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موقع المجلة على شبكة اإلنترنت
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السلبيين

مراسالت التحرير :توجه المراسالت إلى رئيس التحرير
أو إلى إدارة االتصال المؤسسي
معهد اإلدارة العامة
ص.ب  205الرياض 11141

المقاالت والموضوعات التي تنشر في المجلة
وما تتضمنه من آراء وأفكار تمثل آراء كتابها،
وال تمثل بالضرورة رأي معهد اإلدارة العامة.

رقم الترخيص1356070 :
ردمك1319 -5093 :
رقم اإليداع16/1550 :

في البدء

نطور أنفسنا..
التحديث والتطوير للأف�ضل من �أهم معايري النجاح يف خمتلف املجاالت والتخ�ص�صات ،ويربز هذان
املعياران �أكرث يف جمال الإعالم؛ حيث تت�سارع فيه وترية التطوير والتحديث يف ع�صر ن�شهد فيه قفزات
متتالية للتقنية واالت�صاالت الرقمية ،وظهور �أمناط �إعالمية متطورة.
يف هذا الإطار كانت اخلطوة الأوىل نحو تطوير جملة "التنمية الإدارية" بتحولها ل����ل����إ���������ص��������دار
الإلكرتوين ً
بدءا من هذا العدد نحو تطوير
بدل من الورقي .وتتواىل اخلطوات ً
املحتوى الإعالمي ،وحتديث ال�شكل الفني للمجلة مبا يخدم ر�سالتها ودورها يف
تنمية الفكر الإداري ،وامل�ساهمة يف ن�شر الثقافة الإدارية وفق ر�ؤية معرفية
متعمقة.
يف هذا العدد اجلديد مت �إعادة �صناعة الهوية الب�صرية للمجلة ،وتطوير
الأبواب والأق�سام املختلفة ،و�صناعة حمتوى يتالءم مع املرحلة اجلديدة،
وميتد ليتناغم مع تغري �أمناط االهتمام والبحث والقراءة ،و�شيوع ثقافة
البحث ال�سريع عن املعلومة لدى جمهور املجلة امل�ستهدف؛ على اعتبار
�أن الو�سيلة الإعالمية الناجحة هي من ت�صنع حمتواها احل�صري
املميز من ح ��وارات ،وحتقيقات ،وتقارير ،ودرا���س��ات ،ومقاالت،
�إ�ضافة �إىل املواد اخلفيفة ،مثل الكاريكاتري واملعلومات التقنية،
والإنفوجرافيك وغريها.
ويف هذا اجلانب املهم حر�صت املجلة بهويتها اجلديدة على
ا�ستحداث �أبواب ،وا�ستبدلت ودجمت �أخرى ،وركزت على
امل��واد الإعالمية املتخ�ص�صة يف �شئون الإدارة وفروعها
املختلفة ،و�أب���رزت الإن��ت��اج العلمي للمعهد م��ن امل��ؤل��ف��ات وال�تراج��م
والدرا�سات التطبيقية والبحوث امليدانية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض م�ستجدات ونظريات
ومفاهيم العلوم الإدارية ب�أ�سلوب اعالمي ميزج اجلاذبية والر�صانة واملعرفة مبا يت�سق مع مكانة معهد
الإدارة العامة يف الأو�ساط العلمية الإدارية.
�إن هذا التطوير يف املحتوى وال�شكل الذي ت�شهده جملة "التنمية الإدارية" ي�أتي ً
رغبة من هيئة حترير
املجلة ملواكبة النقلة اجلديدة يف �أن�شطة وبرامج معهد الإدارة العامة ،ولال�ستفادة من �آخر ما تو�صلت
�إليه التقنية احلديثة ،والطرح الإعالمي املتجدد.
فاملجلة عرب تاريخها املمتد لأكرث من  25عام ًا مل تكن جمرد و�سيلة اعالمية تقليدية ،بل كانت وال تزال
�شري ًكا فاع ًال يف حتقيق �أهداف وتطلعات معهد الإدارة العامة عرب مناق�شة وطرح الق�ضايا والإ�شكاليات
الإدارية التي تواجه القطاع احلكومي؛ بهدف �إيجاد حلول لها ،وتفعيل التوا�صل مع اجلمهور الداخلي
واخلارجي كقناة ات�صال وتوا�صل فاعلة ،الأمر الذي يجعل جملة "التنمية الإدارية" تتكيف مع تقدمي
حمتوى مميز ل�شرائح متنوعة من القراء عرب �أدوات �إعالمية خمتلفة ،ووفق طرح مهني متخ�ص�ص يقدم
املعلومات بلغة �إعالمية ر�صينة ،وب�صيغة ع�صرية جديدة ..وفق ًا ملفهوم "نطور �أنف�سنا".
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إحصائية

المواطنون  728.3ألف عامل

المواطنات  498.4ألـف عـامـلـة

إحصائية حديثة :موظفو القطاع الحكومي
أكـثر مـن مليون وربع موظف وموظفة

�أو�ضحت �أح ��دث الإح���ص��اءات ال���ص��ادرة ع��ن وزارة امل��وارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية ب�ل��وغ ع��دد العاملني يف
القطاع احلكومي (�سعوديون وغ�ير �سعوديني) بنهاية
العام 2019م ( )1.226.7مليون عامل ،وو�صل عدد غري
ال�سعوديني نحو � 47.1ألف عامل� 24.8 ،ألف منهم ذكور
و� 22.3ألف منهم �إناث.
وك�شفت الإح�صائيات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
«�ساما» ،عن بلوغ ن�سبة ال�سعوديني العاملني يف القطاع احلكومي
�إىل �إجمايل العاملني يف القطاع حوايل  ،%96.3حيث و�صل عدد
املواطنني بنهاية العام 2019م ما يقارب � 728.3ألف عامل ،وبلغ
عدد املواطنات حوايل � 498.4ألف عاملة.

وح�سب «الإح�صاء» بلغ عدد العاملني يف القطاع اخلا�ص (�سعوديون
وغ�ير ���س��ع��ودي�ين) بنهاية ع��ام 2019م نحو  8.2م�لاي�ين عامل
بانخفا�ض ن�سبته  %4.2عن العام 2018م وتبلغ ن�سبة ال�سعوديني
العاملني يف القطاع اخلا�ص �إىل �إجمايل العاملني حوايل .%20.6
وبالن�سبة للعاملني ال�سعوديني يف القطاع اخلا�ص ،بلغ عدد الذكور
بنهاية العام املن�صرم نحو  1.1مليون عامل بانخفا�ض ن�سبته %1.5
عن العام ما قبل املا�ضي ،يف حني بلغ عدد الإناث ال�سعوديات حوايل
� 600ألف عاملة بارتفاع ن�سبته  %2.8عن ال�سنة ما قبل املا�ضية.
�أما ما يخ�ص العاملني غري ال�سعوديني ،فقد بلغ عدد الذكور بنهاية
العام 2019م حوايل  6.3ماليني عامل بانخفا�ض عن العام 2018م
بن�سبة  ،%5.7وبلغ عدد الإن��اث غري ال�سعوديات نحو  0.2مليون
عاملة بارتفاع ن�سبته  %8.5عن 2018م.

العدد  - 177ربيع اآلخر 1442 -هـ

7

لنلهم العالم بقمتنا

المملكة تنجح في استضافة
قمة مجموعة العشرين..
()G20في الرياض ..قمة تاريخية

�أ�صبحت اململكة العربية ال�سعودية حمط �أنظار العامل منذ �أن ت�سلمت رئا�سة جمموعة الع�شرين يف الأول من دي�سمرب 2019م،
حتى انعقاد اجتماعها الـ  15وقمتها االفرتا�ضية بالريا�ض برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود-يحفظه اهلل-يومي  22-21نوفمرب 2020م ،حتت عنوان "اغتنام فر�ص القرن احلادي والع�شرين للجميع"؛ حيث �شهد
العامل عددًا من التحديات ال�صحية واالقت�صادية والإن�سانية واالجتماعية التي برزت ب�شكل خا�ص مع جائحة "كورونا" التي
و�ضعت عاملنا املعا�صر على املحك و�أكدت على �أهمية التم�سك بالتعاون والوفاء بااللتزامات ،وتعد قمة جمموعة الع�شرين
( )G20التي ا�ست�ضافتها الريا�ض قمة تاريخية على النطاق الدويل كونها الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل العربي،
حيث �إن دول املجموعة جمتمعة ت�شكل ثلثي �سكان العامل ،ومتثل  % 85من حجم االقت�صاد العاملي.
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كاريكاتير خاص بمجلة «التنمية اإلدارية»
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إصدار جديد

أحدث إصدارات معهد اإلدارة العامة

كتـــاب
اإلحصاءالالمعلمي..
خطوة بخطوة
متثل البيانات يف ع�صرنا احلايل قوة كبرية ،ولذلك
ف�إن للعلوم املعنية بها �أهميتها يف كافة جوانب احلياة،
حيث يربز من بني هذه العلوم علم الإح�صاء الذي
ت�ع�ت�م��د ع�ل�ي��ه ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات وخ �ط��ط ك��اف��ة ال ��دول
لتحقيق التنمية يف جميع املجاالت؛ لأنه العلم املعنِي
بجمع البيانات وت�صنيفها وعر�ضها بيانياً بغر�ض
تلخي�صها وحتليلها ثم ا�ستخدامها .ويف �ضوء ذلك
تطور ه��ذا العلم و�أ�سهم يف تطور غ�يره من العلوم،
وعلى �سبيل املثال ف�إن ما ُن�شر عام 2001م حول الك�شف
عن نظرية االنفجار العظيم ب�ش�أن بداية اخللق اعتمد
على ا�ستخدام طريقة �إح�صائية جديدة .وللإح�صاء
ف � ��روع ك �ث�ي�رة وم �ت �ع �م �ق��ة ،ي �ب�رز م �ن �ه��ا "الإح�صاء
الالمعلمي" ال��ذي نقرتب منه عرب �صفحات كتاب
بهذا العنوان� ،أ�صدره معهد الإدارة العامة ،للم�ؤلفني
"جريجوري كوردر" و"ديل فورمان" وقام برتجمته
للعربية د.و�سيم بن �سلمان الن�صري.

ويهدف هذا الكتاب �إىل عر�ض اجلانب املفاهيمي والرتكيز على اجلانب
الإجرائي للإح�صاء الالمعلمي.
ويخطئ من يظن �أن الكتاب يتوجه فقط للقارئ املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون
الإح�صاء؛ حيث ي�ستطيع القارئ الذي ال ميتلك خلفية ريا�ضية عميقة
من فهم اخلطوات ال�ضرورية ومتابعتها لإجراء االختبارات الإح�صائية
التي يتناولها الكتاب ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة القرار النهائي لكل اختبار
�إح�صائي.
وجت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن ك��ل ف�صل م��ن ذل��ك الكتاب يعر�ض للقارئ
مثا ًال تو�ضيحي ًا ،بدء ًا من عر�ض الفر�ضيات الأولية ،مرور ًا بالعمليات
والإج��راءات الإح�صائية ،وانتهاء بالقرار النهائي املتعلق بالفر�ضية،
ويتبع الأمثلة حتليل �إح�صائي مف�صل با�ستخدام الربنامج احلا�سوبي
 .SPSSكذلك يعر�ض الكتاب الأدبيات البحثية التي ت�ستخدم االختبارات
الإح�صائية الالمعلمية ذات العالقة.

العدد  - 177ربيع اآلخر 1442 -هـ
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ترند

أنا «مشغول»..
هل تع ّبر عن الفوضى وسوء اإلدارة؟

ً
م�شغول دون �أن تفعل �أي �شيء»(...حكمة �صين ّية)
«�أال تفعل �شيئاً...خري من �أن تكون
ريا ما ترتدد عبارة «�أنا م�شغول»وما يرادفها ،مثل« :يا رجل واهلل ماين فا�ضي» ،و «ت�صدق ماين قادر �أحك را�سي»...
كث ً
كلمات نتداولها ب�شكل يومي يف �أعمالنا املختلفة ،ومع تكرارها امل�ستمر �صدَّقنا �أننا فع ً
ال م�شغولون ،وك�أننا ال منلك الوقت .فما
تداعيات هذه احلالة ال�سلبية املنت�شرة يف �أو�ساطنا الإدارية؟
حالة دفاعية

ي�ؤكد علماء النف�س �أن عبارة "�أنا م�شغول" هي حالة دفاعية من الوهم
؛تقال ل ُي�شعر بها الإن�سان الآخرين ب�أنه �شخ�صية مهمة ،وذو مكانة
عالية ،ووقته مزدحم؛ وبالتايل يحرمه هذا الوهم من اجللو�س مع
العائلة والأبناء ،وم�شاركة الأحباب والأ�صدقاء ،والتوا�صل االجتماعي.
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،،

الحد من الشبكات االجتماعية

والجوال والصداقات يوفر  3ساعات
إضافية للعمر

تعب عن الفو�ضى و�سوء
فهل �أ�صبحت كلمة "م�شغول" يف وقتنا احلايل ّ
الإدارة ،واالنغما�س يف الأفعال دون فائدة؟

� 3ساعات

ي�ؤكد خرباء الإدارة �أن التوقف عن التفكري يف �أن الإن�سان "م�شغول"
جتعله يجد �أن جدوله اليومي يتقل�ص ب�شكل كبري ،ويتبقى فيه بع�ض
الأ�شياء ال�ضرورية فقط ،وي�صفون "رو�شتة" لعالج هذا الأمر املزعج.
ي�ستهل ه���ؤالء اخل�براء واملتخ�ص�صون ن�صائحهم ب�أهمية تقلي�ص
ت�صفح ال�شبكات االجتماع ّية �ساعة يف اليوم ،ثم تقلي�ص املحادثات
الهاتفية �إيل الن�صف ،وقطع العالقة بهذا ال�صديق �أو ذاك؛ فلي�س
هناك �سوى الإلهاء و�إ�ضاعة الوقت .كل هذه الإجراءات ت�ؤدي بب�ساطة
�إىل �أن ي�صبح الآن لدى الإن�سان � 3ساعات يومي ًا �إ�ضافية يف حياته،
ورمبا يبدو ذلك الأمر �صع ًبا للبع�ض يف البداية ،ولكن حاملا يقرر �أنْ
ي�ضع حدًّا حلالته امل�شغولة واملتوتّرة هذه� ،سيجد الأمر ممك ًنا ،ويكون
قد خطى اخلطوة الكبرية باجتاه تب�سيط يومه وحياته.

املهام "املُ�ش ِت َتة"

كذلك ين�صح اخلرباء بالتخل�ص من املهام امل�شتتة ،مثل املقاطعات
غري ال�ضرورية يف بيئة العمل ،وكتابة تقارير غري مهمة ،وترتيب
اجتماعات ع�شوائية ،واالهتمام املبالغ فيه ب�أمور زمالئك الهام�شية،
واال�ستغراق يف الإمييالت غري املهمة ،واالت�صاالت..وغريها .وهي
املهام التي لها طابع مهام يف العمل ،وتبدو م�ؤثرة ولها عائد حمدود،
لكنها يف احلقيقة لي�ست ذات قيمة يف الإنتاجية.
ويف ال�سياق ذاته ،ن�شرت قناة "�سي �إن بي �سي" الأمريكية تقري ًرا عن
�أ�سباب �سلبية ت�ستدعي �ضرورة التوقف عن �إبالغ الآخرين بعبارة "�أنا
م�شغول" هي كما يلي:
-1التفاخر :فعندما يتحدث ال�شخ�ص عن ان�شغاالته يف العديد
من الأم���ور ،ف�إنه يبعث بر�سالة مفادها" :انظروا �إىل التزاماتي
وم�س�ؤولياتي� .إنني منتج للغاية وناجح ب�شكل كبري"وبهذه الر�سالة،
ي�أخذ الآخ��رون انطباع ًا �أن هذا ال�شخ�ص مزه ًوا ومتفاخ ًرا بنف�سه
ويحاول جذب الأنظار �إليه.
-2اجلميع م�شغول :ال ميثل االن�شغال �أم�� ًرا ح�صر ًيا على �شخ�ص
بعينه ،فالغالبية لديهم م�س�ؤوليات وان�شغاالت ،وال ميكن احلديث عن
�أمور يحاول البع�ض متييز �أنف�سهم عن غريهم .ومن املمكن �أن يكون
االن�شغال ب�شكل دائم عالمة على عدم تنفيذ املهام بكفاءة وح�سن
�إدارة الوقت.

،،

في بعض المجتمعات كلمة «أنا

مشغول» تعني الفشل في إدارة
الحياة

�شخ�صا ما م�شغول للغاية،
-3غلق الأبواب :عندما يرى الآخرون �أن
ً
فمن املمكن جتنب التوا�صل معه ،وهذا ما يف ّوت الفر�ص ويغلق الأبواب
يف وجهه ،وميكن حل هذه امل�شكلة من خالل تف�سري �أ�سباب االن�شغال
بطريقة مهذبة ومقنعة ،مع عدم فقدان التوا�صل معهم.

�س�ؤال مهم

لكن هل من اخلط�أ �أن يكون الإن�سان م�شغوال؟

اجلواب كما يراه خرباء الإدارة :بالطبع ال؛ لأن الأعمال الواقعة يف
ً
م�شغول جدً ا،
فئة �أعمال "الإنتاجية اال�ستثنائية" من املمكن �أن تبقيك
مثل ممار�سة العمل ذي الأثر املرتفع على �أهدافك و�أهداف منظمتك،
والتفكري اخل�لاق ،والتخطيط ،والأعمال ذات ال�صبغة الإبداعية،
واملبادرة ،والأعمال الوقائية "اال�ستباقية" وبناء العالقات ،والتعلم
والتطوير .ومتتاز طبيعة الأعمال يف هذه الفئة ب�أنها مهمة ،لكنها
غري طارئة .هذا يعني �أنك تكون يف حالة متتلك فيها زمام �أمورك،
و"تختار" �أن تفعل الأ�شياء التي ت�صب مبا�شرة يف �أهدافكً ،
بدل من
�أن تبقى "م�ستجي ًبا" للحالة الطارئة؛ لأن العائد املتوقع لهذا الأداء
غري العادي هو احل�صول على الإجناز وحتقيق النتائج.
لذا فالفرق اجلوهري بني �أعمال هذه الفئة و�أعمال الفئات الأخرى،
متاما ،بينما يف حالة الأعمال امل�شتتة
�أنك هنا ت�سعى لعمل ما تود فعله ً
واملهدرة �أنت ترتك الأعمال ت�أتي �إليك ويقت�صر دورك على اال�ستجابة
لها.

�إدارة احلياة

ويف بع�ض املجتمعات ال�صناعية املتقدمة ف���إن كلمة "�أنا م�شغول"
لها تداعيات �سلبية ،ففي ال��والي��ات املتحدة الأمريكية على �سبيل
املثال يعمل الأمريكيون يف املتو�سط � 44ساعة �أ�سبوعيا ،ويف بع�ض
ال�صناعات ي�صل املتو�سط �إىل � 60ساعة يف الأ�سبوع .لكن عندما يبلغ
�شخ�ص الآخرين ب�أنه م�شغول؛ ف�إن ذلك يعني �أن ال�شخ�ص فو�ضوي
غري قادر على �إدارة حياته.
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تواصل اجتماعي

الـعــــــــــــــالـــم ...

و وســـائل التــواصــل االجـتمــاعــي

حقائق وأرقام

المصدر-1:أوبرلوhttps://www.oberlo.com/blog/social-media-marketing-statistics :
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/europe -2
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د.الجوهرة أباالخيل
لـ «التنمية اإلدارية»:

«الوصفات»
الدولية
ال تحدث
التطوير
اإلداري
�أكدت د.اجلوهرة �أبا اخليل �أ�ستاذ الإدارة العامة
امل�شارك مبعهد الإدارة العامة �أن هناك �إجماعاً بني
الباحثني على �أن التوجيه القيادي يعد من �أ�ساليب
تطوير القيادات ،والذي يقوم على العالقة ال�شخ�صية
الفردية (بني املوجه والقائد)؛ لتحقيق املنفعة للقائد
وملنظمته .و�أ�شارت د.اجلوهرة �إىل �أنه ب�شكل عام يعترب
ن�شاط التوجيه والإر�شاد الإداري والقيادي حديثاً
يف اململكة العربية ال�سعودية ،لذا يالحظ يف الآونة
الأخرية �أن القيادات املعينة حديثاً يف الإدارات العليا
يف الأجهزة احلكومية ت�سعي للح�صول على موجهني
خرباء من بع�ض امل�ؤ�س�سات الدولية العريقة.
اجرى الحوار :سامح الشريف
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،،

نعيش وسط

ثورة فكرية ومعرفية
متسارعة
ثورة فكرية
ويف حديثها ملجلة "التنمية الإدارية" �أو���ض��ح��ت د.اجل��وه��رة �أن
م�صطلح "التوجيه" يعد من املفاهيم التي تكررت يف الأدبيات والتي
ترتبط عادة ببيئات التعلم ،وقد انت�شر م�صطلح التوجيه يف نهاية
القرن التا�سع ع�شر؛ بهدف تطوير املهارات وحت�سني �أداء الأف��راد
مبجاالت عدة ،مثل املجال الريا�ضي .وبعد ذلك مت ا�ستخدام م�صطلح
التوجيه الإداري والقيادي يف بيئات العمل واملنظمات احلديثة ،والذي
يرتكز على الأداء والإجناز لدور وظيفي معني ،مثل تطوير القيادات.
ولكن مثل العديد من املفاهيم وامل�صطلحات احلديثة ،ف�إنه ال يوجد
تعريف جامع �شامل للتوجيه القيادي؛ ولعل ذلك يعود �إىل �أننا نعي�ش

،،

التوجيه القيادي

و�سط ثورة فكرية ومعرفية مت�سارعة .ويوجد �إجماع بني الباحثني
على �أن التوجيه القيادي يعترب من �أ�ساليب تطوير القيادات والذي
يقوم على العالقة ال�شخ�صية الفردية (بني املوجه والقائد) لتحقيق
املنفعة للقائد وملنظمته .ه��ذه العالقة تتم من خ�لال العمل على
الأهداف التي حددها القائد واملنظمة ،مع حتديد وفهم االحتياجات
التطويرية للقائد واكت�شاف نقاط القوة وال�ضعف با�ستخدام جمموعة
من الو�سائل ،مثل احلوار ،وتعديل ال�سلوك ،و�أ�سلوب التغذية املرتدة،
و�أ�ساليب الدعم املعنوي واملهني ،وبناء م�ؤ�شرات كمية ونوعية لقيا�س
مدى حتقق النتائج ،و�إ�شراك و�سائل التدخل الأخ��رى عند احلاجة
(مثل :التدريب ،واال�ست�شارة ،والعالج النف�سي).

فهم ال يقدمون حلو ًال للم�شكالت التي تواجه القيادات فقط؛ و�إمنا
ي�شاركون يف احلياة العملية للقيادات؛ حتى ت�صبح قادرة على �إجناز
املهام بفعالية وكفاءة عالية".

خطة عمل
و�أ�ضافت" :ميكن القول ب�شكل عام �إن التوجيه القيادي هو عملية
منهجية تهدف �إىل التطوير (التغيري) �سواء الإدراك��ي �أو العاطفي
�أو ال�سلوكي ،وتي�سري العالقات من خالل التعلم ،وت�صميم خطة عمل
فردية خم�ص�صة لتطوير القيادات وتعزيز قدرة القائد على تنفيذ
العمل املرتبط ب���أدواره الوظيفية احلالية �أو امل�ستقبلية مع االهتمام
ب�شبكة العالقات املهنية� .إذ ًا ،يعمل املوجهون كمي�سرين للقيادات،

موجهون خبراء
و�أ�شارت �إىل �أنه وب�شكل عام يعترب ن�شاط التوجيه والإر�شاد الإداري
والقيادي حديث ًا يف اململكة العربية ال�سعودية؛ لذا يالحظ يف الآونة
الأخ�يرة �أن القيادات املعينة حديث ًا يف الإدارات العليا يف الأجهزة
احلكومية ت�سعي للح�صول على موجهني خرباء من بع�ض امل�ؤ�س�سات
الدولية العريقة املخت�صة بالتوجيه والإر�شاد؛ وذلك يعود لعدم وجود
ما مياثل هذه اخلدمات يف اململكة .هذا على الرغم من ارتفاع تكاليف

سحريا
ليس عالج ًا
ًّ

للمشاكل التنظيمية
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ه��ذه امل�ؤ�س�سات وع��دم فهم املوجهني يف ه��ذه امل�ؤ�س�سات الأجنبية
لل�سياق الثقايف واالجتماعي.
إشارات مباشرة
وعن دور معهد الإدارة العامة يف جمال التوجيه والإر�شاد الإداري-
وخا�صة التوجيه القيادي-قالت" :يف برامج املعهد ذات العالقة
بتطوير القيادات الإداري���ة ،توجد �إ���ش��ارات مبا�شرة و�ضمنية حول
كيفية ممار�سة الإدارة .ولكن ال يوجد يف املعهد ب��رام��ج لت�أهيل
املوجهني �أو املر�شدين وال يوجد وحدة �إدارية متخ�ص�صة تقوم بتقدمي
خدمات التوجيه والإر�شاد للقيادات يف املعهد �أو للقيادات يف الأجهزة
احلكومية؛ لذا �أري �أهمية الرتكيز على هذا الن�شاط يف املعهد من
منظور متكامل ع��ن طريق دم��ج ه��ذا الن�شاط م��ع الإ�سرتاتيجية
والإج���راءات والعمليات ،وتدريب املُوجهني ومنحهم ال�شهادات �أو
الرتاخي�ص .كما �أري �أهمية د َْمج التوجيه مع تغيري الثقافة التنظيمية،
حيث �إن التوجيه يعترب ا�ستثمار ًا يف حتقيق التم ُّيز .ولكن من الأهمية
الإ���ش��ارة �إىل �أن تطوير ثقافة توجيه �أو �إر���ش��اد م�ستدامة ،يتطلب
معاجلة التحديات التي تتعلق بالأنظمة ال�ضمنية والتي تقف يف طريق
ثقافة التوجيه والإر�شاد .هذه الثقافة تت�سم بالقدرة على التح ُّويل
وتعديل ال�سلوك الإداري وال�سلوك الفردي ،وبالتايل تعديل لأ�سلوب
وطريقة العمل ال�سائدة".
القيادات الشابة
ولفتت د.اجلوهرة �أبا اخليل �إىل �أنه من ال�صعوبة تقدمي ن�صيحة
�أو م�شورة للقيادات ال�شابة يف جمال التوجيه والإر�شاد و�إخبارهم
مبا يجب ،وماال يجب عليهم القيام بفعله؛ لكيال �أقع يف "م�صيدة
امل�شورة"ولكن �أ�ستطيع القول �إن التوجيه القيادي ال ميكن �أن يكون
عالج ًا �سحر ًّيا لكل امل�شكالت التنظيمية التي تواجه القائد.
كاف لإحداث التغيري اجلوهري للمنظمة
فالتوجيه يف حدِّ ذاته ،غري ٍ
�أو ملعرفة كافة مفاتيح القيادة الفعالة ،ولكن من املهم القيام بدمج
ك�شرط جوهريٍّ لنجاح املنظمة ،بجانب
التطلعات الفردية والتنظيمية
ٍ
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احل�صول على التدريب املكثف واال�ستفادة من خ�برات ومعارف
القيادات ال�سابقة؛ من �أج��ل التعامل مع بيئة العمل املتغرية وغري
امل�ؤكدة واملعقدة والغام�ضة.
ممارسات قيادية
و�أ�شارت �إىل �أن االهتمام بن�شاط التوجيه القيادي والإداري ب�شكل
عام يعترب حديث ًا يف املنظمات العامة ،والذي �أ�صبح مع مرور الوقت
من املمار�سات القيادية املهمة لتطوير القادة ،والذي انعك�س على منو
هذا الن�شاط ك�سلعة جتارية .ومن الهيئات املهنية املعروفة يف التوجيه
والإر�شاد :االحتاد الدويل للتوجيه ،ومعهد ت�شارترد ل�ش�ؤون املوظفني
والتنمية ،ورابطة التوجيه ،واملجل�س الأوروب��ي للإر�شاد والتوجيه،
ومركز التوجيه والإر�شاد الدويل.
وتابعت" :وبالرغم من �أنني �أعترب هذه امل�ؤ�س�سات العاملية رائدة يف
جمال التوجيه والإر�شاد ولها م�ساهمات كبرية يف تطوير القيادات،
وقد تلتزم باملعايري وال�ضوابط املهنية والأخالقية� ،إال �أنني يف الواقع
�أ�شك َ
بع�ض ال�شيء ب�ش�أن فائدة الو�صفات العاملية يف التوجيه الإداري
والقيادي التي قد تنتهج "مقا�س ًا واح��د ًا للجميع" ويف قدرتها على
�إح��داث التغيري والتطوير املطلوب ونقل املعرفة �إىل واق��ع ممار�سة
العمل القيادي يف �سياقات خمتلفة .وذلك يعود �إىل �أن التوجيه (�أو
االر�شاد) كن�شاط تنظيمي مرتبط ب�سياق اجتماعي حمدد ويت�أثر
بالعمليات االجتماعية والثقافية املحيطة ،هذا بجانب �أن هذا التوجيه
القيادي يقدم بلغة �أخرى .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ه�ؤالء املوجهني
الأج��ان��ب قد تتاح لهم فر�صة االط�لاع على معلومات ح�سا�سة عن
املنظمات املحلية؛ لذلك ف�إنني �أري �أهمية توطني مهنة التوجيه
والإر�شاد ،وعلى وجه اخل�صو�ص التوجيه الإداري والقيادي؛ حيث
�إن ذلك يعترب مطلب ًا اقت�صادي ًا واجتماعي ًا ،ويجب �أن يكون عن�صر ًا
رئي�س ًا و�أولوية �أوىل على ر�أ�س �أولويات �أق�سام املوارد الب�شرية .كذلك
ف�إن توطني مهنة التوجيه والإر�شاد يقلل من هيمنة املوجهني الأجانب
يف املنظمات املحلية ،ويقلل من التكاليف املادية؛ وبالتايل ي�سهم يف
متكني املوجهني املهنيني املحليني".

مقــــال
ثقـــــــافــة

اإلعالميون والذكاء االصطناعي

أ lkw,v.منصور العتيبي
رئيس التحرير
مدير اإلتصال المؤسسي
معهد اإلدارة العامة

يكمن التحدي احلقيقي اليوم �أمام الإعالميني ،و�ص ّناع املحتوى الإعالمي يف كيفية مواكبة الكم الهائل من
تطبيقات الذكاء اال�صطناعي التي باتت على نحو متزايد واق ًعا يف املجال الإعالمي ،كا�ستخدام الروبوت يف
�صناعة املحتوى ،وحتليل البيانات ،ومن�صات البيانات املفتوحة ،والت�سويق "الروبوتي" ،و�إعالم "الدرون".
حيث ي�شري العديد من اخلرباء واملتخ�ص�صني �إىل �أن عدد ًا من املجاالت الإعالمية �شهدت طفرة يف جمال
الذكاء اال�صطناعي ،ومنها على �سبيل املثال �أمتتة التقارير ال�صحفية كما فعلت �صحيفة "وا�شنطن بو�ست"
الأمريكية عندما ا�ستعانت بروبوت مرا�سل يدعى "هليوغراف بوت" لإنتاج �أكرث من  800تقرير �صحفي
تتعلق باالنتخابات الأمريكية عام 2016م .وكذلك ما �أتاحته خوارزميات الذكاء اال�صطناعي بتوقع �أن تكون
املناف�سة االنتخابية 2020م بني "ترامب" و"بايدن" حادة ،و�أن عدد الناخبني �سيكون متقار ًبا بني الطرفني
بعك�س ما �أظهرته ا�ستطالعات الر�أي التقليدية بوجود فارق كبري بينهما.
كما �أن اقرتاح و�إن�شاء الق�ص�ص الإعالمية هي من املجاالت التي دخلت فيها التطبيقات الذكية ،حيث قامت
�شركة "فورب�س" بتجربة نظام "بريتي" الذي ي�ساعد يف اق�تراح مقاالت ومو�ضوعات للتغطية الإعالمية
بالإ�ضافة اىل تو�صيات جلعل العناوين �أكرث جاذبية مع اقرتاح ال�صور املنا�سبة لها .كذلك تعد ميزة ال�سرعة
يف جمع البيانات من �أهم الطفرات ومكا�سب ا�ستخدام الربجميات الذكية ،فقد ا�ستخدمت وكالة "رويرتز"
التعلم الآيل لبناء وحتديث ت�صورات البيانات والو�صول �إليها ب�سرعة مذهلة.
�إ�ضافة اىل ذلك ف�إن ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي ي�ساعد ب�شكل ف ّعال يف املجال الأخالقي ملهنة الإعالم،
خ�صو�ص ًا فيما يتعلق مبحاربة الأخبار الزائفة وامل�ضللة ،من خالل برجميات متخ�ص�صة كربنامج "بوت
�سالير" املتاح للجمهور والإعالميني لك�شف ح�سابات "تويرت" الوهمية ،وتطبيق "�سمارت نيوز" لت�صفية
الأخبار الزائفة.
وبالرغم من تلك املزايا ال�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف �صناعة االعالم ،تظل هناك بع�ض التحديات يف
هذا ال�صدد ،والتي �أرى �أن من �أبرزها هو االفتقار �إىل الإبداع يف بناء الق�ص�ص الإعالمية؛ و�أق�صد بذلك
�أن خوارزميات الذكاء اال�صطناعي قد تعجز عن ا�ستلهام مهارات الإبداع التي يتميز بها العقل الب�شري.
فبع�ض التطبيقات تواجه �صعوبات �أمام املو�ضوعات امل�ستجدة ذات البيانات املحدودة ،بينما يف املقابل ميكن
للإعالمي من كمية حمدودة من البيانات �أن يبتكر ق�ص�ص ًا وتقارير ويقوم بتحليلها ب�شكل �إبداعي؛ لقدرته
على الربط واملقارنة بني املو�ضوعات والبيانات من عدة م�صادر قد ال تكون متاحة على �شبكة االنرتنت.
وي�ضاف �إىل ذلك �أي�ض ًا مع�ضلة قد تواجه الإعالميني ،هي �إمكانية حتيز البيانات التي تواجهها ال�صحافة
امل�ستعينة �أو املعتمدة على الذكاء اال�صطناعي ،فقد يت�سرب التحيز �إىل هذه اخلوارزميات من خالل �إعداد
البيانات وجمعها .كالتحيز من خالل التمييز بني الأ�شخا�ص على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س �أو الإعاقة �أو
غريه .كما حدث يف �أحد التقارير ل�صحيفة "اجلارديان" الربيطانية حني قام النظام املعتمد على الذكاء
اال�صطناعي باخللط بني مطربتني ذواتا ب�شرة �سمراء ،حيث مل ي�ستطع التفرقة بينهما ب�سبب لون الب�شرة
الداكنة.
ويف �ضوء ذلك كله ف���إن ت�أهيل الإعالميني ودفعهم ال�ستخدام وتقبل تطبيقات الذكاء اال�صطناعي يف
املجال الإعالمي ق�ضية ذات �أهمية بالغة ،بل وحتمية؛ ب�سبب الت�سارع التقني الهائل وا�ستخدامات الذكاء
اال�صطناعي ب�شكل وا�سع ،خ�صو�صا �إذا ما تبني له�ؤالء الإعالميني املكا�سب املرتتبة على ا�ستخدامهم تلك
واع.
التطبيقات والتي �ست�سهم يف حت�سني �أدائهم ب�شكل كبري ،ال �سيما �إذا مت التعامل معها ب�شكل ٍ
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الوظائف

أهم الوظائف أو المهارات المطلوبة
في سوق العمل2021م
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الحكومة اإللكترونية ُتحفز على إصالح عيوب اإلدارة

«البيروقراطية»

بريئة أم متهمة؟ ..أين الخلل؟

�إن كانت البريوقراطية هي " الروتني الإداري" كما يقال ،وهي طريقة لتنظيم جمموعة من النا�س يعملون معاً من
خالل حتديد �أدوار اجلميع �ضمن ت�سل�سل هرمي يتمتع بقيادة قوية ،حتت الإ�شراف والرقابة .يربز ال�س�ؤال� :أين اخللل
�إذن؟ وملاذا ال�سمعة ال�سيئة ت�صاحب مفردة "البريوقراطية"؟ و�إىل �أي مدى يقتل العمل الإداري روح املبادرة والتطوير
لدى املنظمات والأفراد ويجعلهم يلقون باللوم على الأنظمة عند كل ف�شل؟ وهل معظم الأجهزة احلكومية تعمل بالنهج
البريوقراطي الروتيني؟ وهل تف�شى هذا النهج الإداري لي�صل �إىل ثقافة ومنط حياة يف املجتمع؟
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معارضون:

مؤيدون:

إلصالح ماأفسدته

يجب التخلص من البيروقراطية

البيروقراطية ضحية ممارسات

«بيروقراطية اإلدارة» نشأ علم

للقضاء على الفساد

اإلداريين الخاطئة

التغيير أو اإلدارة المعرفية
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تهرب املوظفني من امل�سئولية

يحدد الأمل���اين «ماك�س ف��ي�بر»�-أح��د م�ؤ�س�سي
علم االج��ت��م��اع احل��دي��ث و�إدارة امل�ؤ�س�سات
العامة-مو�ضوع البريوقراطية ،على الرغم
من �أنه كان متم�سك ًا بهذا النهج للعمل الإداري
ال��ب�يروق��راط��ي �إال �أن��ه يعلم وي���درك �سلبياته
وانعكا�ساته على الأف���راد من حيث مت�سكهم
احلريف ببنود اللوائح ،واكتفائهم باحلد الأدنى
من الأداء املطلوب ،وتولد ثقافة التهرب من
اتخاذ ال��ق��رارات وامل�س�ؤولية ،وبحث البدائل
املحدودة �ضمن ن�ص القوانني واالنظمة.
ويف الإط����ار ذات���ه ي��رى ال�بري��ط��اين «ه��ارول��د
ال���س��ك��ي»-ع��امل االج��ت��م��اع ال�ب�ري���ط���اين�-أن
ال��ب�يروق��راط��ي��ة ح��ال��ة ت�صل �إل��ي��ه��ا املنظمة
وي�صعب تعديلها حتى ل��و ت��ع��ار���ض ذل��ك مع
م�صالح ح��ي��وي��ة ال تقبل امل��ن��اق�����ش��ة .ف��ه��ي يف
حتليله تعك�س حالة من حاالت �إ�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة .وب��ال��ت��ايل ف����إن املوظفني ال يعنيهم
حتقيق الإدارة �أهدافها ،بل كل همهم التهرب
من امل�سئولية والتقيد بن�صو�ص اللوائح كما هي
متام ًا دون �أي مرونة ،حتى لو كان ذلك على
ح�ساب امل�صلحة العامة.

تعار�ض القرارات الإدارية

وتوجه الكثري من االنتقادات مفادها �أن طبيعة
النظام البريوقراطي الروتيني ،وغياب التن�سيق
ت�سبب يف تعار�ض القرارات الإدارية مع قرارات
جهات �أخرى موازية؛ ب�سبب مركزية القرار يف
كل جهة ،يف الوقت الذي يفرت�ض به �أن تتكامل
اجلهود فيما بينها .هنا يطرح خرباء الإدارة
ومم��ار���س��وه��ا املكننة وال��رب��ط الآيل كبداية
الطريق للق�ضاء على البريوقراطية ب�شكل نهائي
يف الإدارات العامة ،و�صوال �إىل �إن�شاء ما يعرف

،،

و�ضمان �صقل وتطوير قدرات ومهارات القوى
البنك الدولي:
العاملة يف ه��ذه املنظمة ..فلماذا التم�سك
ً
العالم يواجه حاليا تحديات بالبريوقراطية �إن كانت بهذا ال�سوء؟
الثورة الصناعية الرابعة
والذكاء اإلصطناعي
وذكاء األعمال وترهل
العمل الحكومي

باحلكومات الإلكرتونية التي ت�ؤمن الربط بني
املنظمات العامة ،وتنظم الإدارة فيها ،وترفع
ج���ودة �إنتاجيتها ب�شكل ع��ام وت�ضمن �إن��ه��اء
معامالت املراجعني ب�أقل جهد و�أ�سرع وقت؛
الأم��ر الذي �سي�ؤدي �إىل الق�ضاء على الرتهل
والف�ساد الإداري ،وي�سهم يف تخفيف ال�ضغط
على املرافق والطرقات ويخفف زحمة ال�سري
التي تنتج ع��ن ال�ت�ردد امل�ستمر على ال��دوائ��ر
والوزارات ،وتعار�ض القوانني الداخلية وغياب
التن�سيق.

تقتل الطموح وتعقد الأنظمة

وع��ل��ي��ه ف����إن ك��ان��ت ال��ب�يروق��راط��ي��ة يف العمل
الإداري تقتل الطموح ،وت�ضخم وتعقد الأنظمة
والإج���راءات وال تقبل املرونة وال نقل الأدوار
وال�صالحيات ،وتطيل م�سار العمليات الداخلية
للمنظمة ،وت��رف�����ض ف��ك��رة تطبيق امل��ع��رف��ة
الإداري��ة ،وتلغي فكر الإن�سان و�إعطائه فر�صة
التغيري والتطوير واالبتكار ،وتربطه مبا تن�ص
عليه القوانني والإجراءات حرفي ًا ،وال ت�سمح له
بتطوير وحتديث واق�تراح طرق �أخرى تنا�سب
التطور املعريف والتقني وحتقق �أعلى درجات
ج���ودة الأداء واال���س��ت��خ��دام الأم��ث��ل ل��ل��م��وارد

�إ�صالح ما �أف�سدته البريوقراطية

ولإ���ص�لاح م��ا �أف�سدته بريوقراطية الإدارة؛
ن�ش�أ علم ما ي�سمى ب���إدارة التغيري �أو الإدارة
امل��ع��رف��ي��ة ،وال��ت��ي ميكن �أن تُعنى با�ستغالل
اخلربات الرتاكمية ال�سابقة لدى الأفراد خالل
عملهم الإداري بنهج بريوقراطي وتلخي�ص
جتاربهم ومرئياتهم و�إعطاءهم فر�صة التوقف
عن العمل ح�سب بنود النظام واالنتقال �إىل
العمل على �إ�صالح وتطوير بنود النظام و�إعادة
ت�صميم العمليات ،وتقليل مراحلها ومتطلباتها،
وب�ضمان عدم الإخ�لال بالأهداف وامل�سارات
الأ�سا�سية للعمل الإداري ثم العودة مرة �أخرى
�إىل العمل ح�سب البنود املتطورة واحلديثة.
وب��ال��رغ��م م��ن �أن ب��ع�����ض م����دراء املنظمات
«القدامى» ت�شبعوا بالبريوقراطية على مدى
�سنوات طويلة ي�صعب عليهم �أن يقتنعوا بالنقلة
النوعية التي �ستن�ش�أ من تفعيل ثقافة التغيري
وانتهاء البريوقراطية.

التخل�ص من براثن البريوقراطية

وبح�سب تقرير حديث للبنك ال���دويل �صدر
عام 2020م ،ف�إن العامل يواجه حالي ًا حتديات
مل ي�سبق لها مثيل منذ نهاية احل��رب العاملية
الثانية ،وهي لي�ست ناجتة عن جائحة كوفيد
 19ف��ق��ط ك��م��ا ي��ظ��ن ال��ب��ع�����ض ،فاحلقيقة �أن
ك��ورون��ا ك��ان فقط الق�شة التي ق�صمت ظهر
البعري ،و�إال ف�إن بوادر الأزمة ظهرت مع ظهور
الثورة ال�صناعية الرابعة ،والذكاء اال�صطناعي
وذكاء الأعمال والرقمنة؛ ولذا ف�إن العديد من
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القطاعات احلكومية واخلا�صة يف العامل تتجه
حالي ًا �إىل التخل�ص من ترهل العمل املكتبي
«البريوقراطي» ،وتقلي�ص م�ستمر للعاملني يف
قطاعات اخلدمات التقليدية التي ميكن �أن
تقوم بها التقنية وتفريغ �أولئك العاملني لأداء
مهام �أك�ثر �أهمية ت�ضيف قيمة لالقت�صاد،
و�أ�صبحت ،وفق ًا لتقرير البنك الدويل ،برامج
ذك��اء الأع��م��ال ( )BIالتي تقوم باخت�صار
م�سافات طويلة من اجلهد الب�شري التقليدي
و�أ���ص��ب��ح ا���س��ت��خ��دام الآالت ال��ذك��ي��ة
�أم���ر ًا م���أل��وف�� ًا بعد �أن ك��ان عم ًال
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي�� ًا .وع��ل��ى اع��ت��ب��ار
�أن العمل الإداري ال��ذي
ت�ترب��ع ال��ب�يروق��راط��ي��ة
ع��ل��ى ر�أ���س��ه ال يذهب
بالآمال والطموحات
ب������ع������ي������د ًا ،ق����ام����ت
م��دي��ن��ة «���س��ي��دين» يف
�أ�سرتاليا ،على �سبيل
امل��ث��ال بت�شغيل ميناء
«ب���وت���اين» ب��ال��ك��ام��ل من
خ��ل�ال �آالت ذك���ي���ة ت��ق��وم
ب�شحن احل���اوي���ات العمالقة
وتفريغها ،وتقوم «الروبوتات» بكثري
من الأعمال التي يقوم بها الإن�سان ،ويف
املناجم الأ�سرتالية كذلك ب��د�أ االعتماد على
الأجهزة الذاتية والآالت التي تقوم بنقل املواد
اخلام �إىل �شاحنات ،وهي بدورها تو�صلها �إىل
ق��ط��ارات ال�شحن يف امل��وان��ئ م��ن دون تدخل
ال��ع��ام��ل ال��ب�����ش��ري .ويف «ن�ي�روب���ي» مت �إدخ���ال
نظام �آيل لإدارة خدمة العمالء يف م�صلحة
املياه وال�صرف ال�صحي ،وهو نظام �إلكرتوين
يتلقى �شكاوى العمالء ،وي�ساعد املديرين على
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تعطيل العمل

اإلداري وهدر الموارد
بسبب العقول التي تدير
العمل بطريقة سيئة

�إ�سناد حلها �إىل موظف معني ،ثم يتتبع خط
�سري م��راح��ل احل��ل ،ويخطر العميل ب�أحدث
امل�ستجدات عرب الر�سائل الهاتفية الق�صرية؛
ونتيجة لذلك زاد معدل حل امل�شاكل مبقدار
ال�ضعف ،فيما تقل�ص الوقت الذي ي�ستغرقه حل
امل�شكلة بن�سبة .%90

البريوقراطية بريئة �أم متهمة؟
ويرى الكثري من املتخ�ص�صني وخرباء الإدارة
�أنه يف حال مت التخل�ص من �آلية البريوقراطية
ومفهومها �سيتم الق�ضاء على الف�ساد ،وتعطيل
امل�شاريع ،وتخفيف الأعباء املالية ،وتكاليف
الت�شغيل عن كاهل املنظمات؛ مما ميكٍ ن من
ادخار امليزانية �إىل م�شاريع نوعية وا�ستثمارية،
وميكن للحكومة الإلكرتونية زيادة قدرة املالية
العامة للمنظمات ،واحلد من الت�سربات يف
الإن��ف��اق ،وحت�سني ال�شفافية ،وبعد
�أن كانت البريقراطية يف بداية
ال��ث��ورة ال�صناعية �إح���دى
احل��ل��ول التي اعتمدوها
يف �إدارة الإنتاج ،ورمبا
ك��ان��ت احل���ل الوحيد
ل��ت�����س��ي�ير �أم����وره����م
الإداري���ة ،حتولت يف
زمن ثورة االت�صاالت
واملعلومات �إىل عبء
ثقيل يجب التخل�ص
منها و�سبب ًا يف تعطيله،
ب��ع��د �أن وف����رت التقنية
وثورة االت�صاالت ،والأنظمة
ال��ذك��ي��ة ك���ل ع��ن��ا���ص��ر و�آل���ي���ات
تطوير الإدارة وتفعيل الإنتاج .وعلى
اجل��ان��ب الآخ���ر م��ن النقا�ش ي��رى �آخ���رون
�أن البريوقراطية تنظيم �إداري ب���ريء من
ممار�سات الإداري�ي�ن اخلاطئة يف املنظمات
املختلفة ،و�أنها تنظيم جيد يو�ضح امل�س�ؤوليات
واملهام ،و�أن ال�سلبيات التي اعرتتها من تعطيل
للعمل الإداري وهدر للموارد؛ هي ب�سبب العقول
القائمة على العمل الإداري بها ،م�ؤكدين �أن
البريوقراطية� ،ضرورية ،ولكن تتم �إدارتها
بطريقة �سيئة.

مقــــال

أهمية البيروقراطية!
ظهرت البريوقراطية يف العديد من احل�ضارات القدمية ،كاحل�ضارة ال�صينية ،وامل�صرية ،والرومانية؛ وقد برز هذا النوع من التنظيم
لتحقيق �أهداف وغايات حمددة ،ومل يظهر من �أجل الرغبة يف التنظيم من �أجل التنظيم ذاته .لقد �أدركت هذه احل�ضارات �أن التنظيم
البريوقراطي هو املفتاح الرئي�سي للنجاح وحتقيق الأهداف ،وهو الأمر الذي م ّكن قدماء ال�صينيني من حتقيق م�ستويات متقدمة
من الإجنازات احل�ضارية واحلفاظ على ترابط الإمرباطورية املرتامية الأطراف ،عن طريق البريوقراطية املعتمدة على االختبارات
املكتوبة؛ الختيار كبار موظفي اخلدمة املدنية يف الدولة .كما مت ّكن قدماء امل�صريني من بناء الأهرامات؛ ب�سبب البريوقراطية.
كذلك �سيطر اجلي�ش الروماين على م�ساحات �شا�سعة من العامل؛ نتيجة اعتماده � ً
أي�ضا على التنظيم البريوقراطي .وبالطبع ال ميكن
مقارنة هذا التنظيم التقليدي للإدارة والعمل بالبريوقراطية احلديثة الفاعلة،
على الرغم من ت�أثريه الوا�ضح يف تلك احل�ضارات.

للبريوقراطية يف الع�صر احلديث الدور الأبرز يف منو وتطور القطاعني العام واخلا�ص
يف احل�ضارة الغربية ،ولعل املثال الأبرز للتنظيم البريوقراطي احلديث يف القطاع العام
هو جناح الدولة الأملانية يف بناء م�ؤ�س�ساتها املختلفة وفق هذا التنظيم .وقد �ألهم هذا
النجاح املنقطع النظري عامل االجتماع الأملاين "ماك�س فيرب" من �أجل حتديد العنا�صر
املثال ّية للبريوقراطية احلديثة ،والتي ال يكاد يخلو منها �أي مرجع علمي رئي�سي يف
جمال علم االجتماع التنظيمي وجماالت الإدارة املختلفة .ومن �أهم ال�سمات التي متيز
البريوقراطية احلديثة عن البريوقراطية التقليدية-التي برزت يف احل�ضارات القدمية-
هي �أنها نظام �سلطة قانوين عقالين يف�صل بني املركز الوظيفي وبني �شاغره من خالل
�إتباع الأنظمة الر�سم ّية واالعتقاد ب�أهميتها .كما �أن الوالء وال�شرعية يف املنظمة احلديثة
لي�س للأ�شخا�ص بل للقوانني الر�سمية املكتوبة .وال�سلطة يف النظام البريوقراطي احلديث
هي �سلطة تراتبية بناء على اخلربة �أو الكفاءة �أو االثنني م ًعا ،وهي �سلطة تنظيمية ت ُِول
د.عبدالله llمسفر الوقداني
التخ�ص�ص �أهمية كبرية .وقد �أو�ضح "ماك�س فيرب" �أن البريوقراطية نظام معريف يف
الوقت نف�سه؛ حيث تتميز باملعارف التقنية التي متيز العاملني يف املنظمة؛ مما ي�سهم يف
أستاذ علم االجتماع التنظيمي المشارك
ال�سرعة والفعال ّية لإجناز الأعمال املناطة بهم.
قطاع السلوك التنظيمي
وللبريوقراطية احلديثة �أهمية يف املنظمات العامة واخلا�صة ،وهي �أهمية ت��زداد مع
معهد اإلدارة العامة
تقدم املجتمع وزيادة الكثافة ال�سكانية؛ فمن امل�ستحيل على احلكومات تقدمي اخلدمات
ملواطنيها دون اللجوء للنظام البريوقراطي .وهو الأمر الذي ينطبق على جميع املنظمات
الربح ّية التي تعتمد يف تعامالتها املختلفة على البريوقراطية ،وذلك من خالل وجود نظام يحدد ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات بو�ضوح ويف�صل بني امللكية
اخلا�صة وممتلكات املنظمة ،ويعتمد على التعيني يف املنا�صب بناء على اخلربة وامل�ؤهالت ونحو ذلك من ال�سمات التي حتقق ال�سرعة والدقة والإجناز،
بغ�ض النظر عن االعتبارات العاطفية واجلوانب ال�شخ�صية.
وبالرغم من �أنه من ال�سهولة ت�سليط �سهام اللوم والنقد على البريوقراطية ،خا�صة يف القطاع احلكومي ،كما ي�شيع كث ًريا يف ال�صحف وغريها؛ بذريعة
�أنها �سبب تعطيل الأعمال ،لكن من ال�صعوبة على املنتقدين تقدمي بديل ف ّعال لإدارة الأعمال يف املنظمات العامة واخلا�صة .ويف حقيقة الأمر يعود
عموما �إىل عدم االلتزام باالعتبارات الرئي�سية للبريوقراطية ،كالتعيني والوالء الإداري؛ بنا ًء على
�أحد �أهم �أ�سباب تعطيل الأعمال يف املنظمات ً
العالقات ال�شخ�صية واالجتماعية وعدم الف�صل بني الأ�شخا�ص وبني الأنظمة الر�سم ّية التي حتكم �سري العمل ونحو ذلك من العوامل املكونة بطبيعتها
للف�ساد التنظيمي.
وللبريوقراطية �أهمية كبرية يف الع�صر احلديث؛ لأنها حتد من الفوارق االجتماعية واالقت�صادية بني العاملني يف املنظمة ،وهي ما �أ�سماه ماك�س
فيرب بـ" ."leveling of economic and social differencesوهذا غري م�ستغرب؛ لأنها يف الأ�صل نظام قانوين عقالين يعتمد يف جوهره الكفاءة
وامل�ساواة �أو ح�سب تعبري "فيرب" �إتاحة الفر�ص للجميع للتوظيف " "universal accessibility of officeبغ�ض النظر عن اخللفيات االجتماعية
للمتقدمني للعمل .فلي�س هناك مميزات موروثة �أو اعتماد على احلاالت الفرد ّية يف �أداء العمل ،بل هناك تعيني �أ�سا�سه اجلدارة وامل�ساواة التامة �أمام
�سلطة القانون.
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دراسات

 14دور ًا مهم ًا و 15تحدي ًا بارز ًا في مواجهة جائحة «كورونا»

بحث:

الذكاء االصطناعي
وإدارة األزمات
تابعنا جميع ًا كيف �أن ال�صني ا�ستطاعت من خالل اال�ستعانة بتطبيقات الذكاء اال�صطناعي ،كالروبوتات �أن حتد
من تف�شي فريو�س كورونا وال�سيطرة عليه .كذلك ف�إن �شركة  Blue Dotالكندية النا�شئة يف جمال تقنية الذكاء
اال�صطناعي ،كانت �أول من تنب�أ بانت�شار هذا الفريو�س .ويتوقع املتخ�ص�صون �أن هذه التقنية الواعدة �ستكون العامل املهم
يف تطوير لقاح فعال لهذا الفريو�س .ويف �ضوء ذلك ،مل يكن من امل�ستغرب �أن يراهن اخلرباء على الذكاء اال�صطناعي
يف �إدارة الأزمات ال�صحية والوبائية ،ك�أزمة كورونا .وهو الأمر الذي ا�ستلهمه د.جعفر �أحمد العلوان يف بحثه املن�شور
يف جملة «الإدارة العامة» ال�صادرة عن معهد الإدارة العامة� ،ضمن عدد خا�ص حول هذه اجلائحة.من خالل ر�صد
الأدبيات املختلفة؛ ي�سلط هذا البحث ال�ضوء على هذا املو�ضوع املهم من زاويتني� :أوالهما تتعلق بالرتكيز على �أبرز
الأدوار التي ميكن �أن ي�ؤديها الذكاء اال�صطناعي يف �إدارة هذه الأزمة ،والثانية حتدد �أبرز التحديات يف هذا ال�صدد.
�إ�ضافة �إىل الإطار النظري اخلا�ص ب�إدارة الأزمات.
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«بلو دوت» الكندية

أول َمن تنبأ بانتشار

الفيروس باستخدام
الذكاء االصطناعي

وقد تو�صلت نتائج البحث �إىل �أن للذكاء
اال�صطناعي يف مرحلة ما قبل حدوث
الأزمة � 3أدوار مهمة هي :دعم تفاعل
اخلرباء ،والتنب�ؤ بالأزمات ،والتدريب،
برز من بينها دوران فقط فيما يتعلق

،،

الذكاء االصطناعي

يصطدم بالحوكمة

والتحديات البشرية
والتقنية واألخالقية

ب�أزمة كورونا وهما :التنب�ؤ بالوباء،
والتدريب .ويف املقابل خل�ص الباحث
�إىل حتديد � 8أدوار للذكاء اال�صطناعي

 3مراحل

يف مرحلة اال�ستجابة لأزمة كورونا وهي :اال�صطناعي يف �إدارة �أزمة كورونا على

في�شري د.العلوان �إىل �أن �إدارة الأزمة الت�شخي�ص املبكر ،واكت�شاف العالج ،النحو الآتي :حتديات احلوكمة وتت�ضمن
تتعلق بكيفية التغلب عليها بالأدوات واكت�شاف اللقاح ،وتنب�ؤ انت�شار الوباء ،امل�ساءلة ،وال�شفافية ،وال�سالمة ،والأمن
العلمية والإدارية املختلفة ،وجتنب وتتبع انت�شاره ،والتدريب ،ومكافحة ال�سيرباين .وحتديات ب�شرية ت�شمل قلة
�سلبياتها ،واال�ستفادة من �إيجابياتها .الإ�شاعات ،وتقليل عبء العمل.

وعي بع�ض املواطنني واملقيمني ،وندرة

وبالرغم من اختالف الباحثني واخلرباء وخل�ص البحث �ضمن نتائجه �إىل �أن التخ�ص�صات ،وحمدودية اخلربات
يف ت�صنيف مراحل �إدارة الأزمات؛ �إال �أن توليد املعارف ،ون�شرها هما �أبرز �أدوار واملهارات ،و�صعوبة التدريب� .أما
الباحث يتبنى ت�صنيفها وفق  3مراحل الذكاء اال�صطناعي يف مرحلة ما بعد بخ�صو�ص التحديات التقنية فتتمثل يف
هي :مرحلة ما قبل الأزمة ،ومرحلة انتهاء الأزمات ب�صفة عامة .ونظر ًا جودة البيانات ،وقلة جمموعات البيانات
اال�ستجابة للأزمة ،ومرحلة ما بعد ال�ستمرارية �أزمة جائحة كورونا و�أنها املوحدة ،والدقة يف الت�شخي�ص ،وفاعلية
الأزمة.

مل تنته بعد؛ فقد توقع د.العلوان  4الذكاء اال�صطناعي يف اكت�شاف العالج
�أدوار للذكاء اال�صطناعي خالل هذه واللقاح .وبالن�سبة للتحديات الأخالقية

م�صفوفة املراحل والأدوار

املرحلة كالتايل :تقييم �أثر الوباء ،فهي :اخل�صو�صية ،والثقة ،والتحيز.

وقد �أجرى الباحث حتلي ًال مهم ًا للأدبيات والتعلم ،وتقييم خمرجات �إدارة الوباء ،ويف �ضوء هذه النتائج يبدي د.جعفر
العلوان عدد ًا من التو�صيات والتي
ذات العالقة بالذكاء اال�صطناعي و�أزمة والتدريب.
من �أبرزها :االهتمام ب�أدوار الذكاء

جائحة كورونا ،والأدبيات ذات العالقة
بتحديات الذكاء اال�صطناعي يف �إدارة

� 4أنواع

اال�صطناعي يف �إدارة الأزمات ،و�أن

�أزمة كورونا ،با�ستخدام م�صفوفة وقد �أ�شارت نتائج البحث �إىل حتديد  4تبني تقنياته �أ�صبح �ضرورة ،والنظرة
املراحل والأدوار.

�أنواع من التحديات تعرت�ض دور الذكاء ال�شمولية لتلك التحديات دون اجتزاء.
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ثقافة بصرية
اعداد :علي مرزوق الشبلي

أشهر اللوحات الفنية:

العبو الورق

الفنان الفرنسي بول سيزان  1906-1839م

تعد لوحة (العبو الورق) للفنان الفرن�سي (بول �سيزان) �إحدى �أ�شهر اللوحات يف تاريخ الفن احلديث ،والتي متثل املدر�سة االنطباعية ،وهي واحدة
من خم�س لوحات ر�سمها ،و�ض ّمنها نف�س الفكرة �أ�شخا�ص يلعبون الورق .وا�ستمد (�سيزان) مو�ضوع اللوحة من �أجواء منطقته الباري�سية "ايك�سان
بروفان�س" التي كانت ت�ضم خمتلف فئات املجتمع من ع ّمال ،وحرفيني وفالحني ،ومواطنني عاديني ،وقد ت�أ ّثر بالفنانني (�أوجني ديالكروا) و(�إدوار
مانيه) ،لكنه ت�أثر �أكرث ب�أ�سلوب (كميل بي�سارو) الذي دعمه كثري ًا وع ّرفه ب�أ�سلوب االنطباعيني يف متثيل ال�ضوء ،والإم�ساك بت�أثريات الطبيعة املتح ّولة
من خالل نرث الألوان ب�ضربات خفيفة واالقت�صاد يف ر�سم اخلطوط .ويهتم الفنان (�سيزان) يف الغالب بر�سم الأ�شياء الأكرث ثباتا ودميومة ،كاملناظر
وربا يكون ال�سبب عائد ًا �إىل
الطبيعية ،واملباين ،والطبيعة ال�ساكنة .وتعترب لوحة "العبو الورق" خروج ًا على الن�سق الفني الذي اختطه لنف�سهّ ،
ارتباط الفنان الوثيق ب�أجواء وتفا�صيل بيئته املحلية .كما متيز الفنان بر�سم ال�شخو�ص ،ونقل احلالة النف�سية و�أحا�سي�سها الت�صويرية ،حيث �أعاد
اكت�شاف ر�ؤية جديدة للمنظور ،ب�إعطاء الأه ّمية ال�شكلية وا�شتغال املكان والأه ّمية اللونية لكل مك ّونات اللوحة ،كر�ؤية ف ّنية جديدة خارجة عن النمط
التقليدي.ومتتاز لوحاته ،وهذه بالأخ�ص ،ب�أنها جت�سيد للمدر�سة االنطباعية؛ فرتاء اللوحة باللون هو بلوغ اللوحة نحو الكمال ،ح�سب ر�أيه .ولوحة
(العبو الورق) بها ال�سماكات اللونية والإيحاءات الب�سيطة التي �أعلنت بداية مرحلة التغيري يف تاريخ الفنّ  ،واملنعطف الأ�سا�سي لوالدة مدار�س ف ّنية
جديدة،وقد تويف (بول �سيزان) عام 1906م ،بعد �أن ح ّقق مكانة �أ�سطورية بني ف ّناين ع�صرهُ ،وعر�ضت �أعماله يف �أكرب املعار�ض الفنية ،وقبل �سنوات
بيعت لوحته امل�س ّماة "�ستارة و�آنية خزف و�صحن فاكهة" يف مزاد علني ب�أكرث من �ستني مليون دوالر ،لت�صبح بذلك �ساد�س �أغلى لوحة فنية يف العامل.
�أما �أعمال الفنان (بول �سيزان) و�أفكاره ،فكانت مهمة وملهمة يف تكوين كثري من الفنانني واحلركات الفنية يف القرن الع�شرين.
photos/114683391915345/https://m.facebook.comحكاية لوحة في فيسبوك.
مجلة صور/https://www.suwar-magazine.org/articles :
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صناعة المحتوى

خالل دقيقة واحدة على االنترنت:

من يصنع المحتوى؟

المصدر:/https://www.statista.com :
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مقــــال

«التعزيز» عالج الموظفين السلبيين

أ.عبود ال زاحم
مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية
هيئة حقوق اإلنسان
مدير إدارة التطوع في الجمعية
السعودية للموارد البشرية
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ال �شك �إنها معادلة �صعبة تلك التي حاول "�أوبري دانيلز" معاجلتها خالل البحث عن �أجنع
الطرق لتغيري عادات املوظفني ،وا�ستثمار �إمكاناتهم ومواهبهم� .إذ �إن اللجوء �إىل املكاف�آت
فر�ض العقوبات �إىل
ي�ؤدي �إىل ت�ضخّ م النفقات ،وتط ّلع املوظفني �إىل املزيد منها ،بينما ي�ؤدي ُ
انخفا�ض الروح املعنوية؛ ومن ثم الت�أثري ال�سلبي على العمل والإجناز املنتظر.
ويقول دانيلز-وهو معالج نف�سي وخبري �إداري-يف كتابه "�إخراج �أف�ضل ما يف النا�س"� :إن
امل�صدر احلقيقي للم�شكالت يف بيئة العمل يتلخّ �ص يف �أن "ك ّل ّ
موظف ال ي�ؤدي ما هو مطلوب
تقريرهم �أن هذه املع�ضلة تعود �إىل �أحد
منه بال�شكل املتوقع" .وينقل عن بع�ض علماء ال�سلوك
َ
�سببني� :أولهما متع ّلق بـ "اجلِ ب ّلة" التي درج عليها بع�ض املوظفني وبيئة الك�سل والإهمال التي
ن�ش�أوا فيها ،بينما يرتبط الثاين ب�أغوار العقل الباطن.
ويعتقد "دانيلز" �أن امل�س�ألة �أب�سط من ذلك ،و�أن العادات ال�سلبية يف املوظفني ،ال تعدو �أن
�سبب مت ّكنها منهم؛ بالتايل ف�إن الإيجابي يف الأمر �أنّ قوة التع ّلم عند الإن�سان
يكون الزمنُ َ
ُواجه قو َة املا�ضي لديه ،وقوة خارجية .وك ّل ما يتط ّلبه التع ّلم
ذات جانبني :فهي قوة داخلية ت ِ
لتعزيز قوته لدى ّ
املوظفني هو التعزيز الإيجابي الذي ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل �أن ت�صبح
عادات تلقائية ،بعد �أن تكون املكاف�آتُ داف َعها يف بداية الأمر ،ما يعني
العادات الإيجابي ُة
ٍ
َ
مبادئ َ ْ
"ت�أ�صيل" هذه العادات يف نفو�س املوظفني يف �إطار
ت ُك ُم هذا التعزيز.
ً
وفيما يتعلق بالتعامل مع العادات ال�سلبية فيقت�ضي معاجلة حكيمة؛ و�صوال �إىل ذبول هذه
العادات لدى ال�شخ�ص ،وهو ذبول مي ّر مبراحل انفعالية ت� ّؤ�شر �إىل ا�ضمحاللها �شيئ ًا ف�شيئ ًا؛
�إذا مل تُ�ست ََث بطريقةٍ �أو ب�أخرى ،وت���ؤدي �إىل �آث��ار جانبية خطرية� .أما الو�سائل التقليدية
للتعامل مع هذه العادات فتت�ض ّمن :ال�شجب ،والعقاب ،والغرامة .وهي و�سائل ال تخلو من
لعادات �إيجابية ،وهو هدف ال يعني
م�ساوئ؛ �إذا مل ترتافق وتتوازى مع التحفيز الإيجابي
ٍ
بال�ضرورة مكاف�أة ُت َنح ّ
للموظف امل�ستحقّ  ،بل تتع ّلق مبا �ست�ش ّكله من فارِق �إيجابي على عمله
بعد املكاف�أة والتقدير.
أ�سلوب الوحيد الذي ال �سلبيات له تَ�ستع�صي على
إيجابي ال َ
بنا ًء على ما �سبق؛ يبقى التعزيز ال ُّ
املعاجلة ،مع مالحظة �أن التعزيز الإيجابي ميكن �أن ُيعزّز عاد ًة �سلبية ،كما ينجح يف تعزيز
يتعي تف ّهم اجلانب ال�شخ�صي ّ
للموظف املراد تعزيز عاداته الإيجابية،
�أخرى �إيجابية! لذلك ّ
خا�صة ما يرتبط بحياته العملية ،لتحديد و�سيلة التعزيز املالئمة ،لكنّ ممار�سة التعزيز
الإيجابي قد ال تخلو من �أخطاء �إدراكية �أو توقيتيه� ،أو تتع ّلق بالأولويات �أو االنقطاع.
ختاما ،هناك ثالث خطوات لتغيري العادات ال�سلبية ،هي:
ً
-1حتديد الإجراءات وال�سلوكيات املراد تغيريها.
يتم �إجنازه من تغيري �إيجابي.
-2قيا�س ما ّ
-3حتويل النتائج الإيجابية املتحققة �إىل تغذية مرت ّدة.
ّ
فاملوظفون
و ُيق ّرر "دانيلز" يف نهاية درا�سته �أن التعزيز الإيجابي عندما يبد�أ ،ال يتو ّقف؛
إيجابي-قوي
�شجعون املدرا َء على َم ْنحِ ه لزمالئهم ،كما �أنه�-أي التعزيز ال
ّ
الذين يتلقّونه ُي ِّ
وم ْعدٍ وف ّعال .ف�إذا مار�سه  %5من العاملني؛ ف�إن تغيري ال�سلوك ال�سلبي �سي�شمل ّ
كل املوظفني،
ُ
ً
وهو ما �سينعك�س �إيجابا على منظومة و�إجنازات العمل.

برنامج تدريبي

برنامج الدبلوم
العالي للعلوم
القانونية..
الهدف العام:

�إك�ساب الدار�سني املعارف واملهارات اخلا�صة بالعلوم القانونية يف
(القانون الإداري -القانون اجلنائي  -القانون ال��دويل  -قانون
الأعمال) .
الفئة المستهدفة:

حملة �شهادة البكالوريو�س يف جميع التخ�ص�صات با�ستثناء القانون
�أو الأنظمة �أو احلقوق.
مدة الدبلوم:

ثالث �سنوات تدريبية مق�سمة �إىل �ستة ف�صول درا�سية.
شروط البرنامج:

�Óأن يكون حا� ً
صال على �شهادة البكالوريو�س انتظام ًا يف �أي
تخ�ص�ص با�ستثناء القانون �أو الأنظمة �أو احلقوق.
Óاجتياز املقابلة ال�شخ�صية.
Óالرت�شيح من جهة العمل.
مزايا الدارسة:

Óمينح دار�س الدبلوم من غري املوظفني احلكوميني مكاف�أة �شهرية
مقدارها  1500ريال.
Óي�ؤمن ال�سكن قدر الإمكان لدار�سي الدبلوم (غري املتزوجني)
القادمني من خارج مدينة الريا�ض.

مزايا البرنامج:

احل�صول على �شهادة دبلوم عايل يف العلوم القانونية ي�ؤهل للح�صول
على املرتبة التا�سعة يف �سلم وظائف اخلدمة املدنية �أو ما يعادلها.
المنتظمون:

يبلغ عدد الدار�سني املنتظمني بالربنامج حالي ًا ( )280دار�س ما بني
الدورة الأوىل والثانية.
األساتذة المنفذون:

يقوم بتدري�س الربنامج نخبة من الكفاءات الوطنية والعربية من
حملة ال�شهادات العليا من �أع��رق اجلامعات العاملية .كما ي�شارك
يف التنفيذ نخبة من �أ�ساتذة القانون ممن تولوا منا�صب قيادية يف
املجال القانوين والق�ضائي.
اللجنة التوجيهية:

انطالق ًا من حر�ص القيادة احلكيمة على �ضمان جودة تنفيذ الدبلوم
العايل للعلوم القانونية ،متت املوافقة على ت�شكيل جلنة توجيهية
دائمة لربنامج الدبلوم العايل للعلوم القانونية ،مكونة من ()13
ع�ضو ًا من �أ�صحاب املعايل واخلرباء ،برئا�سة معايل الدكتور  /وليد
بن حممد ال�صمعاين.
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يعبر عن الروح والنشاط والثقافة السائدة

«الـشـعـــار» ..هوية المنظمة
ورمز تطورها

اعداد :علي مرزوق الشبلي
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عـــالــــم بال حـــــــدود

التفت حولك...نحن حماطون بال�شعارات من كل جانب :يف بيوتنا
و�أعمالنا ،يف ال�شوارع والأ�سواق .ال�شعار هو رمز الدولة ،وهوية
املنظمة ،والعالمة التجارية لل�سلعة �أو اخلدمة.
ال�شعار يف الأ�سا�س وجد للمحافظة على الأم���وال ،ي�ضعه البدو
قدميا على جمالهم لتمييزها عن جمال غريهم .وا�ستخدمته
الأمرباطوريات واملمالك رمز ًا لهم وتخويفا لغريهم.
ال�شعار يرتاوح بني رمز ب�سيط �أو ر�سم مليء بالتفا�صيل.
ويف وقتنا الراهن ،ال�شعار �ضرورة لأي كيان قائم ،لدولة �أو ل�شركة
�أو لناد ريا�ضي �أو ملحطة تلفزيونية.
ميتاز بالثبات ولكن مع التطور ،وميتاز بالب�ساطة ولكن مع الفكرة،
وميتاز بالدقة ولكن بال تعقيد.
قد يعتمد على الفكرة ،وق��د يعتمد على اللون ،وق��د يعتمد على
ال��ت��وازن الهند�سي ،وق��د يعتمد على جم��رد �أح��رف التينية ،وقد
يعتمد على ر�سم حيوانات متثل القوة �أو ال�شجاعة �أو اجلمال
كالأ�سد والن�سر واحل�صان.

هل هناك مدارس أو أنواع للشعار

ال توجد مراجع كافية ا�ستطاعت ت�أطري ال�شعار يف مدار�س �أو
ت�صنيفات� .إمنا هو اجتهاد �شخ�صي من خالل املتابعة واالطالع.
وكما قلت ف���إن ال�شعار فع ًال عامل بال ح��دود� .إذن مهما حاولنا
ت���أط�يره فلن ن�ستطيع ،فهو يظل فنا يجمع بني الفكرة والكلمة
والرمز واللون.
و�إذا م��ا ح��اول��ن��ا التعمق يف ه��ذا اجل��ان��ب جن��د �أن ال�شعارات
الكال�سيكية (خ�صو�صا يف �أمريكا و�أوروب��ا) كانت �شائعة قدميا
قبل وجود احلا�سب الآيل ،فكانت تعتمد على الر�سامني والفنانني.
ومتيزت ال�شعارات غالبا بوجود الزخارف ور�سوم احليوانات مع
ال�شكل الدائري �أو البي�ضاوي ،واالهتمام بالتوازن والتماثل مع
وجود كتابات وتفا�صيل دقيقة.
ثم هناك مدر�سة الكتابة وارتبطت بال�سلع التقنية وال�سيارات
�أح��ي��ان��ا .فهي ب�سيطة ج��دا �إذ تعتمد على كتابة ا�سم ال�شركة
بالأحرف الالتينية ،مع االعتماد على عن�صر اللون و�شكل الأحرف.
وهنا تطول قائمة الأمثلة.
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حتدثنا فال�شعار يف النهاية رمز قد يتقبله اجلمهور ويحبه حتى ولو
مل يكن جميال �أو معربا .ولكن متى قد نلج�أ اىل تغيري ال�شعار ومتى
نلج�أ اىل تطويره.
وهناك اجت��اه وهو ال�سائد كثريا يف عامل ال�شعارات ،وهو كتابة
اال�سم بالأحرف الالتينية مع �شكل �أو رمز :قد يكون جمرد رمز �أو
قد يدل على ن�شاط ال�شركة �أو اخلدمة:

التغيير قــد يــكــون مرتبطا بــعــدة أشياء
أهمها:

Óتو�سع جمال ال�شركة �أو تقدمي خدمات �إ�ضافية.
Óتغيري ا�سم ال�شركة وخ�صو�صا �إذا كان ال�شعار يحتوي على اال�سم.
Óاال�ستحواذ �أو الدمج مع �شركة �أخرى.
Óلإحداث نقلة جديدة نتيجة عدم حتقيق الأهداف.

ويف عاملنا العربي رغم قلتها �إال �أن هناك مدر�سة لل�شعار تعتمد

متى نحتاج إلى تطوير الشعار؟

على اخلط العربي م�ستفيدين من جماله وتنوع خطوطه .فكانت

التطوير والتجديد من �أمور احلياة الطبيعية ،واجلمود والثبات

ال�صحف اليومية تتخذ من اخلط العربي �شعارا لها قد يرافقه رمز

من خ�صائ�ص اجلماد .ويجب على املنظمات وال�شركات التفاعل

ما �أحيانا.

مع امل�ستجدات واختيار الوقت املنا�سب للتجديد والتطوير بدون

ورغم �أن �آفاق ال�شعار وا�سعة وبحوره لي�س لها نهاية �إال �أن ال�شعار
الذي ميثل رمز الدولة �أو ال�شركة �أو املنظمة �أو ال�سلعة يجب �أن
يتميز بخ�صائ�ص عامة �أهمها :اجلمال والو�ضوح ،و�أن يعرب عن
روح ون�شاط ال�شركة و�أن يتنا�سب مع الثقافة ال�سائدة ،و�أن يكون
قاب ًال لو�ضعه بكافة الأحجام على الطائرات العمالقة وعلى حجم
البطاقة ال�صغري

.

كما يجب �أن يت�سم ال�شعار بالب�ساطة وع��دم ا�ستخدام تفا�صيل
كثرية �أو �ألوان متعددة قدر الإمكان .و�أن يكون متميز ًا عن غريه يف
حالة ت�صميم �شعار جديد.
مــتــى أغــيــر ش ــع ــاري؟ ه ــل يــصــح تغيير
الشعار؟!

�أكرث �أ�سباب تطوير ال�شعار هو ظهور مناف�سني جدد �أو ا�ست�شعار
ال�شركة انخفا�ض ًا يف املبيعات �أو جماراة للمناف�سني الذين قاموا
بالتجديد والتطوير.
�إ�ضافة �إىل التجديد والتغيري ي�ساعد يف بث روح جديدة يف العاملني
ويف عمالء ال�شركة و�إعادتهم من جديد.
وغالبا ف�إن �أكرب ال�شركات العمالقة تقوم بتطوير �شعاراتها مبا
يتنا�سب مع تغري الذائقة والثقافة ومزاج العميل وجماراة املناف�سني
والبحث عن الأجمل والأف�ضل.
مثال �شركة بي �إم دبليو لل�سيارات مر �شعارها بعدة مراحل؛ و�صوال

كما قلنا �سابقا ال�شعار ميتاز بالثبات ولكن مع التطور .يجب �أن

�إىل ال�شعار احل��ايل .كما مرت كوكا كوال وبيب�سي بنف�س مراحل

يتطور ال�شعار ح�سب الوقت وكرثة املناف�سني ومتابعة اجلديد يف

التجديد والتطوير.

جمال ن�شاطك .وكما يقول العنوان فال�شعار عامل بال حدود .ومهما

34

الت�أثري على الهوية �أو ال�صورة التي �أحبها وتعود عليها اجلمهور.
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مقــــال

إدارة المخاطر(..الترند) القادم

أ.معاذ حسين عمده
عضو هيئة التدريب
فرع مكة المكرمة
معهد اإلدارة العامة

يف نقا�ش عابر مع �أحد الزمالء حول �إحدى الدرا�سات التي يعمل عليها ،والتي تتمحور حول
�أهمية وجود �إدارة للمخاطر يف م�ؤ�س�سات القطاع العام؛ فاج�أين الزميل ب�أنه ومن خالل هذه
الدرا�سة قد تو�صل �إىل عدم وجود وحدة �إدارية تخت�ص ب�إدارة املخاطر يف م�ؤ�س�سات القطاع
العام ،با�ستثناء القليل من تلك الأجهزة.
كمخت�ص يف املراجعة الداخلية �أعلم �أن �إح��دى مهام �إدارة املراجعة الداخلية هي قيا�س
وتقومي م�ستوى املخاطر يف امل�ؤ�س�سة قبل البدء يف عملية املراجعة ،ولأهمية العمل الذي
تقوم به �إدارة املراجعة والدور الكبري الذي ت�ؤديه يف م�ؤ�س�سات القطاع العام؛ ف�إنها بحاجة
�إىل �إدارة تنفيذية احرتافية ومتخ�ص�صة يف درا�سة جميع جوانب املخاطر املالية والإدارية
والتقنية وغريها من اجلوانب؛ حتى ن�صل �إىل �أعلى م�ستوى من الفاعلية واملحافظة على
املوارد احلكومية بال�شكل الأمثل.
اجلدير بالذكر �أن الزميل كان متفاجئ ًا جد ًا بو�ضع �إدارة املخاطر يف القطاع العام ،وال ُيالم
يف ذلك؛ فهو منتقل حديث ًا من القطاع اخلا�ص ،وقد �سبقته يف ذلك منذ �أكرث من عقد من
الزمان ،واذكر �أنني مررت بنف�س احلالة� .إذ ُ�صدمت وقتها بعدم وجود �إدارة للجودة ال�شاملة
�أو املراجعة الداخلية يف م�ؤ�س�سات القطاع العام ،ويف �أح�سن الأحوال ف�إن وجود هذه الإدارات
يكون �شكلي ًا من خالل الهيكل التنظيمي وغري مف ًعل على �أر�ض الواقع.
لكن من خالل �سنوات عملي احلكومي؛ الحظت �أنه مع مرور الوقت جتد �أن م�ؤ�س�سات القطاع
العام تتبنى مبادرات لتفعيل هذه الإدارات بني ليلة و�ضحاها وين�صب جل االهتمام حول مثل
ما حدث �سابق ًا مع �إدارة اجلودة وما يحدث حالي ًا مع �إدارة املراجعة.
امل�شكلة تكمن من وجهة نظري يف �آلية التنفيذ والعمل يف هذه الإدارات فكثري من م�س�ؤويل
القطاعات احلكومية-مع الأ�سف -ي�ستغلون �إن�شاء مثل هذه الإدارات ،والتي من املفرت�ض �أن
تهدف ايل رفع م�ستوى الكفاءة والفاعلية يف العمل ،ليحول هذه الفر�صة خللق منا�صب �إدارية
جديده يتم من خاللها حتريك قطع ال�شطرجن التي علقت لفرتة طويلة يف �إدارات �أخرى قبل
خروجها منها ،ويت�ضح هذا جلي ًا عندما جتد غري املخت�صني يرتبعون على قمة هرم هذه
الإدارات.
هد�أت من روعة و�أخربته �أال يقلق ،فهي م�س�ألة وقت
على �أي حال ويف نهاية حديثي مع زميلي؛ ً
فقط ،و�سيجد �إدارة املخاطر هي ال�صيحة �أو (الرتند) القادم يف القطاع العام ،لكن توقعي
هذه املرة مع ارتفاع الوعي احلكومي ب�أهمية الوجود الفعلي لإدارة املخاطر� ،أن الو�ضع �سيكون
ايل الأف�ضل ولن يكون هناك جمال لغري املخت�صني للعمل يف هذه الإدارة.
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كيف تتحكم
«السوشيال ميديا»
في عالم اإلدارة
و «البزنس»؟

إعداد /د.أحمد زكريا أحمد

"ال�سو�شيال ميديا" هي فر�س الرهان الذي تلج�أ �إليه كافة امل�ؤ�س�سات يف م�ضمار التميز والتناف�سية وال�شهرة وجني
الأرباح ،واالبتعاد عن مرمى نريانها؛ حتى ال ت�صبح حتت رحمتها وتتكبد خ�سائر رمبا تكون فادحة .فقد فاقت قوتها كل
احلدود؛ فلم يعد ممكناً �أن تنت�شر هذه امل�ؤ�س�سات وغريها من امل�شروعات ويعرفها اجلمهور دون ا�ستخدام "ال�سو�شيال
ميديا" مبن�صاتها املتنوعة التي �أ�ضحت الأف�ضل والأ�سرع يف الو�صول �إىل هذا اجلمهور ،ومنا�سبة لأ�صحاب كافة
امل�شروعات ومتطلبات رواد الأعمال ،ومن �أهم و�سائل الت�سويق .وعلى اجلانب الآخر ،ف�إنها رمبا تكون �سبباً بارزاً يف
انهيار م�ؤ�س�سات م�شهورة ،و�إغالق م�شروعات؛ لذلك وبدون مبالغة ف�إن "ال�سو�شيال ميديا" �أ�صبحت تتحكم وتدير
وحتدد م�صري الكثري من هذه امل�ؤ�س�سات وامل�شروعات �ضمن �أروقة عامل الإدارة و"البزن�س" ،وهو ما نتناوله عرب عدد
من �أبرز اجلوانب يف هذا التقرير الذي ندعوكم ملتابعة تفا�صيله.
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ن���ؤك��د يف ال��ب��داي��ة ع��ل��ى �أه��م��ي��ة "ال�سو�شيال
ميديا" ومكانتها �سواء على م�ستوى العامل،
وم�ستوى اململكة ،وامل�ستوى العربي ،وذل��ك
من خالل عدد م�ستخدمي مواقعها املختلفة.
وه��و العدد ال��ذي ي�ستحوذ على اهتمام عامل
الإدارة و"البزن�س"؛ لأنه ال ميكن للم�ؤ�س�سات
وامل�شروعات املختلفة �أن حتقق النجاح دون
م�ؤيدين ومتابعني ومتحم�سني لها ،وهو الدور
ال���ذي تلعبه من�صات وم��واق��ع "ال�سو�شيال
ميديا" باقتدار .فبح�سب التقرير ال�سنوي لعام
2019م مبن�صة " "HOOTSUITEالعاملية-
الذي تناولته مدونة “-”Dimofinfو�صل عدد
م�ستخدمي املواقع �إىل  3.484بليون م�ستخدم
حول العامل ،منهم  136.1مليون �شخ�ص يف
الوطن العربي� ،أي نحو  %53من عدد �سكانه.
وت�شري العديد م��ن التقديرات �إىل �أن عدد
م�ستخدمي مواقع "ال�سو�شيال ميديا" يف اململكة
العربية ال�سعودية بلغ  25مليون م�ستخدم.
وطبق ًا لتقديرات املن�صة-كما �أوردت��ه مدونة
“-”Dimofinfف����إن �أكرث  4مواقع ا�ستخدام ًا
"لل�سو�شيال ميديا" يف امل��م��ل��ك��ة ت�صدرها
"يوتيوب" بن�سبة  %73مبا يعادل  24,71مليون
م�ستخدم ،وجاء "في�سبوك" يف املركز الثاين
بن�سبة  %62وه��و م��ا ي��ع��ادل  20.99مليون
م�ستخدم ،واحتل موقع "�إن�ستجرام" الرتتيب
ال��ث��ال��ث مب��ع��دل � %60أي م��ا ي��ع��ادل 20.31
مليون ح�ساب ن�شط ،وكانت املفاج�أة هي �أن
يحتل "تويرت" املركز الرابع بن�سبة  %56وبعدد
م�ستخدمني بلغ  18.96مليون م�ستخدم.

،،

«السوشيال ميديا»

محط اهتمام
المؤسسات
والمشروعات بإجمالي
 3,484مليون مستخدم
على مستوى العالم
و 25مليون مستخدم
بالمملكة

ق��وة "ال�سو�شيال ميديا" وه��و �إدارة ال�سمعة،
وال��ذي �أ�صبح مو�ضوع ًا حيوي ًا وحرج ًا لكافة
امل�ؤ�س�سات .فوفق ًا مل��دون��ة "�آفاق �إعالمية"
ففي ع��ام 2005م ن�شر م��دون یدعى "جیف
جارفی�س" تعلیق ًا �سلبی ًا عن خدمة العمالء يف
�شركة "دیل" للكمبیوتر؛ مما كان له تداعیات
�أخ���رى ،حیث ن�شر ع��م�لاء �آخ���رون تعلیقات
�سلبیة عن ال�شركة ،والتي متكنت فيما بعد
عرب "ال�سو�شيال ميديا" والإنرتنت من ا�ستعادة
ثقة جمهورها .كذلك يف عام 2009م تعر�ضت
�شركة "تويوتا" لإن��ت��اج ال�سيارات اليابانية
ال�شهرية لأزم��ة ا�ستدعاء ماليني ال�سيارات
ب�سبب م�شكالت يف دوا�سة البنزين ،وهو ما
ن��ال م��ن �سمعة ال�����ش��رك��ة ،خا�صة م��ع ت��داول
ال�شبكات االجتماعية ذل��ك الأم���ر؛ وه��و ما
واجهته "تويوتا" من خ�لال تد�شني مديريها
التنفيذيني واملهند�سني ح�سابات على "تويرت"
كو�سيلة للتوا�صل مع امل�ستهلكني والق�ضاء على
"قنابل ال�سمعة"
خماوفهم م��ن ���ش��راء �سياراتها ،كما �شارك
ون�ستهل ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ب��ج��ان��ب م��ه��م ُيظهر موظفو "تويوتا" يف جمموعات النقا�ش على

الإنرتنت والدرد�شة مع امل�ستهلكني .فال بد �أن
تدرك ال�شركات �أن هناك نوعني من املحتوى
ال�سلبي :الأول ه��و ال�شكاوى على ال�شبكات
االجتماعية التي ینبغي معاجلته ب�شكل �صحیح.
والثاين هو «قنابل ال�سمعة عرب الإنرتنت»
التي ت�ؤثر على �سمعتك واملبیعات على املدى
الطویل ،ومیكن �أن تلحق �أ�ضرار ًا جتاریة بالغة.

وتتمثل هذه القنابل فيما يلي:
Óاملراجعات ال�سلبية :ت�سمح مواقع املراجعة
للم�ستخدمني ب��ال��ت��ع��ب�ير ع��ن �آرائ��ه��م
ب�ش�أن العالمة التجارية .هل �أعجبتهم
خدمتك/منتجك؟ هل �سيو�صون بها؟
وهو ما قد ي�ؤثر على املبيعات؛ �إذا ما مل
تكن معاجلة االنتقادات على املوقع متت
كاف.
ب�شكل ٍ
Óمواقع الكراهية� :أحيان ًا يتخطى بع�ض
الأ�شخا�ص املراجعات ال�سلبية الب�سيطة
وي��ق��وم��ون ب���إن�����ش��اء م��واق��ع خم�ص�صة
تت�ضمن حمتوى غري قانوين لن�شر الأخبار
املزيفة وامل�سيئة وت�ستهدف ال�شركات
بالإهانات واملعلومات اخلاطئة.
Óالتغطية الإع�لام��ي��ة ال�سلبية :تتعر�ض
ال�����ش��رك��ات وال���ق���ط���اع���ات احل��ك��وم��ي��ة
للتغطيات الإعالمية ال�سلبية �أو املتحيزة؛
مما ي�ؤثر �سلب ًا على �سمعتها.
Óمنو الأعمال وامل�شروعات.
بينما ي�سلط موقع "الغد" الإلكرتوين ال�ضوء
على تقرير و�سائل التوا�صل االجتماعي يف
العامل العربي ال�صادر م�ؤخر ًا الذي ي�ؤكد �أن
"ال�سو�شيال ميديا" تعد �أدوات قوية ميكن
ا�ستخدامها م��ن قبل الأف����راد وامل�ؤ�س�سات
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واحل��ك��وم��ات ،وتطويعها خل��دم��ة االقت�صاد
وتطوير عمليات الأعمال التجارية يف خمتلف
القطاعات .كما ميكن لهذه الو�سائل �أن ُتدث
ت�أثريات قوية يف منو الأعمال ،وت�سويق وحت�سني
�صورة امل�ؤ�س�سات ،ويف �إن�شاء الأعمال اجلديدة
وري���ادة الأع��م��ال وحتفيزها ،و�إن�����ش��اء �أعمال
جتارية جديدة عرب الإنرتنت .فقد �أ�صبحت
�أ�سهل و�أ�سرع و�أقل كلفة لإن�شاء �أعمال جتارية
جديدة ،وعدم تكبد التكاليف املرتبطة ب�إن�شاء
ال�شركات التقليدية ،كذلك ف�إن تغري الت�سويق
يف ع�صر و�سائل التوا�صل االجتماعي ب�شكل
ديناميكي يعطي لل�شركات ال�صغرية فر�صة
االزده���ار ،وي�ساعد على الدخول �إىل �أ�سواق
جديدة و�أك�ثر ات�ساع ًا .ومتكٍ ن هذه ال�شبكات
ال�صناعات وال�شركات العربية من فهم �سلوك
امل�ستهلكني ب�شكل �أف�ضل من خالل مالحظات
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و�آراء امل�ستخدمني ،واحل�صول على معلومات
ح��ول �سلوك املتعاملني ،وحتليل �أفكار و�آراء
املتعاملني وت�صنيفها.
وركز التقرير على حمور منو الأعمال-ك�أحد
امل��ح��اور املهمة �ضمن ت���أث�يرات "ال�سو�شيال
ميديا"-حيث �أدرك���ت ال�شركات يف املنطقة
العربية ب�أكملها ق��وة تلك الو�سائل يف هذا
امل��ج��ال ،و�أن��ه��ا ت�ساعد ع��ل��ى ت�سريع وت�يرة
العمل ،كذلك ف�إن لهذه الو�سائل قوة يف البدء
يف م�شاريع جت��اري��ة ع�بر من�صاتها ،ف� ً
ضال
ع��ن قدرتها على حتفيز الأع��م��ال واملبيعات
وال��ت��وا���ص��ل م��ع املتعاملني ع�بر التطبيقات
ب�سهولة و�سرعة ،وا�ستخدام �صورة جذابة لبيع
املنتجات ،والإع�لان عن العالمات التجارية
وت�سهيل عمليات ال��دف��ع .فهي �أداة ت�سويق
فعالة ،خا�صة فيما يتعلق بريادة الأعمال.

،،

سمعة المؤسسات

وإدارة األزمات ونمو
المشروعات بحوزة
«السوشيال ميديا»

الأزمات
وي���ؤك��د موقع "بروميدياز" �أن��ه كما �ساعدت
"ال�سو�شیال میدیا" على �سرعة انت�شار الوعي
بالعالمة التجارية وما تقدمه من منتجات،
ف���إن��ه��ا �ست�ساعد �أی�����ض�� ًا على �سرعة انت�شار
العلم بالأزمة التي قد حتدث لك على نطاق
وا�سع وكبری؛ مما یجعل �إدارة املوقف �أم��ر ًا
�أكرث �صعوبة و�أقل حتكم ًا .فهذه الو�سائل متنح
امل�ستفیدین �أو امل�ستخدمنی القوة والقدرة على
م�سائلة امل�ؤ�س�سات وجعلها يف موقف �إدانة؛ مما
یحتم على هذه امل�ؤ�س�سات �أن تكون دائم ًا �أكرث
دق��ة يف اتخاذ قراراتها .ذل��ك �إذا �أخذنا يف
االعتبار �أن وجود من�صات التوا�صل االجتماعي
التي ت�سمح لأي �شخ�ص بفر�صة الو�صول �إىل
امل�ؤ�س�سة يف �أي وقت ومن �أي مكان دون �أدنى
�شروط� ،سوى ات�صاله بالإنرتنت؛ وهو ما كان
له �أثره الكبری على �سرعة انت�شار الأزمات.
ع��ل��ى ال�صعید الآخ�����ر ،مت��كٍ ��ن "ال�سو�شیال
میدیا" امل�ؤ�س�سات من متابعة املعلومات �أثناء
الأزم��ات ب�شكل مبا�شر ومعرفة ت�أثری الأزم��ة
على اجلمهور وما الذي یعنیه يف الأمر؟ لذلك
تعد الإدارة اجل��ی��دة "لل�سو�شیال میدیا" يف
هذه املرحلة �أم��ر ًا يف غایة الأهمیة ويف �أعلى
قائمة الأول���وی���ات ،فمن الأف�ضل تخ�صی�ص

،،

 10تكتيكات تضمن

الهيمنة التسويقية
بمنصات التواصل
االجتماعي

فریق خا�ص لها مُدَ رب جید ًا على التعامل مع
"املیدیا" يف مثل تلك املواقف وحتت وجود كم
كبری من ال�ضغط؛ للرد على اجلمهور ب�شكل
�سریع وفعال.

الت�سويق والزبائن
ويتفق خ�براء الت�سويق و"ال�سو�شيال ميديا"
على الدور الكبري لهذه الو�سائل يف هذا املجال
بالن�سبة لل�شركات وامل�شروعات االقت�صادية.
وي���ؤك��دون على �أه��م��ي��ة ات��ب��اع �إ�سرتاتيجيات
ت�سويقية حمددة ،كالإجماع على املنتج ،و�إجماع
الأ���ص��دق��اء ،وتوظيف امل�شاهري �أو امل�ؤثرين،
وامل�ستخدمني .وبح�سب مدونة “،”wuilt

Óت�سليط ال�ضوء على ال�شركة يف الإعالم.
�Óإبراز ن�شاط العمالء على موقع ال�شركة.
Óا�ستخدام ال�����ش��ارات على موقع الويب
اخلا�ص بها.
�Óأهمية �شهادات امل�ستخدمني.
Óتطبيق الدليل االجتماعي يف �إعالنات
في�سبوك اخلا�ص بال�شركة.
�Óإظهار حجم العمالء اخلا�ص بالعالمة
التجارية.
Óحت��ف��ي��ز ال��ع��م�لاء ع��ل��ى ت���رك تقييمات
ومراجعات جيدة.
ويف دليلها الكامل للت�سويق على "ال�سو�شيال
ميديا" تو�ضح "�سنديان كريي�شنز"

ميكن ا�ستخدام �أدوات "ال�سو�شيال
�أه ��م �شبكات ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
ميديا" كالتايل:
امل �ن ��ا� �س �ب ��ة ل �ل �ت �� �س ��وي ��ق ل�ل�أن �� �ش �ط��ة
�Óإيجاد �سفري لعالمتك التجارية.
Óاال�ستعانة باخلرباء يف من�صات التوا�صل وامل�شروعات التجارية ،وهي:
"لينكد�إن" ( :)LinkedInال�شبكة الأن�سب
االجتماعي.
Óا�ستخدام الت�سويق بال�شخ�صيات امل�ؤثرة ل��ل��ت�����س��وي��ق ل��ل��خ��دم��ات وامل��ن��ت��ج��ات واحل��ل��ول
لل�شركات الأخرى.
لزيادة معدالت الو�صول للجمهور.

"في�سبوك" ( :)Facebookمهما كانت فئة
العمالء امل�ستهدفة �سوف تتواجد على في�سبوك
ال���ذي ي��وف��ر ح��ل��و ًال �إع�لان��ي��ة فعالة م��ن حيث
التكلفة والنتائج.
"تويرت" ( :)Twitterاملن�صة الأن�سب ملتابعة
التقييمات وردود الأف��ع��ال من العمالء على
املنتجات واخلدمات.
" �إن�ستجرام"( :)I n s t a g r a mالت�سويق
باملحتوى املرئي (ال�صور-الفيديو الق�صري)
يح�صل على تفاعل "�إن�ستجرام" �أكرث من �أي
من�صة �أخرى.
"يوتيوب"( :)Youtubeميكن من خالله
ن�����ش��ر ف��ي��دي��و تو�ضيحي مل��م��ي��زات املنتجات
واخل��دم��ات ،بالإ�ضافة �إىل ن�صائح تزيد من
التفاعل وثقة العمالء.
"�سناب �شات" ( :)Snapchatاملن�صة
الأن�سب ال�ستهداف الفئات ال�سنية احلديثة
(جيل الألفية اجل��دي��دة) م��ن خ�لال حمتوى
مرئي مميز ي�ضمن ن�سبة تفاعل �أف�ضل.
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الذكاء االصطناعي:
هل نحن مستعدون؟
أ.يارا يوسف السعدون
قطاع القانون
الفرع النسائي بالرياض
معهد اإلدارة العامة

"....كل هذا يدعونا جميع ًا �إىل التفكري والعمل بجد لال�ستفادة من الذكاء اال�صطناعي و�إط�لاق �أق�صى
�إمكاناته يف �سبيل االرتقاء مبجتمعاتنا واقت�صاداتنا .و�إننا يف اململكة العربية ال�سعودية نرتجم ذلك اليوم
ب�إطالق الإ�سرتاتيجية الوطنية للبيانات والذكاء اال�صطناعي ،بطموح وا�ضح لأن تغدو اململكة �أمنوذج ًا للذكاء
اال�صطناعي يف العامل...حيث جنعل �أف�ضل ما يف البيانات والذكاء اال�صطناعي واقع ًا" (�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز).
يربز اهتمام العامل يف ع�صرنا احلايل بالتكنولوجيا وبرامج الذكاء اال�صطناعي يف خمتلف القطاعات العامة
واخلا�صة ،وذكرت املنظمة العاملية للملكية الفكرية � WIPOأن الذكاء اال�صطناعي لي�س هناك تعريف عاملي
تخ�ص�صا يف علم احلا�سوب؛ يهدف �إىل تطوير �آالت و�أنظمة ب�إمكانها �أن ت�ؤدي
حمدد له .وب�صفة عامة يعترب
ً
مهاما تتطلب ذكا ًء ب�شري ًا.
ً
وتت�ضح �أهمية الذكاء اال�صطناعي يف جميع امليادين العلمية والعملية ،خ�صو�ص ًا خالل الفرتة احلالية مع
التطورات الإلكرتونية يف العامل ب�أ�سره ،وتوجه اململكة العربية ال�سعودية يف ر�ؤية � 2030إىل التحول الرقمي.
وحتى يكون هذا التطور يف الطريق ال�سليم الذي يقود �إىل درب النجاح؛ يجب الت�أكد من جهوزية الأنظمة،
وطرق احلماية ،والقدرة على التحكم بهذه التقنية وعدم خروجها عن ال�سيطرة .كذلك يجب اال�ستعداد
قانوني ًا ،من حيث وجود اللوائح والأنظمة والتعليمات اخلا�صة بتقنني هذه التكنولوجيا ل�صالح الإن�سان.فعلى
�سبيل املثال ،لو بد�أت تقنيات الذكاء اال�صطناعي بالدخول للتطبيق الواقعي:
Óالذكاء اال�صطناعي يف املرور� :أ�صبحت ال�سيارة تقود نف�سها بنف�سها وكل ما عليك القيام به �أن تكون
مبقعد الراكب وتنتظر الو�صول لوجهتك دون �أي جهد ،لكن ماذا �إذ وقع حادث ال �سمح اهلل .من امل�س�ؤول؟
ومن يتحمل التعوي�ض �إذا وقعت تلفيات� ،صاحب املركبة؟ �أنت كراكب يف ال�سيارة يف حال مل تكن �أنت �صاحب
ال�سيارة؟ �أم ال�سيارة التي ال قائد لها؟ �أم ال�شركة امل�صنعة؟
Óالذكاء اال�صطناعي يف جمال ال�صحة� :أ�صبحت الروبوتات ت�ستخدم يف �إجراء اجلراحات ،و�أ�صبحت
ت�ستخدم �أي�ض ًا يف جمال ال�صيدلة و�صرف الو�صفات ،لكن ماذا لو وقع خط�أ طبي خالل �إجراء اجلراحة؟ وماذا
لو مت �صرف و�صفة طبية خاطئة ونتج عنها وقوع م�ضاعفات طبية؟ وكذلك َمن امل�س�ؤول؟
Óالذكاء اال�صطناعي يف جمال التعليم :ميكن ا�ستخدام تقنيات الذكاء اال�صطناعي يف جمال التعليم
�سواء كمدر�سني �أو لكتابة وت�صحيح االختبارات؛ فماذا لو �أخط�أ الروبوت بت�صحيح اختبار �أدى �إىل ر�سوب
الطالب؟ �أو �أخط�أ يف �إجراء عمليات القبول للجامعات و�ضاعت فر�صة القبول على مر�شح؟ فمن امل�س�ؤول عن
هذه الأخطاء؟

هذا الت�صور والتطبيق يثري العديد من الت�سا�ؤالت ال�سيما فيما يتعلق بالآتي:

Óهل �سيتم اعتبار الت�صرفات ال�صادرة من هذه الربجميات ،ب�أنه اعرتاف لها "ب�شخ�صية قانونية"
وعلى �أثر ذلك تتحمل م�س�ؤولية ت�صرفاتها؟
Óما مدى مالئمة التنظيمات القانونية احلالية وقدرتها على ا�ستيعاب اخل�صائ�ص الفريدة لهذه
التقنية؟
Óكيف ميكن ت�صنيف املركز القانوين لهذه التقنية؟ �أم �سيتم ت�صنيفها كتابع ملن يتحكم بها ،ال �سيما
بالن�سبة للروبوتات الأكرث تطور ًا؟
وب��ذل��ك؛ تت�ضح �أهمية املو�ضوع ،ال��ذي ندعو فيه �إىل ���ض��رورة التوجه لتقنني ا�ستخدامات جم��ال الذكاء
اال�صطناعي وو�ضع �أطر ولوائح تنظيمية معينة ،و�إدخال التعديالت على بع�ض الأنظمة احلالية؛ متا�شي ًا مع
التحول الرقمي يف اململكة العربية ال�سعودية وللتمتع مبزايا تقنيات الذكاء اال�صطناعي الكبرية التي قد تفيد
العامل كثري ًا ،مبا يحقق م�صلحة الفرد واملجتمع ،وتفادي ًا للآثار ال�سلبية التي من املمكن �أن تنتج عنها.
واقتب�س يف اخلتام مقولة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان" :نحن نعي�ش يف زمن االبتكارات العلمية
والتقنيات غري امل�سبوقة و�آفاق منو غري حمدودة ،وميكن لهذه التقنيات اجلديدة ،مثل الذكاء اال�صطناعي
و�إنرتنت الأ�شياء يف حال مت ا�ستخدامها على النحو الأمثل �أن جتنب العامل الكثري من امل�ضار وجتلب للعامل
الكثري من الفوائد ال�ضخمة".
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إصدار جديد

أحدث إصدار مترجم لمعهد اإلدارة العامة

كتـــاب
دراسة الحالة..
التصميم واألساليب
ال�ب�ح��وث وام �ت�لاك �أدوات �ه ��ا و�أ��س��ال�ي�ب�ه��ا ب�ك��ل م�ه��ارة
و�إت�ق��ان هي دف��ة الإب�ح��ار يف معرتك احل�ي��اة .وه��و ما
�أثبتته لنا جتارب الدول املتقدمة التي بنت نه�ضتها-
خ��ا��ص��ة يف جم ��ال ال�ت�ن�م�ي��ة الإداري ��ة-ان� �ط�ل�اق� �اً من
اهتمامها الكبري بالبحوث وتطوير مناهجها ،حيث
مت�ث��ل درا� �س��ة احل��ال��ة �أح ��د �أ��س��ال�ي��ب ال�ب�ح��ث العلمي
امل���س�ت�خ��دم��ة ع �ل��ى ن �ط ��اق وا� �س ��ع يف ك ��ل م ��ن ال�ع�ل��وم
الإن�سانية والتطبيقية .ويف �ضوء ذل��ك ج��اء اهتمام
معهد الإدارة العامة ب�إ�صدار كتاب بعوان" :بحوث
درا�سة احلالة :الت�صميم والأ�ساليب" وهو من ت�أليف
"روبرت ك.ين"وقام برتجمته للغة العربية د.بركات
بن مازن العتيبي.
مميزات

ي�ؤكد م�ؤلف الكتاب �أن االهتمام ب�أ�سلوب وبحوث درا�سة احلالة
يبدو جلي ًا من خالل ر�صد التكرار الوا�ضح لها �ضمن حركة الن�شر
العلمي ،وذلك مقارنة بكل من :البحوث امل�سحية ،والت�صاميم
التجريبية ،والعينات الع�شوائية .ويلفت "روبرت ين" �إىل �أن
كتابه يتميز بتناوله جمال البحوث ب�شكل �شامل وتقدمي تعريف
تقني علمي لدرا�سة احلالة واملناق�شة امل�ستفي�ضة لت�صاميمها

والعر�ض املتوا�صل لطرق حتليلها والإعداد لها .ويتميز الكتاب �أي�ض ًا ب�أنه
ي�صور ب�إيجاز العديد من درا�سات احلالة التي تُ�ستمد عمد ًا من جماالت
�أكادميية ومهنية خمتلفة .كذلك يتميز ب�أنه يت�ضمن العديد من املالمح
الفنية املتميزة �ضمن ف�صوله املتنوعة.
اعتبارات مهمة

وتعد درا�سات احلالة ذات �أهمية ق�صوى؛ لأنها تعمل على و�صف وحتليل
ق�ضايا معينة يعي�شها الأف���راد واملنظمات .ولذلك يركز الكتاب على
تو�ضيح االهتمام املتزايد بها والعمل على حتفيز الباحثني لتوظيفها يف
�أبحاث العلوم الإن�سانية والتطبيقية .كما يقدم الكتاب تفا�صيل دقيقة
تتعلق بدرا�سة احلالة ،وتكنيكات تطبيقها ،واملناق�شات امل�ستفي�ضة حول
�إع��داد تقاريرها ،واجلوانب واالعتبارات الأخالقية املتعلقة بها ب�شكل
عام .فهذا الكتاب هو دليل عملي لكل من الباحثني وطالب الدرا�سات
العليا لإج��راء بحوث درا�سة احلالة بدقة؛ مبا يدعم �أبحاثها العلمية
ب�شكل ي�ضمن تقدمي م�ساهمات بحثية متميزة.
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مقــــال

الجودة الشاملة في hgjugdlالتعليم

أ.عمر عوض
عضو هيئة التدريب
إدارة تطوير الموارد البشرية
معهد اإلدارة العامة

نظ ًرا لأهمية الرتبية والتعليم وق�ضاياها يف حياة املجتمعات الإن�سانية؛ فقد حظيت باهتمام كبري على كافة
امل�ستويات :املحلية ،والعربية ،والعاملية ،و�أ�سهمت يف تطوير هذا املفهوم منظمات عديدة .قدمت جهودًا
كبرية ،مثل اليون�سكو ،والأل�سكو ،وغريهما الكثري والتي من بينها م�ؤ�س�سات وجمعيات �أهلية وحكومية.
هذه الأهمية للرتبية �أدت �إىل �ضرورة �أن يواكبها �ضبط لكافة متغرياتها �ضمن ما يعرف باجلودة ال�شاملة
للتعليم ،وهذا ينطبق على عدد كبري من القطاعات والن�شاطات الإن�سانية املختلفة التي تتم �إدارتها و�ضبطها
�ضمن مفهوم اجلودة ال�شاملة .فما هي اجلودة ال�شاملة يف التعليم؟ وما �أهميتها؟ و�أهدافها؟
حظيت اجلودة ال�شاملة بجانب كبري من هذا االهتمام �إىل احلد الذي جعل بع�ض املفكرين يطلقون على هذا
الع�صر "ع�صر اجلودة"؛ باعتبارها �إحدى الركائز الأ�سا�سية لنموذج الإدارة الرتبوية اجلديدة مل�سايرة
املتغريات الهائلة على كافة اجلوانب االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والرتبوية والتكنولوجية خا�صة،
وحماولة التكيف معها .ف�أ�صبح املجتمع العاملي ينظر �إىل اجلودة ال�شاملة والإ�صالح الرتبوي باعتبارهما
وجهني لعملة واحدة ،بحيث ميكن القول �إن اجلودة ال�شاملة هي التحدي احلقيقي الذي �ستواجهه الأمم يف
العقود املقبلة ،وهذا ال يعني �إغفال باقي اجلوانب التي ال بد و�أن تواكب �سرعة التطور احلا�صل يف املجاالت
كلها.
واجلودة يف التعليم مرتبطة بعمليتي التعلم والتعليم ،وكذلك بالإدارة؛ وذلك من �أجل ربط التعليم بحاجات
املجتمع ،و�إحداث تغري تربوي هادف ،وبناء وتنمية ملكة الإبداع عند املتعلمني .ويحدث التعلم عندما يحدث
تفاعل بني املتعلم وبيئته ،ونحن نعرف �أن التعلم قد حدث عندما نالحظ �أن �سلوك املتعلم قد تعدً ل .ودورنا
نحن �أن نتيح الفر�صة حلدوث التفاعل كي يحدث التعلم ،وهذا يعني توفري كل ال�شروط والبيئة ال�صاحلة
للتعلم؛ مما ي�ستوجب و�ضع معايري للعمليات ،مبا ي�شمل نظام حمدد للت�أكد من جودة التعليم.
ويعرفها معهد "اجلودة الفيدرايل" يف الواليات املتحدة الأمريكية ب�أنها القيام بالعمل وب�شكل �سليم من �أول
مرة مع �ضرورة االعتماد على �آراء امل�ستفيدين من ال�سلع واخلدمات بخ�صو�ص مدى حت�سني الأداء.
وه��ي ترجمة احتياجات وتوقعات اخلريجني كمخرجات لنظام التعليم اىل معايري حم��ددة تتوفر يف
أ�سا�سا لت�صميم وتنفيذ برامج التعليم وتطويرها با�ستمرار ،وتتمثل يف ت�ضافر اجلهود
اخلريجني وتكون � ً
اجلماعية املت�ضمنة كل مراحل التعامل مع الطالب :القبول ،وعمليات التعليم والتدريب ،واخلدمات ،وحتى
تقدمي الطلب اخلريج اىل �سوق العمل.

وتربز �أهمية تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة فيما يلي:

 Óحت�سني �صورة املنظمة يف نظر العمالء الداخليني واخلارجيني.
 Óتنمية ال�شعور بوحدة املجموعة والعمل بروح الفريق ،ون�شر الثقة بني الأفراد وال�شعور باالنتماء
يف بيئة العمل .وت�شري الدرا�سات �إىل �أن اجلودة �أحد العوامل املهمة يف حتفيز العاملني ودفعهم �إىل زيادة
الإنتاجية وزيادة ارتباطهم باملنظمة و�أهدافها.
Óيحقق تطبيق اجلودة ال�شاملة عائدً ا مرتف ًعا للمنظمة.
 Óي�ؤدي تطبيق اجلودة ال�شاملة �إىل تخفي�ض التكلفة وزيادة الربحية.
Óتنعك�س �إدارة اجلودة ال�شاملة يف منظومة التعليم اجلامعي ب�شكل �إيجابي على منظومة البحث
العلمي؛ لذلك ف�إن جودة الأداء التعليمي جلميع املراحل الأكادميية �سوف تنعك�س �إيجاب ًيا على جودة الأداء
يف منظومة البحث العلمي ،وال ميكن �أن نن�شد بح ًثا علم ًيا جيدً ا يف ظل منظومة تعليمية متخلفة.
Óكذلك ف�إن �إدارة اجلودة ال�شاملة يف منظومة التعليم اجلامعي �سوف تنعك�س �إيجا ًبا على الأداء
اجلامعي يف كافة جماالت الأداء الأخرى.
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كاريكاتير

رغم توفر جميع وسائل التقنية الحديثة إال أن
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tqtفضفضة

لماذا ؟!

ال ألقى التقدير من مديري
في العمل

بيئة العمل ال تخلو من ال�ضغوط وامل�شكالت التي ت�ؤثر على الإنتاجية والأداء العام للمنظمة ،واالهتمام بها
وبتح�سينها هو �صمام الأمان جلودة احلياة الوظيفية ب�شكل عام...عن هموم العمل ،و�ضغوطه ،وتداعياته
املختلفة نتحدث ب�شيء من الـ"ف�ضف�ضة" عن �أي م�شكلة قد يواجهها املوظف احلكومي �أياً كان م�ستواه
الوظيفي ،ون�ط��رح حولها ع ��دداً م��ن ال�ت���س��ا�ؤالت ،ون�ح��اول م��ن خ�لال م��ا يقوله علماء ،وخ�ب�راء الإدارة،
وممار�سوها ت�شخي�ص امل�شكلة ،وت�أثرياتها ،وتقدمي ن�صائح ومقرتحات ب�ش�أنها.
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؟!
ما أسباب عدم تقديره؟

النقطة املهمة التي يركز عليها خرباء الإدارة يف هذا ال�ش�أن هي عدم
الي�أ�س من هذا املدير ،وحماولة حتديد ال�سبب �أو الأ�سباب التي تدفعه
لعدم تقديرك يف العمل ،والتي ميكن باخت�صار تلخي�صها يف الآتي:
Óمن املمكن �أن يكون هذا املدير من نوعية املدراء الذين يتدخلون
ب�شكل كبري يف كل كبرية و�صغرية يف عملك.
Óورمبا هو من نوعية املدراء ذوي الوعود الكاذبة.
�Óأو �أنه مييل لتف�ضيل موظف �أو موظفني �آخرين عليك.
Óواخلطري �أنه رمبا يكون من املدراء الذين ال ي�ستمعون للموظفني
وال يلقون با ًال ملقرتحاتهم.
Óورمبا كان هذا املدير من نوعية من ي�ستهينون بوقت وب���أداء
موظفيهم ومبهام عملهم.
�Óأو ميكن �أن يكون من ه���ؤالء امل��دراء الذين ال يحافظون على
م�سافة بينهم وبني موظفيهم.
كــيــف ينعكس عـــدم تــقــديــره هـــذا على
أدائي في العمل؟

الواقع وجتارب الآخرين تلفت االنتباه �إىل �أن املدراء يتغريون ،ويظل
الأهم هو �أداء املوظف يف عمله .فمن املرجح �أن حالة عدم التقدير
هذه �ستنعك�س على �أدائه ،فعلى �سبيل املثال رمبا ي�شعر هذا املوظف

الذي يواجه هذه النوعية من املدراء بامللل ،والتقاع�س ،واال�ستياء،
والتوتر ،ورمبا ي�صبح انطوائي ًا يف عمله ويتجنب زمالئه ،وقد تتعقد
الأمور ويتملكه �شعور �سلبي جتاه عمله و�أدائه وامل�ؤ�س�سة ذاتها.
كــيــف اتــصــرف مــع مــديــري الـــذي ال يقدر
عملي؟

الن�صيحة املهمة هنا هي جتاهل مثل هذه الت�صرفات التي رمبا ت�ؤثر
على جناح املوظف يف عمله ،و�أن يعمل بكل جد واجتهاد لإر�ضاء
اهلل ثم �ضمريه؛ فهو ال يعمل من �أجل هذا املدير .و�أن ي�ضع دائم ًا
ن�صب عينيه �أنه �إن�سان ناجح يف �أداء عمله بالرغم مما يلقاه من
عدم التقدير لعمله من مديره .و�أن يركز دائم ًا على �أن يفر�ض �أدائه
اجليد عليه .ومن املهم االنتباه �إىل عدم الت�صادم معه ب�شكل متهور.
وكذلك الأخ��ذ يف االعتبار �أن��ه "�إذا ُع��رف ال�سبب ُ
بطل العجب"؛
لذلك يجب فهم دوافع ذلك املدير ،والتحدث �إليه ،و�أحيان ًا بع�ض
املوظفني ممن يي�أ�سون من تغيري هذه ال�صورة عنهم لدى مدراءهم
يحاولون التكيف مع طباعهم .كذلك على املوظف حماولة �أن يدرك
�أولويات مديره مادام ذلك �سيتم وفق �أنظمة وقواعد ولوائح العمل
ومقت�ضياته .وبعد �أن يكون املوظف قد بذل كل ما يف و�سعه الحتواء
هذا املدير و�إ�شعاره بقيمة �أدائ��ه يف عمله؛ يجب �أن يتخذ مواقف
وا�ضحة حتى و�إن ا�ضطر لل�شكوى للموارد الب�شرية.
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مقــــال

التوقيع الرقمي و اإللكتروني
أ.أمل عبدالعزيز حسين
رئيسة قسم خدمة العمالء
إدارة االتصال المؤسسي
معهد اإلدارة العامة

�شيوعا ،وهو يختلف عن التوقيع الإلكرتوين ،فالتوقيع الرقمي لي�س
�أ�صبح التوقيع الرقمي الآن �أكرث ً
رموز ًا ب�سيطة �أو توقيع ًا بالقلم الإلكرتوين �أو ن�سخة من التوقيع اخلطي ال�شخ�صي ،وجميعها تندرج
�ضمن م�سميات التوقيع الإلكرتوين� .إذا فالتوقيع الرقمي هو بيانات رقمية فريدة ل�شخ�ص حقيقي �أو
اعتباري ،ت�ستخدم لتمييز هوية املُ ٍوقع وموافقته على املحتوى املرفق .ويعترب تقنية �أكرث �أما ًنا تُ�ستخدم
للتحقق من �صحة و�سالمة �أي ر�سالة �أو م�ستند �إلكرتوين ،وي�ضمن التوقيع الرقمي م�صداقية امل�ستند
�أو الر�سالة الإلكرتونية يف االت�صاالت الرقمية وي�ستخدم تقنيات الت�شفري لتقدمي دليل على الوثائق
الأ�صلية وغري املعدلة .فهو يتم �إلكرتون ًيا على م�ستندات بتن�سيق �إلكرتوين� ،أي ي�ستند على �أنواع
معينة من الت�شفري ل�ضمان امل�صادقة .فالت�شفري هو عملية ترميز املعلومات عند انتقالها من جهاز
حا�سب �إىل جهاز �آخر ،حيث ي�ستطيع اجلهاز الثاين فك الت�شفري وامل�صادقة؛ وهذا ي�ساعد على �إنتاج
التوقيعات الرقمية.
وقد مت تعريف التوقيع الرقمي من قبل نظام  IDASالتابع لالحتاد الأوروبي ب�أنه« :البيانات املوجودة
يف �شكل �إلكرتوين ،والتي يتم �إرفاقها �أو ربطها منطق ًيا ببيانات �أخ��رى يف �شكل �إلكرتوين والتي
ي�ستخدمها املو ّقع للتوقيع» ،مبعنى �أن التوقيع الرقمي هو �ضمان �أن الوثيقة الإلكرتونية التي ت�صل
لنا �أو نتداولها �أ�صلية ومل تتعر�ض لأي تغيري �أو حتريف �أو تزوير .وميكن القول �إن جميع التوقيعات
الرقمية هي توقيعات �إلكرتونية ،ولكن لي�ست كل التوقيعات الإلكرتونية هي توقيعات رقمية؛ وذلك من
حيث كيفية �إن�شائها ،والتكنولوجيا امل�ستخدمة ،والأمان املقدم ،وقانونها.
وميكن �أن ندرج بع�ض االختالفات بني التوقيع الرقمي والإلكرتوين من خالل النقاط التالية:
Óتوقيع امل�ستندات با�ستخدام التوقيع الرقمي ،يحتاج �إىل امتالك �شهادة توقيع رقمي �صادرة
عن املراجع امل�صدقة ،مثل املركز الوطني للت�صديق الرقمي بال�سعودية� .أما التوقيع الإلكرتوين فهو تعبري
�إلكرتوين لل�شخ�ص عن موافقته على م�ستند معني وال حتتاج �إىل �شهادات رقمية.
Óالتوقيع الرقمي �أكرث �أما ًنا .بينما التوقيع الإلكرتوين رغم �سهولة اال�ستخدام لكنه لي�س �آمن ًا.
Óالتوقيع الرقمي مقبول يف معظم البلدان وهو ملزم قانو ًنا يف املحكمة .ويف املقابل ال يتم قبول
التوقيع الإلكرتوين يف املحاكم.
ً
بروتوكول قيا�س ًيا عامل ًيا ي�سمى(  PKIالبنية التحتية للمفتاح العام) الذي
Óيتبع التوقيع الرقمي
ين�شئ مفتاحني �أحدهما عام والآخر خا�ص ،في�ستخدم خوارزميات ت�شفري وال ميكن ن�سخه ،بعك�س التوقيع
الإلكرتوين الذي ميكن تكراره.
 Óالتوقيع الرقمي �أكرث كفاءة وخمف�ض للتكاليف ومنا�سب للعمل الرقمي.
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األخيرة

القائد يصنع منشأة «طيبة»

أ.صيغة الشمري
كاتبة في الشأن العام
صحيفة الجزيرة
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كرث احلديث بني املخت�صني يف علم الإدارة-على مر الع�صور-حول الفروقات اجلوهرية بني
املدير والقائد؛ حيث يف�شل الذي يت�صرف كقائد وهو يف مهمة املدير ،وكذلك يف�شل الذي
يت�صرف كمدير وهو يف مهمة القائد� ،إذ �إن هناك م�ستويات و�أن��واع من القادة حتى على
امل�ستوى ال�شخ�صي الذي يخ�ص حياة املرء ب�شكل خا�ص �أو عائلي .وهو عامل مهم الحظته
جناحا خارج ال�صندوق يف زمن تبعرثت فيه الكثري من
بع�ض املن�ش�آت التي تريد �أن حتقق
ً
املفاهيم وامل�سلمات؛ حتى مل يعد �إال القليل منها الذي ت�ضمه الأوراق الإداري��ة كعلم يتفق
عليه اجلميع .فلم يكن يطر�أ يف خلد �أكرث القادة احلاملني �أن ي�أتي يوم من الأي��ام ليذهب
بع�ض القادة التخاذ قرار عدم اعتماد ال�شهادة عند اختيار فريق العمل .وهي للأمانة �صدمة
كربى للمنتمني لعلم الإدارة الذين يدافعون عنه كعلم له �ضوابط وم�سلمات ،ولكن �إقدام
�أ�شهر و�أقوى ال�شركات العاملية ذات ال�صيت العريق على اتخاذ مثل هذا القرار ال�صادم؛
جعل اجلميع يراجع �أوراق��ه ،وي�ستعيد م�شاهد اداري��ة خوفا من �أن يكون قد خ�سر موظفًا
مه ًما؛ بحجة �أنه ال ميلك م� ً
ؤهل درا�س ًيا �أو ترقية �شخ�ص على ح�ساب �شخ�ص �آخر ملجرد
االعتماد على �أف�ضلية ال�شهادة الدرا�سية� ،أو قطع رزق موظف منتج وجمتهد بحجة تق�صريه
يف احل�ضور واالن�صراف.
الذي �أريد قوله-ورمبا �أن بع�ض املخل�صني لعلم الإدارة يريدون قوله مثلي�-إن العامل ب�أ�سره
تغري؛ ويجب على كل من يحمل م�س�ؤولية �إدارية-مهما كان حجمها�-أن يتغري وفق معطيات
العامل اجلديد واملتغري على مدار ال�ساعة؛ فلم تعد املن�ش�آت بحاجة للمزيد من املدراء الذي
يهرولون وفق الورق الأ�صم من نظام املن�ش�أة ،بل �إن بع�ضهم يزيد هذه الأوراق �صالفة و�صالبة؛
حتى يحول بنود النظام من ورق �إىل حديد .املوظفون-مهما كان تخ�ص�صهم-بحاجة لقائد
ي�سارع يف ت�أليف قلوبهم ملن�ش�آتهم ويزيد من انتمائهم لها؛ لبناء ال�شغف نحو الوظيفة حتى
ي�أتوا لدوامهم وك�أنهم ذاهبون لبيتهم الثاين .هذا ال�شغف ال ميكن والدته دون قائد خالق يرى
يف الأخالق نظام عمل و�إن�سانيته نحو موظفيه كما هي جتاه �أحد �أفراد عائلته.
فاملن�ش�أة التي تريد �أن تتحا�شى �أي �أزم��ة؛ عليها �أن تكون "طيبة"؛ ليدافع عنها موظفوها
وك�أنهم �أبنائها ،وهذا لن يتحقق دون قائد متفرد.

العدد  - 177ربيع اآلخر 1442 -هـ

49

