معهد اإلدارة العامة
بناء القدرات..
تقديم االستشارات..
تطوير األعمال..

الـمحتويات
رئيس التحرير:

ساحة النقاش

28

أ .منصور بن عبدالرحمن العتيبي
مدير إدارة االتصال المؤسسي

تحتاج لمهارات جديدة إلدارتها بفاعلية

التطبيقات الذكية تنتزع عرش
االجتماعات التقليدية

هاتف  - 8297117 :فاكس 4745022 :
otaibim@ipa.edu.sa
مديرا التحرير:
أ .عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق
هاتف 4745325 :
hadlaqa@ipa.edu.sa

حـــوار
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أ .شقران بن سعد الرشيدي
هاتف 4745039 :
rashidis@ipa.edu.sa

مدير عام التواصل الحكومي
لـ «التنمية اإلدارية»:

«غرفة عمليات إعالمية»
لتوحيد عمل األجهزة الحكومية

هيئة التحرير:
د .أحمد زكريا أحمد
هاتف 4745034 :
mohameda@ipa.edu.sa

ثقافة العناوين

24

قراءة العناوين..
هل تبني المواقف
وجه اآلراء؟
و ُت ٍ

32

مقـــــــال

42

37

مقـــــــال

مقـــــــال

التقنيات الحديثة

تدشين االستراتيجية :

التقييم وسيلة

للتدريب اإللكتروني

يوم معهد

وليس غاية

أ .سامح محمد الشريف
هاتف 4745662 :
yousefsm@ipa.edu.sa
اإلخراج الفني:
أ .نورة بنت سعود الدوسري
هاتف 4745785 :
aldosrayn@ipa.edu.sa
موقع المجلة على شبكة اإلنترنت
www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa

اإلدارة العامة

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 :

تدشين

معالي الدكتور السجان :ننطلق من رؤية المملكة  2030ونتخذ من
المبادرة وسرعة االستجابة واالبتكار منهج عمل

ّ
يدشن استراتيجية 2023
معهد اإلدارة العامة
 80مشروع ًا و 21مبادرة و 32مؤشر أداء

ّ
د�شن معايل مدير عام معهد الإدارة العامة ،الدكتور بندر بن �أ�سعد ال�سجان ،م�ؤخر ًا ،ا�سرتاتيجية املعهد اجلديدة  ،2023والتي
ت�شتمل على  80م�شروع ًا و 21مبادرة و 32م�ؤ�شر �أداء.
وقال الدكتور بندر ال�سجان خالل حفل التد�شني�" :إن اال�سرتاتيجية اجلديدة للمعهد تنطلق من ر�ؤية اململكة  ،2030وم�ستجيبة ملا ا�شتملت عليها من
تطلعات وطنية طموحة فيما يتعلق بتنمية وتطوير ر�أ�س املال الب�شري واالرتقاء ب�أداء الأجهزة العامة ،وتنمية االقت�صاد الرقمي متطلعني �إىل تعزيز دور
املعهد كم�ؤ�س�سة رائدة تدعم التنمية الإدارية يف اململكة؛ وتتخذ من املبادرة و�سرعة اال�ستجابة واالبتكار منهج عمل مي ّكن القطاعات احلكومية من حتقيق
�أهدافها ،من خالل بناء القدرات وتقدمي امل�شورة وتطوير الأعمال مبا يحقق الأهداف والتوجهات العامة.
وبي الدكتور ال�سجان �أن من املخطط له �أن ُت ِدث اال�سرتاتيجية نقلة نوعية يف جميع الأن�شطة واخلدمات التي يقدمها املعهد.
ّ
اجلدير بالذكر �أن ا�سرتاتيجية املعهد اجلديدة  ،2023تعتمد على خم�س ركائز مهمة هي:

-1ركيزة بناء القدرات.
-2ركيزة تطوير القيادات الإدارية.
-3ركيزة ا�ست�شارات ودرا�سات م�ؤثرة.
-4ركيزة اال�ستدامة.
-5ركيزة التميز يف العمليات الت�شغيلية.
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إصدار جديد

يسلط الضوء على النواحي القانونية والمالية
والمعلوماتية والسياسات العامة والتنبؤية

العدد الثاني الخاص
من مجلة «اإلدارة العامة»
عن جائحة كورونا
�أ�صدر معهد الإدارة العامة العدد اخلا�ص الثاين من جملته "الإدارة
العامة"؛ عن جائحة كورونا ،وهو العدد رقم  3من املجلد  ،61بتاريخ
جمادى الآخرة 1442هـ املوافق يناير 2021م ،والذي يت�ضمن  5بحوث
حمكمة متنوعة تركز على ن��وا ٍح مهمة وه��ي :القانونية ،واملالية،
واملعلوماتية ،وال�سيا�سات العامة ،والتنب�ؤية با�ستخدام الإح�صاء.
ت�ستهل املجلة هذا العدد ببحث د�.أحمد �صالح خملوف الذي يو�ضح
م��ن خ�لال��ه "الآثار القانونية جلائحة ك��ورون��ا (ك��وف��ي��د  )19على
تنفيذ عقود التجارة الدولية .ويتطرق د.ف���ؤاد عبدالعزيز املبارك
�إىل "�آثار جائحة كورونا على الإدارات املالية يف منظمات الرعاية
ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية" .ويتناول د.حممد عائ�ض
القرين يف البحث الثالث من هذا العدد اخلا�ص "الوباء املعلوماتي
جلائحة (كوفيد  :)19درا�سة ا�ستك�شافية" .ويعالج د.حممد حممود
عبدالعال ح�سن يف البحث الرابع "ا�ستجابة ال�سيا�سات العامة يف
زمن الإغ�لاق الكبري :درو�س م�ستفادة من جائحة كورونا (كوفيد
 .")19وبا�ستخدام املعطيات والبيانات الإح�صائية ي�سلط د.حممد
عبدالرحمن �إ�سماعيل يف البحث اخل��ام�����س ال�����ض��وء على "التنب�ؤ
بانت�شار مر�ض (كوفيد )19-يف اململكة العربية ال�سعودية".
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استراتيجية

مدير عام التخطيط والجودة بالمعهد
د.هاشم المكرمي:

استراتيجية المعهد  2023نقلة
نوعية في األنشطة
والخدمات

�أو�ضح مدير عام التخطيط واجلودة مبعهد الإدارة العامة ،د.ها�شم املكرمي� ،أن التخطيط اال�سرتاتيجي هو و�سيلة
لتحقيق �أهداف وغايات املنظمة من خالل درا�سة وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية لتحديد جوانب القوة وال�ضعف
والفر�ص واملخاطر املحتملة.
و�أ�ضاف :التخطيط اال�سرتاتيجي هو بو�صلة املنظمة التي حتدد توجهها امل�ستقبلي �أو طريقة االنتقال من الو�ضع الراهن
�إىل الو�ضع امل�أمول الذي تود املنظمة �أن ت�صل �إليه ،وكيف ت�صل �إليه ومتى ت�صل �إليه.
منهج مهم
و�أكد د.املكرمي ،ملجلة "التنمية الإدارية" ،على �أهمية التخطيط
اال�سرتاتيجي كونه يعترب منهج ًا مهم ًا لتحديد الأهداف اال�سرتاتيجية
وحتقيقها باال�ستغالل الأمثل ملوارد املنظمة ،والتعامل مع حاالت عدم
اليقني وخف�ض املخاطر من خالل التنب�ؤ مبا �سيحدث ،وتنمية املزايا
التناف�سية لها من خالل اكت�شاف فر�ص جديدة لتطوير �أن�شطتها ،والتن�سيق
بني الوحدات الإدارية املختلفة داخل املنظمة ،وحتقيق ر�ضا العاملني
وا�ستقرارهم وتعزيز انتمائهم للمنظمة وزيادة �إنتاجيتهم نتيجة العمل
داخل خطة حمددة.
خطط تطويرية
وحول الأ�س�س التي ُتبنى عليها ا�سرتاتيجيات املنظمات احلكومية؛ قال
مدير عام التخطيط واجلودة :تهدف املنظمات احلكومية �إىل التطوير
امل�ستمر يف �أدائها من خالل و�ضع خطط و�سيا�سات لتطوير خدماتها لتلبية
احتياجات عمالئها املتزايدة واملتغرية .ويعترب التخطيط اال�سرتاتيجي من
�أهم املداخل الإدارية احلديثة.
وتابع :ا�ستندت معظم الأجهزة احلكومية �إىل حماور ر�ؤية اململكة 2030
ك�أ�س�س ومنطلقات لبناء ا�سرتاتيجياتها والتي من بينها حمور (وطن طموح
حكومته فاعلة) الذي ين�ص على" :لقد تنامى دور احلكومة منذ ت�أ�سي�س
اململكة ب�شكل كبري جد ًا ،مما يتطلب تطوير ًا م�ستمر ًا لأدائها ليكون مواكب ًا
للتطلعات والآمال وقادر ًا على مواجهة التحديات؛ لذلك ن�سعى �إىل العمل
وفق معايري عالية من ال�شفافية وامل�ساءلة ،و�سنلتزم ب�إدارة مواردنا املالية
بكفاءة واقتدار ،كما �سنكون مرنني يف هيكليتنا ومعتمدين على ثقافة الأداء
يف جميع �أعمالنا".
و�أ�ضاف :كما ت�ضمن حمور "وطن طموح حكومته فاعلة" �أن تنتهج الدولة
مبد�أ ال�شفافية مبحاربة الف�ساد بكل م�ستوياته� ،سواء �أكان مالي ًا �أم �إداري ًا
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التخطيط االستراتيجي بوصلة
المنظمة التي تحدد مستقبلها

واتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايري عالية من املحا�سبة وامل�ساءلة ،عرب
�إعالن �أهدافنا وخططنا وم�ؤ�شرات قيا�س �أدائنا ومدى جناحنا يف تنفيذها
للجميع ،والعمل على تو�سيع نطاق اخلدمات الإلكرتونية وحت�سني معايري
احلوكمة ،مبا �سيح ّد من الت�أخري يف تنفيذ الأعمال ،وحتقيق هدفنا يف �أن
نقود العامل يف جمال التعامالت الإلكرتونية.
الر�ؤية والر�سالة
وب�ش�أن االرتباط بني التخطيط اال�سرتاتيجي وحتقيق اجلودة يف الأداء
احلكومي؛ �أو�ضح د.املكرمي �أن املنظمات الناجحة تويل اهتمام ًا كبري ًا
بعمالئها من خالل �سعيها الدائم لتطوير وحت�سني م�ستوى جودة خدماتها
ومنتجاتها املقدمة لهم لتحقيق ر�ضاهم ووالئهم من �أجل االحتفاظ بهم.
و�أ�صبح بقاء وا�ستمرار املنظمات العامة واخلا�صة يف �أداء ن�شاطها و�ضمان
منوها وتطورها مرهون مبدى قدرتها على تلبية احتياجات ورغبات
العمالء ويتوقف ذلك على م�ستوى جودة اخلدمات واملنتجات املقدمة .لذا
تعد اجلودة �أ�سا�س ًا مهم ًا يف عملية بناء �صياغة الر�ؤية والر�سالة والقيم
والأهداف اال�سرتاتيجية على مبادئ اجلودة .ويبد�أ التخطيط بت�شخي�ص
يقود �إىل �إعداد �أهداف حتقق اجلودة ال�شاملة من خالل التميز يف الأداء
والكفاءة والفاعلية يف ا�ستغالل املوارد املتاحة.
 32م�ؤ�شر
و�إميان ًا ب�أهمية اجلودة يف بناء اال�سرتاتيجية� ،أبان د.املكرمي �أن مبادئ
اجلودة كانت حا�ضرة يف �صياغة �أهداف ا�سرتاتيجية املعهد  .2023فعلى
�سبيل املثال مت �صياغة هدف ركيزة بناء القدرات كالتايل" :تقدمي

تدريب عايل اجلودة ملوظفي القطاع احلكومي من امل�ستوى املتو�سط
وامل�ستوى املتقدم" .كما ا�شتملت م�ؤ�شرات الأداء اال�سرتاتيجية
وم�ؤ�شرات الركائز على ( )9م�ؤ�شرات تقي�س ب�شكل مبا�شر ر�ضا
امل�ستفيدين من خدمات املعهد من جمموع ( )32م�ؤ�شر ًا ،وهي كالتايل:

ن�سبة ر�ضا اجلهات احلكومية عن اخلدمات التدريبية املقدمة ملن�سوبيهم.
ن�سبة ر�ضا املتدربني عن اخلدمات التدريبية املقدمة لهم.
ن�سبة ر�ضا امل�شاركني يف برامج الأكادميية.
ن�سبة ر�ضا امل�ستفيدين من خدمات اال�ست�شارات.
ن�سبة ر�ضا العميل عن اخلدمات التدريبية املقدمة مبقابل.
ن�سبة ر�ضا العميل عن اخلدمات اال�ست�شارية املقدمة مبقابل.
ن�سبة ر�ضا امل�ستفيدين من خدمات املوارد الب�شرية.
ن�سبة ر�ضا امل�ستفيدين من اخلدمات الإدارية واملالية.
ن�سبة ر�ضا امل�ستفيدين من اخلدمات التقنية.
 5مراحل
و�أ�شار مدير عام التخطيط واجلودة باملعهد �إىل �أن رحلة �إعداد ا�سرتاتيجية
املعهد  2023مرت بعدة مراحل هي:
درا�سة الو�ضع الراهن :ومت يف هذه املرحلة �إجراء درا�سة �شاملة الحتياجات
عمالء املعهد من القطاعني العام واخلا�ص من خالل حتليل الوثائق ذات
العالقة واملقابالت مع �أ�صحاب امل�صلحة و�إجراء امل�سوح با�ستخدام
ا�ستبانات مقننة .كما مت يف هذه املرحلة �إجراء املقارنة املعيارية وحتليل
الفجوات مبا ي�شمل �إعداد اخليارات اال�سرتاتيجية.
بناء الر�ؤية والر�سالة ،والقيم ،والأهداف اال�سرتاتيجية
الر�ؤية :م�ؤ�س�سة رائدة يف دعم التنمية الإدارية تتخذ من املبادرة و�سرعة

اال�ستجابة واالبتكار منهج عمل ميكن حكومة اململكة من حتقيق �أهدافها.
الر�سالة :بناء القدرات وتقدمي امل�شورة وتطوير الأعمال مبا يحقق
الأهداف والتوجهات احلكومية.
الأهداف اال�سرتاتيجية:

بناء القدرات.
تطوير القيادات.
ا�ست�شارات ودرا�سات م�ؤثرة.
اال�ستدامة املالية.
التميز يف العمليات الت�شغيلية.
القيم :املبادرة ،االحرتافية ،التميز ،العمل اجلماعي ،ال�شفافية ،االلتزام.
بناء امل�ؤ�شرات اال�سرتاتيجية ،بناء املبادرات وامل�شاريع ،ن�شر اال�سرتاتيجية
من خالل ور�ش العمل والبو�سرتات و�شا�شات التوقف.
�أف�ضل املمار�سات
وقال د.ها�شم املكرمي �إن بناء ا�سرتاتيجية املعهد  2023مت وفق �أف�ضل
املمار�سات يف التخطيط اال�سرتاتيجي من خالل التحليل ال�شامل للو�ضع
الراهن واملقارنة املرجعية مع �أف�ضل املنظمات واملراكز العاملية التي تعمل

،،

«االستدامة المالية» تهدف الستثمار
موارد المعهد المادية والبشرية

يف جماالت التدريب واال�ست�شارات والدرا�سات ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستطالع
�أ�صحاب امل�صلحة.
م�ضيف ًا :ولعل �أهم ما مييز هذه اال�سرتاتيجية هو ت�ضمينها لركيزة
اال�ستدامة املالية التي تهدف �إىل ا�ستغالل موارد املعهد (املادية والب�شرية)
وا�ستثمار �أ�صوله وتقدمي خدماته مبقابل؛ مبا ي�سهم يف حتقيق اال�ستدامة
املالية وتخفيف الأعباء املالية على ميزانية الدولة .فالتوجه نحو زيادة
�إيرادات املعهد يت�سق مع توجهات ر�ؤية اململكة  2030نحو خ�صخ�صة
بع�ض اخلدمات احلكومية وتعزيز فعالية التخطيط املايل وكفاءة االنفاق
احلكومي وتنويع الإيرادات احلكومية ،وتعظيم الإيرادات من الأ�صول
اململوكة للدولة� .إذ من املخطط �أن يرتفع �صايف الإيرادات من نحو ()38
مليون ريال يف 2021م بن�سبة حوايل ( )%8من ميزانية املعهد �إىل ()91
مليون ريال يف 2023م �أو ما ن�سبته نحو ( )%18 – 15من امليزانية.

وحول الإجنازات املتوقعة بعد تطبيق ا�سرتاتيجية املعهد اجلديدة،
�أكد د.املكرمي �أنه من املخطط له �أن ُتدث اال�سرتاتيجية نقلة
نوعية يف جميع الأن�شطة واخلدمات التي يقدمها املعهد كما يلي:

يف جمال التدريب� ،سيتم ت�صميم وتنفيذ برامج تدريبية عالية اجلودة
ملوظفي القطاع احلكومي من امل�ستوى املتو�سط وامل�ستوى املتقدم با�ستخدام
منهجيات متطورة يف حتديد االحتياجات التدريبية وت�صميم وتطوير
وتنفيذ الربامج من خالل بيئة مادية وتقنيات متطورة مبا يف ذلك التدريب
الإلكرتوين ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف تقدمي خدمات تدريبية للقطاعني
العام واخلا�ص والثالث.
ويف جمال تطوير القيادات الإدارية� ،سيقدم املعهد من خالل �أكادميية
تطوير القيادات الإدارية برامج تدريبية وت�أهيلية نوعية تهدف �إىل �إعداد
وتطوير موظفي القطاع احلكومي من �شاغلي املنا�صب القيادية واملوظفني
ذوي الإمكانات العالية مبهارات التعامل مع التحديات القيادية احلالية
وامل�ستقبلية ،بالإ�ضافة �إىل اكت�شاف القيادات الإدارية وف ًقا لأف�ضل
املمار�سات الدولية.
ويف جمال اال�ست�شارات والدرا�سات� ،سيتم تقدمي خدمات ا�ست�شارية
ودرا�سات تطبيقية ذات �أثر عايل ت�سهم يف رفع �أداء املنظمات يف املجاالت
ذات الأولوية وذلك بالتعاون مع بيوت خربة عاملية.
وفيما يتعلق بتحقيق اال�ستدامة املالية ،ميكن ا�ستثمار �أ�صول املعهد وتقدمي
خدماته مبقابل؛ مبا ي�سهم يف تخفيف الأعباء املالية على ميزانية الدولة.
ويف جمال التميز يف العمليات الت�شغيلية� ،ستعمل �إدارة املعهد �إىل تطوير
املوارد الب�شرية وتقدمي خدمات م�ساندة متميزة وم�ستدامة ،وخدمات
تقنية متقدمة؛ مبا ي�سهم حت�سني بيئة العمل مبا ينعك�س يف زيادة الكفاءة
والفاعلية.
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الصفحة الذكية
إعداد /أ.علي الشبلي

من هو الرقم واحد؟

كيف نتبادل
رسائلنا
اإللكترونية

؟

%28

Apple
iphone

%26
Gmail

%7

%9

!Yahoo
mail

Out look

%9

apple
ipad

10

العدد  - 178رجب 1442 -هـ

%8

apple
mail

()statista.com

كاريكاتير

كاريكاتير خاص بمجلة «التنمية اإلدارية»
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الصفحة الذكية

التجارة اإللكترونية:
على أي األشياء ننفق أموالنا؟

الموضة والجمال

620

بليون دوالر

األلعاب والهوايات

383
بليون

اإللكترونيات
واألجهزة

456

بليون دوالر

السياحة والسفر
واإلقامة

1.19

تريليون دوالر

الغذاء والمستلزمات
الشخصية

168

األثاث ومستلزمات
المنزل

316

بليون دوالر

بليون دوالر

الموسيقى الرقمية

ألعاب الفيديو

13

بليون دوالر

83

بليون دوالر

()wearesocial.com
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مقــــال
ثقـــــــافــة

استراتيجيه المعهد ...2023ورؤية 2030
انطال ًقا من احل�س الوطني ملعهد الإدارة العامة ،و�إدراكه دوره التنموي يف م�سرية التنمية ال�شاملة
التي ي�شهدها وطننا يف ظل قيادتنا الر�شيدة-يحفظها اهلل-حر�ص املعهد على ا�ستلهام ر�ؤية
اململكة  2030خالل مراحل �إعداد وبناء و�إطالق ا�سرتاتيجيته اجلديدة 2023؛ باعتباره م�ؤ�س�سة
وطنية فاعلة يف ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سات العامة للمملكة يف جمال التنمية الإداري��ة .و�إن هذا
احلر�ص واالحرتافية من جانب املعهد ،بحيث تت�سق ا�سرتاتيجيته وتتناغم مع ر�ؤية  2030التي تعد
مرتكزاتها مبثابة ركائز ومبادرات وم�شاريع لهذه اال�سرتاتيجية؛ �إمنا ي�ؤكد �أن التخطيط ال�سليم
هو املحرك الرئي�سي ملنهج عمل املعهد.
يف هذا املقال ن�ستعر�ض م ًعا �أبرز �أوجه االرتباط بني ا�سرتاتيجيتنا اجلديدة 2023
وبني ر�ؤية اململكة  2030كالتايل:
Óتنمية وتطوير قدرات ومهارات �أبناء وطننا :وهو اجلانب اال�سرتاتيجي الذي يربز
يف ر�ؤيتنا من خالل مرتكز اقت�صاد مزدهر ،والت�أكيد �أن مهاراتهم وقدراتهم من �أهم
أ lkw,v.منصور العتيبي
مواردنا ،و�أكرثها قيمة لدينا؛ وهو ما قام برتجمته املعهد يف ر�سالته التي حوتها ا�سرتاتيجيته
رئيس التحرير
اجلديدة املتمثلة يف بناء هذه القدرات الالزمة وت�أهيلهم ب�شكل فاعل.
مدير االتصال المؤسسي
Óامل�شاركة الفاعلة للمر�أة ال�سعودية :فقد ا�ستهدفت ر�ؤية  2030رفع ن�سبة م�شاركة
معهد اإلدارة العامة
املر�أة يف �سوق العمل �إىل %30؛ وهو ما يظهر مردوده يف ا�سرتاتيجية املعهد �ضمن ركيزة
"بناء القدرات" من خالل ن�سبتي كل من :الكوادر الن�سائية امل�ستفيدة من براجمه التدريبية،
والقيادات الن�سائية امل�شاركات يف الربامج القيادية.
Óالقطاع اخلا�ص :حيث تربز الر�ؤية الإميان بدوره وفتح �أبواب اال�ستثمار له من �أجل ت�شجيع االبتكار واملناف�سة؛ وهو ما تعك�سه ركيزة "تطوير
القيادات" با�سرتاتيجية املعهد عرب ن�سبة امل�شاركني من القطاع اخلا�ص يف الربامج القيادية ،ومبادرة بناء ال�شراكات مع بيوت خربة حملية ودولية
وتطوير وتفعيل ال�شراكات مع القطاعني العام واخلا�ص م ًعا ،وتعك�سه � ً
أي�ضا ركيزة "اال�ستدامة املالية" باال�سرتاتيجية من خالل مبادرة "تقدمي خدمات
ذات ميزة تناف�سية للقطاعني العام واخلا�ص والأفراد".
Óبيئة الأعمال� :إذ ت�ؤكد ر�ؤيتنا الطموحة على حت�سينها من خالل زيادة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،والو�صول مب�ساهمة القطاع اخلا�ص
يف �إجمايل الناجت املحلي �إىل � ،%65إ�ضافة �إىل "برنامج ال�شراكات اال�سرتاتيجية" بالر�ؤية .وهو ما ن�ست�شعر �صداه بقوة يف ا�سرتاتيجية املعهد عرب 3
ركائز مهمة كالتايل :مبادرات وم�شاريع ركيزة "تطوير القيادات" ،وم�شروع بناء �شراكات حملية وعاملية لدعم وتطوير ن�شاط اال�ست�شارات والدرا�سات
التطبيقية" بركيزة "اال�ست�شارات والدرا�سات" امل�ؤثرة" ،وال�شراكات يف جمال التدريب �ضمن ركيزة "بناء القدرات".
Óاحلوكمة :كمنهج عمل مهم ت�شدد على تطبيقها الر�ؤية �ضمن مرتكز "وطن طموح حكومته فاعلة" ،و"برنامج حوكمة العمل احلكومي"؛ وهو ما
تطرحه ا�سرتاتيجية املعهد كقيم ا�سرتاتيجية مهمة ،وال�سيما قيمتي ال�شفافية وامل�ساءلة.
Óاملوارد الب�شرية :يتمثل اهتمام ر�ؤيتنا املباركة بهذه املوارد �ضمن كل من" :برنامج امللك �سلمان لتنمية املوارد الب�شرية" وا�ستهداف تدريب �أكرث
من � 500ألف موظف حكومي عن ُبعد ،و"برنامج ر�أ�س املال الب�شري"؛ وهو ما تتمثله اال�سرتاتيجية �ضمن  3ركائز لها وهي" :بناء القدرات" ،و"التميز
يف العمليات الت�شغيلية" ،و"تطوير القيادات".
Óامل�س�ؤولية :تهتم ر�ؤية اململكة بتعميق ح�س وحتمل امل�س�ؤولية يف حياتنا و�أعمالنا وجمتمعنا؛ وهو النهج اال�سرتاتيجي الذي تربزه ا�سرتاتيجية املعهد
�ضمن قيمة "االحرتافية" من حيث "الكفاءة يف حتمل امل�س�ؤولية املهنية" ،وم�شروع "ن�شر ثقافة امل�س�ؤولية االجتماعية وزيادة الوعي مبمار�ستها.
Óاحلكومة الإلكرتونية وتوظيف الرقمنة ب�شكل فعال� :إذ ت�ستهدف ر�ؤيتنا املباركة "تطوير احلكومة الإلكرتونية"؛ وهو ما تت�سق معه
ا�سرتاتيجيتنا ملعهد الإدارة العامة يف العديد من جنباتها ،مثل م�ؤ�شر ر�ضا امل�ستفيدين من اخلدمات التقنية ،ومبادرتي�" :إعداد ا�سرتاتيجية التحول
الرقمي" و"موائمة التدخالت التقنية ال�سريعة يف التحول اال�سرتاتيجي" ،ومبادرة "تطوير من�صة التدريب الإلكرتوين (�إثرائي)" ،وم�ؤ�شر "التحول
الرقمي احلكومي".
�إن املت�أمل للتناغم واالرتباط بني ا�سرتاتيجية املعهد وبني ر�ؤية اململكة 2030؛ يدرك متا ًما �أن هذه اال�سرتاتيجية-ب�إذن اهلل�-ستلبي طموحاتنا الوطنية
التنموية ،ومتثل فار ًقا ا�سرتاتيج ًيا يف م�سرية معهد الإدارة العامة ،كم�ؤ�س�سة وطنية ت�شارك بفاعلية يف ميدان التنمية الإدارية.
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مفاهيم اإلدارة التقليدية في مواجهة المشكالت الرقمية

تأثير «الكوبرا» في اإلدارة..
َمن يفشل في التخطيط
يخطط للفشل
يف عامل الإدارة ع��ادة ما يتم �إع��داد وتنفيذ اخلطط واتخاذ
القرارات من �أجل مواجهة امل�شكالت والأزم��ات املختلفة وو�ضع
احللول لها� .إال �أنه يف بع�ض الأحيان رمبا حتتاج هذه احللول
حللول �أخ ��رى لأن��ه��ا بب�ساطة رمب��ا تفاقم م��ن ه��ذه امل�شكالت
والأزمات؛ وت�ؤدي لنتائج �سلبية متا ًما ،وهو ما ُيعرف يف الإدارة
واالقت�صاد بـ"ت�أثري الكوبرا" وهو الت�أثري الذي ُيق�صد به العواقب
غري املق�صودة؛ كنتيجة لتبني حلول و�سيا�سات وا�سرتاتيجيات
واتخاذ قرارات غري مدرو�سة �أو مفاهيم تقليدية ب�ش�أن م�شكالت
حديثة ،رمبا ت�ؤدي يف بدايتها �إىل جناح مبدئي ،لكنها ما تلبث �أن
ت�ؤدي �إىل تفاقم هذه امل�شكالت .وفيما يلي �أمثلة متعددة على �أن
ف�شل التخطيط ي�ؤدي �إىل الف�شل يف حل الأزمات.

14
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"الكوبرا"
برز م�صطلح "ت�أثري الكوبرا" خالل فرتة احتالل بريطانيا للهند،
عندما انت�شرت ثعابني الكوبرا ال�سامة يف مدينة "دلهي" وزادت
�أعدادها بطريقة كارثية؛ فعانى ال�سكان من هذه امل�شكلة ،واجتمع
امل�س�ؤولون وبدت خططهم يف �إقرار برنامج "املال مقابل الثعابني"،
والذي يق�ضي بر�صد مكاف�أة مالية لكل َمن يقتل كوبرا .وبالرغم من
جناح هذا احلل يف بداية الأم��ر؛ �إذ مت قتل عدد كبري منها� ،إال �أن
ال�سكان الهنود فيما بعد قاموا برتبية املزيد من ثعابني الكوبرا يف
مزارع خا�صة بهدف احل�صول على املكاف�آت املالية.
وعندما �أدرك امل�س�ؤولون هذا الأمر قاموا ب�إلغاء هذا الربنامج وهذه
املكاف�آت؛ وقد ترتب على هذا التخطيط والقرار غري املدرو�س ب�شكل
�صحيح �أن قام مربو ثعابني الكوبرا بالتخل�ص منها ف�أطلقوها يف
�أحياء املدينة؛ وهو ما �أدى �إىل تزايد �أعدادها ب�شكل �أكرب من ذي
قبل ،وزادت امل�شكلة �سو ًءا!

"�إيربا�ص"

وعلى �صعيد �آخ��ر ،قامت �شركة �صناعة الطائرات �إيربا�ص بر�صد
حالة من االهتزاز القوي يف طائراتها من طراز � A320أثناء حتليقها
باجلو؛ وهو الأمر الذي ي�سبب اخلوف والهلع وعدم الراحة للركاب
�أثناء الطريان .فقامت ال�شركة بابتكار جهاز عمل على �إخفاء هذا
االهتزاز متام ًا ،وبدت الطائرة هادئة بدرجة مزعجة! وب�سبب هذه
احلالة من الهدوء التام برزت م�شكلة �أخ��رى ،فالكثري من الركاب

،،

في عالم اإلدارة ربما تحتاج

الحلول لحلول أخرى تعالجها
كانوا ي�سمعون ما يحدث داخل حمامات الطائرة؛ وترتب على ذلك
�شعورهم باالنزعاج الكبري من حالة الهدوء التام يف املحركات �أثناء
ال�ط�يران ،وب��ات م�صدر قلق للركاب �أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى قبل
التطوير.

"ويلز فارجو"

يف عام 2016م كان بنك "ويلز فارجو" يواجه موجة من امل�شكالت
املتعلقة بنظام احل��واف��ز اخل��ا���ص ب��ه .وك��ان البنك معرو ًفا ط��وال
�سنوات ب�أدائه القوي يف قطاع البيع بالتجزئة وال��ودائ��ع منخف�ضة
التكلفة واالهتمام بالر�ضا املرتفع للعمالء .و�صمم م�س�ؤولو البنك
حوافز للموظفني ت�ستهدف تعميق العالقات مع العمالء من خالل
ت�شجع على بيع منتجات م�صرفية متعددة.
�أه��داف املبيعات التي ٍ
لكن هذه الأه��داف ال�صارمة للبنك ،والتي كانت ت�ستهدف عالقة
قوية وم�ستمرة مع العمالء؛ كان لها مردود �سلبي على بع�ض املوظفني
الذين عانوا لتحقيق هذه اال�شرتاطات ،وبالتايل قرر بع�ضهم التحايل
وفتح ح�سابات �إي��داع وبطاقات ائتمان للعمالء دون علمهم .نتيجة
ل��ذل��ك ،اكت�شف البنك وج��ود مليوين ح�ساب ب�لا �إذن العمالء يف
الفرتة بني عامي 2016-2011م؛ ما ت�سبب يف ف�صل  5300موظف
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وتنحي الرئي�س التنفيذي وتخلي البنك عن
�أهدافه ال�صارمة للبيع ،ناهيك بالطبع عن
الأثر ال�سلبي على املكانة وال�سمعة اخلا�صة
بالبنك.

ذيول الفئران!

وم��ث ��ال �آخ� ��ر ل �� �س��وء ال�ت�خ�ط�ي��ط وات �خ��اذ
ال �ق ��رارات على نحو غ�ير متعمق وب��دون
درا� �س��ات كافية و�شاملة ،فعندما كانت
فرن�سا حتتل فيتنام وحت��دي��دً ا يف مدينة
"هانوي" ،انت�شرت ال�ف�ئ��ران ب�شكل غري
م�سبوق يف املدينة؛ نتيجة ال�سيا�سة التي
جل��أ �إليها امل�ن��دوب العام الفرن�سي "بول
دومري" ع��ام 1897م ،وال ��ذي �أم ��ر ببناء
ق�ن��وات لت�صريف امل�ي��اه ام�ت��دت لع�شرات
ال �ك �ي �ل��وم�ترات ب��امل��دي �ن��ة؛ ف �م��ا ك� ��ان من
امل�سئولني الفرن�سيني �إال �أنهم و�ضعوا ً
خططا
واتخذوا قرارات بر�صد مكاف�آت مالية لكل
م��ن ي��أت��ي بذيل ف ��أر كدليل على �أن��ه قام
بقتله؛ حتى يح�صلوا على هذه املكاف�آت.
�إال �أنه ومبرور الوقت الحظوا وجود فئران
ب�لا ذي��ول يف "هانوي"؛ فقد ك��ان النا�س
ي�صطادون الفئران وب� ً
�دل من قتلها كانوا
يقطعون ذيولها ثم يطلقونها مرة �أخرى يف
املجاري؛ فتتكاثر هذه الفئران وتلد املزيد
من الفئران التي تتيح املزيد من الفر�ص
للنا�س القتنا�ص املزيد من املكاف�آت!

"توما�س كوك"

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك مقولة مهمة ومتداولة يف عامل الإدارة
"من يف�شل يف التخطيط؛ فهو يخطط للف�شل"! وهي مقولة
مفادها �أن َ
تت�سق ب�شكل كبري مع تطبيقات "ت�أثري الكوبرا" يف ع��امل الإدارة،
ويف الوقت نف�سه تربز �أهمية التخطيط والقرارات املدرو�سة .فعلى
�سبيل املثال ف�شل مديرو �شركة "توما�س كوك" الربيطانية لل�سياحة
عاما ،يف التخطيط الفعال
والطريان ،التي ميتد تاريخها �إىل ً 178
واال�سرتاتيجي حلل امل�شكالت التي واجهتها ال�شركة ،والتي متثلت
خططهم وا�سرتاتيجياتهم وق��رارات�ه��م املتعاقبة يف الرتكيز على
امل�سكنات املالية التي متخ�ضت عن ديون بلغت مقدارها  1,7مليار
جنيه �إ�سرتليني؛ والتي �أدت يف نهاية املطاف �إىل انهيارها كنتيجة
ل�سوء التخطيط .فهل ُيعقل �أن �شركة بحجم "توما�س كوك"-كما

16

رجب 1442 --هـ
 -- 178رجب
العدد 178
العدد
1442هـ

،،

تبني سياسات واستراتيجيات

غير مدروسة يؤدي إلى تفاقم
األزمات
�أوردت �صحيفة "االقت�صادية"-تبلغ عوائدها ال�سنوية ما يزيد على
 9مليارات جنيه �إ�سرتليني ،ولديها  19مليون عميل �سنو ًيا ،ويعمل
لديها � 22ألف موظف حول العامل ،وت�صل لهذا االنهيار املدوي؟ فهذه
ال�شركة-كما يرى عدد من اخلرباء-هي مثال حي على �سوء الإدارة،
وف�شلها يف امتالك ر�ؤية م�ستقبلية ت�ساعدها على مواجهة التحديات
التي واجهتها لأع ��وام ،وجت�سد ف�شل مفاهيم الإدارة التقليدية يف
مواجهة امل�شكالت احلديثة واالقت�صاد الرقمي.

نصائح إدارية

 10نصــــــــائـح

للترقية والتميز
فـــي وظـيفتك
النجاح والترقية في العمل من أكثر األشياء
التي يطمح إليها كل موظف ...إليك  10نصائح
مهمة كي تترقى وتتميز في وظيفتك:
أنت مَ ن يطور نفسك :ضع في ذهنك أنه ال أحد
يمكنه مساعدتك على أن تطور نفسك ،بقدر ما
يمكنك أنت أن تفعل ذلك .فهل تعلم أن موظفة
شابة تقدمت باستقالتها بإحدى الشركات ،وعندما
سألها مسؤولو الموارد البشرية عن السبب أجابتهم
ً
مهنيا.
شيئا من أجل أن تتطور
أن مديرها ال يفعل
ً
ً
واثقا في نفسك :فالثقة بالنفس يمكن أن
كن
تحقق لك أكثر ما يمكن أن تحققه الكفاءة ،بشرط أال
تكون مغرو ًرا .هناك فرق.
تع ًرف على ما يجري حولك :وكن على دراية بكل
ما يدور في مؤسستك ،مع مراعاة أال تنشغل بأمور ال
ً
منعزل عن زمالئك ومؤسستك.
تهمك ،والتكن
واحدا على األقل
اقتراحا
جزءا من الحل :قدم
كن
ً
ً
ً
في كل مشكلة أو أزمة تواجهها جهة عملك.
تع ًرف على رجع الصدى :بحيث تسأل رؤسائك
دائما عن انطباعاتهم عن أدائك ،فاالنطباعات اإليجابية
ً
تزيد من ثقتك في نفسك ،وتحفزك على المزيد من
العطاء.
الوقت :عود نفسك باستمرار على عدم التأخر عن
الوقت المحدد لبدء عملك ،وكن في مكتبك قبل بدء
الدوام بخمس دقائق على األقل.

األصدقاء الجيدون :ضع نصب عينيك أن تكون
إنتاجا في فريق عملك؛ وهو ما لن يتحقق إال
أكثر
ً
بوجود عالقات جيدة مع زمالئك الذين يخففون عليك
ضغوط العمل.
ً
قليل :الستعادة نشاطك وحيويتك في
استرح
العمل وتخفيف ضغوطه ،وحافظ على استراحات
خفيفة خالل عملك ،كأن تتناول كو ًبا من الشاي أو
القهوة ،أو تستقطع دقائق قليلة الستنشاق الهواء
والعودة.
قلل من الهاتف الشخصي :بسبب ظاهرة كثرة
استعماله؛ ينصح بعض الخبراء بعدم استعمال الهاتف
الشخصي خالل العمل ،لكننا ننصحك بموقف وسط
بأن تعرف متى يمكن أن تجري مكالمة شخصية،
والبعض ينصح بتخصيص الدقائق األخيرة من وقت
الدوام إلجرائها.
احتراما وتقدي ًرا :لذلك
مظهرك وملبسك يزيدك
ً
ً
أنيقا ،وبمالبس ال
حريصا على أن تذهب لعملك
كن
ً
تثير سخرية زمالئك؛ فهذا سيشعرك بالراحة.

()radiosawa.com
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مدير عام التواصل الحكومي
لـ «التنمية اإلدارية»:

«غرفة عمليات
إعالمية» لتوحيد
عمل األجهزة
الحكومية

يعمل مركز التوا�صل احلكومي ب�شكل متوا�صل على
�ضبط �إيقاع الأداء الإعالمي للأجهزة احلكومية ،ويقدم
خدماته املتنوعة وفق نظام حوكمة متقدم .ومنذ �إن�شائه
عام 2018م؛ بادرت هذه الأجهزة بالتفاعل مع املركز
والدخول يف �شراكات مهمة ،من خالل �أن�شطته ومبادراته
املختلفة .وقد كان هذا التفاعل ثمرة وجود كوادر ب�شرية
ُتيٍز املركز ،وقادرين على مواجهة التحديات وجتاوزها
بكفاءة وفاعلية؛ مما مينحه ميزة تناف�سية خالل عمله.
يف هذا العدد من "التنمية الإدارية" نلتقي مدير عام مركز
التوا�صل احلكومي د.عبداهلل بن �أحمد املغلوث ،والذي
نتجاذب معه �أطراف احلديث حول العديد من ق�ضايا
التوا�صل احلكومي يف اململكة ،وعمل املركز وخدماته
و�أهدافه و�أبرز �أن�شطته ومبادراته وهيكله وخططه
امل�ستقبلية و�أجه تطويره ،وعالقات املركز ب�إدارات
التوا�صل امل�ؤ�س�سي بالأجهزة احلكومية باململكة ،بالإ�ضافة
ملو�ضوعات �أخرى تتابعون تفا�صيلها يف هذا احلوار.
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أنتجنا في 2020م أكثر
من  78مليون مشاهدة
وأكثر من نصف مليار وصول
وإطالق  3هويات بصرية

• كيف ن�ش�أت فكرة التوا�صل احلكومي ،وما �أهدافه؟

بداي ًة ،برزت فكرة ت�أ�سي�س مركز التوا�صل احلكومي يف وزارة الإعالم
�أواخر يناير 2018م؛ بهدف حت�سني الأداء الإعالمي للأجهزة احلكوم َّية
وتطويره ،وتن�سيق جهود التوا�صل ،وتوحيد الر�سالة الإعالمية ،وذلك
�ضمن ا�سرتاتيجية تبنتها وزارة الإعالم للتوا�صل ،وتعزيز التكامل
بني الأجهزة احلكومية ،والتن�سيق بينها وبني و�سائل الإعالم ،ومواكبة
النه�ضة التي ت�شهدها اململكة ،وم�ساندة الإدارات الإعالمية احلكومية
يف حتقيق �أهدافها الإعالمية وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية ،والعمل
على �إنتاج حمتوى �إعالمي متطور ،ونقل اخلربات والتجارب الدولية
واملحلية يف هذا املجال؛ لإبراز �إجنازات الوطن احل�ضارية و�إبراز
مكت�سباته وقدراته وكفاءاته الثمينة حمل ًيا ودول ًيا.

خدمات و�أن�شطة

• ما اخلدمات التي يقدمها مركز التوا�صل احلكومي للأجهزة
احلكومية؟

لدينا كم هائل ونوعي من اخلدمات التي يقدمها املركز وفق
نظام حوكمة متقدم ،ي�ضمن حتقيق امل�ستهدفات الرئي�سية ،من
خالل عمليات الدعم والتن�سيق الإعالمي امل�شرتك بني الأجهزة
احلكومية ،وتوحيد ر�سالتها الإعالمية عرب الربنامج الإعالمي
املوحد داخل املركز .وتركز خدماتنا املقدمة على �ضمان رفع
كفاءة الأداء الإعالمي للأجهزة احلكومية ،من خالل �إتاحة
عديد من اخلدمات الإعالمية املرتبطة بـمن�صة خدمات
مركز التوا�صل احلكومي ،والتي ت�شتمل على ما يلي :التغطيات
الإعالمية ،والإنتاج الرقمي ،ون�شر املواد الإعالمية ،والتن�سيق
الإعالمي ،والتخطيط الإعالمي ومراجعة اخلطط الإعالمية،
وتقدمي اال�ست�شارات الإعالمية ،وكذلك تن�سيق احلمالت
الإعالمية احلكومية امل�شرتكة ،وتوثيق ح�سابات الأجهزة
احلكومية على موقع تويرت ،وت�صميم الهويات الإعالمية ،و�إدارة
امل�ؤمترات ال�صحفية ،و�إ�صدار تقارير الر�صد والتحليل الدورية
والأدلة الإر�شادية ،و�إنتاج الأفالم الوثائقية والت�سجيلية،
وتقدمي اجلوائز الإعالمية (جائزة التم ُّيز الإعالمي) .وقد
�أتاح املركز خدمة "توا�صل بل�س" خالل العام 2020م ،وهي
موجهة للجهات الراغبة يف تلقي خدماته من �شركات وطنية
و�أجهزة عامة ،حيث يتم تنفيذ الأعمال عرب فريق متخ�ص�ص يف
�إدارة امل�شروعات والتخطيط والإنتاج الإعالمي ،من خالل تلبية
جميع ال�شروط واملتطلبات املهنية الالزمة لإجناز الأعمال بجودة
عالية.

• ما �أبرز الأن�شطة واملبادرات التي يقدمها املركز يف املنا�سبات
الوطنية؟

منذ �إن�شاء املركز يف يناير 2018م وهو يعمل على التن�سيق الإعالمي
بني الأجهزة احلكومية يف اململكة ،من خالل عمله على ابتكار وتطوير
اخلطط الإعالمية للحمالت واملنا�سبات الوطنية ،حيث يبد�أ كل �شيء
منذ حلظة اعتماد الر�سائل االت�صالية امل�ستهدفة ،قبل ال�شروع يف
ت�صميم الهوية الب�صرية املنا�سبة للحدث و�إطالقها ،وتزويد جميع
الأجهزة احلكومية وو�سائل الإعالم بالهوية الإعالمية املوحدة واخلطة
الإعالمية؛ وذلك بهدف تن�سيق الظهور العام املوحد ،وحتقيق التفاعل
الالزم .ويقوم املركز يف ختام كل حملة ب�إ�صدار ملف خا�ص ،يقي�س
مدى جناح احلملة وم�ستوى التفاعل ،ويحدث هذا دائ ًما مع كل حملة
حكومية يقودها املركز �أو منا�سبة وطنية ي�شارك فيها.
وال يتوقف دور املركز عند التخطيط والتن�سيق ،بل يعمل املركز ب�شكل
يومي على �إنتاج �إعالمي مواكب جلهود الأجهزة احلكومية ،فعلى �سبيل
املثال واكبت �إدارة الإعالم الرقمي يف مركز التوا�صل احلكومي-خالل

العام 2020م-مراحل مواجهة الأجهزة احلكومية كافة انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد من خالل التغطيات اخلربية املو�سعة ،والإنتاج النوعي
للق�ص�ص ،وارتكزت �إدارة الإعالم الرقمي يف ذلك على �أ�سلوبها املعتمد
يف التحرير والإنتاج ،وتقدمي املنتجات بقالب �إن�ساين مي�س م�شاعر
النا�س ويحقق الأهداف املرجوة.
وخالل ذلك العام فقط ،بلغت م�شاهدات الفيديوهات التي قامت �إدارة
الإعالم الرقمي يف مركز التوا�صل ب�إنتاجها �أكرث من  78مليون م�شاهدة،
فيما بلغ حجم و�صول املواد املنتجة �إىل �أكرث من ن�صف مليار و�صول على
جميع من�صات التوا�صل االجتماعي .كما قامت �إدارة الإعالم الرقمي
ب�إطالق  3هويات ب�صرية ،بد ًءا بهوية حملة "كلنا م�س�ؤول" ،ثم هوية
حملة "نعود بحذر" ،وكذلك �أُطلقت الهوية الإعالمية والب�صرية اخلا�صة
مبو�سم حج 1441ه "ب�سالم �آمنني".

�إ�ضافة �إىل جهود �أخرى يقودها املركز عرب �إدارة العالقات
العامة وال�شراكات ،لتن�شيط م�ستوى التفاعل وتعزيز التناغم
بني امل�ؤ�س�سات ال�صحفية وو�سائل الإعالم وامل�ؤثرين املحليني مع
املنا�سبات الوطنية وبني مبادرات خمتلف الأجهزة احلكومية
وحمالتها.

مبادرات وتفاعل

• مبادرات مركز التوا�صل احلكومي ون�شاطه املتميز؛ تدعونا �إىل
�أن ن�س�أل عن تكوين املركز وهيكله التنظيمي وموارده الب�شرية.
فهل تعطينا نبذة عن ذلك؟

الهيكل الإداري والتنظيمي للمركز ُ�صمم وفق �أعلى املمار�سات يف جمال
احلوكمة الإدارية؛ فقد عملنا على ذلك بهدف �إف�ساح املجال �أمام
املمكنات العملية لتحقيق الأهداف املو�ضوعة ،و�إجناز الأعمال بجودة
عالية وب�سرعة �أكرب ،حيث تبد�أ الأعمال يف املركز من خالل �إدارة
العمليات الإعالمية عرب الربنامج الإعالمي املوحد للأجهزة احلكومية
 ،GRIDومهمته �إدارة طلبات الدعم الإعالمي املقدمة من الأجهزة
احلكومية ،والتن�سيق يف ذلك واملتابعة .كما �أن املركز ي�ضم �إدارة للإنتاج
الرقمي تعمل على مدار ال�ساعة يوم ًيا ،لإعداد وتقدمي مواد �إعالمية
حتقق اليوم �أثر ًا وانت�شار ًا على من�صات الوزارة حمل ًيا ودول ًيا� ،إ�ضاف ًة
�إىل �إدارة الأن�شطة الإعالمية مبختلف املن�صات .كما ي�ضم املركز
�إدارة للتخطيط الإعالمي ،مهمتها تطوير �آلية اال�ستجابة ال�سريعة
للم�ستجدات ،و�إدارة الأ َزمات ،وتقييم ا ُ
خلطط الإعالمية ،مع تقدمي
إعالمي للأجهزة احلكومية والقطاع اخلا�ص.
الدعم اال�ست�شاريّ ال ّ
وي�ضم املركز � ً
أي�ضا �إدارة العالقات العامة وال�شراكات التي تعقد بدورها
�شراكات ا�سرتاتيجية مع الإعالم الدويل واملحلي ،وتن�سق مع الإعالميني
وامل�ؤثرين املحليني والدوليني لتغطية الأحداث الوطنية� ،إ�ضافة �إىل
تنفيذ خطط بناء القدرات الإعالمية وتطويرها يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص ،من خالل عقد الدورات التدريبية املتخ�ص�صة وتنظيمها،
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 ،،أطلقنا «تواصل بلس»
والـ«بودكاست» نقلة نوعية ونرصد
وداخليا عن
خارجيا
كل ما يبثه اإلعالم
ً
ً
المملكة
و�إ�صدار الأدلة الإر�شادية املهنية .وقد �أن�ش�أ املركز-م�ؤخ ًر�-إدارة للر�صد
واملتابعة ،تعمل على ر�صد ما ُين�شر عن اململكة يف و�سائل الإعالم داخل ًّيا
وخارج ًّيا ،وحتليله وقيا�سه وترجمته ،و�إعداد تقارير �إعالمية مو�سعة
عن الأحداث واملنا�سبات ،و�إدارة قاعدة بيانات للأبحاث والدرا�سات
واخلطط الإعالمية.

• هل ترى �أن تفاعل الأجهزة احلكومية مع املركز من خالل
الربنامج الإعالمي املوحد يتم كما يجب؟ وما هي كلمتكم
للأجهزة احلكومية يف هذا ال�ش�أن؟

ً
وحر�صا وتعاو ًنا من كثري من الأجهزة
تفاعل
يف احلقيقة نلم�س
ً
احلكومية ،فلدينا اليوم كم كبري من ال�شراكات الناجحة ،ونحوز
على عدد من التجارب النموذجية مع هذه الأجهزة خالل عمليات
التن�سيق والدعم الإعالمي لأهدافها .دور املركز هو �أن ي�شكل نقطة
حمورية يف �إطار تن�سيق الأعمال الإعالمية بني خمتلف الأجهزة
احلكومية ،فعمليات التوا�صل تتم ب�شكل مرن وعرب �آلية منظمة،
ت�ضمن تقدمي اخلدمات ب�أف�ضل طريقة ممكنة ،كما �أننا يف املركز
منفتحون على �إدارة �إنتاج �إعالمي نوعي ،ي�أخذ �شكل املبادرات قبل
م�شاركتها مع الأجهزة احلكومية املختلفة ،وق�س على ذلك يف بقية
الإدارات وتعاملها اليومي مع جميع الأجهزة احلكومية.

خطط م�ستقبلية وحتديات

• ما خطط املركز امل�ستقبلية لتطوير �أعماله ،وتبني توجهات
جديدة ملزيد من النجاح .والتو�سع يف الن�شاطات وتقدمي اخلدمات؟

يعمل املركز وفق خطط م�ستجدة كل عام ،تتماهى مع اال�سرتاتيجية
التي تبناها عند الت�أ�سي�س ،وهذه اخلطط تتماهى �أي�ض ًا مع املتغريات
وامل�ستجدات املت�سارعة يف عامل الإعالم ،كما نعمل بالتعاون مع �شركائنا
من القطاعني احلكومي واخلا�ص على تقدمي اخلدمات لتطوير �أدائهم
الإعالمي وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية.
ويف العام احلايل يعمل املركز على التو�سع يف تقدمي اخلدمات ملختلف
القطاعات� ،إذ �أطلقنا خدمة (توا�صل بل�س) التي تعمل كذراع �إعالمي
ا�ست�شاري وتنفيذي مع القطاعني احلكومي واخلا�ص؛ لتح�سني الر�سالة
الإعالمية جنب ًا �إىل جنب مع �إدارات الإعالم يف تلك اجلهات .وقد
عقدنا عدة �شراكات �أثمرت-وهلل احلمد-عن جناحات متميزة .كما
يهدف مركز التوا�صل احلكومي يف العام اجلاري �إىل �إطالق منتج
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"بودكا�ست" الذي ي�ست�ضيف �شخ�صيات م�ؤثرة يف الو�سط الإعالمي� ،إذ
�سيكون نقلة نوعيةُ ،يلهم مبو�ضوعاته خمتلف �شرائح املجتمع .ونعمل
الآن على بناء "غرفة العمليات الإعالمية" وتطويرها؛ بهدف توحيد
عمل الأجهزة احلكومية ملواجهة الأزمات الإعالمية التي قد تطر�أ
على العمل الإعالمي احلكومي ،بالإ�ضافة �إىل �إطالق "مقر امل�ؤمترات
ال�صحفية" ،الذي �سيكون مقر ًا دائ ًما تتبناه وزارة الإعالم والتوا�صل
احلكومي؛ لعقد امل�ؤمترات ال�صحفية اخلا�صة ب�أ�صحاب ال�سمو واملعايل
وال�سعادة م�س�ؤويل الأجهزة احلكومية.

• ما �أبرز التحديات التي تواجهكم يف �أداء عملكم؟

يتميز مركز التوا�صل احلكومي بوجود �شباب و�شابات من املبدعني يف
خمتلف املجاالت ،وقادرين على مواجهة التحديات وجتاوزها بكفاءة
وفاعلية ،وهذا مما يعزز التعاون مع الأجهزة احلكومية ،التي �أ�صبحت
اليوم ت�ستعني بخربة كفاءات املركز ،من �أجل حل كثري من التحديات
الإعالمية ،التي تتطلب التدخل ال�سريع و�إدارة الأزمة.
كما �أن املركز ا�ستطاع خالل فرتة وجيزة بناء �صورة ذهنية ُمل ِهمة
لبقية العاملني يف القطاع الإعالمي عن جودة الأعمال التي تقدًم من
خالله ،وهذا الأمر يف حد ذاته ي�ضاعف حجم امل�س�ؤولية املناطة باملركز
والعاملني ،و�ضرورة احلفاظ على هذه ال�صورة ،واالرتقاء بها �أكرث
من خالل ا�ستيعاب حجم العمل الإعالمي الكبري الذي ت�شهده اململكة
وم�شروعاتها.
التوا�صل امل�ؤ�س�سي

• هل املوارد الب�شرية العاملة يف �إدارات التوا�صل امل�ؤ�س�سي يف
الأجهزة احلكومية تتوافق يف قدراتها ومهاراتها مع �أهداف املركز
وتوجهاته؟

مع انطالق الأجهزة احلكومية لتحقيق ر�ؤية اململكة  2030بد�أ العديد
منها يف تطوير �إدارات التوا�صل امل�ؤ�س�سي لديها؛ مبا يتوافق مع التغريات
املت�سارعة مما �أ�سهم ب�شكل وا�ضح يف تطور العمل الإعالمي احلكومي.
وهنا البد من الت�أكيد على �أن هناك تباي ًنا ،وهذا التباين جعل املناف�سة
كبرية ،ورفع �سقف الطموحات.
واليوم توجد لدينا قيادات جهودها وا�ضحة يف �أعمال جهاتها،
نفخر بها يف جمال االت�صال والإعالم يف الأجهزة احلكومية ،ولكن
يبقى التباين يف م�ستوى اخلربة ،والقدرة على الأداء املتخ�ص�ص،
مثال يف �إدارة الأزمات ،ويف �إدارة احلمالت الإعالمية.

أ�س�س مهنية ،نعمل اليوم يف التوا�صل
وحتى يكون التقييم مبن ًّيا على � ٍ
احلكومي على �إ�صدار تقرير ربع �سنوي ملتابعة الأداء الإعالمي للأجهزة
احلكومية� ،إذ يعمل التقرير على قيا�س الأداء من خمتلف اجلوانب
الإعالمية ،وي�ستعر�ض التحديات ،ويتلم�س فر�ص التح�سني وتطوير
الأعمال.

تدريب وتعاون

• هل لدى املركز توجهات لإقامة دورات تدريبية ،لتطوير قدرات
العاملني ومهاراتهم يف �إدارات االت�صال امل�ؤ�س�سي بالأجهزة
احلكومية ،مبا يجعلهم قادرين على �أداء الأدوار واملهام املطلوبة
منهم بكفاءة ،ويدعم التعاون ويحقق �أهدافه بني الأجهزة
احلكومية واملركز؟

نعم؛ و�سبق �أن نظم املركز برامج تدريبية بال�شراكة مع عدة
جهات ،مثل وكالة الأنباء الفرن�سية ،ومركز التوا�صل احلكومي
الربيطاين ،ومع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني ،وغريها .ويف امل�ستقبل �أي�ضا �سيكون هناك برامج
تطويرية ومبادرات قادمة ،مثل دورة التغطية الإعالمية للق�ضايا
الإن�سانية بالتعاون مع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني ،وبرنامج التعامل مع و�سائل الإعالم ومهارات الإلقاء
واملقابالت التلفزيونية ،ودورة التوا�صل احلكومي يف �أ�ساليب
التحرير ال�صحفي بالتعاون مع وكالة الأنباء الفرن�سية ،وكذلك
دورة التوا�صل احلكومي يف �إدارة الأزمات بال�شراكة مع وكالة
الأنباء الفرن�سية ،وغريها من الدورات وامللتقيات الإعالمية.

• هل لدى املركز برامج تعاون مع املراكز املماثلة واملتميزة خارج
اململكة عرب ًيا ودول ًيا لال�ستفادة من جتاربها الناجحة؟

نعم لدى املركز اتفاقيات تعاون مع عدد من املراكز املماثلة دول ًيا،
مثل مركز التوا�صل احلكومي الربيطاين ،والكويتي ،ووكالة الأنباء
الفرن�سية .كما �أنه بحاجة ملراجعة بع�ضها وتفعيلها ،وبناء �شراكات
�أخرى جديدة .لقد ركزت ا�سرتاتيجية املركز منذ �إن�شائه على عقد
�أف�ضل ال�شراكات واالتفاقيات مع املراكز وامل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية
والعاملية ،واال�ستعانة باخلربات الإعالمية وامل�ست�شارين؛ للو�صول �إىل
�أف�ضل املمار�سات مبختلف جماالت الإعالم .ولدينا اليوم عديد من
االتفاقيات مع مراكز وم�ؤ�س�سات �إعالمية حملية و�إقليمية وعاملية .كما
عقدنا �شراكة متميزة مع كليات الإعالم و�أق�سامه باجلامعات ال�سعودية؛
لتبادل اخلربات بني املجال الأكادميي واملهني ،واال�ستفادة من خربات
�أ�ساتذة الإعالم يف تطوير املجال املهني ،مع تطوير املواد التعليمية
يف كليات الإعالم و�أق�سامه وفق ما يتطلبه �سوق العمل ،وكذلك متكني
طالب كليات الإعالم وطالباتها وتدريبهم ،مبا ي�ضمن الدخول �إىل �سوق
العمل بكفاءة ومتيز.
الإلكرتوين وال�صحافة

• كيف ترى واقع �إعالمنا التقليدي والإلكرتوين اليوم من حيث
املهنية واملحتوى؟

الإعالم من املجاالت دائمة التغري والت�سارع ،ومواكبة الواقع
الإعالمي هي مواكبة حلظية يف ظل وجود الأحداث والتغريات
املت�سارعة؛ لذا ي�صعب اخلروج بانطباع عام حول واقع الإعالم
التقليدي والإلكرتوين لدينا من حيث املهنية واملحتوى ،ولكن

 ،،المركز يعمل بشكل يومي على
إنتاج إعالمي يواكب جهود األجهزة
الحكومية

ب�شكل عام ف�إن الإعالم ال�سعودي يعد �إعال ًما رائدً ا� ،سواء كان عرب
الو�سائل التقليدية �أو الإلكرتونية؛ مقارنة بعديد من الدول على
امل�ستوى الإقليمي والدويل ،على الرغم من وجود َم َواطن بحاجة
للتطوير واملواكبة بال �شك .وهناك عوامل �ساعدت الإعالم
ال�سعودي على مر التاريخ ليكون �إعالما بار ًزا ،منها وجود كوادر
�إعالمية متميزة يف القطاعني احلكومي واخلا�ص ،بالإ�ضافة
�إىل امتالك اململكة عديدً ا من املقومات التي ت�ساعد العاملني يف
القطاع الإعالمي على �إنتاج حمتوى �إعالمي عايل اجلودة .هذا
باحلديث عن الإعالم الر�سمي واملرخ�ص� .أما بالن�سبة للإعالم
غري الر�سمي �أو غري املرخ�ص الذي ن�سميه الإعالم اجلديد؛ فهنا
تختلف النظرة للمهنية واملحتوى؛ كون �أن تلك الو�سائل ،من�صات
مفتوحا للجميع ،وينت�شر فيها
التوا�صل االجتماعي ،تعترب عاملًا
ً
�صنوف املحتويات الهادفة وخالفها .ومع ذلك فقد برزت �أ�سماء
ومن�صات رقمية هادفة تتعامل مبهنية عالية.
ونحن يف وزارة الإعالم نعمل حال ًيا على تقرير يهدف �إىل متابعة
الو�ضع الإعالمي العام يف اململكة ،وهدفنا اخلروج بتو�صيات
ومبادرات وم�شروعات ترفع من جودة العمل الإعالمي ،وحتدد
النقاط التي حتتاج ملزيد من التطوير والعمل.

• تعاين ال�صحافة ال�سعودية التقليدية من �أخطار تهدد بقاءها.
بر�أيكم كيف ميكن مواجهة تلك الأخطار والتحديات وجتاوزها؟

بداية ينبغي الت�أكيد على نقطة جوهرية هي �أن ال�صحافة كفن وممار�سة
باقية وم�ستمرة ومتطورة ،ولكن الو�سائل التي ت�ستخدمها متغرية؛ وهذا
�أمر وارد وطبيعي جدًا يف خمتلف املجاالت واملهن ،والكالم ال ينطبق
على ال�صحافة الورقية يف اململكة فح�سب ،بل يف خمتلف دول العامل،
يف ظل عزوف القراء عن الورق واالجتاه للبدائل الرقمية .ولو ركزنا
على كلمة "املواكبة" لوجدنا �أنها كلمة ذهبية يف الإعالم ،فهي املحرك
الأ�سا�سي ال�ستمرار �أي و�سيلة ،وهي لي�ست مواكبة للأحداث فقط
ونقلها ،بل تتعدى ذلك ملواكبة الو�سائل التي من خاللها يتم الو�صول
على اجلمهور .ومن الوا�ضح ما تعانيه ال�صحافة الورقية من تغريات يف
ظل املناف�سة املحمومة من قبل الو�سائل الرقمية .والو�صفة ملواجهة تلك
التحديات هي املواكبة كما ذكرنا �آن ًفا ،ومتابعة ما ي�ستجد من و�سائل
و�أدوات ميكن من خاللها نقل الأخبار والفنون ال�صحفية الأخرى.
وهناك مناذج عاملية كثرية وبحوث وا�سعة يف هذا املجال ميكن الرجوع
�إليها واال�ستفادة مما خرجت به من تو�صيات وجتارب.
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حياتنا العملية
اعداد :علي مرزوق الشبلي

أنـــــــــواع
مهـــارات االتصـــال
هل تظن نف�سك متم ّكنا يف جميع البيئات االت�صالية  ..هل ترى �أنك حتتاج ملزيد من املهارات يف بع�ض املواقف..
هل ترى نف�سك فعا ًال �أكرث عندما ت�شرتك يف فرق العمل؟!
�أنواع ومهارات االت�صال التالية ..كل منها له مهارات قد تكون موجودة بالفطرة يف �أيّ منا..ولكنّ ..حدد نقاط �ضعفك
و ّقوتك ف�أنت الأدرى بنف�سك ..ا�ست�شر الآخرين يف حميطك كذلك ..لكل نوع من �أنواع االت�صال �أ�سا�سيته ومهاراته..وكل
منها يحتاج �إىل تدريب و�صقل!..
مهارات التفاوض

مهارات العرض

(أخذ وعطاء)

والتقديم واإللقاء..

مهارات الكتابة

مهارات التواصل

بأسلوب جذاب

في فريق العمل

ومقنع ومختصر

الواحد

بهدف البيع..

مهارات االتصال
غير اللفظي..

مهارات التأثير
في اآلخرين

(بالحركة واإليماءة
وتعبيرات الوجه
والجسم)

مهارات التواصل

المناقشة بأسلوب

عبرالثقافات

«اليوجد أحد منا

والحضارات المختلفة..

خاسر» ..لكل منا
وجهة نظره..
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أنظمة ولوائح

ضوابط التعاقد لشغل
الوظيفة العامة
ن�صت امل ��ادة ( )25م��ن نظام اخل��دم��ة املدنية واملعدلة
باملر�سوم امللكي رقم م ٧٣/بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٧ه ��ـ على
�أنه "يجوز التعاقد للقيام ب�أعمال بع�ض الوظائف وفقا
ملا حت��دده الالئحة" .والهدف من ه��ذه الطريقة ل�شغل
الوظيفة العامة:
�إن هذا التعديل يفتح املجال للجهات احلكومية كي ت�ساير
املتغريات املتالحقة يف منظومة العمل.
وق��د بينت الالئحة التنفيذية للموارد الب�شرية �صور
التعاقد على النحو التايل:
 Óالتعاقد بدوام كامل.
 Óالتعاقد لبع�ض الوقت (الدوام اجلزئي).
 Óال��ت��ع��اق��د لأداء م��ه��م��ات وظ��ي��ف��ة مل���دة حم���ددة �أو م��ا ي�سمى
(التعاقد امل�ؤقت).
 Óالتعاقد ملمار�سة مهمات وظائف وكالء ال��وزارات والوكالء
امل�ساعدين.
 Óالتعاقد على برنامج الكفاءات املتميزة.
�أما عن �شروط التعاقد؛ فقد بينت املادة  39من الالئحة
التنفيذية للموارد الب�شرية هذه ال�شروط والتي تتمثل
فيما يلي:
� Óصدور التعاقد مبوافقة الوزير املخت�ص.
� Óأال يتم التعاقد �إال وفق ما تقت�ضيه م�صلحة العمل.
 Óعدم التعاقد بعد م��رور (خم�س) �سنوات من �سن التقاعد
بقوة النظام.
� Óأن يتوافر يف املتعاقد معه متطلبات �شغل الوظيفة املراد
التعاقد عليها.
� Óأن يكون الئقاً �صحياً.
ً
� Óأن يكون التعاقد وف��ق��ا لنماذج العقود التي ت�ضعها وزارة
املوارد الب�شرية و�أحكامها.
ويف بيان �شروط التعاقد ملمار�سة مهمات وظائف وكالء
ال����وزارات وال��وك�لاء امل�ساعدين وال��ت��ع��اق��د ،ميكن ذكر
ال�شروط التالية:
 Óموافقة الوزير املخت�ص.
� Óأن يكون التعاقد وفقاً للقواعد املنظمة لها.
� Óأن يكون التعاقد وفقاً للنموذج املعتمد لها.
�أما عن �ضوابط تنظيم التعاقد بدوام كامل فال�ضوابط

د.سامح عبدالله عبدالرحمن
إدارة البرامج اإلدارية والقانونية
فرع معهد اإلدارة العامة بالمنطقة الشرقية

تتمثل فيما يلي:
 Óوجود وظيفة �شاغرة فعالً.
� Óأن يكون العقد مكتوباً.
� Óأن تكون �ساعات العمل وفق ما حتدده اجلهة احلكومية.
وعن �ضوابط تنظيم التعاقد لبع�ض الوقت فتتمثل فيما
يلي:
 Óوجود وظيفة �شاغرة فعالً.
� Óأن يكون العقد مكتوباً.
 Óت��ك��ون ���س��اع��ات ال����دوام اجل��زئ��ي خ�ل�ال ���س��اع��ات ال��ع��م��ل التي
حتددها اجلهة احلكومية.
وتكون �ضوابط تنظيم التعاقد امل�ؤقت كما يلي:
 Óوجود وظيفة �شاغرة فع ً
ال.
� Óأن يكون العقد مكتوباً ،وحمدد املدة.
 Óتكون �ساعات العمل وفق ما حتدده اجلهة احلكومية.
و�ضوابط التعاقد مع امل�ست�شارين واخلرباء تكون كما يلي:
� Óأن حتدد اجلهة احلكومية اخلدمة املطلوب تنفيذها.
� Óأن تتوفر لدى املتعاقد املهارات واخلربات الالزمة.
� Óأن يكون الأجر مقابل هذه اخلدمة مبلغاً مقطوعاً �شام ً
ال
املزايا املالية.
ويكون التعاقد لأداء خدمة معينة وفق منوذج عقد يتفق عليه بني
اجلهة احلكومية ووزارتي املوارد الب�شرية واملالية.
�أما عن �ضوابط التعاقد مع غري ال�سعودي فتتمثل فيما
يلي:
 Óيكون التعاقد ب�أي نوع من �أنواع التعاقد ،عدا التعاقد بدوام
جزئي ،والتعاقد امل�ؤقت ،والتعاقد ملمار�سة مهمات وظائف
وكالء الوزارات والوكالء امل�ساعدين.
 Óيكون التعاقد وفق �أحكام ومناذج العقود املعتمدة.
 Óيجوز التعاقد مع الذي �سبق له اخلدمة يف �أي جهة حكومية
�أو يف القطاع اخلا�ص.
 Óالتعاقد يف الوظائف التي تتطلب كفاءات غري متوفرة يف
ال�سعوديني.
 Óوال يجوز التعاقد مع غري ال�سعودي �إذا انتهت خدمته ب�سبب
الف�صل للم�صلحة العامة� ،أو االنقطاع عن العمل� ،أو عدم
ال�صالحية للعمل� ،أو �إذا كان مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية
�أخرى �أو مع القطاع اخلا�ص.
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ثقافة العناوين

في زمن األخبار «المضروبة»
“”Fake News

قراءة العناوين..
وجه اآلراء؟
هل تبني المواقف و ُت ٍ
يكتفي الكثري من القراء باالطالع على عناوين الأخبار والتقارير
واملقاالت املن�شورة على و�سائل الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي
دون التعمق بقراءة املحتوي ،فهل ميكن لهذه "العادة" �أن ُتوجٍ ه
تبني املواقف و ُتوجٍ ه الآراء؟ وهل حقيقة ما يقال �إن املتلقي �إذا
�سمع وقر�أ عناوين كثرية عن كل �شيء ف�إنه يف الوقت نف�سه ي�صبح
ال يعرف �أي �شيء؟ وهل ي�ستطيع �صانع املحتوى ا�ستغالل ما ي�سمى
بـ"ثقافة قراءة العناوين" لتوجيه املتلقي نحو ر�أي معني؟ ت�سا�ؤالت
نحاول الإجابة عليها.
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ملاذا ال يقر�أ الأمريكيون؟

يف جتربة ل�شبكة  NBRالإعالمية الأمريكية حول هذا املو�ضوع،
ن�شرت ً
مقال بعنوان" :ملاذا ال يقر�أ الأمريكيون"؛ حظي ب�آالف
امل�شاركات والتعليقات ،رغم �أنه كان يحتوي على �سطرين فقط
ُكتب فيهما" :لقد الحظنا �أن الكثريين هنا ُيعجبون باملقاالت
وي�شاركونها مع �أ�صدقائهم ،دون قراءتها ويكتفون بعنوانها ،ف�إذا
كنت تقر�أ العناوين ،فال تعلق على هذا املقال وال ت�شاركه!".

الأخبار "امل�ضروبة"

ويرى خرباء الإعالم واالت�صال �أننا يف زمن الأخبار "امل�ضروبة"
� "newsأو الأخبار الكاذبة كما �سماها الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد
ترمب ،ون�شر ماليني الأخبار والتقارير ،واملحا�ضرات واحلوارات ب�شكل
يومي على خمتلف املن�صات الإعالمية جعل "القاريء /املتلقي" ،يواجه
�صعوبة يف فهم ما يقدم له ،والتحقق من م�صداقيته .كذلك يواجه
�صانع املحتوى حرية يف خماطبة جميع العقول والأعمار
والثقافات بنف�س امل�ستوى؛ وال�سبب �أن التقنية
احلديثة �أتاحت الو�صول للمعلومات
من عدة م�صادر ب�سرعة و�سهولة
مل ي�سبقها مثيل ،وجعلت
معظم القراء يكتفون
بالتعليق على العناوين
من من�صات خمتلفة
دون التعمق يف قراءة
املحتوى؛ مما جعل
البع�ض منهم ينتقون
الت�أويل املنا�سب �إما
بهدف الت�ضليل� ،أو
بناء مواقف معينة.

"fake

 4ثوانٍ فقط

وكما يقول املتخ�ص�صون
واملمار�سون يف الإعالم
مبختلف و�سائله� :إن التناف�س
بني و�سائل الإعالم ،ومواقع
التوا�صل االجتماعي على ا�ستقطاب
اجلمهور؛ جعلها تزدحم
بكم هائل من �أنواع
العناوين املختلفة،
و�أ�صبح لدي املن�صات
الإعالمية �أربع ثوانٍ
فقط جلذب انتباه
املتلقي حتى ال يبحث عن من�صة �أخرى .ف�إن مل يكن العنوان جاذ ًبا
ومميزً ا؛ �سيتم جتاهله والبحث عن غريه .ومن هنا ف�إن م�صداقية
املعلومة ،والت�أكد من �صحتها ،هي حتديات الإعالم يف ع�صر التوا�صل
الرقمي.

الهواتف الذكية

من جانبها ت�ؤكد بع�ض الدرا�سات املتخ�ص�صة �أن �أكرث من  %80يف

املجتمع ال�سعودي ي�ستخدم و�سائل التوا�صل االجتماعيُ ،ج ّلهم من
ال�شباب؛ نتيجة امتالك الهواتف الذكية .لذا باتت هي الو�سيلة
الأ�سرع والأكرث انت�شا ًرا لتلقي املعلومات وت�شكيل الر�أي واملوقف اجتاه
حدث معني.

مثقف العناوين

ويف ال�سياق ذاته تذكر العديد من التقارير املتخ�ص�صة �أن ما ي�سمى
مبثقفي العناوين الذين يحر�صون على االطالع
ب�شكل كبري على العناوين فقط ،ويكتفون
بقراءتها ،يع�شقون الدخول يف
التعليقات واجلدال؛ لأن هذا
يتيح لهم مزيدً ا من التظاهر
واالدعاء باملعرفة لت�أكيد
اطالعهم الوا�سع �أمام
الآخرين ،وجتاذب
�أطراف احلديث مع
�أي �شخ�ص يف �أي
مكان .وقد ذكرت
�إحدى الدرا�سات
الأمريكية �أن حوايل
 %60من الأمريكيني
بقراءة
يكتفون
عناوين الأخبار للتباهي
بني زمالءهم� ،أما �شركة
"�إرك�سون" فقد ن�شرت م�ؤخ ًرا
تقري ًرا عن ا�ستهالك البيانات يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،تنب�أت فيه
بت�ضاعف متو�سط
ا�ستهالك البيانات
بنحو  7مرات يف عام
2022م ،و�أن كمية
الوقت املهولة التي
نق�ضيها (و�سنق�ضيها) على هواتفنا الذكية�-سواء باملرا�سالت �أو
متابعة جديد و�سائل التوا�صل�-ست�ؤثر على تركيزنا وتفكرينا ،وت�شكل
�آراءنا ومواقفنا ،وجتعلنا �أقرب للت�سليم ب�صحة العناوين ،واملعلومات
املتاحة على االنرتنت�-سواء كانت حتليالت �أو �آراء �أو حتى �أخبار
مفربكة-لدرجة ال جند وقتًا للتحقق من �أي �شيء ،وحتولنا �إىل
"مثقفي العناوين"!!
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مقــــال

«أوركيسترالية»
االتصال المؤسساتي الشامل

د .فاطمة بخوش
أكاديمية وكاتبة
الجزائر
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يعد االت�صال ال�شامل من التخ�ص�صات الواعدة التي حظيت منذ ثمانينيات
القرن احلايل باهتمام الباحثني واملمار�سني على حد �سواء؛ من �أجل فح�ص
�إمكاناته التوا�صلية وتقييم فاعليته املهنية و�أدائه امل�ؤ�س�ساتي ،وال�سعي لإدراجه
�ضمن �أول��وي��ات �أجندات عرو�ض التكوين اجلامعية ،وك��ذا جم��االت التدريب
العملي.
�إن ك��ان االت�صال ال�شامل-يف ظ��اه��ره-ال يقرتح وظائف ج��دي��دة ،وال يقدم
و���ص��ف��ات م��ب��ت��ك��رة ل��ل��م�����س�يري��ن ،وال ي����درج ح���ل ً
���ول ن��ه��ائ��ي��ة ل�ل�إ���ش��ك��االت ال��ت��ي
تواجهها امل�ؤ�س�سات ،ف�إنه يف جوهره حم ّمل بدعوات مفتوحة للتفكري ب�شكل
خمتلف يف �آل��ي��ات ا�شتغال الفعل التوا�صلي ،م��ن خ�لال ك�سر احل��واج��ز بني
خمتلف تخ�ص�صاته ،و�أنواعه ،وو�سائله ،و�أن�شطته ،وبناء ر�ؤية �شاملة موحدة
ومن�سجمة ،قادرة على �إدماج االحتياجات املتعددة جلماهري امل�ؤ�س�سة ،واحتواء
خمتلف �أبعادها الإنتاجية �سواء الب�شرية ،واالت�صالية واملجتمعية.
و�إذا �أردن���ا �أن ن��ق�ترب م��ن ه��ذا التخ�ص�ص ب�شكل �أع��م��ق� ،سنجد �أن���ه يتجاوز
بكثري جم��رد تو�سيع ال��ر�ؤي��ة لالت�صال وممار�ساته امل�ؤ�س�ساتية� .إن��ه يحمل
م�شروعًا متطو ًرا للتحرر من كل ما هو تخ�ص�صي واختزايل وحتليلي ومنق�سم
ومفكك ،ل�صالح كل ما هو ديناميكي ،مرتابط ومتفاعل .ف�أ�سباب كل م�شاكلنا
م��رده��ا ع��دم ا�ستيعابنا ال ُلحمة التوا�صلية والت�شابك الع�ضوي ب�ين ك��ل ما
ً
ومنف�صل ،وجتاهُ لنا خلا�صية التعقيد ك�سمة حياتية ،علمية،
جعلناه مبتو ًرا
م�ؤ�س�ساتية ،ات�صالية .فاحلياة يف احلقيقة �أورك�سرتا ،ونحن كب�شر وم�ؤ�س�سات
فرقة مو�سيقية ،نعي�ش تناغ ًما؛ �إذا ا�سرت�شد بع�ضنا بالبع�ض الآخ���ر �أثناء
العزف� ،ضمن ر�ؤية معقدة ،لكنها مهيكلة ومرتابطة ومت�صلة .ونعي�ش فو�ضى
�إذا مل نلتزم بالنوتة التوا�صلية ،حيث ي�صبح كل ما ي�صدر عنا جمرد �ضجيج،
ال �صلة له باملو�سيقى.

الصفحة الذكية

تسيطر على مفاصل الهواتف الذكية وتطبيقاتها

أرقام خلف امبراطورية...

 2بليون

 800مليون

 500مليون

 82بليون

جهاز تعمل بنظام
أندرويد تباع شهريا

مستخدم
يستخدمون قوقل
درايف

مستخدم لقوقل
الصور

تطبيق يتم تنزيلها
من جوجل بالي
ستور

بليون ساعة

أكثر من بليون

مشاهدة لليوتيوب
يوميا

مستخدم لمحرك
البحث الرئيس
قوقل

أكثر من بليون
مستخدم يبحث في
قوقل كروم ومثلها
في خرائط قوقل

حوالي بليون
مستخدم للبريد
اإللكتروني جي
ميل

البيانات حسب عام 2017

()statista.com
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ساحة نقاش

تحتاج لمهارات جديدة إلدارتها بفاعلية

الــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة تــنــتــزع عــرش
االجتماعات التقليدية

جاءت جائحة كورونا لتمنح قبلة احلياة لتطبيقات وبرامج اجتماعات الفيديو؛ فقد فر�ضت اجلائحة �أمناط ًا جديدة
من العمل كانت ت�ستخدم ب�شكل حمدود على م�ستوى كثري من املنظمات ،وجعلت منها �أ�سلوب ًا معتاد ًا للعمل مل يتوقف حتى
الآن .واجتهت كثري من املنظمات لتعميمه ،حتى يف حالة وجود املجتمعني يف نف�س املنظمة؛ تعظيم ًا لفوائده الكثرية
وا�ستفادة مما يتيحه من �إمكانات رقمية فعالة ،لكن هذا النمط رغم فوائده الكثرية �إال �أنه يعاين عيوب ًا وا�ضحة حتتاج
�إىل التغلب عليها ،دون جتاهل هذا النوع من االجتماعات الذي �أ�صبح �سمة من �سمات الع�صر الرقمي.

28

العدد  - 178رجب 1442 -هـ

،،

مــــــزايا:

تكسر الحواجز

عن بعد� ،إال �أن �أكرث الربجميات �شهرة يف هذا
املجال ،وفق ًا ملوقع (�أرقام) ،هي كالتايل:
Zoom

،،

عيـــــوب:

مكلفة وعرضة لهجوم

الجغرافية وتوفر الوقت

يعد التطبيق �أحد �أ�شهر التطبيقات لإجراء
اجتماعات الفيديو؛ �إذ يقدم هذا التطبيق
مزايا وخطط ًا خمتلفة ،مثل التخزين ال�سحابي ،اختالف المناطق
ور�سائل الربيد الإلكرتوين املخ�ص�صة.

الرقمية

تقدم هذه الأداة التابعة ل�شركة "جوجل"
جمموعة من �أدوات احلو�سبة ال�سحابية،
وهي فعالة للتوا�صل بني �أفراد الفرق املختلفة
باملنظمة ،كما تتيح لهم �إجراء حمادثات برنامج؛ �إذ ميكن عقد اجتماع عرب مت�صفح
الفيديو اجلماعية.
الويب.

والجهد وتتيح إمكانات
كبيرة عبر األدوات

ليست ظاهرة جديدة
رغم �أن اجتماعات العمل املنفذة عن ُبعد
انت�شرت ب�شكل وا�سع مع جائحة كورونا التي
فر�ضت على العاملني حجر ًا منزلي ًا لفرتات
لي�ست بالق�صرية؛ �إال �أن العمل عن ُبعد يعد
�سابق ًا على هذه الظاهرة .فقد جل�أت �إليه
املنظمات كجزء من خططها لتقليل التكلفة �أو
لإيجاد ُفر�ص عمل للذين ال ي�ستطيعون مغادرة
املنزل� ،أو يف حالة املنظمات التي ينت�شر
عملها عرب مناطق جغرافية وا�سعة ،ومن ثم
كان على هذه املنظمات �إجراء االجتماعات
عن ُبعد كو�سيلة لتنفيذ العمل .لكن جائحة
كورونا جاءت لتفر�ض هذا النمط ك�إجراء
�ضروري للمنظمات؛ ي�سمح لها باملحافظة على
ا�ستمرارية العمل و�إنتاجية موظفيها بعيد ًا عن
مكاتبهم.
ورغم عودة معظم املنظمات �إىل العمل من
املكتب بعد انتهاء احلجر املنزيل؛ �إال �أنها مل
تتخلى عن اجتماعات العمل عن ُبعد ،خا�صة
بعدما �أدركت �أن العمل عن ُبعد ،ومن ثم
اجتماعات العمل عن ُبعد ،هي امل�ستقبل ،فقد
توقعت درا�سة ل�شركة "ماكينزي" �أن ت�شكل
ن�سبة العمل عن ُبعد  %45بحلول عام 2022م.

القراصنة وتواجه عقبة

Google Hangouts

Google Meet

الزمنية للمجتمعين

Slack

يوفر هذا التطبيق �إجراء االجتماعات املجدولة يحظى التطبيق ب�شعبية كبرية بني ال�شركات
بني �أع�ضاء الفريق ،مبزايا م�شابهة ملزايا يف جميع �أنحاء العامل؛ �إذ يوفر التوا�صل بني
"زووم" ،مثل مزامنة التقومي ،وحجز غرفة �أع�ضاء الفريق والفرق املختلفة بفعالية.
لالجتماعات ،ف�ض ًال عن واجهة م�ستخدم
Appear.in
متطورة.
ينا�سب التطبيق املنظمات ال�صغرية التي تريد
GoToMeeting
طريقة ب�سيطة للتوا�صل مع �أع�ضاء الفريق،
يتيح التطبيق �إن�شاء االجتماعات الفورية �أو ويتميز التطبيق ب�سرعته ،ويتيح اجتماعات
م�ستخدما.
املجدولة ،و�إر�سال الر�سائل بني امل�شاركني يف الفيديو لعدد ي�صل �إىل 150
ً
االجتماع.
BigBlueButton
Skype for Business

يتبع التطبيق �شركة "مايكرو�سوفت" ،ويتيح
عقد اجتماعات ت�ضم عدد ًا كبري ًا من
�شخ�صا ،والتوا�صل مع
الأ�شخا�ص حتى 250
ً
م�ستخدمي "�سكايب" الآخرين ،وتوفري �سبورة
افرتا�ضية.
Cisco WebEx

ينا�سب التطبيق املنظمات الكبرية التي لديها
عدد كبري من املوظفني ،ويتيح للم�شاركني
االن�ضمام �إىل االجتماعات عرب الإنرتنت �أو
الهاتف؛ بنا ًء على مكانهم وظروفهم ووقت
االجتماع.
BlueJeans

نهجا ً
ب�سيطا وحدي ًثا� ،إذ ي�ستخدم
أهم  10تطبيقات
يتبع التطبيق ً
نظاما يتيح �إجراء اجتماعات عرب الفيديو يف
توجد الكثري من التطبيقات والربجميات التي
ً
تعتمد عليها املنظمات لإجراء االجتماعات �أي مكان ،وال يحتاج �إجراء االجتماعات �إىل

هو تطبيق مفتوح امل�صدر يوفر العديد من
املزايا مبا فيها م�شاركة مقاطع الفيديو
والعرو�ض التقدميية و�إجراء االجتماعات عرب
الفيديو ،وتوافر �سبورة افرتا�ضية ،وقد ُ�صمم
خ�صي�صا للتعلم عرب الإنرتنت.
ً
تكسر الحواجز
تتميز االجتماعات عن بعد بالكثري من املزايا،
فهي ت�ساعد مع فرق العمل املوزعة عن ُبعد على
�إبقاء املنظمة يف امل�سار ال�صحيح ،وكما تو�ضح
مدونة (امل�ستقبل) الإدارية املتخ�ص�صة،
ف�إن هذا النوع من االجتماعات �ضروري
لك�سر احلواجز اجلغرافية ،ويرفع من كفاءة
فرق العمل املوزعة عن ُبعد ،وي�ساعد يف بناء
عالقات وروابط ثقة قوية بني �أفراده ،وتبادل
املعلومات بني �أفراد متنوعني من �أماكن
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وثقافات وخلفيات متنوعة ،واال�ستفادة من
الأفكار امللهمة التي تنتج عن نقا�شات الفريق
وخا�صة من خالل العرو�ض املرئية.
مكلفة وقد ٌتخترق
ورغم الفوائد الكثرية لهذا النوع من
االجتماعات؛ �إال �أن لها بع�ض العيوب؛ فهذه
االجتماعات ميكن �أن تكون مكلفة وحتتاج
ل�شراء بع�ض الربجميات ،وكما يو�ضح املوقع
التكنولوجي املتخ�ص�ص (�أخبار التكنولوجيا)،
ف�إنه يف بع�ض الأحيان هناك ت�أخري ب�سيط
بني اال�ستجابات نظ ًرا للم�سافات الكبرية
بني الأماكن املختلفة .و�إذا حدثت م�شكلة يف
الكمبيوتر �سينهار االت�صال لأي من امل�شاركني،
وكثري من النا�س يف مناطق زمنية خمتلفة يف
جميع �أنحاء العامل ،وبع�ض النا�س ي�شعرون
بعدم االرتياح مع التكنولوجيا اجلديدة .وهناك
خطر كبري عند وجود فجوة يف النظام الأمني
للمنظمة �أن يحدث هجوم من القرا�صنة.
 6مهارات
وتوجد العديد من الفنون لإدارة هذه
االجتماعات بفاعلية ،حيث تقدم ميكرو�سوفت
 6مهارات لتغيري روتني هذه االجتماعات
والو�صول الجتماعات افرتا�ضية �أكرث كفاءة
وهي على النحو الآتي:
Óجدول الأعمال الر�سمية :من املهم
�أن يكون جميع امل�شاركني يف االجتماع
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على دراية بتفا�صيله.
Óجهز نقاطك و�أ�سئلتك :عندما جتهز
قائمة �أو جمموعة من النقاط والأ�سئلة؛
ف�سيقل ال�ضغط عليك للتفكري يف �أي
�أ�سئلة فورية ،وبذلك تتمكن من التفاعل
مع املناق�شة املطروحة.
Óا�ستك�شاف الأخطاء التقنية
و�إ�صالحها :ت�أكد من طريقة �إجراء
االت�صال ،ومن عمل ال�سماعات ،وحتقق
من �شبكة واي فاي ،وادخل غرفة
االجتماع مبكر ًا وقم ب�إجراء االت�صال.
Óم�شاركة ال�شا�شة :قم ب�إعداد م�شاركة
ال�شا�شة؛ حتى تتمكن من جذب انتباه
جمهورك وجعل اجلميع يركزون على
نف�س ال�شيء ،خا�صة الإح�صاءات
واملعلومات.
Óكن مبا�شراً� :إن ا�ستخدامك الأ�سلوب
املبا�شر لتغيري م�سار املحادثة �سي�ضمن
لك اال�ستفادة من وقت االجتماع �إىل
احلد الأق�صى ،و�ست�سمح للجميع
باحلديث.
Óاحل�ضور ال�شخ�صي :حافظ على
ح�ضورك ال�شخ�صي كما لو كنت يف
اجتماع فعلي� .إن الطاقة ال�شخ�صية
العالية �سوف ت�شجع جمهورك على
التفاعل والرتكيز على املو�ضوعات
املطروحة.

 3خطوات
كما �أ�صبح لزام ًا على م�س�ؤويل هذه االجتماعات
اتباع عدة خطوات بغية توفري جتربة ا�ستخدام
�أف�ضل و�أكرث �أمان ًا ،وقد �أو�ضحت م�ؤ�س�سة
"جارترن" للأبحاث هذه اخلطوات فيما يلي:
�Óأو ًال :متكني جتربة ا�ستخدام موثوقة:
مع انت�شار حلول وتطبيقات االجتماعات
عن ُبعد؛ ي�صبح النطاق الرتددي الكايف
وموثوقية ال�شبكة من الأمور بالغة
الأهمية لتوفري جتربة ا�ستخدام جيدة.
حيث حتتاج مكاملات الفيديو اجلماعية
عالية اجلودة �إىل خدمة �إنرتنت �أقوى.
Óثاني ًا :توفري احلماية الكاملة :ميكن
للم�ؤ�س�سات التي ت�ستخدم مكاملات
الفيديو امل�ساهمة يف توفري اجتماعات
افرتا�ضية �أكرث �أمان ًا ،من خالل
االلتزام بالإعدادات التي ي�ضعها م�س�ؤول
تكنولوجيا املعلومات ،و�أدوات التحكم
يف الأجهزة امل�ست�ضيفة و�ضمان �سلوك
امل�ستخدمني النهائيني.
Óثالث ًا� :إعادة �صياغة ثقافة جديدة
لالجتماعات عن بعد :قد تزداد �أعداد
االجتماعات عن ُبعد ب�شكل كبري يف بيئة
العمل احلالية ،وهي ق�ضية بد�أت تعاين
منها العديد من امل�ؤ�س�سات؛ لذلك على
املدراء ا�ستطالع �آراء فرق عملهم ملعرفة
�آرائهم وتف�ضيالتهم.

ثقافة بصرية
اعداد :علي مرزوق الشبلي

من أشهر اللوحات الفنية:

المرأة الباكية
الفنان اإلسباني بابلو بيكاسو 1881م1973-م
يعود تاريخ اللوحة للعام 1937م ،وهي واحدة
م��ن �أ�شهر ل��وح��ات الر�سام الإ��س�ب��اين العاملي
ال�شهري "بابلو بيكا�سو" .ومتثل ام ��ر�أة باكية
وحزينة ،ورغم ذلك حتتفظ ب�أناقتها من خالل
ارتداء القبعة ،ويرى البع�ض �أنها متثل م�أ�ساة
احلرب الأهلية الإ�سبانية.
يعترب الر�سام العاملي "بيكا�سو" من �أ�شهر فناين
القرن الع�شرين ،ول��ه لوحات عديدة �شهرية
معلقة يف �أهم متاحف العامل ،وقد مر فنه بعدة
مراحل؛ و�صو ًال �إىل التكعيبية الرتكيبية التي
ميزته عن غريه.
ولد "بيكا�سو" عام 1881م يف مدينة "ملقا"،
وت��ويف يف العام 1973م .ويعترب من �أه��م رواد
املدر�سة التكعيبية يف الفن الت�شكيلي ،والتي
تعتمد على �إع ��ادة تقدمي املكونات الفنية يف
��ص��ورة جم�سمات هند�سية مب�سطة؛ لتعطي
ومعنى داخل الفنان ،بعيدً ا عن الواقعية
�شعو ًرا
ً
املبا�شرة.
�أظهر "بيكا�سو" �شغفه ومهارته يف الر�سم منذ
�سن مبكرة ،وقام والده بت�أجري حجرة �صغريه
ل��ه ب �ج��وار امل �ن��زل؛ لي�ستطيع فيها ممار�سة
الر�سم .وكان والده يزوره عدة مرات يف اليوم،
ويتفح�ص ر�سوماته ويناق�شه حول بع�ض الأمور
�أحيا ًنا .والحق ًا �أر�سله والده �إىل �أكادميية مدريد
امللكية يف "�سان فريناندو" ،وهي �أهم �أكادميية
للر�سم يف البالد .ولكن مترد بيكا�سو بعد فرتة ،كغالبية الفنانني على الدرا�سة الأكادميية ،وبد�أ يف ترك املحا�ضرات.
�أعجب "بيكا�سو" ب�أعمال الفنان "�إل غريكو" (يوناين الأ�صل)؛ حيث الألوان الالفتة ،والأطراف املمدودة ،واملالمح الغام�ضة ،وت�أثر بهذا النهج
وظهر يف �أعماله فيما بعد.
احتجاجا على احلرب الأهلية الإ�سبانية.
وجاءت لوحة "املر�أة الباكية" عام 1937م يف نهاية �سل�سلة اللوحات والر�سومات التي ر�سمها "بيكا�سو"؛
ً
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التقنيات الحديثة للتدريب اإللكتروني
متا�شيًا مع برنامج تطوير ال�صناعات الوطنيَّة واخلدمات اللوج�ستيَّة الذي �أطلقه �سم ُّو ويل العهد الأمري حممد
بن �سلمان م�ؤخرًا؛ قامت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنيَّة بتب ِّني �صناعات الثورة ال�صناعيَّة الرابعة التي
د.أماني أحمد البابطين
تهدف �إىل متكني التقنيَّة يف خمتلف القطاعات .ويف ظل رئا�سة اململكة لقمة الع�شرين وتوجهها نحو الريادة
واملناف�سة يف كافة املجاالت و�إدراكها �أن وترية التغيري ال�سريعة حتتم العمل ب�شكل ا�ستباقي للتنمية والتطوير؛
دكتوراه إدارة تربوية ،ماجستير في
ميكن اال�ستفادة من هذه التقنيات احلديثة التي دفعت و�ستدفع التعليم والتدريب الإلكرتوين �إىل
الأمام يف ال�سنوات القادمة ،وت�س َّمى ()Horizon Technologyو�أهمها:
تكنولوجيا التعليم
-1الواقع االفرتا�ضي :تقنيَّة متطوِّرة مت ِّكن الفرد من التعامل مع بيئة خياليَّة� ،أو �شبه حقيقيَّة ،تقوم على
جامعة الملك سعود
�أ�سا�س املحاكاة بني الفرد وبيئة �إلكرتونيَّة ثالثيَّة الأبعاد ،يت ُّم من خاللها بناء مواقف؛ بهدف اال�ستفادة منها
يف العمليَّة التدريبيَّة .وللواقع االفرتا�ضي �أهميته يف عمليَّة التدريبَّ ،
نلخ�صها يف �أنه يو ِّفر النفقات الكبرية التي تنفق يف التدريب من خالل النظم احلقيقيَّة التي تق ِّلل من
املخاطر ،ويخلق بيئة مثرية بالن�سبة للم�ستخدم ،حيث يتح َّكم املتدرِّب يف الوقت مبرونة �شديدة عند القيام بالتدريب ،ويُ�سهم يف اكت�شاف الأخطاء.
-2الواقع املع َّزز :تعتمد فكرته على البحث عن عالمات معينة يف الواقع احلقيقي ،يتعرَّف عليها النظام ،ويقوم ب�إظهار العن�صر االفرتا�ضي املنا�سب لها ،كر�سوم متحرِّكة،
ن�ص� ،أو فيديو ،وغريها مما مت حفظه وتخزينه م�سب ًقا؛ لذلك تقوم كل الربجميات اال�ستهالكيَّة التي مت �إنتاجها بوا�سطة تقنيَّة الواقع املعزز با�ستخدام كامريا الهاتف
�أو ٍّ
املحمول� ،أو الكمبيوتر اللوحي؛ لر�ؤية الواقع اخلارجي ،ثم حتليله تبعًا ملا هو مطلوب من الربنامج ،والعمل على دمج العنا�صر االفرتا�ضيَّة به .ومن �أهم مميزاته ما يلي� :أنه
ينمِّي مهارات التفكري الب�صري واال�ستداليل والإبداعي واملهارات التقنيَّة ،ويدعم التفاعل والت�شارك ،كما يدعم التع ُّلم الفردي واجلماعي ،وبيئة التع ُّلم الن�شط ،ويزيد الدافعيَّة
واالجتاه الإيجابي نحو ا�ستخدام التقنيَّة ،وي�سهِّل ا�سرتجاع املعلومات ،كما ميتاز بفاعليته من حيث التكلفة ،وقابليته للتو�سُّ ع ب�سهولة.
-3الذكاء اال�صطناعي :هو قدرة نظام َّ
معي على حتليل بيانات خارجيَّة ،وا�ستنباط قواعد معرفيَّة جديدة منها ،وتكييف هذه القواعد ،وا�ستخدامها لتحقيق �أهداف ومهام
جديدة .وما مييز ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف التدريب �أنه ي�ساعد على زيادة مهارة املتدرب ،وارتفاع امل�ستوى القيادي له عن طريق تعليم نف�سه ،وزيادة القدرة االبتكاريَّة
والتخيليَّة له ،من خالل نظم برامج الت�أليف ،وا�ستخدام �شبكة الداللة املعرفية..
�إن تبني نظم وتطبيقات (  )AIيف املجاالت املختلفة ،ومنها االقت�صادي والتعليمي والتدريب له العديد من املميزات والتداعيات الإيجابيَّة ،مبا يوفره من د َّقة يف التنب�ؤ ،وزيادة
الإنتاجيَّة ،وكفاءة �إدارة املوارد الب�شريَّة ،حيث تعمل هذه التقنيات على حتفيز نتيجة حت�سني جودة املنتجات واخلدمات ومالءمتها.
-4ذكاء الأعمال :تعترب ق��درات ذك��اء الأعمال من الأنظمة ال�ضروريَّة ملعرفة �آليات الإجن��از والعمل ،واتخاذ ال��ق��رارات التي تعزز �إمكانيَّة ا�ست�شراف امل�ستقبل للتوجه
الإ�سرتاتيجي للمنظمات.
وتربز �أهم َّية نظم ذكاء الأعمال كالتايل:
 دعم الإدارة امل�ستندة للمقايي�س :يعمل ذكاء الأعمال على �إلغاء االنحرافات يف البيانات ،وميكن حتقيق التكامل مل�صادر بيانات امل�ؤ�سَّ �سة بتتبعها من لوائح اجلداول. تطوير كفاءة العاملني� :إذ يزود النظام بالبيانات احلديثة والدقيقة التي مت ِّكن من حتديد املوارد املهمة ،وتقليل العدد املطلوب لأداء املهام عرب التحديث الكامل لالئحةاجلداول.
 حت�سني �إدارة املوارد الب�شريَّة :فتمكن �أدواته من عمل العديد من التحليالت ،وا�ستخراج معلومات كثرية بالن�سبة َّللموظفني ،وتقييم �أدائهم ،وعمل العديد من م�ؤ�شرات
املوظفني يف الأق�سام وبني الأق�سام ،واحلفاظ على َّ
قيا�س الأداء ب�شكل يومي ،ومقارنة �أداء َّ
املوظفني.
 اتخاذ القرارات الأف�ضل ،وحت�سني عمليات العمل ،ومعلومات �أكرث ،وتوفري وقت امل�ستخدمني ،ودعم وحتقيق �أهداف العمل الإ�سرتاتيجيَّة.-5البيانات ال�ضخمة :يواجه الأف��راد وامل�ؤ�سَّ �سات م�شكلة معاجلة كميات كبرية من البيانات لدعم احتياجاتهم وعملياتهم؛ بهدف حت�سني كفاءة التعامل واال�ستجابة
والإنتاجيَّة ملواجهة املناف�سة الـمتزايدة .وتوجد العديد من الأدوات والتقنيات التي ت�ستخدم لتحليل البيانات الكبرية ،مثل . Hadoop، Map Reduce، HPCC
كذلك ف�إن ا�ستخدام البيانات ال�ضخمة يف امل�ؤ�سَّ �سات و�إدارة املوارد الب�شريَّة بالذات مه ٌّم جدًّا؛ نظرا لكميَّة البيانات ،حيث ُت�ساعد املديرين وامل�ؤ�سَّ �سات يف حتليل النتائج ال�صادرة
للموظفني ،وحت�سني عمليَّة التدريب َّ
من خمتلف الأو�ساط ،والتنب�ؤ بالتوجهات ،والقيام ب�إجراء تغيريات تزيل العقبات ،كما ُت�سهم يف �إن�شاء تقرير �أداء َّ
املوظفني ،بالإ�ضافة �إىل
حت�سني عمليات �صنع القرار مما يح ِّتم على القادة التدريب على التعامل مع البيانات ال�ضخمة وقراءتها وحتليل النتائج.
�-6إنرتنت الأ�شياء :ويق�صد به جمموعة من التقنيات التي متكٍن من تو�صيل خمتلف الأجهزة بالإنرتنت ،ويرمز لها اخت�صارا بـ  .IOTمت ِّكن الإن�سان من التوا�صل والتفاعل
مع الأجهزة والأدوات ح�سب رغبته وخلدمته ،دون احلاجة �إىل التواجد يف وقت َّ
معي �أو مكان حمدد ،ويتم ذلك من خالل ارتباط هذه "الأ�شياء" مب�ستودعات البيانات
واخلدمات ال�سحابيَّة� ،ضمن �شبكات هجينة فائقة ال�سرعة ،والتي ت�سمى "�شبكة �إنرتنت الأ�شياء" �أو ما بد�أنا نطلق عليه اليوم م�صطلح "�شبكة كل �شيء � ً
أي�ضا " IoE.وميكن
اال�ستفادة من تطبيقات هذه التقنيَّة يف منظومة التدريب الإلكرتوين للقادة واملوظفني ،من خالل ما تتيحه لنا مـن مرونـة تعمل على تـوفري بيئـة تعليميَّة وتدريبيَّةُ ،تار�س
فيها التقنيَّة على نحو مي ِّكن من حت�سني عمليَّة التدريب ،حيث تـوفر �إنرتنـت الأ�شـياء من�صـة غنيَّة ومرنـة للقادة� ،سواء لال�ستك�شاف �أو التقدم من خالل ت�صوير احلياة العامة
ذكي� ،سواء على م�ستوى التدريب� ،أو الإدارة� ،أو على م�ستوى تبادل اخلربات بني
لبيئة امل�ؤ�سَّ �سة ،كما للمتدرِّبني واملدرِّبني والعاملني يف امل�ؤ�سَّ �سة االنخراط يف جمتمع
تدريبي ٍّ
ٍّ
�أو�ساط املعنيـني يف امل�ؤ�سَّ �سـة ،وكذلك التعاون والت�شارك وتبادل اخلربات الأكرث ً
تفاعل عرب �شبكة الإنرتنت؛ مما يعزز من القدرة عـلى اتخـاذ القـرارات .
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برنامج إعدادي
معهد اإلدارة العامة

برنامج الدبلوم
العـــــــــــــــــــــالي
للعلوم القانونية

الهدف العام:

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

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

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

�Óأن يكون حا�ص ًال على �شهادة البكالوريو�س انتظام ًا يف �أي
تخ�ص�ص با�ستثناء القانون و الأنظمة و احلقوق.
Óاجتياز املقابلة ال�شخ�صية.
Óالرت�شيح من جهة العمل للموظفني و�أن يكون قد �أم�ضى �سنة
على ر�أ�س العمل على الأقل قبل التحاقه بالربنامج.
�Óأن ال يقل التقدير عن جيد جد ًا
المزايا:

Óاحل�صول على الدرجة الأوىل من املرتبة التا�سعة �ضمن �سلم
رواتب املوظفني العام �أو ما يعادلها
عال يف العلوم القانونية
Óاحل�صول على الدبلوم ٍ

Óمينح دار� ��س ال��دب�ل��وم م��ن غ�ير امل��وظ�ف�ين م�ك��اف��أة �شهرية
مقدارها  1500ريال.
Óي�ؤمن ال�سكن (ح�سب توفره) لدار�سي الدبلوم لغري املتزوجني
ولي�سوا موظفني.
المنتظمون:

يبلغ عدد الدار�سني املنتظمني بالربنامج حالي ًا ( )231دار�س ًا 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:

لأهمية برنامج الدبلوم العايل للعلوم القانونية ،فقد مت بناء على
الأم��ر امللكي ت�شكيل جلنة توجيهية دائمة للربنامج مكونة من 13
ع�ضو ًا وت�ضم نخبة من املخت�صني يف املجال ال�شرعي والقانوين من
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة  ،بهدف ر�سم �سيا�سات الربنامج ورفع
كفاءته ،والت�أكد من حتقق ر�ؤيته ور�سالته و�أهدافه ،و�إقرار املمكنات
الالزمة لتحقيق �أهدافه.
W W W. i p a . e d u . s a
@Law_Program_IPA
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رؤية المملكة  2030محطة فارقة في تمكين المرأة

المرأة السعودية

تتحدى

«السقف الزجاجي»

مع �إطالق ر�ؤية اململكة ُ 2030منحت املر�أة ال�سعودية اهتما ًما
ريا و�أب��رزت �أن �أحد �أهم �أهدافها هو زيادة فر�ص م�شاركة
كب ً
امل��ر�أة يف �سوق العمل؛ ف�أطلقت العنان لهذه الأح�لام لتتجاوز
"ال�سقف الزجاجي" ،وتتقلد العديد من الوظائف الرفيعة،
وتنخرط بكل طاقتها يف معرتك التنمية الإدارية ،بل و�أ�صبح
ب�إمكانها حتدي هذا "ال�سقف الزجاجي امل�صطنع" فما هو هذا
ال�سقف؟
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ظاهرة عاملية

،،

مازالت «النيران
الصديقة» للمرأة
وافتقادها التدريب
والثقة والمشاركة
تحد من الطموحات
الوظيفية القيادية

وهذا هو تقرير للبنك الدويل-عرب موقعه
الإل��ك�تروين-ح��ول "نه�ضة امل��ر�أة ال�سعودية
يف ق���ط���اع الأع�����م�����ال ���ض��م��ن ر�ؤي�������ة امل��م��ل��ك��ة
 ،"2030ي�ؤكد �أنه من املتوقع �أن تلعب املر�أة
ال�سعودية دو ًرا حيويًا يف ا�سرتاتيجية تنمية
اململكة العربية ال�سعودية ،ر�ؤية 2030؛ فقد
زاد عدد ال�سعوديات الالتي تقلدن منا�صب
�إداري�����ة رف��ي��ع��ة خ�ل�ال ال��ع��ق��د ال��ف��ائ��ت .وق��د
�أ�شاد هذا التقرير املعنون" :املر�أة والأعمال
والقانون  "2020بال�سعودية التي ت�صدّرت
ب��ل��دان ال��ع��امل فيما ات��خ��ذت��ه م��ن �إج����راءات
وخ����ط����وات ت���اري���خ���ي���ة ل��ت��ح�����س�ين م�����ش��ارك��ة
امل��ر�أة .كذلك �أزال��ت املرا�سيم امللكية القيود
املفرو�ضة ،وحظرت التمييز �ضد املر�أة ب�سبب
نوع اجلن�س يف الوظائف.

دع���ون���ا ن��ت��ف��ق يف ال���ب���داي���ة ع��ل��ى �أن ظ��اه��رة
"ال�سقف الزجاجي" ت���ع���اين م��ن��ه��ا امل�����ر�أة
يف ك���ل دول ال���ع���امل���� ،س���واء امل��ت��ق��دم��ة منها
�أو ال��ن��ام��ي��ة ،ول��ي�����س��ت م��ق��ت�����ص��رة ع��ل��ى دول��ة
بعينها دون غريها؛ وتكفي الإ���ش��ارة �إىل �أن
ب��داي��ة اكت�شافها ك��ان��ت ب��ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ،ومت ت���داول امل�صطلح �إعالم ًيا
بال�صحف الأم��ري��ك��ي��ة ،مثل "ول �سرتيت"،
و"ادويك" خالل منت�صف عقد الثمانينيات ال��ق��رار ،بالرغم م��ن ت�أهيلهن ،وقدراتهن،
من القرن املا�ضي.
وم��ه��ارات��ه��ن ،و�إجن���ازات���ه���ن ال��ت��ي ق��د تفوق
الآخرين يف بع�ض الأحيان.
�شبه اتفاق
وق����د ت�����ص��دى ال���ب���اح���ث���ون ال�������س���ع���ودي���ون يف
�شهادة البنك الدويل
امل��ج��ال الإداري ل��درا���س��ة "م�شكلة ال�سقوف وقبل اخلو�ض يف غمار احلديث عن الأ�سباب
الزجاجية"ً ،
فمثل يو�ضح كل من :عبدامللك ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ج��ث��م م��ن خ�لال��ه��ا "ال�سقف
احل��اج ون��وف النا�صر �أن النقا�ش حول هذه الزجاجي" على طموحات امل���ر�أة ال�سعودية �أ�سباب �شخ�صية وتنظيمية
امل�شكلة ب��د�أ منذ ع��ام 1978م ،والتي �أ�شارت يف جم���ال ال��ع��م��ل الإداري ،وم���دى تقلدها وي�����ص��ن��ف ع��ب��دامل��ل��ك احل����اج ون����وف النا�صر
�إىل ممار�سات وحواجز غري مرئية تعرت�ض الوظائف العليا والقيادية؛ يجب الت�أكيد �أ�سباب "ال�سقف الزجاجي" كالتايل:
 Óالعوامل ال�شخ�صية�( :أو ما ن�سميها
ال��ط��ري��ق �أم�����ام امل�����ر�أة ال��ع��ام��ل��ة ،ف��ت��ح��د من �أن ر�ؤي��ة اململكة  2030كانت مبثابة حمطة
ب��ال��ن�يران ال�����ص��دي��ق��ة) ،م��ث��ل نظرتها
تواجدها �ضمن النخب وامل��راك��ز القيادية .فارقة يف م�سرية املر�أة ال�سعودية وانطالقها
ل��ن��ف�����س��ه��ا وع�������دم ث���ق���ت���ه���ا ب���ق���درات���ه���ا
وق���د ل��وح��ظ �أن م�����ش��ارك��ة امل������ر�أة يف جم��ال اجل������اد ن���ح���و امل�����س��اه��م��ة يف ت��ن��م��ي��ة وط��ن��ه��ا
و�إمكاناتها ال��ذات��ي��ة ،وع��دم رغبتها يف
العمل ت�ستمر ثم تتوقف عند نقطة معينة ومنحها الفر�ص كاملة لتقلد هذه النوعية
العمل ،وخوفها م��ن الف�شل ،و�ضعف
يف م�سارها املهني؛ مما جعل ح�ضورها متدن م��ن ال��وظ��ائ��ف ،وال��ت��ي ت��واك��ب��ت بالفعل مع
ت���أه��ي��ل��ه��ا وت��دري��ب��ه��ا ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
يف جم��ال�����س �إدارة ال�����ش��رك��ات ،م��ع �أن ن�سبة �إطالق ر�ؤيتنا املباركة ،فعلى �سبيل املثال مت
امل�س�ؤوليات العائلية.
الن�ساء العامالت يف الواليات املتحدة ميثلن تعيني الأم�يرة رميا بنت بندر �سفرية ملقام
 Óالعوامل التنظيمية :وتتمثل يف بع�ض
قرابة  %50من جمموع القوى العاملة.
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني-يحفظه اهلل-
اخل�����ص��ائ�����ص ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ات
ويلفت الباحثان �إىل �أنه من خالل مراجعة ل��دى ال��والي��ات املتحدة الأمريكية يف بداية
وامل����م����ار�����س����ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة اخل��ا���ص��ة
البحوث وال��درا���س��ات املختلفة ال��ت��ي بحثت ال���ع���ام 2019م ،وت��ع��ي�ين د.ل��ي��ل��ك ال�����ص��ف��دي
بالتوظيف وتقييم الأداء الوظيفي
هذه امل�شكلة؛ يت�ضح �أن ثمة �شبه اتفاق بني
رئي�سا للجامعة الإل��ك�ترون��ي��ة؛ باعتبارها
ً
والرتقية ،وثقافة املنظمة من خالل
الباحثني ح��ول م��دل��ول م�صطلح "ال�سقف �أول ام���ر�أة ت��ر�أ���س جامعة �سعودية طالبها
تغييب مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني الرجل
الزجاجي" ،مبا هو جمموعة من احلواجز من اجلن�سني ،وتعيني  13ام��ر�أة يف جمل�س
وامل����ر�أة م��ن حيث ال��ت��دري��ب والت�أهيل
امل�����ص��ط��ن��ع��ة وغ��ي��ر امل����رئ����ي����ة ،ت���رت���ك���ز ع��ل��ى هيئة حقوق الإن�سان مبا ميثل ن�صف عدد
وال�ت�رق���ي���ة ،و���س��ي��ط��رة ال����رج����ال على
حتيزات معينة �ضد العاملني يف املنظمات� ،أع�ضاء املجل�س يف دورته الرابعة ،بالإ�ضافة
�أغ��ل��ب��ي��ة ال��وظ��ائ��ف ال��ق��ي��ادي��ة .ك��ذل��ك
وخا�صة الن�ساء؛ مما يحول دون و�صولهن �إىل تعيني � 10سعوديات يف منا�صب قيادية
وجود حالة من الفهم ال�سائد عن املر�أة
�إىل امل��راك��ز التنفيذية العليا ودوائ���ر �صنع عليا يف رئا�سة امل�سجد احلرام.
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لدى بع�ض الر�ؤ�ساء �أنها غري م�ؤهلة
لتح ٌمل م�س�ؤوليات كبرية ،و�أنها �سلبية
يف �أدائ��ه��ا الوظيفي مقارنة بالرجل،
و�أنها تفتقد اجل��ر�أة وامل��ب��اد�أة املطلوبة
التخاذ ال��ق��رارات يف امل�ستويات العليا.
كذلك خوف املر�أة العاملة من احتمال
ف�����ش��ل��ه��ا يف �أي م��ه��م��ة ق��ي��ادي��ة ك��ب�يرة،
و�ضعف م�شاركتها يف و���ض��ع �سيا�سات
العمل ،و�أح��ي��ا ًن��ا اعتقاد ذوي املنا�صب
العليا يف �أن امل��ر�أة تهتم فقط بالأمور
ال�شكلية ،و�ضعف ثقتهم يف قدراتها.
 Óالعوامل القانونية :والتي تتمثل يف
عدم وجود ت�شريعات تن�ص على مبد�أ
امل�����س��اواة ب�ين ال��رج��ل وامل����ر�أة يف جمال
العمل.
 Óال��ع��وام��ل االج��ت��م��اع��ي��ة :وال��ت��ي ي�برز
من بينها دور املجتمع املفرط يف الثقة
بالرجل �أك�ثر م��ن امل���ر�أة ،والنظر �إىل
دور امل���ر�أة على �أن��ه ينح�صر يف �إجن��اب
ورع����اي����ة الأط����ف����ال ،وال���ن���ظ���ر ل��ل��م��ر�أة
الناجحة مهن ًيا على �أنها مق�صرة يف
واجباتها الأ�سرية.
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البنك الدولي
يشيد برؤية المملكة
 2030وبالمراسيم
الملكية في دعم المرأة
السعودية وتقلدها
الوظائف العليا

 %2قياديات

وقالت وكيلة وزارة املوارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية لتمكني امل��ر�أة ،هند الزاهد ،يف
ت�صريحات لها مبوقع �صحيفة "الريا�ض":
لدى الوزارة برامج عديدة ترتبط بعدد من
الت�شريعات والتنظيمات التي ت�ضمن بيئة
عمل منا�سبة للن�ساء .وك�شفت الزاهد عن �أن
عدد القياديات يف القطاع العام ال يتعدى ،%2
بالرغم من �أن املبادرات ت�ؤكد على �ضرورة
متكني املر�أة يف الوظائف القيادية و�أن تكون
يف منا�صب قيادية؛ فهي �صوت املر�أة وال بد
�أن تكون يف منا�صب �صنع القرار.

قياديات وحتديات

وجت���م���ل د.ال����ب����ن����دري ال���رب���ي���ع���ة ،و�أ.ه�������دى
احل��دي��ث��ي يف درا���س��ت��ه��م��ا امل��ي��دان��ي��ة ب��ع��ن��وان:
"تقييم جتربة امل��ر�أة ال�سعودية يف املنا�صب
القيادية بالأجهزة احلكومية" ،ال�صادرة عن
معهد الإدارة العامة ،النتائج التي تو�صلتا
�إل��ي��ه��ا ،وال��ت��ي م��ن �أب���رزه���ا م��ا ي��ل��ي :تتمتع
ال��ق��ي��ادات الن�سائية بخ�صائ�ص �شخ�صية
وم���ؤه�لات علمية وخ�برات مهنية مكنتهن
من ممار�سة مهامهن و�أدواره���ن القيادية،
ومت��ت��ل��ك��ن ت�����ص��وراً وا���ض��ح��اً مل��ف��ه��وم ال��ق��ي��ادة
الإدارية ولديهن وعى تام مبا يت�ضمنه هذا
املفهوم من ت�أثري ور�ؤي��ة و�إل��ه��ام ،وال توجد
م��ع��اي�ير وا���ض��ح��ة �أو م��ك��ت��وب��ة ع��ن��د اخ��ت��ي��ار
ال���ق���ي���ادات ال��ن�����س��ائ��ي��ة .وق���د غ��اب��ت التهيئة
للوظيفة القيادية متاماً يف جتربة القيادات
الن�سائية ،و�أ�سهمت هذه القيادات يف حتقيق
�أه��داف املنظمات ،وه��و ما جتلى وا�ضحاً يف
الأدوار ال��ت��ي ت��ق��وم بها تلك ال��ق��ي��ادات على
م�ستوى املنظمة وم�ستوى العمل وم�ستوى
العاملني ،كما واجهت القيادات نف�سها عدداً
من التحديات كان من �أهمها �إثبات الوجود.

مقــــال

التقييم وسيلة
وليس غاية
متار�س ال�شركات واملن�ش�آت الكربى يف القطاع اخلا�ص التقييم ب�شكل
وا�سع ،منذ مدة لي�ست بالق�صرية؛ لت�أهيل وتطوير مواردها الب�شرية.
�إال �أننا نالحظ يف الآون��ة الأخ�يرة توجه العديد من اجلهات والهيئات
احلكومية �إىل تقدمي خدمات التقييم ملوظفيها ،حتى �إن��ه ال يكاد يخلو
جتمع للمخت�صني �إال و ُيذكر فيه تناف�س ال�شركات الأجنبية يف احل�صول
على عقود لتنفيذ خدمات التقييم لدى جهاتهم .وال�س�ؤال هو :هل لدى هذه
اجلهات متخ�ص�صني يدركون الهدف من عملية التقييم ولديهم معرفة
ومت ّكن بطبيعة هذه العملية؟ ومن ثم لديهم القدرة لإدارة هذه العملية
منذ حلظة �إعداد كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات وحتى التعاطي مبهنية مع
خمرجات التقييم وتطويع هذه املخرجات لنجاح املنظمة والعاملني فيها.
التقييم لي�س عملية م�ستهدفة يف حد ذاتها ،و�إمنا و�سيلة ن�ستخدمها؛ حتى
تُبني عمليات التعيني والتطوير الوظيفي على �أدوات مو�ضوعية تقلل من
ت�أثري التحيزات ال�شخ�صية للمدراء �أو م�س�ؤويل امل��وارد الب�شرية .فكم
من مرة كنا �ضمن جلان املقابالت ال�شخ�صية وداخلنا �شعور ب�أن اختيار
�أ�شخا�ص �أو رف�ضهم كان بت�أثري عوامل ال تتعلق بكفاءة ه�ؤالء الأ�شخا�ص،
و�إمنا كان عائد ًا النطباعات �شخ�صية ف�سرناها بح�سب خرباتنا الذاتية
و�أ�صدرنا فيها حكمنا مبالءمتهم للوظيفة �أو العك�س ،وهنا تربز �أهمية
التقييم لي�سهم يف اختيار الأ�شخا�ص الأن�سب والأكف�أ لاللتحاق بالوظيفة،
فهو يحدد م�ستوى قدرات وكفاءة الأ�شخا�ص ويلعب دو ًرا مه ًما يف �أغرا�ض
التوجيه والتطوير املهني؛ وبالتايل تقليل التكلفة واملخاطرة التي قد تنجم
من ا�ستخدام �أ�ساليب غري فاعلة يف عملية االختيار والتوظيف .من املهم
�أن نكون ملمني بجوانب هذه العملية؛ حتى ال نفقد البو�صلة ونكون حممولني
بكل ريح ت�سويق وتكون ممار�سات التقييم لدينا غاية ولي�س و�سيلة.

أ .عبير محمد الشعيبي
عضو هيئة تدريب
معهد اإلدارة العامة
الفرع النسائي
الرياض
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التلوين الصوتي

فن التلوين
الصوتي للمدرب
د.ولید عصام علي عبد الجواد
أستاذ مساعد-مركز تقنيات التدريب-معهد االدارة العامة

كم مرة �أح�س�ست بالإحباط عند االنتهاء من مناق�شة مو�ضوع معني بالقاعة
التدريبية؛ وذلك لل�شعور ب�أنك مل تتمكن من �إي�صال جميع املعلومات املطلوبة
�أو ذكر ما يجول ً
فعل يف خاطرك ،مع اليقني �أنه ما زال لديك الكثري من الكالم
ولكن للأ�سف مل تقله .وهنا يبد�أ احلوار ال�سلبي مع النف�س من حيث لومها؛ لعدم
التمكن من �إي�صال املعلومة ،و�أحيا ًنا ل�ضعف يف ال�شخ�صية ،وما �إىل ذلك.
وحتى ت�ضع يديك على �سبب هذه امل�شكلة اخلا�صة بالتوا�صل؛
يجب �إلقاء نظرة على منوذج التوا�صل لعامل النف�س "�ألربت
حمرابيان" ،والذي يحدد فيه ما يلي:
 %7Óمن جناح التوا�صل من خالل الكلمات (.)Verbal
 %38Óمن جناح التوا�صل من خالل نربات ال�صوت (.)Vocal
 %55Óمن جناح التوا�صل من خالل لغة اجل�سد(. )Nonverbal
مع العلم �أن املر�أة تتفوق على الرجل يف �إدراك لغة اجل�سد؛ فقد �أكدت
درا�سة العامل الأمريكي "�آالن بييز" يف بحثه عند �إزالة ال�صوت من
الأف�لام وعر�ضها على بيئة ولغة خمتلفة ملجتمع الدرا�سة (العينة
ُ )1600
وطلب كتابة ق�صة الفيلم ،فكانت ن�سبة الن�ساء الالتي كتنب
الق�صة �صحيحة ( ،)%86ون�سبة الرجال (.)%42
ا�س�أل نف�سك
وبالرجوع بالزمن قلي ًال ،وبتحليل طريقة كالمك �أثناء
املناق�شة بالقاعة التدريبية؛ قم بالرتكيز على �صوتك
وطريقة كالمك و�أجب عن الأ�سئلة التالية:
 Óهل ا�ستخدمت �صوتك بطريقة �صحيحة؟
 Óهل و�ضعت النربة املنا�سبة مع الكلمة املنا�سبة؟
 Óه��ل و�ضعت ال��ق��وة يف �صوتك عندما �أردت ال�ترك��ي��ز على نقطة
معينة؟
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 Óهل ك��ان �صوتك عال ًيا وح��ادًا يف حلظة حماولتك �إقناع الطرف
الآخر بفكرة غري مقتنع بها؟
 Óهل هم�ست يف اللحظة التي كان يجب فيها �أن يكون �صوتك
مرتف ًعا وقو ًيا؟
�أداة املدرب
�صوتك ه��دي��ة م��ن اهلل ،يجب عليك االع��ت��ن��اء ب��ه وت��دري��ب��ي��ه جيداً
وبا�ستمرار؛ للو�صول به للدرجة التي ميكن ا�ستخدامه وتوظيفه
يف �أي وقت ويف كل مكان ،كما يف القاعة التدريبية ،ومع الأ�صدقاء،
وع��ن��د ت��ل�اوة ال���ق���ر�آن ال���ك���رمي ،وك��م��ا ج���اء يف احل��دي��ث ق���ول النبي
(�صلى اهلل عليه و�سلم) " :لي�س منا م��ن مل يتغن ب��ال��ق��ر�آن " رواه
البخاري( ،)7527وكان �أبو مو�سى الأ�شعري–ر�ضي اهلل عنه�-صوته
ح�����س�� ًن��ا ،ا�ستمع �إل��ي��ه النبي–�صلى اهلل عليه و���س��ل��م-وق��ال " :لقد
�أوت���ي ه��ذا م��زم��اراً م��ن م��زام�ير �آل داود" ،فقال �أب��و مو�سى–ر�ضي
اهلل ع��ن��ه" :-لو علمت �أن��ك ت�ستمع �إيل حلربته ل��ك حتبرياً" رواه
البخاري( ،)5048وم�سلم()793؛ فرمبا يكون ال�صوت احل�سن �سبباً
يف الت�أثر ب�سماع القر�آن .وقد علم �أن الأ�صوات لي�ست مكت�سبة ولكنها
فطرية؛ فاهلل–تعاىل-هو ال��ذي يعطي مَن ي�شاء ويحرم مَن ي�شاء
وله يف ذلك احلكمة البالغة .ولي�س للإن�سان �أن يتكلف ما ال يقدر
عليه ،و�إمنا عليه �أن يحر�ص على حت�سني �صوته بقدر اال�ستطاعة.

وال�����ص��وت �أداة مهمة ل��ل��م��درب ،فهل تتدرب
لكي ت�ستخدم �صوتك �أث��ن��اء ال��ت��دري��ب؟ هذا
م��ا يطلق عليه ف��ن التلوين ال�صوتي ،وهنا
ي��ت��ب��ادر ل��ل��ذه��ن م��ف��ه��وم ال��ت��ل��وي��ن ال�����ص��وت��ي
وه��و التنويع ال�صوتي با�ستخدام خ�صائ�ص
ال�صوت املختلفة (ال��ن��وع-ال��درج��ة-ال�����ش��دة-
امل����دة) وت��وظ��ي��ف��ه��ا مب��ه��ارة ودق����ة؛ لتو�صيل
املعنى املق�صود وت�أكيده.
مبعنى �آخر هو مهارة جتعل من ال�صوت �أداة
للتعبري ع��ن امل��ع��اين ال��داخ��ل��ي��ة غ�ير املرئية
(بالعقل والوجدان) ،وذلك من خالل �إلقاء
الكلمات واجلمل بتنويعات �صوتية خمتلفة
ومنا�سبة لتو�صيل الر�سالة للمتلقي ،وت�أكيد
املعنى وتو�ضيحه ب�شكل �أكرث �إقناعاً وت�أثرياً
ومتعة.
�أهميته
ولفن التلوين ال�صوتي �أهميته الكبرية
يف �أداء املدرب كالتايل:
� Óإثارة ال�سمع وجذب االنتباه.
 Óالإح�سا�س باملتعة والت�شويق واالبتعاد عن
امللل والرتابة.
 Óقوة الإقناع والت�أثري و�إدراك املعاين ب�شكل
�أكرث �سرعة وتركيز.
 Óاحلفاظ على عدم تداخل املعاين والتمييز
بني العبارات واجلمال والأ�ساليب املختلفة.
 Óمنح امل��درب ال�شعور بالثقة والراحة �أثناء
ال���ت���دري���ب ،ل�����س��ه��ول��ة ال��ت��ع��ب�ير ع��م��ا ي��ري��ده
والفر�صة لرتتيب �أفكاره قبل طرحها.
�شروطه
ت��ت�����ض��ح ����ش���روط ال��ت��ل��وي��ن ال�����ص��وت��ي اجل��ي��د،
بالنظر �إىل خ�صائ�صه املميزة ،من حيث(:نوع
ال�صوت ،ودرجته ،و�شدته ،ومدته).
فمن جانب نوع ال�صوت� ،أي طابع ال�صوت
وال�صفة اخلا�صة به (ب�صمة ال�صوت)،
نالحظ ما يلي:
 Óل���ك���ل ���ش��خ�����ص خ���ام���ة ����ص���وت ي��ت��م��ي��ز ب��ه��ا
وتختلف عن خامة �صوت ال�شخ�ص الآخر؛
حيث �إن الأُذن ب�إمكانها �أن ُتيز بني الطابع
ال�صوتي لكل �إن�سان ب�سهولة وي�سر.

 Óكما يختلف �أي�ضاً �صوت امل���ر�أة عن �صوت
الرجل ،و�صوت الطفل عن �صوت املراهق،
و�صوت ال�شباب عن �صوت ال�شيخ الكبري.
 Óفالطـ ــابع ال�صوتي لكل �إن�سـ ــان يـظـل كما
خلقه اهلل وال ميكن تغيريه.
ومن ناحية درجة ال�صوت �أي درجة
حدة ال�صوت (طبقة ال�صوت) ،نر�صد
ما يلي:
 Óحتدث كنتيجة حلدوث عدد كبري �أو قليل
م ذبذبات واه��ت��زازات الأح��ب��ال ال�صوتية يف
وقت معني �أثناء عملية الزفري ،فكلما زاد
ع��دد ه��ذه االه���ت���زازات؛ كلما ك��ان ال�صوت
حاداً (اجلواب).
 Óوكلما ق��ل ع��دد و�سرعة تلك االه��ت��زازات؛
ك��ل��م��ا ك�����ان ال�������ص���وت غ���ل���ي���ظ���اً (ال�����ق�����رار)،
ويتو�سطها الطبقة الو�سطى.
 Óي�����س��ت��ط��ي��ع امل�����درب �أن ي��ن��وع ب�ي�ن الطبقة
احل�������ادة ،وال��ط��ب��ق��ة ال���و����س���ط���ى ،وال��ط��ب��ق��ة
الغليظة �أثناء احلديث تبعاً للمعنى الذي
يريد �أن ُيعرب عنه ،وتبعاً لت�أثري الكلمات
واملواقف و�أنواع الأ�ساليب التي يتحدث بها.
كذلك وم��ن ناحية �شدة ال�صوت �أي
قوته ،نتبني الآتي:
 Óتتوقف على قوة االه��ت��زازات .فكلما كانت
ذب����ذب����ات واه�����ت�����زازات الأح����ب����ال ال�����ص��وت��ي��ة
�ضعيفة؛ كلما كان ال�صوت منخف�ضاً ().P
وكلما كانت االه��ت��زازات قوية ك��ان ال�صوت
مرتفعـ ـاً (.).F
 Óي�ستطيع املدرب �أن ينوع بني ال�صوت املرتفع
وال�صوت املنخف�ض ،و�أي�ضاً ميكنه الت�شديد
(النرب القوي) على بع�ض الكلمات؛ وذلك
ت��ب��ع��اً لأه��م��ي��ت��ه��ا وللمعنى ال����ذي ي��ري��د �أن
يعرب عنه ،و�أي�ضاً تبعاً لت�أثري تلك الكلمات
واملواقف و�أنواع الأ�ساليب التي يتحدث بها.
�أما مدة ال�صوت �أي االمتداد الزمني
(�إيقاع الكلمات) ،نالحظ ما يلي:
 Óفبالنظر لعن�صر ال��زم��ن ي��ك��ون ال�����ص��وت
طوي ً
ال ممتداً �أو ق�صرياً ،وي�شمل �أي�ضاً زمن
ال�سكتات والوقفات ب�أنواعها املختلفة.
 Óي�����س��ت��ط��ي��ع امل�����درب �أن ي��ن��وع ب�ي�ن ال�����ص��وت

الطويل وبني ال�صوت الق�صري و�أي�ضاً بني
ال�����س��رع��ات املختلفة �أث��ن��اء احل��دي��ث؛ تبعاً
للمعنى ال����ذي ُي��ع�بر ع��ن��ه ،وت��ب��ع��اً ل��ت���أث�ير
الكلمات وامل��واق��ف و�أن����واع الأ���س��ال��ي��ب التي
يتحدث بها.
�إر�شادات
الإر� ��ش ��ادات ال��ت��ي يجب مراعاتها يف
التلوين ال�صوتي �أثناء التدريب ،على
النحو الآتي:
 Óعــدم التــوتر؛ ل�سهولــة التحكم يف تلوين
نربة ال�ص ـ ــوت دون رع�شة.
 Óو����ض���وح ال�������ص���وت و�إخ��������راج احل������روف من
خمارجها ال�صحيحة.
 Óم���راع���اة ال��ت��وق��ي��ت ال�����ص��ح��ي��ح للوقفـ ــات
وموا�ضع �أخذ النف�س �أثنــاء التحدث.
 Óم���راع���اة �أم���اك���ن ا���س��ت��خ��دام ال��ن�بر ال��ق��وي
(ال�����ش��دي��د) ع��ل��ى بع�ض ال��ك��ل��م��ات للت�أكيد
والتو�ضيح.
 Óاالبتعاد عن الإح�سا�س امل�صطنع واختيار
ال��ت��ع��ب�ير الأم���ث���ل ال����ذي ي��ن��ا���س��ب �إح�����س��ا���س
الكلمات واملواقف.
 Óالتحدث بال�سرعة املنا�سبة مبا يتوافق مع
املعنى واملوقف.
 Óعدم املبالغة يف ا�ستخدام التلوين ال�صوتي
(ح���دة ال�����ص��وت وارت��ف��اع��ه-غ��ل��ظ��ة ال�صوت
وانخفا�ضه).
 Óاالبتعاد عن الالزمة ال�صوتية واللفظية،
وعدم تكرار الكلمات �إال للأهمية ب�شرط �أن
تكرر ب�صيغة خمتلفة.
 Óت�أثري تعبريات الوجه على الأداء ال�صوتي
�أثناء التحدث.
 Óاالب��ت��ع��اد ع���ن ال�����س��رد ذو ال��ن��م��ط ال��واح��د
(النغم والإيقاع الواحد) ومراعاة التنغيم
املُنوع واجلر�س املو�سيقي للكلمات.
 Óاختيار امل���درب التلوين ال�صوتي املنا�سب
للأداء تبعاً للفئة التدريبية امل�ستهدفة.
وختا ًما :يا عزيزي امل��درب خاطب القلوب
قبل �أن تخاطب العقول ،وت�أكد �أن الكلمات
التي تخرج من القلب؛ حتماً �ست�صل �إىل
القلب.
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مقــــال

التجربة الدولية في االتصال
المؤسسي..ودور الصحافيين

أ .يحيى القبعة
أكاديمي متخصص في الصحافة
واالتصال الدولي
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واكبت املن�ش�آت يف خمتلف دول العامل م�ستحدثات علم االت�صال والن�ضج املفاهيمي املوازي
حلركة الأبحاث التطويرية يف هذا املجال ،وال��ذي انعك�س ب��دوره على �أر���ض امليدان عرب
املمار�سات املهنية .فقد انتهجت كثري من امل�ؤ�س�سات تكييف وا�ستحداث م�سمى االت�صال
امل�ؤ�س�سي؛ لقدرته على �إب��راز ال�شمولية التي تقابل كل ما ميار�س من �أفعال داخل �إدارات
وبعيدا عن الأدوار التي تقوم بها مثل ه��ذه الإدارات يف ا�ستهداف
االت�صال امل�ؤ�س�سي.
ً
اجلماهري املختلفة داخل ًيا وخارج ًيا وبخطوط ات�صالية متفرقة وامل�ساهمات التي من املمكن
�أن تُبذل لتحقق مطامع املن�ش�آت ،ف�إين �أبحث يف مقايل هذا عن قيمة ا�ستقطاب �إدارات
االت�صال امل�ؤ�س�سي لل�صحافيني؛ وذلك باعتبار �أن هذا ال�سيناريو ميكن مالحظته عموم ًيا
على امل�ستوى الدويل وانتفاء فل�سفة اقت�صاره على جتارب حملية.
بالنظر للأن�شطة الكتابية حول هذا اجلانب ،والتي تربز من خاللها ع�صارة جتارب وخربات
امل�ؤ�س�سات يف قيمة اال�ستعانة ب�صحافيني للعمل لدى �إدارات االت�صال امل�ؤ�س�سي ،ف�إنه يتجلى
حجم االنعكا�س يف توظيف وا�ستغالل املهارات ال�صحفية مع زي��ادة املحاذير يف اجلانب
املقابل حول مدى جدوى وقدرة ال�صحايف يف التحرر من الفكرة الإعالمية ال�ضيقة ،وكذلك
نوع املهام التي من املمكن �أن يتوالها لتقييم الناجت الحقًا حول هذا النوع من القرارات يف
اال�ستقطاب.
متاما �أن هناك تفريعات داخل �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي ،وعليه ف�إن اختيار الدور
ومن املعلوم ً
املنا�سب حني التوجه يف ا�ستقطاب �صحافيني هو اجلزء املثايل يف العملية املهنية ،ولكن ما
يقو�ض جناح هذا االختيار هو اجتاه القائمني على امل�ؤ�س�سات �إىل منح ال�صحافيني �صالحيات
تتعدى الدور املناط؛ وبالتايل يحدث هناك عادة بع�ض الأخطاء ،مثل الت�ضارب يف الأفكار
االت�صالية وتطبيقها .ويعتقد القائمون على امل�ؤ�س�سات �أن امتالك �صحايف من �ش�أنه وب�شكل
كاف تعزيز عالقة املن�ش�أة برجال ال�صحافة والو�سائل الإعالمية؛ وبالتايل زي��ادة فر�صة
ٍ
�صحيحا ب�شكل تام،
ح�ضور ا�سم املن�ش�أة يف تلك امل�ؤ�س�سات الإعالمية .ولكن هذا ال يعترب
ً
فمثل هذه املهارة يف تكوين العالقات قد تتوفر لدى رجال العالقات العامة حيث العربة هنا
لي�ست يف مدى وحجم املعرفة مبن يعمل يف امليدان الإعالمي ،لكن يف كيفية توظيف و�صياغة
الر�سالة مبا يتنا�سب مع الهوية الإعالمية.
تبدو �إ�شكاالت الكتابة الإعالمية يف �أنها لي�ست حديثة عهد يف املجال االت�صايل ،ولكنها تبدو
مزمنة بعد تتبع عدد من النماذج ال�سلبية الناجتة من امل�ؤ�س�سات ،حيث قد يتوفر هناك من
ي�صنع الأفكار؛ ولكن يندر من يجيد كتابتها� ،أو حتى التفريق بني �أنواع الر�سائل الإعالمية
ومدى ارتفاع احل�سا�سية يف اختيار املفردات والوعي بقوة اللغة امل�ستخدمة والظروف املختلفة
التي يتطلب التعامل يف كتابة حمتواها مبا يتنا�سب مع طبيعتها� .إن الر�سالة الإعالمية يجب
�أن تتحرر من كينونتها الكتابية لتحدث �صوتًا لدى من يتلقاها ،وهي احلرفة التي يجيدها
ال�صحافيون ،والتي ت�شكٍ ل حاجة ما�سة يفتقر �إليها عدد من امل�ؤ�س�سات �صاحبة احل�ضور
االت�صايل املكثف.

إصدار جديد

كتاب جديد
لمعهد اإلدارة العامة يستشرف مستقبلها

«األعمال المكتبية»..
هل تصبح ميزة
تنافسية للمنظمات
السعودية؟
تت�سارع وترية التغيريات من حولنا؛ الأمر الذي ينعك�س على كل
نواحي احلياة ،ومنها جمال العمل الإداري� .إذ ت�شهد املنظمات
العديد من التطورات املتالحقة التي �أثرت يف بيئة العمل ،و�أدت
�إىل ظهور �أ�ساليب متطورة .ونظ ًرا لأهمية العمل املكتبي؛ فقد
ب��رزت احل��اج��ة �إىل القيام بن�شاط علمي ملمو�س يوثق هذه
الأ�ساليب يف �أداء العمل املكتبي مبا يواكب ه��ذه التغيريات،
ويحقق كفاءة الأداء وحت�سني الإنتاجية؛ وبالتايل تقدمي خدمات
متميزة للم�ستفيدين .ومن هذا املنطلق �أ�صدر معهد الإدارة
العامة كتا ًبا بعنوان" :الأعمال املكتبية :املفاهيم واملمار�سات"،
ا�شرتكت يف ت�أليفه كل من� :أ�.سو�سن املفلح ،و�أ�.سحر �إ�سالم،
و�أ.نوال اخلنب�شي ،و�أ.نوف �سعيدان ،و�أ.هدى �أبوحيمد.

املفاهيم واالت�صال

يقع الكتاب يف � 556صفحة ،ويتناول الأعمال املكتبية من منظور
مفاهيمي تطبيقي؛ يبد�أ با�ستعرا�ض مقدمة يف العمل املكتبي،
بالإ�ضافة �إىل � 5أبواب متنوعة .ت�ستهلها امل�ؤلفات بالباب الأول
ومو�ضوعه "الأعمال املكتبية :املفهوم والأ�س�س" ،من خالل 4
ف�صول تعالج اجلزئيات التالية :عر�ض مفاهيمي للعمل املكتبي
و�سبل التطور ،وعالقة الأعمال املكتبية بوظائف املنظمة والإدارة،
و�أ�ساليب تنظيم العمل املكتبي ،واملكتب ودوره يف العمل املكتبي.
ويركز الباب الثاين من الكتاب على مو�ضوع "االت�صال يف بيئة
املكتب" ،حيث مت تق�سيمه �إىل  5ف�صول تتطرق �إىل اجلزئيات
الآتية :مدخل �إىل االت�صال يف بيئة املكتب ،واالت�صال املبا�شر يف

بيئة املكتب ،واالت�صال الكتابي ،واالت�صال الإلكرتوين ،ومهارات االت�صال
يف املكتب.

الوثائق والتقنيات واملعلومات

وتخ�ص�ص امل�ؤلفات الباب الثالث من الكتاب ملو�ضوع "�إدارة الوثائق
واملعلومات" ،وال��ذي يت�ضمن  4ف�صول ت�سلط ال�ضوء على اجلزئيات
التالية :مدخل �إىل �إدارة الوثائق ،والتنظيم الإداري لإدارة الوثائق،
والتنظيم الفني لإدارة الوثائق ،والتحول �إىل �إدارة الوثائق الإلكرتونية.
ويلفت الباب الرابع �إىل مو�ضوع "التقنيات املكتبية" الذي يتم �إبرازه عرب
 4ف�صول تتناول اجلزئيات الآتية :مقدمة يف التقنيات املكتبية ،ونظم
تقنية املكاتب ،و�إدارة التقنيات املكتبية ،و�أنواع التقنية املكتبية.

امليزة التناف�سية

وتفرد امل�ؤلفات الباب اخلام�س من الكتاب ملو�ضوع "امليزة التناف�سية يف
العمل املكتبي" ،حيث تتحدثن عن  5نقاط كالتايل :تطلعات احلكومة
لتحقيق امليزة التناف�سية ،وحتقيق امليزة التناف�سية يف املنظمات ،وامليزة
التناف�سية يف الأعمال املكتبية ،ومتطلبات حتقيق امليزة التناف�سية يف
العمل املكتبي.
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مقــــال

تدشين االستراتيجية :
يوم معهد اإلدارة العامة
عيد جميل وغامر بالفرح عندما تعي�شه على �أر�ض الوطن
كان يوم اخلمي�س املوافق  ٢١يناير ٢٠٢١م �أ�شبه بيوم ٍ
وبني الأهل�..شعور ال ميكن و�صفه وال ميكن ن�سيانه..بل �إنه �سيبقى حمفور ًا يف الذاكر حت ًما؛ فقد كان يوم تد�شني
و�إع�لان �إطالق ا�سرتاتيجية معهد الإدارة العامة اجلديدة 2023م ،برعاية معايل مدير عام املعهد د.بندر
ال�سجان-حفظه اهلل� -إنه يوم تاريخي بكل معانيه.
لن �أحتدث عن اال�سرتاتيجيه من حيث الر�ؤية والقيم املتبناة حيث املبادرة وال�شفافية وال�صدق والنزاهة ..
�أو من حيث الركائز اخلم�س املتمثلة يف الآتي :بناء القدرات ،وتطوير القيادات ،ا�ست�شارات ودرا�سات م�ؤثرة،
اال�ستدامة املالية ،والتميز يف العمليات الت�شغيلية  ..وامل�شاريع العمالقة املرتبطة بكل ركيزة من هذه الركائز.
فقد تعرف عليها اجلميع من خالل املواقع واللقاءات.
ولكني �أ�ستطيع �أن �أقول عنها بكل ب�ساطة �إنها خطوة عمالقه ج�سدت التطور والتغيري الذي ينا�سب ع�ص ًرا
�أ�صبحت فيه املناف�سة بال حدود؛ ف�أ�صبح لزام ًا على م�ؤ�س�سة بنت �سمعة التميز وال�صورة الذهنية لدى احلكومة
واملواطن مبدى كفاءة ما يقدم من خاللها ،واحتلت موقع الريادة يف جمال التدريب منذ ن�ش�أتها يف عام ١٩٦١م،
د.فضيه ثاني الر ّيس
ّ
وقد حافظ املعهد على �صدارته القمة والرتبع عليها بال منازع  ..فكانت هذه اال�سرتاتيجيه �س ّلمها لت�أكيد ذلك.
مديرة إدارة البحوث واالستشارات� ،س�أتناول زاوية �أخرى ر�أيتها يف يوم تد�شني اال�سرتاتيجيه  ..يف ذلك اليوم ر�أينا الوطن وامل�ؤ�س�سة التي نعمل بها
مع ًا يف ذات االجتاه ،يت�صافحان مع ًا وميدان �أيديهما لنا جميع ًا دون ا�ستثناء ،مب�ساواة كاملة دون حتيز دون
معهد اإلدارة العامة
متييز ودون حتزبات.
الفرع النسائي الرياض
فمن �شاهد حفل التد�شني �سريى ب�أم عينيه جت�سيد ًا ملمو�س ًا لتوجهات ر�ؤية  ٢٠٣٠ومهند�سها �صاحب ال�سمو
روائية وكاتبه سعودية
امللكي الأمري حممد بن �سلمان ،ويل العهد ،يحفظه اهلل ،و�سريى �أن هذا التج�سيد جاء ليكون حمدد ًا ل�سقف
ا�سرتاتيجية املعهد  .٢٠٢٣فكان �أن الت ّفتا الر�ؤية واال�سرتاتيجيه وت�ضامنتا لتكونا ن�سيج ًا واحد ًا جمي ًال؛ يهدف
�إىل �صنع جمتمع طبيعي يح�ضر فيه الأخوة حمف ًال ر�سمي ًا يف املكان ذاته دون تفريق بني رجل وامر�أة ،ب�صورة متثل االت�ساق مع املنظومة العاملية التي جتاوزت
عرثات التاريخ واملعيقات االجتماعية  ..ولتفتح �صفحة جديدة للم�ستقبل ،وللعمل وحتقيق املهنية وجتاوز العقل اجلمعي الذي ظل ي�ضع دوائره على كل خمططات
التنمية فيقو�ض من جناحاتها.
كانت كلمة املعايل مبثابة العنوان اجلديد للتغيري والإعالن الر�سمي عن حقبة جديدةُ ،تبنى على �أهم ركيزة ت�صنع النجاح ،وهي �إميان القيادة ب�صوت من
يعمل يف امل�ؤ�س�سة ومنحه الفر�ص املختلفة؛ ليعرب عن ر�أيه ويعرب عن �شكواه ويعرب عن مقرتحاته  ..حيث ال يكون هذا امتياز ًا خا�ص ًا لفئة دون �أخرى  ..بل هو
حق م�صان للجميع.
ال �شيء ميكن �أن يخلق ال�سعادة لكل �شخ�ص يعمل يف م�ؤ�س�سة ما مثلما ي�سمع من قائدها ،وب�شكل مبا�شر �أن العمل يعتمد عليه كفرد له �أهميته وله قيمته يف العمل،
و�أن كل فرد يعمل ال بد �أن يح�صل على حقوقه كاملة غري منقو�صة؛ حتى ال يعي�ش �أي نوع من الإحباط .لأن من يكون حمبط ًا لن يكون قادر ًا على �صنع النجاح.
وال �شيء يجعل َمن يعمل م�ستقر ًا مثلما ي�سمع قيم القائد التي ت�شعره �أنه كيان ولي�س عود من عر�ض حزمه  ..ال �أجمل من �أن يتيقن ال�شخ�ص �أن م�ؤ�س�سته تقف
معه وت�سانده وتهتم به ويعنيها �أمره كثري ًا  ..وحني يرى ر�أي العني �أن لي�س مهم�ش ًا وال مق�صىي ًا وال من�سي ًا �أبد ًا؛ حينها �سي�شعر �أن امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها هي
مملكته الأجمل  ..وموطن راحته ولي�س جمرد مكان يح�صل منه على لقمة عي�شه.
وحني ي�شعر ال�شخ�ص �أنه يعمل يف م�ؤ�س�سة هي مكانه الذي يف�ضله؛ �سيكون م�ستعد ًا لبذل كل طاقته يف العمل ،بل �إنه �سيبذل ق�صارى جهده لي�ستجلب طاقات
الدنيا ما ا�ستطاع �إىل ذلك �سبيال ليبثها يف عمله ،و�أن يفعل ما بو�سعه من �أجل م�ؤ�س�سة حترتمه وحترتم حقوقه.
يف يوم التد�شني ر�أيت وطني الذي �صنع ر�ؤية  ٢٠٣٠التي تركز على �أهمية العن�صر الب�شري ودفعه للأمام جمي ًال ورحب ًا ،ومعهدي الذي �صنع ا�سرتايجية ٢٠٢٣
�شاخم ًا وطموح ًا .ومع الوطن واملعهد نعي�ش الع�صر الذهبي بحق وبكل جتلياته؛ حيث احلقوق املحفوظة للجميع ،وحيث الآمال العري�ضة ،وامل�ستقبل الذي نحلم
به ونلم�سه ونراه ونتطلع �إليه وال نخافه �أبدا.
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ترند

أنواع العالقات
و الموظفين
في الـعمـل..

أي نــوع أنت؟
تبعا
تختلف أنواع العالقات بين الموظفين في العمل باختالف المرتبة الوظيفية ،أو
ً
للمهام الوظيفية .وللتعرف إلى هذه األنواع؛ يرى كثير من خبراء اإلدارة وتنمية الموارد
البشرية أن العالقات بين الموظفين في العمل تنقسم إلى  3أقسام بشكل عام ،وهي:

العالقة بين
الموظف
والمديرين.

العالقة بين
الموظفين.

العالقة بين
الموظفين
والعمالء.

تمكن من التعامل مع
ويحتاج الموظف بشكل عام إلى عدد من الصفات الشخصية التي
ٍ
مختلف أنماط الشخصيات ،وهي:

44

الموضـــوعية:
البعد عن العواطف والمشاعر واالنفعاالت ،والبحث
في األمور واتخاذ القرارات على مبدأ الموضوعية؛
وفق القوانين والتحليالت الحقيقية.

التـــواضــع:

المــــرونة:
التعامل بكل الوسائل الممكنة ،وعدم التمسك باآلراء
واالعتقادات ،وفتح المجال لمناقشتها وتعديلها.

األمــــانــة:

المصـــداقية:
أسرع طريق للتعامل مع اآلخرين ،وإبقاء األمور تحت
السيطرة دون غموض وعدم وضوح.

اإلنســــانية:
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وهو صفة تحفظ الحقوق الشخصية وحقوق
اآلخرين.
الفعال بين
صفة أساسية ُيبنى عليها االتصال
ً
الموظفين على اختالف أنواع العالقات بينهم.
تقدير ظروف اآلخرين والتعامل معهم حسب
إمكانياتهم؛ ما يعزز االتصال الفعال.

أنــــواع الـــموظفين
أما أنواع الموظفين ،فيمكن تصنيفهم من خالل العالقات معهم في العمل على
الشكل التالي:

الموظف العقالني (النتائج):

الموظف االنطوائي:

يعود الطبع إلى رغبة الموظف في السيطرة أو

وهذا النوع من الموظفين لديهم صبر كبير .وال سبيل

التأثير على األشخاص ،أو على الوضع من حوله.

للتعامل معه إال بمتابعته وتحفيزه بمكافأت على

وأفضل طريقة للتعامل معه هي المنطقية ،ويسهل

إنجازه؛ لرفع روحه المعنوية ،وتجنب إشراكه في أعمال

التعامل معه في حال تم منحه بعض المهمات الكبيرة

جماعية.

وإدارتها وتوزيع مهامها على اآلخرين ومتابعتهم.

الموظف التفصيلي (التحليلي):
يركز هذا الموظف على الحصول على الوقائع
والتفاصيل والمعلومات المتعلقة بالخدمة التي
يطلبها .وال توجد طريقة أفضل للتعامل معه سوى
منحه كل المعلومات التي سأل عنها فقط.

الموظف الشخصي (الودود):
يركز هذا النوع من الموظفين على إقامة العالقات،
وبصفة عامة يتميز بترحيبه وتجاوبه .وهو من أفضل
أنماط الشخصيات ،ويخلق وجوده أجواء عمل لطيف،
ويسهل التعامل معه في كل األمور.

الموظف المسوق:
وهؤالء الموظفون يكونون محنكين .والعمل معهم
يتطلب مهارات عالية في االتصال الفعال ،إال أنهم
ينجزون أفضل من غيرهم ،ويسهل التعامل معهم
في أمور العمل.

الموظف الحساس:
وهذا النوع من الموظفين يفسر األمور بطريقة
سلبية ،ويميل للتشاؤم في الغالب .ومن المهم أو ً
ال
عدم التأثر به ،ويجب شرح األمور له بإيجابية وتفاؤل،
حتى لو كانت سلبية.

الموظف المتعجل:
وهذا النوع يرغب في تصريف أموره بأعلى سرعة.
وهنا ال بد من التركيز على الوقت أثناء التعامل معه،
وشرح أي أمور قد تؤدي للتأخير
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حـــوار

مدير معهد االبتكار
العالمي «أنتوني ميلز»
لـ «التنمية اإلدارية»:

برامج االبتكار
تطور المنظمات
ّ
وتؤهل الشباب
�أكد املدير التنفيذي ملعهد االبتكار العاملي�" ،أنتوين ميلز"-خالل حوارنا معه�-أن ثقافة االبتكار متثل �أهمية كبرية للمنظمات؛
فمن خاللها تكون املنظمات قادرة على تطوير مفاهيم جديدة ومبتكرة با�ستمرار لتقدمي املزيد من القيمة لعمالئها .ولهذا
فمن الأهمية مبكان �أن ُتر�سخ ثقافة االبتكار داخل املنظمة؛ �إذ تتيح مثل هذه الثقافة البيئة املنا�سبة لت�شجيع التجريب
ومكاف�أته ،مما ي�ساعد على ظهور �أ�شكال جديدة من القيم امل�ضافة للمنظمات مبرور الوقت .و�أ�شاد بثقافة االبتكار التي تغذي
خطوط الإمداد امل�ستمر لالبتكارات اجلديدة؛ مما ي�سمح للمنظمة بالبقاء على �صلة دائمة بعمالئها ،ف� ً
ضال عن املرونة يف
مواجهة التغيريات طويلة الأجل التي حتدث يف البيئة اخلارجية .و�إليكم تفا�صيل احلوار.

خدمات مبتكرة

وقال «ميلز» يف حديثه ملجلة «التنمية الإدارية»� :إن املنظمات احلكومية
تقدم قيمة لعمالئها من خالل كل من :الإجراءات التنظيمية،
واخلدمات املقدمة ،وكث ًريا ما يتداخل االثنان م ًعا .وعلى هذا النحو،
ميكن للمنظمات احلكومية تقدمي ابتكارات جديدة يف كال املجالني؛
حيث ميكن لل�سيا�سات اجلديدة �أن تكون ا�ست�شرافية ،وبالتايل ُت ّ�س ٍرع
ب�شكل كبري من معدل التقدم التكنولوجي واالجتماعي ،فعلى �سبيل
املثال من خالل حتفيز تبني تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة ميكن �أن
تكون اخلدمات التي تقدمها املنظمات مبتكرة للغاية .كما تعمل �أحدث
التقنيات يف جمال الرقمنة والأمتتة والذكاء اال�صطناعي على زيادة
إمتاعا للأفراد واملنظمات.
تب�سيط اخلدمات وجعل احلياة �أكرث � ً
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 ،،ثقافة االبتكار تسهم في تبسيط
الخدمات الحكومية
ابتكار مؤسسي

وحول القيمة امل�ضافة التي تقدمها ممار�سات االبتكار ملنظمات
القطاعني العام واخلا�ص؛ �أو�ضح املدير التنفيذي ملعهد االبتكار
العاملي �أن ممار�سات االبتكار-مبا فيها تلك التي حتدث على امل�ستويات
اال�سرتاتيجية والإدارية والتكتيكية-تلعب دو ًرا مه ًما يف ال�سماح
للمنظمة� ،سواء كانت تنتمي للقطاع العام �أو اخلا�ص ،بتنفيذ برامج
لالبتكار امل�ؤ�س�سي .وهي برامج ا�سرتاتيجية تتما�شى مع ا�سرتاتيجية
املنظمة .عالوة على ذلك ،ت�ضمن هذه املمار�سات �أن كل ابتكار جديد

 ،،معهد اإلدارة العامة شريك
استراتيجي مهم
يتم متابعته وتطويره والتحقق من �صحته بطريقة مرنة؛ وهو ما ي�ساعد
املنظمة يف حتقيق �أكرب عائد ممكن على ا�ستثمارها يف االبتكارات
اجلديدة.
سوق العمل

و�أ�شار «�أنتوين ميلز» �إىل قدرة دورات االبتكار على دعم ال�شباب املقبل
على �سوق العمل بقوله� :سي�ستفيد �أي �شخ�ص يف القوى العاملة� ،سواء
متمر�سا ،ب�شكل كبري من احل�صول على تدريب يف
كان جديدًا �أو
ً
جمال االبتكار .فالتدريب ينقل �إليهم املعرفة التي يحتاجون �إليها؛
ليكونوا قادرين على امل�ساهمة ب�شكل مثمر يف برنامج االبتكار اخلا�ص
مبنظماتهم .كذلك ف�إن ال�شهادات التي ح�صل عليها ال�شباب تثبت
ل�صاحب العمل احلايل �أو املحتمل �أنهم �أتقنوا هذه املعرفة؛ وبالتايل
لديهم املعرفة واملهارات والر�ؤى الالزمة لإجناح برنامج االبتكار يف
املنظمة ،وذلك بغ�ض النظر عن الدور الذي يلعبونه يف املنظمة� ،سواء
كموظف �أو مدير �أو قائد �إداري.
دورات معتمدة

وعن التعاون بني معهد الإدارة العامة ومعهد االبتكار العاملي ،لفت
«ميلز» �إىل �أن هذا التعاون بني الطرفني يهدف جلعل معهد الإدارة
العامة ،ك�شريك ا�سرتاتيجي مهم ،ويقدم دورات معتمدة لالبتكار
ومتكينه من �إعداد جمموعة من املدربني املعتمدين ب�شكل كامل يف
جميع �شهادات معهد االبتكار العاملي؛ حتى يتمكنوا بدورهم من ن�شر
هذا التدريب واحل�صول على �شهادة ر�سمية على نطاق وا�سع يف جميع
�أنحاء ال�سعودية.
وتابع� :إن الهدف النهائي من هذا التعاون هو ن�شر �أكرب قدر ممكن من
املعرفة والفهم ملمار�سات االبتكار العاملية على نطاق وا�سع يف اململكة؛
وبالتايل متكني املنظمات من القيام بدور ف ّعال يف حتقيق م�ستهدفات
ر�ؤية اململكة  2030من خالل براجمها اخلا�صة باالبتكار.

العدد  - 178رجب 1442 -هـ

47

األخيرة

انتقاء األفكار..
أفضل استثمار!

د .أحمد العرفج
كاتب في الشأن العام
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َلو َق َر� َأت �أَي كِ تَاب مِ ن ُكتب ال َتّنم ّية ال َب�شر َّية التي َ َ
ت��ا َوزَت َح َتّى الآن �أَلف
نت عِ َبا َرة َع َّما ت ِّ
ُفكر فِيهِ).
كِ ت ٍ
َاب؛ �ستَجد ِف ُك ِّل َهذه ال ُكتب عِ َبا َرة تَقول�( :أَ َ
فيدة ،وتَختَ�صر  %50تَقريب ًا مِ ن َفح َوى ُكتب تَطوير
وم َ
َهذه ال ِع َبا َرة َذهب َّية ُ
َّ
الذات!..
ب�سط َها؛ َح َتّى ا�ستَفيد �أَ َنا مِ ن َها؛ َقبل �أَنْ
و َلكن َدعو َنا نفكك َهذه ال ِع َبا َرة ،و ُن ِّ
تَ�ستَفيدوا �أَنتُم منها ،فال ِع ْلم– َك َما َيقُول ال ُع َل َم َ
اء-ل َير�سخ ِف ِّ
الذهن؛ � َّإل � َإذا
لوحة تَ�شكيل َّية،
َنقله ال َع ِال � َإل َغ ِري ال َع ِال ،ل َِذلك �أَقول :تَخ َّيل �أَ َّن ح َياتَك َ
والأَف َكار هي العن َوان ،مِ ن ُه َنا ،ف�إن �أَف َكارك التي ُت�ؤمن ِب َها وتَختَارها ،هي
ني تَختَار لون الأَ َمل؛ �س َيطغَى َذلِك ال َّلون
أنت حِ َ
التي تُك ِّون لوحة ح َياتَك ،و� َ
�سياه ال َّنا�س َع َلى َواجهة ح َياتك..
َع َلى ح َياتِك ،و� َإذا الت َ
َقطت لون ال َي�أ�س؛ َ َ
رت �أَنْ اختَار �أَف َكاري ب ِع َنا َية ،و�أُ َراقِب َم�سريت َها ومن ِّو َها؛ َح َتّى َل
مِ ن ُه َنا ق ّر ُ
�أَجد َن
ف�سي-ف َي ٍوم مِ ن الأ َّيام-و َقد �أَ ْ�ص َب َحت لوحة ح َياتي َملي َئة بال َت َّ�شا�ؤم
ِ
وال�سلب َّية!..
وال َي� ِأ�س َّ
نت عِ َبارة َع َّما ت ِّ
رت ِف َ
اخلري؛ �ستَلتَقط َحوا�سك ُك ّل
ُفكر فِيهِ ،ف� َإذا َف َّك َ
َن َعم� ،أَ َ
اخلري�َ ،سواء ِف َ
وذ َبذ َبات َ
� َإ�شا َرات َ
احلقْل �أَو ِف َّ
ال�شارِع� ،أَو ِف ال َع َمل �أَو ِف
نت َتتَهن مِ ه َنة �ص َناعة االح َباط؛ ف�ستَلتَقط الفَريو�سات
ا َمل ِنزل� ،أَ َّما � َإذا ُك َ
وه َك َذا َيعمل ال َعقْل
املُح ِب َطة ،وا َمل َواد الأَول َّية ل�ص َناعة ال َي�أ�س ِف ُك ِّل َ�شيء ت ََراهَ ،
بحث َع َّما َيهتَم ِبهِ!..
ال َب�شري�..إ َّنه َي َ
َح�س ًناَ ..م َاذا َبقي؟!
ومن َعا�شر
(من َعا�شر املُ�ص ّلني َ�ص َّلىَ ،
َبقي القَولُ :ه َناك َم َثل ِف َند َيقولَ :
املُو ّلني َّ
مبحيطه ،وبالأَف َكار التي َيتب َّن َاها ،مِ ن
إن�سان ُ
ول)؛ َلذلك َيت�أ ّثر ال َ
ّاجر َّ
ني
الط َماطم اجل ِّيدة؛ حِ َ
ر�صت َع َلى انتقَاء �أَف َكاريَ ،ك َما َينتَقي ال َت ِ
ُه َنا َح ُ
َيذهب � َإل ُ�سوق ا ُ
خل َ�ضار!!..
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