الجتماعــي: فه���� مفتاح 
العم���ل الفًع���ال اأثناء التعطي���ل والإغالق، 

 ،،
التكنولوجيا ليست كل شيء 

فما زلنا نبحث عن العمل 
امللهم واحللول اإلبداعية

اللقاء

28
هـ

14
4

1 -
ل  

وا
ش

 -
 17

5
د  

عد
ال



حا�س���مة.  الفعال���ة  البعي���دة  فالعالق���ات 

وه���ذه ل تتطل���ب فق���ط اأنظم���ة منا�س���بة 

ولكن تكتيكات اإبداعية ودعما. وبالن�س���بة 

التعل���م  كان  التنظيم���ي،  التعل���م  اإل���ى 

الجتماع���ي ع���رب الإنرتنت ميث���ل حتدًيا 

متكرًرا، وكان هناك ت�قع باأنه �س���يحدث. 

وق���د اأظهر فريو�س ك�رون���ا اأن املجتمعات 

املزدهرة عرب الإنرتنت يتم دعم م�اردها 

ب�سكل كبري.

الإن�شــانية: يقال الكث���ري عن النتقال 
اإل���ى »التعلم يف بيئة العم���ل«؛ فلقد دفعنا 

فريو����س ك�رون���ا اإلى »التعل���م يف احلياة«. 

وه���ذا ي�س���لط ال�س����ء عل���ى احلاج���ة اإل���ى 

ت�س���ميم التعلم الذي يركز على الإن�س���ان 

احتياج���ات  لتلبي���ة  بالتعاط���ف  مدف�ًع���ا 

املتعلم املتن�عة.

وميك���ن ل�فريو����س ك�رونا حت�ي���ل التعلم 

التنظيم���ي لالأف�س���ل. اإذ يج���ب اأن يك����ن 

التعل���م  اأول�ي���ات  الرتكي���ز عل���ى حتدي���د 

الجتماع���ي  والت�ا�س���ل  والرقمن���ة 

والإن�سانية.

اإ�شرتاتيجيات املنظمات
ال��وظ��ائ��ف  أه���م  م���ا  رأي����ك  يف   >

الناشئة؟
عن���د التفك���ري يف ال�ظائ���ف النا�س���ئة،   <

م���ن املفي���د التفك���ري يف الجتاه���ات الت���ي 

ت�س���كل مكان العمل امل�س���تقبلي. ل �سك يف 

اأن التكن�ل�جي���ا حت���ٍ�ل العم���ل يف جمي���ع 

القطاع���ات. وهن���اك ج���دل يف الآراء ح�ل 

م���دى و�س���رعة تاأث���ري الأمتت���ة وال���ذكاء 

ال�س���طناعي على العمل. وال�س���يء املثري 

ال�س���طناعي  ال���ذكاء  اأن  ه����  لالهتم���ام 

يدع���م بالفع���ل العدي���د م���ن العملي���ات يف 

حياتن���ا دون اأن ن���درك ذل���ك، �س����اء كانت 

مح���ركات  م���ن  مخ�س�س���ة  ا�س���تجابات 

البح���ث اأو القرتاح���ات يف اختي���ار فيل���م 

اأو عنا�س���ر ع���رب الإنرتن���ت. وب���دًل م���ن 

الرتكي���ز عل���ى ال�ظائف النا�س���ئة-والتي 

معني-ف���اإن  لقط���اع  مخ�س�س���ة  تك����ن 

ال�س����ؤال املطروح والأكر اأهمية ه� الذي 

متتلكه���ا  الت���ي  بالإ�س���رتاتيجية  يتعل���ق 

امل�س���تقبلية  امله���ارات  لتقيي���م  منظماتن���ا 

الأ�سا�س���ية. فيجب اأن تك�ن هناك درا�س���ة 

عل���ى  التكن�ل�جي���ا  تاأث���ري  كيفي���ة  ح����ل 

عملياتن���ا وممار�س���اتنا؛ وكي���ف �س���رتقي 

باأنف�سنا؟ وما اقرتاحنا للم�ظفني الذين 

تتغري وظائفهم؟ عالوة على ذلك، يجب 

اأن تتغ���ري عملي���ات الت�ظي���ف والرتكي���ز 

لدينا؛ حيث �س���يتم تغي���ري مالمح اأولئك 

اإل���ى  لالن�س���مام  �س���نحتاجهم  الذي���ن 

منظماتنا.

وبال �س���ك �س���تك�ن هناك مهارات �س���تمٍثل 

جزًءا ل يتجزاأ من العديد من ال�ظائف، 

مثل العم���ل الرقمي وال�س���تخدام الأكرب 

ا الرتكيز  للبيانات؛ ولكن يجب علينا اأي�سً

عل���ى الأ�س���ياء التي يفعلها الب�س���ر ب�س���كل 

اأف�س���ل، مث���ل تط�ي���ر العالق���ات الفعال���ة 

والإب���داع وتر�س���يخ املمار�س���ة الأخالقي���ة. 

وق���د تك����ن التكن�ل�جي���ا هي الت���ي تزيل 

بع����س اجل�ان���ب احلياتية للعم���ل، وتتيح 

لن���ا الرتكيز عل���ى العمل املله���م واحلل�ل 

امللهم���ة  املقرتح���ات  �ست�س���ع  الإبداعي���ة. 

التي تنبثق عن هذه املناق�س���ات الأ�سا�سية 

خ���رباء التعل���م وامل����ارد الب�س���رية يف قلب 

التغي���ري. ولتحقيق هذه الغاية، �س���يعتمد 

عل���ى  للمنظم���ات  امل�س���تقبلي  النج���اح 

»وظائف الأ�سخا�س« التي ميكن اأن ت�فر 

طرًق���ا اإبداعي���ة مل�س���در الأف���كار واملهارات 

اجلديدة الأ�سا�سية وتر�سيخها >

 ،،
الرقمنة والتواصل 

االجتماعي يشكالن التعلم 
التنظيمي يف أزمة كورونا

التنمية اإلدارية
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مقال

ع�س� هيئة التدريب - قطاع الدارة العامة - معهد الدارة العامة k

شبح أزمة كورونا: إستراتيجية  إدارية وقائية

،،

د. مالك عليان
k

مرت الكثري من دول العامل بالعديد من الأزمات املالية والقت�سادية، اإل اأنه خالل العام احلايل �سهد عاملنا اأزمة فتاكة، 
اإن�سانية و�سحية  اجتماعية  �سيا�سية  اقت�سادية  اإلى �سراعات  اأدت  التي  اأزمة ك�رونا؛  اقت�سادية هي  لي�ست مبالية ول 
عاملية، وتراجع كبري-غري م�سب�ق-يف معدل من� القت�ساد العاملي. ففي نهاية عام 2019م اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية 
عن �سبح فريو�س ك�رونا التاجي واملعروف عاملياً ب� )COVID-19(، وه� حدث ا�ستثنائي ي�سكل تهديداً كبرًيا للعديد 
من الدول واملنظمات. ومبا اأننا نعي�س يف ع�سر الع�ملة، فالعديد من اأ�سحاب العمل الذين لديهم م�سالح يف اخلارج؛ 
قد تاأثروا ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر بالأزمة، ومن املرجح اأن ي�سبب الفريو�س ا�سطرابات مع امل�ردين والعمالء، ويف 
و�سائل النقل العام والأحداث الجتماعية والريا�سية، وت�سبب اأي�ساً يف اإغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية وغريها. يف هذا املقال 
الإداري��ة والحتياطات  الإ�سرتاتيجيات  الأزم��ة من خالل  ال�سركات يف م�اجهة هذه  ال�س�ء على �سراع  ت�سليط  �سيتم 

الحرتازية ال�قائية، والتدابري املهمة يف بيئة العمل؛ للحد منها، ومن اأهم هذه الإ�سرتاتيجيات ما يلي:
1- م�اكبة ت�جيهات احلك�مة ووزارة ال�سحة يف اإتباع الر�سادات والحتياطات الحرتازية؛ ملنع انت�سار الفريو�س، كاحلد 
من ال�سفر اأو امل�ساركة يف الندوات وامل�ؤمترات الدولية يف البلدان املتاأثرة التي تعاين من انت�ساره، واإتباع ن�سائح وزارة 
ال�سحة وامل�س�رة الطبية عن كثب مبا يجب فعله اإذا اعتقدوا اأن اأحد امل�ظفني قد اأ�سيب بالفريو�س، اأو كان�ا عر�سة 
خلطر الإ�سابة به، واإحالة امل�ظفني امل�سابني بالفريو�س اإلى املراكز ال�سحية ال�طنية ك��سيلة اأ�سا�سية لحت�اء انت�سار 
الفريو�س. ويف حالة اإذا �سافر اأحدهم اإلى اخلارج، خا�سة للدول امل�سابة بالفريو�س اأو كان�ا على ات�سال وثيق مع �سخ�س 
ِرهم مع بقاءهم يف املنزل خالل  اأُ�سمَ زار املنطقة املتاأثرة بالفريو�س؛ فاإن ذلك يتطلب اإجراء فح�س طبي لهم ولأف��راد 

فرتة ح�سانة الفريو�س التي ت�سل اإلى 14 ي�ًما ب�سكل عام. حتى ل� بدت حالتهم ال�سحية جيدة.
والإر�ساد  الت�عية  العمل، وذلك من خالل  بيئة  الفريو�س يف  انت�سار  للحد من  ال�قائية  والإر���س��ادات  الطرق  اإتباع   -2
للم�ظفني نح� اللتزام بالنظافة ال�سخ�سية، مثل غ�سل اليدين وتعقيمها ب�سكل منتظم، وارتداء الكمامات ال�سحية 

عند احلاجة، والتاأكد من نظافة و�سحة مكان العمل.
التاأثريات احلالية يف العمل، وحتديد املخاطر املحتملة؛  اإع��داد خطة ط�ارئ وت�سكيل فريق مخت�س يق�م بتقييم   -3
نتيجة تعطل الأعمال ب�سبب الفريو�س، واأن يجتمع الفريق بانتظام ملراجعة ال�ستعدادات والحتياطات، واتخاذ اإجراءات 

ا�ستباقية حلماية امل�ظفني واحلد من انت�سار الفريو�س.
4- بناء جاهزية تقنية عالية امل�ست�ى وتبني ثقافة العمل املرن من خالل تفعيل نظام العمل عن ُبعد واحلد من الت�سال 
ال�سخ�سي كاإجراء وقائي، ومن جهة اأخرى جتنب تعطل العمل. وما ي�سهم يف جناح التح�ل يف طبيعة العمل ه� اأن يك�ن 
املديرون م�ستعدين لتحديد امل�ارد والأدوات التي يحتاج�نها لإجناح هذا التح�ل، واجتماعهم مع امل�ظفني؛ من اأجل 
التعرف على م�س�ؤولياتهم الي�مية، وحتديد ما ميكن القيام به عن ُبعد، كعقد امل�ؤمترات والجتماعات والتدريب عن 
ُبعد، وا�ستخدام اخلدمة الذاتية عرب الإنرتنت، خا�سة لدى امل�ؤ�س�سات التي تتعامل مع العمالء، وه� ما يتطلب اأي�ساً 
ت�فري اأجهزة احلا�سب املحم�ل للم�ظفني؛ حتى يتمكن�ا من العمل عن ُبعد اإذا لزم الأمر. ومن جانب اآخر، ت�سجيع 
امل�ظفني على حتديد احتياجاتهم وما يخدمهم ب�سكل اأف�سل؛ كي يق�م�ا بتط�ير خطط اأعمالهم ب�سكل م�ستمر، مع 
الأخذ بعني العتبار اإغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية، وخا�سة قطاع املدار�س الذي له اأثر كبري على ممار�سة احلياة الي�مية 

للم�ظفني؛ مما يتطلب ممار�سات مرنة يف حتقيق الت�ازن بني العمل واحلياة اخلا�سة.
5- تفعيل دور الت�ا�سل الداخلي يف ن�سر الطماأنينة بني امل�ظفني والتغلب على مخاوفهم ب�ساأن الإ�سابة بالفريو�س، 
وذلك من خالل تزويدهم بالن�سائح والت�جيهات؛ ل�سمان �سع�رهم بالأمان يف عملهم، وعدم القلق من خطر العدوى، 

وت��سيح خدمات التاأمني والرعاية ال�سحية، وحتديد ما �سيتم تغطيته من التاأمني.
6- املرونة يف هيكل التع�ي�سات والإجازات، اأي يجب التاأكد من اأن جميع امل�ظفني مبن فيهم املديرين، يفهم�ن �سيا�سات 
الأج�ر والإجازات املدف�عة وغري املدف�عة يف حالة حدوث الإ�سابة والتعر�س للحجر ال�سحي اأو العمل من املنزل من 
وتقدمي  امل�ظفني،  مع  امل�قف  مناق�سة  وكيفية  الط�ارئ  بخطط  بانتظام  املديرين  اإب��الغ  اإلى  بالإ�سافة  ال�قاية،  باب 
ال�سركات الكربى يف  ا�ست�سارات امريكية على جمم�عة من  اأجرتها �سركة  الن�سائح. ووفًقا لدرا�سة حديثة  املزيد من 
ال�ليات املتحدة خالل الفرتة 13-20 فرباير 2020م؛ ت��سلت اإلى اأن  68 % من اأرباب العمل �س�ف يق�م�ن بدفع 
رواتب للم�ظفني طاملا ا�ستمروا يف احلجر ال�سحي، حتى اإذا مل يظهر عليهم اأي اأعرا�س، ومل يتمكن�ا من العمل من 
املنزل ب�سبب طبيعة وظيفتهم، وقال 12 % منهم اإنهم �سيدفع�ن مبلغاً محدداً مقابل الفرتة املحددة، مثل اأ�سب�عني، 
وذكرت 20 % من ال�سركات اأنها مل تتخذ قراًرا ب�ساأن ذلك. وقد اأ�سار خرباء امل�ارد الب�سرية اإلى اأن هذا يعتمد غالًبا 
على �سيا�سات واأنظمة ال�سركات؛ لأنه ل ي�جد قان�ن ين�س على ت�فري اإجازة مر�سية مدف�عة الأجر، لكن مقدار هذه 

الإجازة �س�ف يختلف باختالف حجم العمل واملدة.
ويف اخلتام، يحدد هذا املقال ما يجب على املنظمات اأن تخطط وت�ستعد مل�اجهة تلك الأزمة من خالل تبني ممار�سات 
يك�ن�ا  اأن  وامل�ظفني  العمل  واأرب���اب  احلك�مات  على  يجب  ذل��ك،  وم��ع  العمل.  تعطل  وجتنب  واملرنة  ال�قائية  العمل 
اإ�سرتاتيجية وقائية  اإلقاء نظرة  اإلى  انت�سار الفريو�س، وقد حتتاج املنظمات  ا�ستثنائية ملنع  م�ستعدين لتخاذ خط�ات 
على اأن الإغالق امل�ؤقت �سيك�ن اأقل تكلفة بكثري مما ل� كان هناك مر�س ينت�سر يف مكان العمل؛ بناء على تقرير ق�سم 

ال�ستعداد العاملي لالأخطار املعدية مبنظمة ال�سحة العاملية >

6 إستراتيجيات
 مهمة يف صراع 

الشركات 
ملواجهة 
»كورونا«
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التنمية اإلداريةأنفوجرافيك
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إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

»اأوب��ر« من��وذج ل��� »اقت�ساد 

امل�سارك��ة« كتط��ور ع�س��ري 

وتقني��ة  الإدارة  لتوظي��ف 

املعلومات والبتكار

الدور املتط�ر واملقت�شيات
ويقع  متن�عة،  ف�ساًل   12 الكتاب  يت�سمن 
بالف�سل  امل�ؤلفان  ي�ستهلها  يف 872 �سفحة. 
الأول الذي يلقي ال�س�ء على »الدور املتط�ر 
ل��ن��ظ��م امل��ع��ل���م��ات وال��ت��ق��ن��ي��ة يف امل��ن��ظ��م��ات 
ال�سياق  فيحدد  اإ�سرتاتيجي«،  منظ�ر  من 
املعل�مات.  تقنية  اأو  لنظم  الإ�سرتاتيجي 
وي�����س��ت��ع��ر���س ب���اإي���ج���از ت��ط���ر ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
يف امل��ن��ظ��م��ات وت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى ال�����س��ن��اع��ات 
مبا  التناف�سية،  وال��ق��درة  الأع��م��ال  ومن���اذج 
يف ذلك الأمثلة املعا�سرة للتغيري الرقمي. 
واحل��دي��ث ع��ن اأح���دث الأف��ك��ار ح���ل ال��دور 
النجاح  ع�امل  وكذلك  لها،  الإ�سرتاتيجي 

الف�سل  ه��ذا  ي��ق��دم  كما  تط�يرها.  وط���رق 
ب��ع�����س ال��ت��ع��ري��ف��ات وال���ن���م���اذج الأ���س��ا���س��ي��ة. 
وي����ق����دم ال���ف�������س���ل ال����ث����اين »ن����ظ����رة ع��ام��ة 
ومقت�سيات  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الإدارة  ع��ل��ى 
امل��ع��ل���م��ات«،  تقنية  اأو  ن��ظ��م  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

والآثار املرتتبة على اإ�سرتاتيجيات نظم اأو 
تقنية املعل�مات، مبا يف ذلك م�سادر امليزات 
تلعبه  اأن  ميكن  ال���ذي  وال����دور  التناف�سية 
هذه النظم يف حتقيق هذه امليزات. وي�سلط 
ال��ف�����س��ل ال�����س���ء ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة امل��ت��ط���رة 
ل��������الإدارة الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة ل���ه���ذه ال��ن��ظ��م، 
واإط���ارات  الإ�سرتاتيجية،  تط�ير  وجم��ال 
وجم��الت  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  ل�سياغة  عمل 
وتنفيذ  امل��ي��زات،  اكت�ساب  وكيفية  التناف�س 

الإ�سرتاتيجية.
العمليات والتحليل الإ�شرتاتيجي

»تاأ�سي�س  م��س�ع  الثالث  الف�سل  ويعالج 
اإ�سرتاتيجيات نظم  عمليات فعالة لتط�ير 

اإلدارة اإلستراتيجية لنظم وتقنية المعلومات
اأ�شبح الدور املهم الذي متار�شه تقنية املعل�مات يف عاملنا احلا�شر �شمة وركيزة 
اإ�شرتاتيجية يف اأداء امل�ؤ�ش�شات املختلفة واكت�شابها ميزة تناف�شية مع غريها 
الراهنة.  "ك�رونا"  اأزمــة  خال  جميعًا  لنا  ات�شح  ما  وه�  امل�ؤ�ش�شات؛  من 
مثل  ال�شركات،  من  العديد  اأجرتها  التي  الدرا�شات  من  الكثري  اأ�شارت  وقد 
اأهمية هذا الدور  اإم"، و"ماكينزي"، و"بي �شي جي"، وغريها اإىل  "اآي بي 
املتعاظم. فمن خال اإلقاء ال�ش�ء على �شركة مثل "اأوبر" التي ل متتلك 
وقد  وتطبيقاتها  التقنية  هذه  بف�شل  جندها  اأجرة  �شيارات  اأي  فعليًا 
تب�اأت مكانتها كاأكرب �شركة �شيارات اأجرة. فمثل هذه ال�شركات �شكلت 
املعل�مات. وقد كان  امل�شاركة" با�شتخدام تقنية  بـ"اقت�شاد  ما ي�شمى 
امل�شاريع  اأهــداف  لدعم  التقنية  هذه  ت�شخري  يــزال-يف  التحدي-ول 
العدد من  يتناوله كتاب هذا  ما  اإ�شرتاتيجيات جديدة؛ وه�  وو�شع 
"الإدارة الإ�شرتاتيجية لنظم  "التنمية الإدارية" بعن�ان:  جملة 
"ج�  تاأليف  من  وه�  الرقمية"،  الإ�شرتاتيجية  بناء  املعل�مات: 
افتخار  د.هاين  للعربية  برتجمته  وقام  وارد"،  و"ج�ن  بيبارد" 

الرتك�شتاين.

اأحد اأكرب قوى التغير التي تواجه املنظمات املعا�سرة

قرأت لك
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التنمية اإلدارية

و�سع  كيفية  في��سح  والتقنية«،  املعل�مات 
وتخطيط  �سياغة  اإزاء  و�سامل  ف��ًع��ال  نهج 
اأو  امل��ع��ل���م��ات  تقنية  اأو  نظم  اإ�سرتاتيجية 
ي�سمل  وه�����ذا  ال��رق��م��ي��ة.  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
حتديد الأدوار وامل�سئ�ليات. ويف هذا الإطار 
يربز الف�سل بع�س التعريفات الت��سيحية، 
اأو  لنظم  الإ�سرتاتيجية  العملية  وتط�ير 
لتط�ير  الأع��م��ال  و�سياق  املعل�مات،  تقنية 
ن��ط��اق  وحت���دي���د  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  واإدارة 
الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة، واإط�������ار ع��م��ل ل�����س��ي��اغ��ة 

اإ�سرتاتيجية نظم اأو تقنية املعل�مات.
وي���رك���ز ال��ف�����س��ل ال����راب����ع ع��ل��ى »ال��ت��ح��ل��ي��ل 
املعل�مات«،  تقنية  اأو  لنظم  الإ�سرتاتيجي 
م��ن خ���الل حتقيق ال��ت���اف��ق ب��ني الأع��م��ال 
املعل�مات  تقنية  اأو  نظم  واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
لنا  ي��سح  كما  الرقمية.  الإ�سرتاتيجية  اأو 
كيفية فهم ال��سع احلايل، ومن�ذج ت�سغيل 
والكيانات  والأن�سطة،  )العمليات،  الأعمال 
التنظيمية،  ال��ب��ي��ئ��ة  واأب���ع���اد  الأ���س��ا���س��ي��ة(، 
اأو تقنية  ل��ن��ظ��م  ال��ب��ي��ئ��ة احل��ال��ي��ة  ودرا����س���ة 
امل���ع���ل����م���ات. وي��ت��ح��دث ال��ف�����س��ل اخل��ام�����س 
اإل��ى  فري�سدنا  التقنية«،  م��ع  »الب��ت��ك��ار  ع��ن 
الكيفية التي ميكن للمنظمات اأن تبني من 
خاللها القدرة على البتكار يف ا�ستخدامات 
نظم اأو تقنية املعل�مات. وه� ما ن�ست��سحه 
البتكار يف تقنية  من خالل فهم ما يعنيه 
الإدارة  اهتمام  على  واحل�س�ل  املعل�مات، 
خالل  من  والبتكار  والبتكارات،  بالأفكار 
البيانات  وحتدي  املعل�مات،  من  ال�ستفادة 
ال�سخمة، واكت�ساف الفر�س الإ�سرتاتيجية 

لنظم اأو تقنية املعل�مات.
ميزة اإ�شرتاتيجية

وي�������س���ف ال��ف�����س��ل ال�������س���اد����س م����ن ال��ك��ت��اب 
املعل�مات لتحقيق  »ا�ستغالل نظم  م��س�ع 
ميزة اإ�سرتاتيجية«، من خالل طرق حتديد 
من  العمل  اإ�سرتاتيجية  لت�سكيل  الفر�س 

امل��ع��ل���م��ات.  تقنية  اأو  ن��ظ��م  تطبيق  خ���الل 
وه� ما ي��سحه »بيبارد« و«وارد« بالتف�سيل 
املزايا  ا�ستدامة  وحتقيق  اإجن��از  خ��الل  من 
ع���رب اأن���ظ���م���ة رق���م���ي���ة، وحت��ل��ي��ل ال��ع���ام��ل 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة؛ ل��ت��ح��دي��د ف��ر���س وت��ه��دي��دات 
حياة  دورة  واإدارة  املعل�مات،  تقنية  اأو  نظم 
وا���س��ت��خ��دام��ات  ال��ق��ي��م��ة،  و�سل�سلة  ال��ع��م��ي��ل 
يف  امل�ؤلفان  ويق�م  القيمة.  �سل�سلة  حتليل 
اإ�سرتاتيجيات  ب���«حت��دي��د  ال�سابع  الف�سل 
نظم معل�مات الأعمال«، فيجمعان الأفكار 
الكتاب  تناولها  التي  والتقنيات  وال��ن��م��اذج 
ال�ساد�س؛  الف�سل  حتى  الثاين  الف�سل  من 
الطلب  جانب  تط�ير  ميكن  كيف  لإظ��ه��ار 
وتعديلها  مت�سق  ب�سكل  الإ�سرتاتيجية  من 

مع تط�ر الظروف؟
املحفظة ال�شتثمارية واحل�كمة

»اإدارة  ال��ث��ام��ن  ف�سله  يف  ال��ك��ت��اب  وي��ن��اق�����س 
محفظة تطبيقات الأعمال«، فيحدد ال�سبل 
التي ميكن بها تقييم املحفظة ال�ستثمارية 
احل���ال���ي���ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات نظم 
امل�ست�ى  ع��ل��ى  ���س���اء  امل��ع��ل���م��ات،  تقنية  اأو 
اأو اجلماعي؛ من حيث م�ساهمتها  الفردي 
يف الأعمال. وميكن بعد ذلك اختيار اأن�سب 
ال��سائل لإدارة كل تطبيق على حده ولإدارة 
ب��اأك��م��ل��ه��ا. ويجمل  امل��ح��ف��ظ��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ا�ستثمارات  واإدارة  »تربير  التا�سع  الف�سل 
منهجية  فيعر�س  املعل�مات«،  تقنية  نظم 
لتربير وتقييم واإدارة ا�ستثمارات تطبيقات 
املعل�مات،  تقنية  اأو  لنظم  التحتية  البنية 

الأول�����ي����ات لتحقيق  ذل���ك حت��دي��د  مب���ا يف 
اأف�����س��ل ع��ائ��د ���س��ام��ل وحت��ق��ي��ق اأق�����س��ى ق��در 
الف�سل  بينما يقدم  التنظيمية.  املنافع  من 
ال��ع��ا���س��ر »اإط�������ار ع��م��ل ت��ن��ظ��ي��م��ي ل������الإدارة 
املعل�مات«،  تقنية  اأو  لنظم  الإ�سرتاتيجية 
من خالل مناق�سة اجل�انب الإ�سرتاتيجية 
وح�كمة  امل�����ارد  وتنظيم  بهيكلة  املتعلقة 
نظم اأو تقنية املعل�مات، واإقامة �سراكة بني 
م�ظفي الأعمال واأخ�سائيي نظم اأو تقنية 
امل��ع��ل���م��ات. وي�����س��ت��ع��ر���س امل����ؤل���ف���ان يف ه��ذا 
الإ�سرتاتيجية،  الإدارة  متطلبات  ال�سدد 
واأدوات  املعل�مات،  تقنية  اأو  نظم  وح�كمة 

ح�كمتها.
الإدارة الإ�شرتاتيجية

»الإدارة  اإل��ى  ع�سر  احل���ادي  الف�سل  ويلفت 
تقنية  اأو  ن��ظ��م  خل���دم���ات  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل���ع���ل����م���ات وال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة ل��ت��ق��ن��ي��ة 
اإلى بع�س الق�سايا  املعل�مات«، حيث ي�سري 
ب���اإدارة  املرتبطة  الرئي�سية  الإ�سرتاتيجية 
وت�فري  املعل�مات  لتقنية  التحتية  البنية 
اأن�اع مختلفة من خدمات تقنية املعل�مات 
الالزمة لتلبية متطلبات املنظمة واملعل�مات 
كتابهما  و«وارد«  »بيبارد«  ويختتم  التقنية. 
ب��ال��ف�����س��ل ال���ث���اين ع�����س��ر ال����ذي ي����دور ح���ل 
املعل�مات«،  لنظم  الإ�سرتاتيجية  »الإدارة 
التي  امل��دى  بعيدة  ال��ت��اأث��ريات  في�ست�سرفان 
���س��ي��ك���ن ل��ه��ا ت���اأث���ري ك��ب��ري ع��ل��ى الأع���م���ال 
نظم  واإ�سرتاتيجيات  للمنظمة  امل�ستقبلية 
اأو تقنية املعل�مات وكيفية اإدارتها. ويف هذا 
الإطار يبحث الكتاب يف تط�ر اإ�سرتاتيجية 
هذه النظم يف النظرية والتطبيق، وتاأ�سي�س 
النظم،  تلك  ق���درات  اأو  الرقمية  ال��ق��درات 
الأعمال  لإ�سرتاتيجيات  امل�سرتك  والتط�ر 
والإ����س���رتات���ي���ج���ي���ات ال���رق���م���ي���ة، وال��ف��ر���س 
للمعل�مات  التنفيذيني  للمديرين  املتاحة 

للقيام بدور اإ�سرتاتيجي اأ�سا�سي >

التحدي املهم 

هو ت�سخر التقنيات لدعم 

وو�س��ع  امل�ساري��ع  اأه��داف 

اإ�سرتاتيجيات جديدة

التنمية اإلدارية
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األخيرة

k كاتبة و�سحفية جزائرية

فن إدارة التعامل

،،

اأ.�سبحة بغ�رة

k

اإلى ما يزيده فعالية واإيجابية، واإلى ما يعزز حي�يته؛ ليجعله تعاماًل  يحتاج تعاملنا مع املحيطني بنا دائماً 
ال�سرورة  تقت�سي  املهني؛ حيث  املجال  ب�سدة يف  نحتاجه  ال��ذي  التعامل  وه�  والح��رتام.  املحبة  يجلب  راقياً 

اللج�ء اإلى كل ما ميكن اأن تق�ى به العالقات بني العاملني على كل امل�ست�يات.
وبذل  اجله�د  ا�ستهالك  يجري  اأن  ه�  مثال  الإداري  العمل  ي�اجه  ما  اأخطر  ف��اإن  التعامل  بيئة  كانت  مهما 
الطاقات يف غري الجتاه ال�سحيح؛ بدل من اأن ت�جه خلدمة اأهداف امل�ؤ�س�سة. فيمكن اأن جتدها ت�جه لإ�سعال 
ال�سراعات بني الإفراد برت�سد الأخطاء وتتبع العرات واإثارة ال�سبهات وال�سك�ك، وتاأجيج ال�سحناء واملناف�سات 
بني اجلماعات اأو ما يعرف ب� »ال�سللية« يف �سكل مكائد وتدابري �سيطانية؛ لالإيقاع ببع�سهم البع�س يف اخلطاأ 
ا�ستفزازية بني الإدارات ل�ستدراجها نح� اخلطاأ. ويعني كل ذلك يف املح�سلة  اأعمال  والت�سهري بهم وترتيب 
النزعة  نح�  وامليل  الأنانية  وانت�سار  اجلماعي  والعمل  الفريق  روح  وغياب  امل�ؤ�س�سي  العمل  دعائم  تق�ي�س 

الفردية، ثم الجتاه ل�سيا�سة �سمنية خفية هي �سيا�سة املناف�سة ال�سلبية بني العاملني.
ول تك�ن غالباً وا�سحة يف ظاهرها ولكن اأثرها العميق يبدو من خالل تك�ين جماعات امل�سالح وت�سكيل مراكز 
والتقييم،  املتابعة  الإدارة، خا�سة يف جمال  م�ست�ى  اإل��ى �سعف  الظ�اهر  اأغلب هذه  يف  ال�سبب  ويع�د  الق�ة؛ 
وغم��س منهجيتها يف العمل و�س�ء تعاملها مع امل�ظفني، من خالل غياب ال�سفافية والعدالة يف ت�زيع املهام 
ومنطق  الق�ى  مراكز  ل�سغ�ط  الإدارة  وخ�س�ع  املكافاآت،  منح  يف  واملحاباة  والأج���ر،  واحل�افز  وامل�س�ؤوليات 

جماعات امل�سالح، من خالل اعتماد املحاباة لبع�س الأفراد بعيداً عن معيار الكفاءة.
اإلى تناول ما ي�سهم  اأي  اأن ي��سف بفن التعامل مع الآخرين،  اإلى ما ميكن  مما �سبق تت�سح دواعي التطرق 
يف ت�فري دعائم العمل امل�ؤ�س�سي الناجح، واإلى ما يجب اأن يتحلى به القيادي�ن الإداري���ن لالرتقاء مب�ست�ى 
عملهم. اإنها جملة من الأخالقيات يتفق عليها املخت�س�ن وي�سع�نها يف اإطار اخلربات املكت�سبة ب�سيغة و�سايا 
ه�ؤلء  يجعل  لأن��ه  فيه؛  ال�ست�سارة  املطل�ب  املجال  اخل��ربة يف  اأه��ل  الآخرين من  م�ساورة  �سرورة  على  ت�ؤكد 
ي�سعرون بالتقدير وباحرتام راأيهم. وقيل اإن ال�ست�سارة عني الهداية وقد خاطر من ا�ستغنى براأيه، والت�دد 
اإلى النا�س والراأفة بهم والرحمة عليهم، واإ�سعار الآخرين اأن الفكرة فكرتهم وجعلهم يعتقدون وي�سعرون باأن 
حل م�سكلة ما ه� من ابتكارهم. وهذه اأف�سل طريقة؛ حل�س�ل امل�س�ؤول على ما يريد اإذ باإمكانه عر�س اأفكاره 
يف عقل �سخ�س اآخر، ثم التحدث معه عن الأ�سياء التي يريدها وكيف يح�سل عليها، وهذه الطريقة رائعة يف 
التاأثري على الآخرين. اإ�سافة اإلى ذلك مراعاة عدم انتقاد وجتريح �سخ�سية الآخرين، بل نقد اأفعالهم بغري 

�سدة، ويف املقابل ينبغي ت�جيه املديح لل�سيء الذي قام به ال�سخ�س والثناء عليه ولي�س مدح ال�سخ�س ذاته.
يحتاج التعامل مع الآخرين ا�ستعداداً ذاتياً اأوًل من قبل ال�سخ�س امل�س�ؤول مبهمة الت�ا�سل معهم، �س�اء على 
امل�ست�ى الإداري اأو املجال النتاجي اأو اخلدماتي. فاملعركة الكبرية التي يخ��سها كل �سخ�س هي: كيف يركز 
وي�ستجمع كل طاقته لإجناز الأ�سياء التي تتطلب العمل بجلد وب�س�رة م�ستمرة؟ انطالقاً من قناعة عقلية 
وا�ستعداد ج�سماين لبذل الطاقة بالقدر املنا�سب لإجنازها هذا من جهة، ومن جهة اأخرى يريد كل �سخ�س 
حياة اأكر �سعادًة وت�ازناً، ويبحث عن �سبيل ماأم�ن للخروج من دائرة الرتابة واحلياة النمطية، والنتقال اإلى 
رحاب اأو�سع من التفاوؤل باحلياة والر�سا عن الذات. واأحياناً تتزاحم املهمات املطل�بة يف حلظة واحدة وي�سعر 

املرء باأنه غري قادر على القيام بها؛ لأنه يجد نف�سه منجذباً اإلى اجتاهات عديدة يف اللحظة ذاتها.
اأمام تزاحم املهمات؛ �سببه ت�ستيت الطاقة بعيداً عن مركز املهمات، فعندما  والإح�سا�س بالنزعاج والإحباط 
تتداخل يف وقت واحد من الأوقات مهام فرعية اأو ثان�ية اأخرى؛ تت�ستت الطاقة والرتكيز عن املهمة املركزية 
ويتبدد اجلهد وال�قت الثمني وي�سيطر ال�سع�ر بالقلق والإح�سا�س بال�سياع؛ وي�ؤثر ذلك يف قدرة الفرد على 
الت�ا�سل مع روؤ�سائه ومروؤو�سيه والتعامل مع زمالء العمل وباقي العاملني. واحلل ه� عدم الن�سغال بعيداً 
التي حددها  اأهمية  الأكر  املهام  الي�مي، وعن  العمل  اأجندة  على  الفرد م�سبقاً  التي يحددها  الأول�يات  عن 
على امل�ست�ى الأ�سب�عي، و�سرعة الت�قع بطبيعة ما ميكن اأن يبعده-هذا الظرف الزمني-عن مهماته املحددة 
والعمل على منعها اأو التقليل من فر�س حدوثها؛ بهذا ميكن اأن يلم�س الفرد مدى �سه�لة عملية ا�ستجماع 
طاقته وحتكمه يف ا�ستغالل وقته اأف�سل ا�ستغالل لأداء مهامه، دون حدوث م�سببات ت�ستت الذهن والطاقة، 

وحينها �سيجد الفرد نف�سه عن�سراً فاعاًل و�سيجده املجتمع ع�س�اً نافعاً يجيد اإدارة التعامل بفن >

جملة من 
األخالقيات 
املتفق عليها 

كوصايا لتوفير 
دعائم العمل 

املؤسسي 
الناجح
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