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تدشين

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

معهد اإلدارة العامة يدّشن استراتيجية 2023 
80 مشروعًا و21 مبادرة و32 مؤشر أداء

املعهد اجلديدة 2023، والتي  ا�سرتاتيجية  ال�سجان، م�ؤخرًا،  اأ�سعد  الدكت�ر بندر بن  العامة،  د�ّسن معايل مدير عام معهد الإدارة 
ت�ستمل على 80 م�سروعًا و21 مبادرة و32 م�ؤ�سر اأداء.

وقال الدكت�ر بندر ال�سجان خالل حفل التد�سني: "اإن اال�شرتاتيجية اجلديدة للمعهد تنطلق من روؤية اململكة 2030، وم�شتجيبة ملا ا�شتملت عليها من 
تطلعات وطنية طموحة فيما يتعلق بتنمية وتطوير راأ�س املال الب�شري واالرتقاء باأداء االأجهزة العامة، وتنمية االقت�شاد الرقمي متطلعني اإىل تعزيز دور 
املعهد كموؤ�ش�شة رائدة تدعم التنمية االإدارية يف اململكة؛ وتتخذ من املبادرة و�شرعة اال�شتجابة واالبتكار منهج عمل ميّكن القطاعات احلكومية من حتقيق 

اأهدافها، من خالل بناء القدرات وتقدمي امل�شورة وتطوير االأعمال مبا يحقق االأهداف والتوجهات العامة.
وبنّي الدكتور ال�شجان اأن من املخطط له اأن حُتِدث اال�شرتاتيجية نقلة نوعية يف جميع االأن�شطة واخلدمات التي يقدمها املعهد.

اجلدير بالذكر اأن ا�سرتاتيجية املعهد اجلديدة 2023، تعتمد على خم�س ركائز مهمة هي:
1-ركيزة بناء القدرات.

2-ركيزة تطوير القيادات االإدارية. 
3-ركيزة ا�شت�شارات ودرا�شات موؤثرة.

 4-ركيزة اال�شتدامة.
 5-ركيزة التميز يف العمليات الت�شغيلية.
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يسلط الضوء على النواحي القانونية والمالية
والمعلوماتية والسياسات العامة والتنبؤية

العدد الثاني الخاص
من مجلة »اإلدارة العامة« 

عن جائحة كورونا

إصدار جديد

اأ�صدر معهد الإدارة العامة العدد اخلا�ص الثاين من جملته "الإدارة 
العامة"؛ عن جائحة كورونا، وهو العدد رقم 3 من املجلد 61، بتاريخ 
جمادى الآخرة 1442هـ املوافق يناير 2021م، والذي يت�صمن 5 بحوث 
واملالية،  القانونية،  وهــي:  مهمة  نــواٍح  على  تركز  متنوعة  حمكمة 

واملعلوماتية، وال�صيا�صات العامة، والتنبوؤية با�صتخدام الإح�صاء.
ت�صتهل املجلة هذا العدد ببحث د.اأحمد �صالح خملوف الذي يو�صح 
على   )19 )كــوفــيــد  كــورونــا  جلائحة  القانونية  "الآثار  خــالــه  مــن 
املبارك  عبدالعزيز  د.فــوؤاد  ويتطرق  الدولية.  التجارة  عقود  تنفيذ 
الرعاية  منظمات  يف  املالية  الإدارات  على  كورونا  جائحة  "اآثار  اإىل 
عائ�ص  د.حممد  ويتناول  ال�صعودية".  العربية  اململكة  يف  ال�صحية 
القرين يف البحث الثالث من هذا العدد اخلا�ص "الوباء املعلوماتي 
جلائحة )كوفيد 19(: درا�صة ا�صتك�صافية". ويعالج د.حممد حممود 
يف  العامة  ال�صيا�صات  "ا�صتجابة  الرابع  البحث  يف  ح�صن  عبدالعال 
زمن الإغــاق الكبري: درو�ص م�صتفادة من جائحة كورونا )كوفيد 
د.حممد  ي�صلط  الإح�صائية  والبيانات  املعطيات  وبا�صتخدام   .")19
"التنبوؤ  على  الــ�ــصــوء  اخلــامــ�ــص  البحث  يف  اإ�صماعيل  عبدالرحمن 

بانت�صار مر�ص )كوفيد-19( يف اململكة العربية ال�صعودية".
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منهج مهم
التخطيط  اأهمية  على  االإدارية"،  "التنمية  ملجلة  د.املكرمي،  واأكد 
اال�شرتاتيجية  االأهداف  لتحديد  مهمًا  منهجًا  يعترب  كونه  اال�شرتاتيجي 
عدم  حاالت  مع  والتعامل  املنظمة،  ملوارد  االأمثل  باال�شتغالل  وحتقيقها 
املزايا  وتنمية  �شيحدث،  مبا  التنبوؤ  خالل  من  املخاطر  وخف�س  اليقني 
التناف�شية لها من خالل اكت�شاف فر�س جديدة لتطوير اأن�شطتها، والتن�شيق 
العاملني  ر�شا  وحتقيق  املنظمة،  داخل  املختلفة  االإدارية  الوحدات  بني 
العمل  نتيجة  اإنتاجيتهم  وزيادة  للمنظمة  انتمائهم  وتعزيز  وا�شتقرارهم 

داخل خطة حمددة.
خطط تط�يرية

قال  احلكومية؛  املنظمات  ا�شرتاتيجيات  عليها  ُتبنى  التي  االأ�ش�س  وحول 
التطوير  اإىل  احلكومية  املنظمات  تهدف  واجلودة:  التخطيط  عام  مدير 
امل�شتمر يف اأدائها من خالل و�شع خطط و�شيا�شات لتطوير خدماتها لتلبية 
احتياجات عمالئها املتزايدة واملتغرية. ويعترب التخطيط اال�شرتاتيجي من 

اأهم املداخل االإدارية احلديثة. 
اململكة 2030  روؤية  اإىل حماور  االأجهزة احلكومية  ا�شتندت معظم  وتابع: 
كاأ�ش�س ومنطلقات لبناء ا�شرتاتيجياتها والتي من بينها حمور )وطن طموح 
تاأ�شي�س  "لقد تنامى دور احلكومة منذ  حكومته فاعلة( الذي ين�س على: 
اململكة ب�شكل كبري جدًا، مما يتطلب تطويرًا م�شتمرًا الأدائها ليكون مواكبًا 
للتطلعات واالآمال وقادرًا على مواجهة التحديات؛ لذلك ن�شعى اإىل العمل 
وفق معايري عالية من ال�شفافية وامل�شاءلة، و�شنلتزم باإدارة مواردنا املالية 
بكفاءة واقتدار، كما �شنكون مرنني يف هيكليتنا ومعتمدين على ثقافة االأداء 

يف جميع اأعمالنا".
واأ�ساف: كما ت�شمن حمور "وطن طموح حكومته فاعلة" اأن تنتهج الدولة 
مبداأ ال�شفافية مبحاربة الف�شاد بكل م�شتوياته، �شواء اأكان ماليًا اأم اإداريًا 

واتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايري عالية من املحا�شبة وامل�شاءلة، عرب 
اإعالن اأهدافنا وخططنا وموؤ�شرات قيا�س اأدائنا ومدى جناحنا يف تنفيذها 
معايري  وحت�شني  االإلكرتونية  اخلدمات  نطاق  تو�شيع  على  والعمل  للجميع، 
احلوكمة، مبا �شيحّد من التاأخري يف تنفيذ االأعمال، وحتقيق هدفنا يف اأن 

نقود العامل يف جمال التعامالت االإلكرتونية.
الروؤية والر�سالة

االأداء  يف  اجلودة  وحتقيق  اال�شرتاتيجي  التخطيط  بني  االرتباط  وب�شاأن 
كبريًا  اهتمامًا  تويل  الناجحة  املنظمات  اأن  د.املكرمي  اأو�شح  احلكومي؛ 
بعمالئها من خالل �شعيها الدائم لتطوير وحت�شني م�شتوى جودة خدماتها 
ومنتجاتها املقدمة لهم لتحقيق ر�شاهم ووالئهم من اأجل االحتفاظ بهم. 
واأ�شبح بقاء وا�شتمرار املنظمات العامة واخلا�شة يف اأداء ن�شاطها و�شمان 
ورغبات  احتياجات  تلبية  على  قدرتها  مبدى  مرهون  وتطورها  منوها 
العمالء ويتوقف ذلك على م�شتوى جودة اخلدمات واملنتجات املقدمة. لذا 
والقيم  والر�شالة  الروؤية  �شياغة  بناء  عملية  يف  مهمًا  اأ�شا�شًا  اجلودة  تعد 
بت�شخي�س  التخطيط  ويبداأ  اال�شرتاتيجية على مبادئ اجلودة.  واالأهداف 
يقود اإىل اإعداد اأهداف حتقق اجلودة ال�شاملة من خالل التميز يف االأداء 

والكفاءة والفاعلية يف ا�شتغالل املوارد املتاحة. 
32 م�ؤ�سر

مبادئ  اأن  د.املكرمي  اأبان  اال�شرتاتيجية،  بناء  يف  اجلودة  باأهمية  واإميانًا 
اجلودة كانت حا�شرة يف �شياغة اأهداف ا�شرتاتيجية املعهد 2023. فعلى 
"تقدمي  كالتايل:  القدرات  بناء  ركيزة  هدف  �سياغة  مت  املثال  �سبيل 

مدير عام التخطيط والجودة بالمعهد 
د.هاشم المكرمي: 

استراتيجية المعهد 2023 نقلة 
نوعية في األنشطة 

والخدمات
و�سيلة  ه�  ال�سرتاتيجي  التخطيط  اأن  املكرمي،  د.ها�سم  العامة،  الإدارة  مبعهد  واجل�دة  التخطيط  عام  مدير  اأو�سح 
لتحقيق اأهداف وغايات املنظمة من خالل درا�سة وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية لتحديد ج�انب الق�ة وال�سعف 

والفر�س واملخاطر املحتملة. 
واأ�ساف: التخطيط ال�سرتاتيجي ه� ب��سلة املنظمة التي حتدد ت�جهها امل�ستقبلي اأو طريقة النتقال من ال��سع الراهن 

اإىل ال��سع املاأم�ل الذي ت�د املنظمة اأن ت�سل اإليه، وكيف ت�سل اإليه ومتى ت�سل اإليه. 

،، التخطيط االستراتيجي بوصلة 
المنظمة التي تحدد مستقبلها

استراتيجية
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املتو�شط  امل�شتوى  من  احلكومي  القطاع  ملوظفي  اجلودة  عايل  تدريب 
ال�سرتاتيجية  الأداء  م�ؤ�سرات  ا�ستملت  كما  املتقدم".  وامل�شتوى 
ر�سا  مبا�سر  ب�سكل  تقي�س  م�ؤ�سرات   )9( على  الركائز  وم�ؤ�سرات 
امل�ستفيدين من خدمات املعهد من جمم�ع )32( م�ؤ�سرًا، وهي كالتايل: 
ن�شبة ر�شا اجلهات احلكومية عن اخلدمات التدريبية املقدمة ملن�شوبيهم.

ن�شبة ر�شا املتدربني عن اخلدمات التدريبية املقدمة لهم.
ن�شبة ر�شا امل�شاركني يف برامج االأكادميية.

ن�شبة ر�شا امل�شتفيدين من خدمات اال�شت�شارات.
ن�شبة ر�شا العميل عن اخلدمات التدريبية املقدمة مبقابل.

ن�شبة ر�شا العميل عن اخلدمات اال�شت�شارية املقدمة مبقابل.
ن�شبة ر�شا امل�شتفيدين من خدمات املوارد الب�شرية.

ن�شبة ر�شا امل�شتفيدين من اخلدمات االإدارية واملالية.
ن�شبة ر�شا امل�شتفيدين من اخلدمات التقنية.

5 مراحل
واأ�شار مدير عام التخطيط واجلودة باملعهد اإىل اأن رحلة اإعداد ا�شرتاتيجية 

املعهد 2023 مرت بعدة مراحل هي:
درا�شة الو�شع الراهن: ومت يف هذه املرحلة اإجراء درا�شة �شاملة الحتياجات 
عمالء املعهد من القطاعني العام واخلا�س من خالل حتليل الوثائق ذات 
با�شتخدام  امل�شوح  واإجراء  امل�شلحة  اأ�شحاب  مع  واملقابالت  العالقة 
اإجراء املقارنة املعيارية وحتليل  ا�شتبانات مقننة. كما مت يف هذه املرحلة 

الفجوات مبا ي�شمل اإعداد اخليارات اال�شرتاتيجية.
بناء الروؤية والر�سالة، والقيم، والأهداف ال�سرتاتيجية

الروؤية: موؤ�ش�شة رائدة يف دعم التنمية االإدارية تتخذ من املبادرة و�شرعة 
اال�شتجابة واالبتكار منهج عمل ميكن حكومة اململكة من حتقيق اأهدافها.

يحقق  مبا  االأعمال  وتطوير  امل�شورة  وتقدمي  القدرات  بناء  الر�سالة: 
االأهداف والتوجهات احلكومية.

الأهداف ال�سرتاتيجية:
بناء القدرات.

تطوير القيادات.
ا�شت�شارات ودرا�شات موؤثرة.

اال�شتدامة املالية.
التميز يف العمليات الت�شغيلية.

القيم: املبادرة، االحرتافية، التميز، العمل اجلماعي، ال�شفافية، االلتزام.
بناء املوؤ�شرات اال�شرتاتيجية، بناء املبادرات وامل�شاريع، ن�شر اال�شرتاتيجية 

من خالل ور�س العمل والبو�شرتات و�شا�شات التوقف.
اأف�سل املمار�سات

اأف�شل  اإن بناء ا�شرتاتيجية املعهد 2023 مت وفق  وقال د.ها�سم املكرمي 
للو�شع  ال�شامل  التحليل  اال�شرتاتيجي من خالل  التخطيط  املمار�شات يف 
الراهن واملقارنة املرجعية مع اأف�شل املنظمات واملراكز العاملية التي تعمل 

ا�شتطالع  اإىل  باالإ�شافة  والدرا�شات،  واال�شت�شارات  التدريب  جماالت  يف 
اأ�شحاب امل�شلحة. 

لركيزة  ت�شمينها  هو  اال�شرتاتيجية  هذه  مييز  ما  اأهم  ولعل  م�سيفًا: 
اال�شتدامة املالية التي تهدف اإىل ا�شتغالل موارد املعهد )املادية والب�شرية( 
وا�شتثمار اأ�شوله وتقدمي خدماته مبقابل؛ مبا ي�شهم يف حتقيق اال�شتدامة 
زيادة  نحو  فالتوجه  الدولة.  ميزانية  على  املالية  االأعباء  وتخفيف  املالية 
خ�شخ�شة  نحو   2030 اململكة  روؤية  توجهات  مع  يت�شق  املعهد  اإيرادات 
بع�س اخلدمات احلكومية وتعزيز فعالية التخطيط املايل وكفاءة االنفاق 
االأ�شول  من  االإيرادات  وتعظيم  احلكومية،  االإيرادات  وتنويع  احلكومي 
اململوكة للدولة. اإذ من املخطط اأن يرتفع �شايف االإيرادات من نحو )38( 
مليون ريال يف 2021م بن�شبة حوايل )8%( من ميزانية املعهد اإىل )91( 

مليون ريال يف 2023م اأو ما ن�شبته نحو )15 – 18%( من امليزانية.
وح�ل الإجنازات املت�قعة بعد تطبيق ا�سرتاتيجية املعهد اجلديدة، 
نقلة  ال�سرتاتيجية  حُتدث  اأن  له  املخطط  من  اأنه  د.املكرمي  اأكد 

ن�عية يف جميع الأن�سطة واخلدمات التي يقدمها املعهد كما يلي:
اجلودة  عالية  تدريبية  برامج  وتنفيذ  ت�شميم  �شيتم  التدريب،  جمال  يف 
ملوظفي القطاع احلكومي من امل�شتوى املتو�شط وامل�شتوى املتقدم با�شتخدام 
وتطوير  وت�شميم  التدريبية  االحتياجات  حتديد  يف  متطورة  منهجيات 
وتنفيذ الربامج من خالل بيئة مادية وتقنيات متطورة مبا يف ذلك التدريب 
اإىل امل�شاهمة يف تقدمي خدمات تدريبية للقطاعني  االإلكرتوين، باالإ�شافة 

العام واخلا�س والثالث.  
اأكادميية  خالل  من  املعهد  �شيقدم  االإدارية،  القيادات  تطوير  جمال  ويف 
تطوير القيادات االإدارية برامج تدريبية وتاأهيلية نوعية تهدف اإىل اإعداد 
وتطوير موظفي القطاع احلكومي من �شاغلي املنا�شب القيادية واملوظفني 
احلالية  القيادية  التحديات  مع  التعامل  مبهارات  العالية  االإمكانات  ذوي 
الأف�شل  وفًقا  االإدارية  القيادات  اكت�شاف  اإىل  باالإ�شافة  وامل�شتقبلية، 

املمار�شات الدولية.
ا�شت�شارية  خدمات  تقدمي  �شيتم  والدرا�شات،  اال�شت�شارات  جمال  ويف 
ودرا�شات تطبيقية ذات اأثر عايل ت�شهم يف رفع اأداء املنظمات يف املجاالت 

ذات االأولوية وذلك بالتعاون مع بيوت خربة عاملية.  
وفيما يتعلق بتحقيق اال�شتدامة املالية، ميكن ا�شتثمار اأ�شول املعهد وتقدمي 
خدماته مبقابل؛ مبا ي�شهم يف تخفيف االأعباء املالية على ميزانية الدولة. 

اإىل تطوير  املعهد  اإدارة  الت�شغيلية، �شتعمل  العمليات  التميز يف  ويف جمال 
وخدمات  وم�شتدامة،  متميزة  م�شاندة  خدمات  وتقدمي  الب�شرية  املوارد 
تقنية متقدمة؛ مبا ي�شهم حت�شني بيئة العمل مبا ينعك�س يف زيادة الكفاءة 

والفاعلية.

،، »االستدامة المالية« تهدف الستثمار 
موارد المعهد المادية والبشرية
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من هو الرقم واحد؟

كيف نتبادل 
رسائلنا 

اإللكترونية

%28
Apple
iphone

%26
Gmail

%9
Out look

%9
apple
ipad

%8
apple
mail

%7
Yahoo!
mail

؟

الصفحة الذكية

)statista.com(

إعداد/ أ.علي الشبلي
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كاريكاتير

كاريكاتير خاص بمجلة »التنمية اإلدارية«
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التجارة اإللكترونية: 
على أي األشياء ننفق أموالنا؟

الموضة والجمال

 620
بليون دوالر

الغذاء والمستلزمات 
الشخصية

168
بليون دوالر

األثاث ومستلزمات 
المنزل

316
بليون دوالر

اإللكترونيات
 واألجهزة

 456
بليون دوالر

األلعاب والهوايات

383
بليون

الموسيقى الرقمية

13
بليون دوالر

ألعاب الفيديو

83
بليون دوالر

السياحة والسفر 
واإلقامة

 1.19
تريليون دوالر

الصفحة الذكية

)wearesocial.com(
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ثقـــــــافــة

انطالًقا من احل�س الوطني ملعهد االإدارة العامة، واإدراكه دوره التنموي يف م�شرية التنمية ال�شاملة 
روؤية  ا�شتلهام  على  املعهد  اهلل-حر�س  الر�شيدة-يحفظها  قيادتنا  ظل  يف  وطننا  ي�شهدها  التي 
اململكة 2030 خالل مراحل اإعداد وبناء واإطالق ا�شرتاتيجيته اجلديدة 2023؛ باعتباره موؤ�ش�شة 
هذا  واإن  االإداري��ة.  التنمية  جمال  يف  للمملكة  العامة  ال�شيا�شات  وتنفيذ  ر�شم  يف  فاعلة  وطنية 
احلر�س واالحرتافية من جانب املعهد، بحيث تت�شق ا�شرتاتيجيته وتتناغم مع روؤية 2030 التي تعد 
مرتكزاتها مبثابة ركائز ومبادرات وم�شاريع لهذه اال�شرتاتيجية؛ اإمنا يوؤكد اأن التخطيط ال�شليم 

هو املحرك الرئي�شي ملنهج عمل املعهد.
يف هذا املقال ن�ستعر�س مًعا اأبرز اأوجه الرتباط بني ا�سرتاتيجيتنا اجلديدة 2023 

وبني روؤية اململكة 2030 كالتايل:
تنمية وتط�ير قدرات ومهارات اأبناء وطننا: وهو اجلانب اال�شرتاتيجي الذي يربز 	 

اأهم  من  وقدراتهم  مهاراتهم  اأن  والتاأكيد  مزدهر،  اقت�شاد  مرتكز  خالل  من  روؤيتنا  يف 
مواردنا، واأكرثها قيمة لدينا؛ وهو ما قام برتجمته املعهد يف ر�شالته التي حوتها ا�شرتاتيجيته 

اجلديدة املتمثلة يف بناء هذه القدرات الالزمة وتاأهيلهم ب�شكل فاعل.
ن�شبة م�شاركة 	  روؤية 2030 رفع  ا�شتهدفت  ال�سع�دية: فقد  للمراأة  الفاعلة  امل�ساركة 

املعهد �شمن ركيزة  ا�شرتاتيجية  اإىل 30%؛ وهو ما يظهر مردوده يف  العمل  املراأة يف �شوق 
"بناء القدرات" من خالل ن�شبتي كل من: الكوادر الن�شائية امل�شتفيدة من براجمه التدريبية، 

والقيادات الن�شائية امل�شاركات يف الربامج القيادية.
"تطوير 	  ركيزة  تعك�شه  ما  وهو  واملناف�شة؛  االبتكار  ت�شجيع  اأجل  له من  اال�شتثمار  اأبواب  وفتح  بدوره  االإميان  الروؤية  تربز  القطاع اخلا�س: حيث 

القيادات" با�شرتاتيجية املعهد عرب ن�شبة امل�شاركني من القطاع اخلا�س يف الربامج القيادية، ومبادرة بناء ال�شراكات مع بيوت خربة حملية ودولية 
ا ركيزة "اال�شتدامة املالية" باال�شرتاتيجية من خالل مبادرة "تقدمي خدمات  وتطوير وتفعيل ال�شراكات مع القطاعني العام واخلا�س مًعا، وتعك�شه اأي�شً

ذات ميزة تناف�شية للقطاعني العام واخلا�س واالأفراد".
بيئة الأعمال: اإذ توؤكد روؤيتنا الطموحة على حت�شينها من خالل زيادة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س، والو�شول مب�شاهمة القطاع اخلا�س 	 

يف اإجمايل الناجت املحلي اإىل 65%، اإ�شافة اإىل "برنامج ال�شراكات اال�شرتاتيجية" بالروؤية. وهو ما ن�شت�شعر �شداه بقوة يف ا�شرتاتيجية املعهد عرب 3 
ركائز مهمة كالتايل: مبادرات وم�شاريع ركيزة "تطوير القيادات"، وم�شروع بناء �شراكات حملية وعاملية لدعم وتطوير ن�شاط اال�شت�شارات والدرا�شات 

التطبيقية" بركيزة "اال�شت�شارات والدرا�شات" املوؤثرة"، وال�شراكات يف جمال التدريب �شمن ركيزة "بناء القدرات".
احل�كمة: كمنهج عمل مهم ت�شدد على تطبيقها الروؤية �شمن مرتكز "وطن طموح حكومته فاعلة"، و"برنامج حوكمة العمل احلكومي"؛ وهو ما 	 

تطرحه ا�شرتاتيجية املعهد كقيم ا�شرتاتيجية مهمة، وال�شيما قيمتي ال�شفافية وامل�شاءلة.
امل�ارد الب�سرية: يتمثل اهتمام روؤيتنا املباركة بهذه املوارد �شمن كل من: "برنامج امللك �شلمان لتنمية املوارد الب�شرية" وا�شتهداف تدريب اأكرث 	 

من 500 األف موظف حكومي عن ُبعد، و"برنامج راأ�س املال الب�شري"؛ وهو ما تتمثله اال�شرتاتيجية �شمن 3 ركائز لها وهي: "بناء القدرات"، و"التميز 
يف العمليات الت�شغيلية"، و"تطوير القيادات".

امل�س�ؤولية: تهتم روؤية اململكة بتعميق ح�س وحتمل امل�شوؤولية يف حياتنا واأعمالنا وجمتمعنا؛ وهو النهج اال�شرتاتيجي الذي تربزه ا�شرتاتيجية املعهد 	 
�شمن قيمة "االحرتافية" من حيث "الكفاءة يف حتمل امل�شوؤولية املهنية"، وم�شروع "ن�شر ثقافة امل�شوؤولية االجتماعية وزيادة الوعي مبمار�شتها. 

معه 	  تت�شق  ما  وهو  االإلكرتونية"؛  احلكومة  "تطوير  املباركة  روؤيتنا  ت�شتهدف  اإذ  فعال:  ب�سكل  الرقمنة  وت�ظيف  الإلكرتونية  احلك�مة 
ا�شرتاتيجيتنا ملعهد االإدارة العامة يف العديد من جنباتها، مثل موؤ�شر ر�شا امل�شتفيدين من اخلدمات التقنية، ومبادرتي: "اإعداد ا�شرتاتيجية التحول 
"التحول  االإلكرتوين )اإثرائي("، وموؤ�شر  التدريب  "تطوير من�شة  التحول اال�شرتاتيجي"، ومبادرة  ال�شريعة يف  التقنية  التدخالت  الرقمي" و"موائمة 

الرقمي احلكومي".
الوطنية  طموحاتنا  اهلل-�شتلبي  اال�شرتاتيجية-باإذن  هذه  اأن  متاًما  يدرك  2030؛  اململكة  روؤية  وبني  املعهد  ا�شرتاتيجية  بني  واالرتباط  للتناغم  املتاأمل  اإن 

التنموية، ومتثل فارًقا ا�شرتاتيجًيا يف م�شرية معهد االإدارة العامة، كموؤ�ش�شة وطنية ت�شارك بفاعلية يف ميدان التنمية االإدارية.

استراتيجيه المعهد 2023...ورؤية 2030

 أ.lllll منصور العتيبي
رئيس التحرير

مدير االتصال المؤسسي
معهد اإلدارة العامة

مقــــال
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مفاهيم اإلدارة التقليدية في مواجهة المشكالت الرقمية

تأثير »الكوبرا« في اإلدارة.. 
َمن يفشل في التخطيط 

يخطط للفشل

ترند

واتخاذ  اخلطط  وتنفيذ  اإع��داد  يتم  ما  ع��ادة  الإدارة  عامل  يف 
وو�سع  املختلفة  والأزم��ات  امل�سكالت  م�اجهة  اأجل  من  القرارات 
احلل�ل  هذه  حتتاج  رمبا  الأحيان  بع�س  يف  اأنه  اإل  لها.  احلل�ل 
امل�سكالت  ه��ذه  م��ن  تفاقم  رمب��ا  بب�ساطة  لأن��ه��ا  اأخ���رى  حلل�ل 
الإدارة  ُيعرف يف  ما  �سلبية متاًما، وه�  لنتائج  وت�ؤدي  والأزمات؛ 
والقت�ساد ب�"تاأثري الك�برا" وه� التاأثري الذي ُيق�سد به الع�اقب 
وا�سرتاتيجيات  و�سيا�سات  حل�ل  لتبني  كنتيجة  املق�س�دة؛  غري 
واتخاذ قرارات غري مدرو�سة اأو مفاهيم تقليدية ب�ساأن م�سكالت 
حديثة، رمبا ت�ؤدي يف بدايتها اإىل جناح مبدئي، لكنها ما تلبث اأن 
ت�ؤدي اإىل تفاقم هذه امل�سكالت. وفيما يلي اأمثلة متعددة على اأن 

ف�سل التخطيط ي�ؤدي اإىل الف�سل يف حل الأزمات. 
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،،  في عالم اإلدارة ربما تحتاج 
الحلول لحلول أخرى تعالجها

"الك�برا"
للهند،  بريطانيا  احتالل  فرتة  خالل  الكوبرا"  "تاأثري  م�شطلح  برز 
وزادت  "دلهي"  مدينة  يف  ال�شامة  الكوبرا  ثعابني  انت�شرت  عندما 
واجتمع  امل�شكلة،  هذه  من  ال�شكان  فعانى  كارثية؛  بطريقة  اأعدادها 
الثعابني"،  مقابل  "املال  برنامج  اإقرار  يف  خططهم  وبدت  امل�شوؤولون 
والذي يق�شي بر�شد مكافاأة مالية لكل َمن يقتل كوبرا. وبالرغم من 
اأن  اإال  منها،  قتل عدد كبري  اإذ مت  االأم��ر؛  بداية  جناح هذا احلل يف 
يف  الكوبرا  ثعابني  من  املزيد  برتبية  قاموا  بعد  فيما  الهنود  ال�شكان 

مزارع خا�شة بهدف احل�شول على املكافاآت املالية. 
وعندما اأدرك امل�شوؤولون هذا االأمر قاموا باإلغاء هذا الربنامج وهذه 
املكافاآت؛ وقد ترتب على هذا التخطيط والقرار غري املدرو�س ب�شكل 
يف  فاأطلقوها  منها  بالتخل�س  الكوبرا  ثعابني  مربو  قام  اأن  �شحيح 
ذي  من  اأكرب  ب�شكل  اأعدادها  تزايد  اإىل  اأدى  ما  وهو  املدينة؛  اأحياء 

قبل، وزادت امل�شكلة �شوًءا!
"اإيربا�س"

بر�شد  اإيربا�س  الطائرات  �شناعة  �شركة  قامت  اآخ��ر،  �شعيد  وعلى 
حالة من االهتزاز القوي يف طائراتها من طراز A320 اأثناء حتليقها 
للركاب  الراحة  وعدم  والهلع  اخلوف  ي�شبب  الذي  االأمر  وهو  باجلو؛ 
هذا  اإخفاء  على  عمل  جهاز  بابتكار  ال�شركة  فقامت  الطريان.  اأثناء 
هذه  وب�شبب  مزعجة!  بدرجة  هادئة  الطائرة  وبدت  متامًا،  االهتزاز 
الركاب  من  فالكثري  اأخ��رى،  م�شكلة  برزت  التام  الهدوء  من  احلالة 

ذلك  على  وترتب  الطائرة؛  داخل حمامات  يحدث  ما  ي�شمعون  كانوا 
�شعورهم باالنزعاج الكبري من حالة الهدوء التام يف املحركات اأثناء 
قبل  م�شى  وق��ت  اأي  من  اأك��رث  للركاب  قلق  م�شدر  وب��ات  ال��ط��ريان، 

التطوير.
"ويلز فارج�"

امل�شكالت  من  موجة  يواجه  فارجو"  "ويلز  بنك  كان  2016م  عام  يف 
ط��وال  معروًفا  البنك  وك��ان  ب��ه.  اخل��ا���س  احل��واف��ز  بنظام  املتعلقة 
منخف�شة  وال��ودائ��ع  بالتجزئة  البيع  قطاع  يف  القوي  باأدائه  �شنوات 
البنك  م�شوؤولو  و�شمم  للعمالء.  املرتفع  بالر�شا  واالهتمام  التكلفة 
خالل  من  العمالء  مع  العالقات  تعميق  ت�شتهدف  للموظفني  حوافز 
متعددة.  م�شرفية  منتجات  بيع  على  ت�شٍجع  التي  املبيعات  اأه��داف 
عالقة  ت�شتهدف  كانت  والتي  للبنك،  ال�شارمة  االأه��داف  هذه  لكن 
قوية وم�شتمرة مع العمالء؛ كان لها مردود �شلبي على بع�س املوظفني 
الذين عانوا لتحقيق هذه اال�شرتاطات، وبالتايل قرر بع�شهم التحايل 
نتيجة  علمهم.  دون  للعمالء  ائتمان  وبطاقات  اإي��داع  ح�شابات  وفتح 
يف  العمالء  اإذن  ب��ال  ح�شاب  مليوين  وج��ود  البنك  اكت�شف  ل��ذل��ك، 
موظف   5300 ف�شل  يف  ت�شبب  ما  2011-2016م؛  عامي  بني  الفرتة 
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وتنحي الرئي�س التنفيذي وتخلي البنك عن 
اأهدافه ال�شارمة للبيع، ناهيك بالطبع عن 
االأثر ال�شلبي على املكانة وال�شمعة اخلا�شة 

بالبنك.
ذي�ل الفئران!

وم���ث���ال اآخ����ر ل�����ش��وء ال��ت��خ��ط��ي��ط وات��خ��اذ 
وب��دون  متعمق  غ��ري  نحو  على  ال���ق���رارات 
كانت  فعندما  و�شاملة،  كافية  درا���ش��ات 
مدينة  يف  وحت��دي��ًدا  فيتنام  حتتل  فرن�شا 
غري  ب�شكل  ال��ف��ئ��ران  انت�شرت  "هانوي"، 

التي  ال�شيا�شة  نتيجة  املدينة؛  يف  م�شبوق 
"بول  الفرن�شي  العام  امل��ن��دوب  اإليها  جل��اأ 
ببناء  اأم���ر  وال���ذي  1897م،  ع��ام  دومري" 
لع�شرات  ام��ت��دت  امل��ي��اه  لت�شريف  ق��ن��وات 
ال��ك��ي��ل��وم��رتات ب��امل��دي��ن��ة؛ ف��م��ا ك����ان من 
امل�شئولني الفرن�شيني اإال اأنهم و�شعوا خطًطا 
واتخذوا قرارات بر�شد مكافاآت مالية لكل 
قام  اأن��ه  على  كدليل  ف��اأر  بذيل  ي��اأت��ي  م��ن 
املكافاآت.  هذه  على  يح�شلوا  حتى  بقتله؛ 
الوقت الحظوا وجود فئران  اأنه ومبرور  اإال 
النا�س  ك��ان  فقد  "هانوي"؛  يف  ذي��ول  ب��ال 
كانوا  قتلها  من  وب��داًل  الفئران  ي�شطادون 
يقطعون ذيولها ثم يطلقونها مرة اأخرى يف 
املزيد  وتلد  الفئران  املجاري؛ فتتكاثر هذه 
الفر�س  من  املزيد  تتيح  التي  الفئران  من 

للنا�س القتنا�س املزيد من املكافاآت!
"ت�ما�س ك�ك"

االإدارة  اأن هناك مقولة مهمة ومتداولة يف عامل  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 
مفادها اأن "َمن يف�شل يف التخطيط؛ فهو يخطط للف�شل"! وهي مقولة 
االإدارة،  ع��امل  يف  الكوبرا"  "تاأثري  تطبيقات  مع  كبري  ب�شكل  تت�شق 
فعلى  املدرو�شة.  والقرارات  التخطيط  اأهمية  تربز  نف�شه  الوقت  ويف 
لل�شياحة  الربيطانية  كوك"  "توما�س  �شركة  مديرو  ف�شل  املثال  �شبيل 
الفعال  التخطيط  يف  عاًما،   178 اإىل  تاريخها  ميتد  التي  والطريان، 
متثلت  والتي  ال�شركة،  واجهتها  التي  امل�شكالت  حلل  واال�شرتاتيجي 
على  الرتكيز  يف  املتعاقبة  وق��رارات��ه��م  وا�شرتاتيجياتهم  خططهم 
مليار   1،7 مقدارها  بلغت  ديون  عن  متخ�شت  التي  املالية  امل�شكنات 
كنتيجة  انهيارها  اإىل  املطاف  نهاية  يف  اأدت  والتي  اإ�شرتليني؛  جنيه 
كوك"-كما  "توما�س  بحجم  �شركة  اأن  ُيعقل  فهل  التخطيط.  ل�شوء 

على  يزيد  ما  ال�شنوية  عوائدها  "االقت�شادية"-تبلغ  �شحيفة  اأوردت 
ويعمل  �شنوًيا،  عميل  مليون   19 ولديها  اإ�شرتليني،  جنيه  مليارات   9
لديها 22 األف موظف حول العامل، وت�شل لهذا االنهيار املدوي؟ فهذه 
ال�شركة-كما يرى عدد من اخلرباء-هي مثال حي على �شوء االإدارة، 
وف�شلها يف امتالك روؤية م�شتقبلية ت�شاعدها على مواجهة التحديات 
يف  التقليدية  االإدارة  مفاهيم  ف�شل  وجت�شد  الأع���وام،  واجهتها  التي 

مواجهة امل�شكالت احلديثة واالقت�شاد الرقمي.

ترند
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،،  تبني سياسات واستراتيجيات 
غير مدروسة يؤدي إلى تفاقم 

األزمات
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نصائح إدارية

 10 نصــــــــائـح 
للترقية والتميز 
فـــي وظـيفتك
األشياء  أكثر  من  العمل  في  والترقية  النجاح 
نصائح   10 إليك  موظف...  كل  إليها  يطمح  التي 

مهمة كي تترقى وتتميز في وظيفتك:

       أنت َمن يطور نفسك: ضع في ذهنك أنه ال أحد 
ما  بقدر  نفسك،  تطور  أن  على  مساعدتك  يمكنه 
موظفة  أن  تعلم  فهل  ذلك.  تفعل  أن  أنت  يمكنك 
وعندما  الشركات،  بإحدى  باستقالتها  تقدمت  شابة 
سألها مسؤولو الموارد البشرية عن السبب أجابتهم 

أن مديرها ال يفعل شيًئا من أجل أن تتطور مهنًيا.

        كن واثًقا في نفسك: فالثقة بالنفس يمكن أن 
تحقق لك أكثر ما يمكن أن تحققه الكفاءة، بشرط أال 

تكون مغروًرا. هناك فرق.

           تعًرف على ما يجري حولك: وكن على دراية بكل 
ما يدور في مؤسستك، مع مراعاة أال تنشغل بأمور ال 

تهمك، والتكن منعزاًل عن زمالئك ومؤسستك.

         كن جزًءا من الحل: قدم اقتراًحا واحًدا على األقل 
في كل مشكلة أو أزمة تواجهها جهة عملك.

رؤسائك  تسأل  بحيث  الصدى:  رجع  على  تعًرف         
دائًما عن انطباعاتهم عن أدائك، فاالنطباعات اإليجابية 
المزيد من  تزيد من ثقتك في نفسك، وتحفزك على 

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 
إال  يتحقق  لن  ما  وهو  عملك؛  فريق  في  إنتاًجا  أكثر 
بوجود عالقات جيدة مع زمالئك الذين يخففون عليك 

ضغوط العمل.

          استرح قلياًل: الستعادة نشاطك وحيويتك في 
استراحات  على  وحافظ  ضغوطه،  وتخفيف  العمل 
أو  الشاي  من  كوًبا  تتناول  كأن  عملك،  خالل  خفيفة 
القهوة، أو تستقطع دقائق قليلة الستنشاق الهواء 

والعودة.

           قلل من الهاتف الشخصي: بسبب ظاهرة كثرة 
استعماله؛ ينصح بعض الخبراء بعدم استعمال الهاتف 
العمل، لكننا ننصحك بموقف وسط  الشخصي خالل 
شخصية،  مكالمة  تجري  أن  يمكن  متى  تعرف  بأن 
وقت  من  األخيرة  الدقائق  بتخصيص  ينصح  والبعض 

الدوام إلجرائها.

               مظهرك وملبسك يزيدك احتراًما وتقديًرا: لذلك 
ال  وبمالبس  أنيًقا،  لعملك  تذهب  أن  على  حريًصا  كن 

تثير سخرية زمالئك؛ فهذا سيشعرك بالراحة.

)radiosawa.com(
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على  متوا�صل  ب�صكل  احلكومي  التوا�صل  مركز  يعمل 
ويقدم  الإعامي لاأجهزة احلكومية،  الأداء  اإيقاع  �صبط 
اإن�صائه  املتنوعة وفق نظام حوكمة متقدم. ومنذ  خدماته 
املركز  مع  بالتفاعل  الأجهزة  هذه  بادرت  2018م؛  عام 
والدخول يف �صراكات مهمة، من خال اأن�صطته ومبادراته 
املختلفة. وقد كان هذا التفاعل ثمرة وجود كوادر ب�صرية 
وجتاوزها  التحديات  مواجهة  على  وقادرين  املركز،  ُتٍيز 
عمله.  تناف�صية خال  ميزة  وفاعلية؛ مما مينحه  بكفاءة 
يف هذا العدد من "التنمية الإدارية" نلتقي مدير عام مركز 
والذي  املغلوث،  اأحمد  بن  د.عبداهلل  احلكومي  التوا�صل 
ق�صايا  من  العديد  حول  احلديث  اأطراف  معه  نتجاذب 
وخدماته  املركز  وعمل  اململكة،  يف  احلكومي  التوا�صل 
وخططه  وهيكله  ومبادراته  اأن�صطته  واأبرز  واأهدافه 
باإدارات  املركز  وعاقات  تطويره،  واأجه  امل�صتقبلية 
التوا�صل املوؤ�ص�صي بالأجهزة احلكومية باململكة، بالإ�صافة 

ملو�صوعات اأخرى تتابعون تفا�صيلها يف هذا احلوار.

مدير عام التواصل الحكومي
 لـ »التنمية اإلدارية«:

»غرفة عمليات 
إعالمية« لتوحيد 

عمل األجهزة 
الحكومية

حـــوار

 ،، أنتجنا في 2020م أكثر 
من 78 مليون مشاهدة 

وأكثر من نصف مليار وصول 
وإطالق 3 هويات بصرية

• كيف ن�صاأت فكرة التوا�صل احلكومي، وما اأهدافه؟ 
بدايًة، برزت فكرة تاأ�شي�س مركز التوا�شل احلكومي يف وزارة االإعالم 
اأواخر يناير 2018م؛ بهدف حت�شني االأداء االإعالمي لالأجهزة احلكومَيّة 
وذلك  االإعالمية،  الر�شالة  وتوحيد  التوا�شل،  وتن�شيق جهود  وتطويره، 
التكامل  وتعزيز  للتوا�شل،  االإعالم  وزارة  تبنتها  ا�شرتاتيجية  �شمن 
بني االأجهزة احلكومية، والتن�شيق بينها وبني و�شائل االإعالم، ومواكبة 
النه�شة التي ت�شهدها اململكة، وم�شاندة االإدارات االإعالمية احلكومية 
والعمل  العاملية،  املمار�شات  اأف�شل  وفق  االإعالمية  اأهدافها  حتقيق  يف 
الدولية  والتجارب  اخلربات  ونقل  متطور،  اإعالمي  حمتوى  اإنتاج  على 
واإبراز  احل�شارية  الوطن  اإجنازات  الإبراز  املجال؛  هذا  يف  واملحلية 

مكت�شباته وقدراته وكفاءاته الثمينة حملًيا ودولًيا.
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خدمات واأن�سطة
لاأجهزة  احلكومي  التوا�صل  مركز  يقدمها  التي  اخلدمات  ما   •

احلكومية؟
وفق  املركز  يقدمها  التي  اخلدمات  من  ون�عي  هائل  كم  لدينا 
من  الرئي�سية،  امل�ستهدفات  حتقيق  ي�سمن  متقدم،  ح�كمة  نظام 
الأجهزة  بني  امل�سرتك  الإعالمي  والتن�سيق  الدعم  عمليات  خالل 
الإعالمي  الربنامج  عرب  الإعالمية  ر�سالتها  وت�حيد  احلك�مية، 
رفع  �سمان  على  املقدمة  خدماتنا  وتركز  املركز.   داخل  امل�حد 
اإتاحة  خالل  من  احلك�مية،  لالأجهزة  الإعالمي  الأداء  كفاءة 
خدمات  ب�من�سة  املرتبطة  الإعالمية  اخلدمات  من  عديد 
التغطيات  يلي:  ما  على  ت�ستمل  والتي  احلك�مي،  الت�ا�سل  مركز 
والتن�سيق  الإعالمية،  امل�اد  ون�سر  الرقمي،  والإنتاج  الإعالمية، 
الإعالمية،  اخلطط  ومراجعة  الإعالمي  والتخطيط  الإعالمي، 
احلمالت  تن�سيق  وكذلك  الإعالمية،  ال�ست�سارات  وتقدمي 
الأجهزة  ح�سابات  وت�ثيق  امل�سرتكة،  احلك�مية  الإعالمية 
احلك�مية على م�قع ت�يرت، وت�سميم اله�يات الإعالمية، واإدارة 
الدورية  والتحليل  الر�سد  تقارير  واإ�سدار  ال�سحفية،  امل�ؤمترات 
والت�سجيلية،  ال�ثائقية  الأفالم  واإنتاج  الإر�سادية،  والأدلة 
وقد  الإعالمي(.  ز  التميُّ )جائزة  الإعالمية  اجل�ائز  وتقدمي 
وهي  2020م،  العام  خالل  بل�س"  "ت�ا�سل  خدمة  املركز  اأتاح 
وطنية  �سركات  من  خدماته  تلقي  يف  الراغبة  للجهات  م�جهة 
واأجهزة عامة، حيث يتم تنفيذ الأعمال عرب فريق متخ�س�س يف 
اإدارة امل�سروعات والتخطيط والإنتاج الإعالمي، من خالل تلبية 
جميع ال�سروط واملتطلبات املهنية الالزمة لإجناز الأعمال بج�دة 

عالية. 
املنا�صبات  يف  املركز  يقدمها  التي  واملبادرات  الأن�صطة  اأبرز  ما   •

الوطنية؟
االإعالمي  التن�شيق  يعمل على  وهو  يناير 2018م  املركز يف  اإن�شاء  منذ 
بني االأجهزة احلكومية يف اململكة، من خالل عمله على ابتكار وتطوير 
اخلطط االإعالمية للحمالت واملنا�شبات الوطنية، حيث يبداأ كل �شيء 
يف  ال�شروع  قبل  امل�شتهدفة،  االت�شالية  الر�شائل  اعتماد  حلظة  منذ 
جميع  وتزويد  واإطالقها،  للحدث  املنا�شبة  الب�شرية  الهوية  ت�شميم 
االأجهزة احلكومية وو�شائل االإعالم بالهوية االإعالمية املوحدة واخلطة 
االإعالمية؛ وذلك بهدف تن�شيق الظهور العام املوحد، وحتقيق التفاعل 
يقي�س  خا�س،  ملف  باإ�شدار  حملة  كل  ختام  يف  املركز  ويقوم  الالزم. 
مدى جناح احلملة وم�شتوى التفاعل، ويحدث هذا دائًما مع كل حملة 

حكومية يقودها املركز اأو منا�شبة وطنية ي�شارك فيها. 
وال يتوقف دور املركز عند التخطيط والتن�شيق، بل يعمل املركز ب�شكل 
يومي على اإنتاج اإعالمي مواكب جلهود االأجهزة احلكومية، فعلى �شبيل 
املثال واكبت اإدارة االإعالم الرقمي يف مركز التوا�شل احلكومي-خالل 

العام 2020م-مراحل مواجهة االأجهزة احلكومية كافة انت�شار فريو�س 
كورونا امل�شتجد من خالل التغطيات اخلربية املو�شعة، واالإنتاج النوعي 
للق�ش�س، وارتكزت اإدارة االإعالم الرقمي يف ذلك على اأ�شلوبها املعتمد 
م�شاعر  مي�س  اإن�شاين  بقالب  املنتجات  وتقدمي  واالإنتاج،  التحرير  يف 

النا�س ويحقق االأهداف املرجوة.
وخالل ذلك العام فقط، بلغت م�شاهدات الفيديوهات التي قامت اإدارة 
االإعالم الرقمي يف مركز التوا�شل باإنتاجها اأكرث من 78 مليون م�شاهدة، 
فيما بلغ حجم و�شول املواد املنتجة اإىل اأكرث من ن�شف مليار و�شول على 
الرقمي  االإعالم  اإدارة  قامت  كما  االجتماعي.  التوا�شل  من�شات  جميع 
هوية  ثم  م�شوؤول"،  "كلنا  حملة  بهوية  بدًءا  ب�شرية،  هويات   3 باإطالق 
حملة "نعود بحذر"، وكذلك اأُطلقت الهوية االإعالمية والب�شرية اخلا�شة 

مبو�شم حج 1441ه "ب�شالم اآمنني". 
العالقات  اإدارة  عرب  املركز  يق�دها  اأخرى  جه�د  اإىل  اإ�سافة 
التناغم  وتعزيز  التفاعل  م�ست�ى  لتن�سيط  وال�سراكات،  العامة 
مع  املحليني  وامل�ؤثرين  الإعالم  وو�سائل  ال�سحفية  امل�ؤ�س�سات  بني 
احلك�مية  الأجهزة  خمتلف  مبادرات  وبني  ال�طنية  املنا�سبات 

وحمالتها.
مبادرات وتفاعل

اإىل  • مبادرات مركز التوا�صل احلكومي ون�صاطه املتميز؛ تدعونا 
الب�صرية.  وموارده  التنظيمي  وهيكله  املركز  تكوين  عن  ن�صاأل  اأن 

فهل تعطينا نبذة عن ذلك؟
مم وفق اأعلى املمار�شات يف جمال  الهيكل االإداري والتنظيمي للمركز �شُ
اأمام  املجال  اإف�شاح  بهدف  ذلك  على  عملنا  فقد  االإدارية؛  احلوكمة 
بجودة  االأعمال  واإجناز  املو�شوعة،  االأهداف  لتحقيق  العملية  املمكنات 
اإدارة  خالل  من  املركز  يف  االأعمال  تبداأ  حيث  اأكرب،  وب�شرعة  عالية 
العمليات االإعالمية عرب الربنامج االإعالمي املوحد لالأجهزة احلكومية 
االأجهزة  من  املقدمة  االإعالمي  الدعم  طلبات  اإدارة  ومهمته   ،GRID

احلكومية، والتن�شيق يف ذلك واملتابعة. كما اأن املركز ي�شم اإدارة لالإنتاج 
اإعالمية  مواد  وتقدمي  الإعداد  يومًيا،  ال�شاعة  مدار  على  تعمل  الرقمي 
اإ�شافًة  ودولًيا،  حملًيا  الوزارة  من�شات  على  وانت�شارًا  اأثرًا  اليوم  حتقق 
املركز  ي�شم  كما  املن�شات.  مبختلف  االإعالمية  االأن�شطة  اإدارة  اإىل 
ال�شريعة  اال�شتجابة  اآلية  تطوير  مهمتها  االإعالمي،  للتخطيط  اإدارة 
تقدمي  مع  االإعالمية،  اخُلطط  وتقييم  االأَزمات،  واإدارة  للم�شتجدات، 
اخلا�س.  والقطاع  احلكومية  لالأجهزة  االإعالمّي  اال�شت�شارّي  الدعم 
ا اإدارة العالقات العامة وال�شراكات التي تعقد بدورها  وي�شم املركز اأي�شً
�شراكات ا�شرتاتيجية مع االإعالم الدويل واملحلي، وتن�شق مع االإعالميني 
اإىل  اإ�شافة  الوطنية،  االأحداث  لتغطية  والدوليني  املحليني  واملوؤثرين 
تنفيذ خطط بناء القدرات االإعالمية وتطويرها يف القطاعني احلكومي 
وتنظيمها،  املتخ�ش�شة  التدريبية  الدورات  عقد  خالل  من  واخلا�س، 
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واإ�شدار االأدلة االإر�شادية املهنية. وقد اأن�شاأ املركز-موؤخًر-اإدارة للر�شد 
واملتابعة، تعمل على ر�شد ما ُين�شر عن اململكة يف و�شائل االإعالم داخليًّا 
مو�شعة  اإعالمية  تقارير  واإعداد  وترجمته،  وقيا�شه  وحتليله  وخارجيًّا، 
والدرا�شات  لالأبحاث  بيانات  قاعدة  واإدارة  واملنا�شبات،  االأحداث  عن 

واخلطط االإعالمية. 
خال  من  املركز  مع  احلكومية  الأجهزة  تفاعل  اأن  ترى  هل   •
كلمتكم  هي  وما  يجب؟  كما  يتم  املوحد  الإعامي  الربنامج 

لاأجهزة احلكومية يف هذا ال�صاأن؟
الأجهزة  من  كثري  من  وتعاوًنا  ا  وحر�سً تفاعاًل  نلم�س  احلقيقة  يف 
الناجحة، ونح�ز  ال�سراكات  الي�م كم كبري من  احلك�مية، فلدينا 
على عدد من التجارب النم�ذجية مع هذه الأجهزة خالل عمليات 
التن�سيق والدعم الإعالمي لأهدافها. دور املركز ه� اأن ي�سكل نقطة 
حم�رية يف اإطار تن�سيق الأعمال الإعالمية بني خمتلف الأجهزة 
اآلية منظمة،  احلك�مية، فعمليات الت�ا�سل تتم ب�سكل مرن وعرب 
ت�سمن تقدمي اخلدمات باأف�سل طريقة ممكنة، كما اأننا يف املركز 
منفتح�ن على اإدارة اإنتاج اإعالمي ن�عي، ياأخذ �سكل املبادرات قبل 
م�ساركتها مع الأجهزة احلك�مية املختلفة، وق�س على ذلك يف بقية 

الإدارات وتعاملها الي�مي مع جميع الأجهزة احلك�مية.
خطط م�ستقبلية وحتديات

توجهات  وتبني  اأعماله،  لتطوير  امل�صتقبلية  املركز  خطط  ما   •

جديدة ملزيد من النجاح. والتو�صع يف الن�صاطات وتقدمي اخلدمات؟
اال�شرتاتيجية  مع  تتماهى  عام،  كل  م�شتجدة  خطط  وفق  املركز  يعمل 
املتغريات  اأي�شًا مع  تتماهى  التاأ�شي�س، وهذه اخلطط  تبناها عند  التي 
وامل�شتجدات املت�شارعة يف عامل االإعالم، كما نعمل بالتعاون مع �شركائنا 
من القطاعني احلكومي واخلا�س على تقدمي اخلدمات لتطوير اأدائهم 

االإعالمي وفق اأف�شل املمار�شات العاملية.
ويف العام احلايل يعمل املركز على التو�شع يف تقدمي اخلدمات ملختلف 
القطاعات، اإذ اأطلقنا خدمة )توا�شل بل�س( التي تعمل كذراع اإعالمي 
ا�شت�شاري وتنفيذي مع القطاعني احلكومي واخلا�س؛ لتح�شني الر�شالة 
وقد  اجلهات.  تلك  يف  االإعالم  اإدارات  مع  جنب  اإىل  جنبًا  االإعالمية 
كما  متميزة.  جناحات  احلمد-عن  اأثمرت-وهلل  �شراكات  عدة  عقدنا 
منتج  اإطالق  اإىل  اجلاري  العام  يف  احلكومي  التوا�شل  مركز  يهدف 

"بودكا�شت" الذي ي�شت�شيف �شخ�شيات موؤثرة يف الو�شط االإعالمي، اإذ 
ونعمل  املجتمع.  �شرائح  خمتلف  مبو�شوعاته  ُيلهم  نوعية،  نقلة  �شيكون 
توحيد  بهدف  وتطويرها؛  االإعالمية"  العمليات  "غرفة  بناء  على  االآن 
تطراأ  قد  التي  االإعالمية  االأزمات  ملواجهة  احلكومية  االأجهزة  عمل 
"مقر املوؤمترات  اإطالق  اإىل  على العمل االإعالمي احلكومي، باالإ�شافة 
والتوا�شل  االإعالم  وزارة  تتبناه  دائًما  مقرًا  �شيكون  الذي  ال�شحفية"، 
احلكومي؛ لعقد املوؤمترات ال�شحفية اخلا�شة باأ�شحاب ال�شمو واملعايل 

وال�شعادة م�شوؤويل االأجهزة احلكومية.  
• ما اأبرز التحديات التي تواجهكم يف اأداء عملكم؟

يتميز مركز التوا�شل احلكومي بوجود �شباب و�شابات من املبدعني يف 
بكفاءة  وجتاوزها  التحديات  مواجهة  على  وقادرين  املجاالت،  خمتلف 
وفاعلية، وهذا مما يعزز التعاون مع االأجهزة احلكومية، التي اأ�شبحت 
التحديات  اأجل حل كثري من  اليوم ت�شتعني بخربة كفاءات املركز، من 

االإعالمية، التي تتطلب التدخل ال�شريع واإدارة االأزمة. 
ُملِهمة  ذهنية  �شورة  بناء  وجيزة  فرتة  خالل  ا�شتطاع  املركز  اأن  كما 
تقًدم من  التي  االأعمال  االإعالمي عن جودة  القطاع  العاملني يف  لبقية 
خالله، وهذا االأمر يف حد ذاته ي�شاعف حجم امل�شوؤولية املناطة باملركز 
اأكرث  بها  واالرتقاء  ال�شورة،  هذه  على  احلفاظ  و�شرورة  والعاملني، 
من خالل ا�شتيعاب حجم العمل االإعالمي الكبري الذي ت�شهده اململكة 

وم�شروعاتها.
الت�ا�سل امل�ؤ�س�سي

يف  املوؤ�ص�صي  التوا�صل  اإدارات  يف  العاملة  الب�صرية  املوارد  هل   •
الأجهزة احلكومية تتوافق يف قدراتها ومهاراتها مع اأهداف املركز 

وتوجهاته؟
العديد  بداأ  اململكة 2030  روؤية  لتحقيق  االأجهزة احلكومية  انطالق  مع 
منها يف تطوير اإدارات التوا�شل املوؤ�ش�شي لديها؛ مبا يتوافق مع التغريات 
املت�شارعة مما اأ�شهم ب�شكل وا�شح يف تطور العمل االإعالمي احلكومي. 
وهنا البد من التاأكيد على اأن هناك تبايًنا، وهذا التباين جعل املناف�شة 

كبرية، ورفع �شقف الطموحات.
جهاتها،  اأعمال  يف  وا�سحة  جه�دها  قيادات  لدينا  ت�جد  والي�م 
نفخر بها يف جمال الت�سال والإعالم يف الأجهزة احلك�مية، ولكن 
يبقى التباين يف م�ست�ى اخلربة، والقدرة على الأداء املتخ�س�س، 

مثال يف اإدارة الأزمات، ويف اإدارة احلمالت الإعالمية. 
التوا�شل  يف  اليوم  نعمل  مهنية،  اأ�ش�ٍس  على  مبنيًّا  التقييم  يكون  وحتى 
احلكومي على اإ�شدار تقرير ربع �شنوي ملتابعة االأداء االإعالمي لالأجهزة 
اجلوانب  خمتلف  من  االأداء  قيا�س  على  التقرير  يعمل  اإذ  احلكومية، 
وتطوير  التح�شني  فر�س  ويتلم�س  التحديات،  وي�شتعر�س  االإعالمية، 

االأعمال.

حـــوار

 ،، أطلقنا »تواصل بلس« 
والـ»بودكاست« نقلة نوعية ونرصد 

كل ما يبثه اإلعالم خارجًيا وداخلًيا عن 
المملكة
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تدريب وتعاون
• هل لدى املركز توجهات لإقامة دورات تدريبية، لتطوير قدرات 
بالأجهزة  املوؤ�ص�صي  الت�صال  اإدارات  يف  ومهاراتهم  العاملني 
املطلوبة  واملهام  الأدوار  اأداء  على  قادرين  يجعلهم  احلكومية، مبا 
الأجهزة  بني  اأهدافه  ويحقق  التعاون  ويدعم  بكفاءة،  منهم 

احلكومية واملركز؟
عدة  مع  بال�سراكة  تدريبية  برامج  املركز  نظم  اأن  و�سبق  نعم؛ 
احلك�مي  الت�ا�سل  ومركز  الفرن�سية،  الأنباء  وكالة  مثل  جهات، 
ل�س�ؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املف��سية  ومع  الربيطاين، 
برامج  هناك  �سيك�ن  اأي�سا  امل�ستقبل  ويف  وغريها.  الالجئني، 
تط�يرية ومبادرات قادمة، مثل دورة التغطية الإعالمية للق�سايا 
ل�س�ؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املف��سية  مع  بالتعاون  الإن�سانية 
الإلقاء  ومهارات  الإعالم  و�سائل  مع  التعامل  وبرنامج  الالجئني، 
اأ�ساليب  يف  احلك�مي  الت�ا�سل  ودورة  التلفزي�نية،  واملقابالت 
وكذلك  الفرن�سية،  الأنباء  وكالة  مع  بالتعاون  ال�سحفي  التحرير 
وكالة  مع  بال�سراكة  الأزمات  اإدارة  يف  احلك�مي  الت�ا�سل  دورة 

الأنباء الفرن�سية، وغريها من الدورات وامللتقيات الإعالمية. 
املراكز املماثلة واملتميزة خارج  هل لدى املركز برامج تعاون مع   •

اململكة عربًيا ودولًيا لا�صتفادة من جتاربها الناجحة؟
دولًيا،  املماثلة  املراكز  من  عدد  مع  تعاون  اتفاقيات  املركز  لدى  نعم 
االأنباء  ووكالة  والكويتي،  الربيطاين،  احلكومي  التوا�شل  مركز  مثل 
�شراكات  وبناء  وتفعيلها،  بع�شها  ملراجعة  بحاجة  اأنه  كما  الفرن�شية. 
عقد  على  اإن�شائه  منذ  املركز  ا�شرتاتيجية  ركزت  لقد  جديدة.  اأخرى 
اأف�شل ال�شراكات واالتفاقيات مع املراكز واملوؤ�ش�شات االإعالمية املحلية 
اإىل  للو�شول  وامل�شت�شارين؛  االإعالمية  باخلربات  واال�شتعانة  والعاملية، 
من  عديد  اليوم  ولدينا  االإعالم.  جماالت  مبختلف  املمار�شات  اأف�شل 
االتفاقيات مع مراكز وموؤ�ش�شات اإعالمية حملية واإقليمية وعاملية. كما 
عقدنا �شراكة متميزة مع كليات االإعالم واأق�شامه باجلامعات ال�شعودية؛ 
لتبادل اخلربات بني املجال االأكادميي واملهني، واال�شتفادة من خربات 
التعليمية  املواد  تطوير  مع  املهني،  املجال  تطوير  يف  االإعالم  اأ�شاتذة 
يف كليات االإعالم واأق�شامه وفق ما يتطلبه �شوق العمل، وكذلك متكني 
طالب كليات االإعالم وطالباتها وتدريبهم، مبا ي�شمن الدخول اإىل �شوق 

العمل بكفاءة ومتيز.
الإلكرتوين وال�سحافة

• كيف ترى واقع اإعامنا التقليدي والإلكرتوين اليوم من حيث 

املهنية واملحتوى؟
ال�اقع  وم�اكبة  والت�سارع،  التغري  دائمة  املجالت  من  الإعالم 
والتغريات  الأحداث  وج�د  ظل  يف  حلظية  م�اكبة  هي  الإعالمي 
الإعالم  واقع  ح�ل  عام  بانطباع  اخلروج  ي�سعب  لذا  املت�سارعة؛ 
ولكن  واملحت�ى،  املهنية  حيث  من  لدينا  والإلكرتوين  التقليدي 

ب�سكل عام فاإن الإعالم ال�سع�دي يعد اإعالًما رائًدا، �س�اء كان عرب 
ال��سائل التقليدية اأو الإلكرتونية؛ مقارنة بعديد من الدول على 
امل�ست�ى الإقليمي والدويل، على الرغم من وج�د َمَ�اطن بحاجة 
الإعالم  �ساعدت  ع�امل  وهناك  �سك.  بال  وامل�اكبة  للتط�ير 
ك�ادر  وج�د  منها  بارًزا،  اإعالما  ليك�ن  التاريخ  مر  على  ال�سع�دي 
بالإ�سافة  واخلا�س،  احلك�مي  القطاعني  يف  متميزة  اإعالمية 
يف  العاملني  ت�ساعد  التي  املق�مات  من  عديًدا  اململكة  امتالك  اإىل 
هذا  اجل�دة.  عايل  اإعالمي  حمت�ى  اإنتاج  على  الإعالمي  القطاع 
لالإعالم  بالن�سبة  اأما  واملرخ�س.  الر�سمي  الإعالم  عن  باحلديث 
ن�سميه الإعالم اجلديد؛ فهنا  اأو غري املرخ�س الذي  الر�سمي  غري 
تختلف النظرة للمهنية واملحت�ى؛ ك�ن اأن تلك ال��سائل، من�سات 
فيها  وينت�سر  للجميع،  مفت�ًحا  عاملًا  تعترب  الجتماعي،  الت�ا�سل 
اأ�سماء  برزت  فقد  ذلك  ومع  وخالفها.  الهادفة  املحت�يات  �سن�ف 

ومن�سات رقمية هادفة تتعامل مبهنية عالية. 
ونحن يف وزارة الإعالم نعمل حالًيا على تقرير يهدف اإىل متابعة 
بت��سيات  اخلروج  وهدفنا  اململكة،  يف  العام  الإعالمي  ال��سع 
وحتدد  الإعالمي،  العمل  ج�دة  من  ترفع  وم�سروعات  ومبادرات 

النقاط التي حتتاج ملزيد من التط�ير والعمل. 
بقاءها.  تهدد  اأخطار  التقليدية من  ال�صعودية  ال�صحافة  تعاين   •

براأيكم كيف ميكن مواجهة تلك الأخطار والتحديات وجتاوزها؟
بداية ينبغي التاأكيد على نقطة جوهرية هي اأن ال�شحافة كفن وممار�شة 
باقية وم�شتمرة ومتطورة، ولكن الو�شائل التي ت�شتخدمها متغرية؛ وهذا 
ينطبق  والكالم ال  واملهن،  املجاالت  وارد وطبيعي جًدا يف خمتلف  اأمر 
العامل،  دول  بل يف خمتلف  اململكة فح�شب،  الورقية يف  ال�شحافة  على 
ركزنا  ولو  الرقمية.  للبدائل  واالجتاه  الورق  عن  القراء  عزوف  ظل  يف 
على كلمة "املواكبة" لوجدنا اأنها كلمة ذهبية يف االإعالم، فهي املحرك 
فقط  لالأحداث  مواكبة  لي�شت  وهي  و�شيلة،  اأي  ال�شتمرار  االأ�شا�شي 
الو�شول  يتم  خاللها  من  التي  الو�شائل  ملواكبة  ذلك  تتعدى  بل  ونقلها، 
على اجلمهور. ومن الوا�شح ما تعانيه ال�شحافة الورقية من تغريات يف 
ظل املناف�شة املحمومة من قبل الو�شائل الرقمية. والو�شفة ملواجهة تلك 
و�شائل  ي�شتجد من  ومتابعة ما  اآنًفا،  املواكبة كما ذكرنا  التحديات هي 
االأخرى.  ال�شحفية  والفنون  االأخبار  نقل  خاللها  من  ميكن  واأدوات 
وهناك مناذج عاملية كثرية وبحوث وا�شعة يف هذا املجال ميكن الرجوع 

اإليها واال�شتفادة مما خرجت به من تو�شيات وجتارب.

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

الحكومية
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مهارات التفاوض
)أخذ وعطاء(

مهارات الكتابة
بأسلوب جذاب 
ومقنع ومختصر
 بهدف البيع..

مهارات التأثير
في اآلخرين

مهارات التواصل
عبرالثقافات 

والحضارات المختلفة..

المناقشة بأسلوب
»اليوجد أحد منا 
خاسر« ..لكل منا 

وجهة نظره..

مهارات االتصال
غير اللفظي..

)بالحركة واإليماءة 
وتعبيرات الوجه 

والجسم(

مهارات التواصل
في فريق العمل 

الواحد

مهارات العرض
والتقديم واإللقاء..

أنـــــــــواع
مهـــارات االتصـــال

هل تظن نف�صك متمّكنا يف جميع البيئات الت�صالية .. هل ترى اأنك حتتاج ملزيد من املهارات يف بع�ص املواقف..
هل ترى نف�صك فعاًل اأكرث عندما ت�صرتك يف فرق العمل؟! 

نقاط �صعفك  ّحدد  اأّي منا..ولكن..  بالفطرة يف  تكون موجودة  له مهارات قد  التالية.. كل منها  الت�صال  اأنواع ومهارات 
وّقوتك فاأنت الأدرى بنف�صك.. ا�صت�صر الآخرين يف حميطك كذلك.. لكل نوع من اأنواع الت�صال اأ�صا�صيته ومهاراته..وكل 

منها يحتاج اإىل تدريب و�صقل..!

حياتنا العملية

اعداد: علي مرزوق الشبلي



23 العدد 178 - رجب - 1442هـ

واملعدلة  املدنية  اخل��دم��ة  نظام  م��ن   )25( امل���ادة  ن�ست 
على  1٤٤1/5/2٧ه����  بتاريخ  م/٧3  رقم  امللكي  باملر�س�م 
وفقا  ال�ظائف  بع�س  باأعمال  للقيام  التعاقد  "يج�ز  اأنه 
ل�سغل  الطريقة  ه��ذه  من  والهدف  الالئحة".  حت��دده  ملا 

ال�ظيفة العامة:
اإن هذا التعديل يفتح املجال للجهات احلك�مية كي ت�ساير 

املتغريات املتالحقة يف منظ�مة العمل. 
�س�ر  الب�سرية  للم�ارد  التنفيذية  الالئحة  بينت  وق��د 

التعاقد على النح� التايل:
  التعاقد بدوام كامل.	 
 التعاقد لبع�ص الوقت )الدوام اجلزئي(.	 
اأو مــا ي�صمى 	  ملـــدة حمـــددة  الــتــعــاقــد لأداء مــهــمــات وظــيــفــة   

)التعاقد املوؤقت(.
والوكاء 	  الــوزارات  ملمار�صة مهمات وظائف وكاء  التعاقد   

امل�صاعدين.
 التعاقد على برنامج الكفاءات املتميزة.	 

اأما عن �سروط التعاقد؛ فقد بينت املادة 39 من الالئحة 
تتمثل  والتي  ال�سروط  هذه  الب�سرية  للم�ارد  التنفيذية 

فيما يلي:
   �صدور التعاقد مبوافقة الوزير املخت�ص. 	 
  األ يتم التعاقد اإل وفق ما تقت�صيه م�صلحة العمل.	 
التقاعد 	  التعاقد بعد مــرور )خم�ص( �صنوات من �صن    عدم 

بقوة النظام. 
املراد 	  الوظيفة  �صغل  متطلبات  معه  املتعاقد  يف  يتوافر  اأن    

التعاقد عليها.
 اأن يكون لئقاً �صحياً.	 
وزارة 	  ت�صعها  التي  العقود  لنماذج  وفــقــاً  التعاقد  يكون  اأن   

املوارد الب�صرية واأحكامها.
وكالء  وظائف  مهمات  ملمار�سة  التعاقد  �سروط  بيان  ويف 
ذكر  ميكن  وال��ت��ع��اق��د،  امل�ساعدين  وال���ك��الء  ال�����زارات 

ال�سروط التالية:
  موافقة الوزير املخت�ص.	 
  اأن يكون التعاقد وفقاً للقواعد املنظمة لها.	 
 اأن يكون التعاقد وفقاً للنموذج املعتمد لها.	 

فال�س�ابط  كامل  بدوام  التعاقد  تنظيم  �س�ابط  عن  اأما   

ضوابط التعاقد لشغل
الوظيفة العامة

أنظمة ولوائح

د.سامح عبدالله عبدالرحمن
إدارة البرامج اإلدارية والقانونية

فرع معهد اإلدارة العامة بالمنطقة الشرقية

تتمثل فيما يلي:
  وجود وظيفة �صاغرة فعًا.	 
   اأن يكون العقد مكتوباً.	 
  اأن تكون �صاعات العمل وفق ما حتدده اجلهة احلكومية.	 

التعاقد لبع�س ال�قت فتتمثل فيما   وعن �س�ابط تنظيم 
يلي:
 وجود وظيفة �صاغرة فعًا.	 
 اأن يكون العقد مكتوباً.	 
ــدوام اجلــزئــي خـــال �ــصــاعــات الــعــمــل التي 	   تــكــون �ــصــاعــات الــ

حتددها اجلهة احلكومية.
وتك�ن �س�ابط تنظيم التعاقد امل�ؤقت كما يلي: 

 وجود وظيفة �صاغرة فعًا.	 
 اأن يكون العقد مكتوباً، وحمدد املدة.	 
 تكون �صاعات العمل وفق ما حتدده اجلهة احلكومية.	 

 و�س�ابط التعاقد مع امل�ست�سارين واخلرباء تك�ن كما يلي:  
 اأن حتدد اجلهة احلكومية اخلدمة املطلوب تنفيذها.	 
 اأن تتوفر لدى املتعاقد املهارات واخلربات الازمة.	 
اأن يكون الأجر مقابل هذه اخلدمة مبلغاً مقطوعاً �صامًا 	   

املزايا املالية.
ويكون التعاقد لأداء خدمة معينة وفق منوذج عقد يتفق عليه بني 

اجلهة احلكومية ووزارتي املوارد الب�صرية واملالية.
فيما  فتتمثل  ال�سع�دي  غري  مع  التعاقد  �س�ابط  عن  اأما 

يلي: 
 يكون التعاقد باأي نوع من اأنواع التعاقد، عدا التعاقد بدوام 	 

وظائف  مهمات  ملمار�صة  والتعاقد  املوؤقت،  والتعاقد  جزئي، 
وكاء الوزارات والوكاء امل�صاعدين.

 يكون التعاقد وفق اأحكام ومناذج العقود املعتمدة.	 
 يجوز التعاقد مع الذي �صبق له اخلدمة يف اأي جهة حكومية 	 

اأو يف القطاع اخلا�ص.
يف 	  متوفرة  غري  كفاءات  تتطلب  التي  الوظائف  يف  التعاقد   

ال�صعوديني.
 ول يجوز التعاقد مع غري ال�صعودي اإذا انتهت خدمته ب�صبب 	 

عدم  اأو  العمل،  عن  النقطاع  اأو  العامة،  للم�صلحة  الف�صل 
ال�صاحية للعمل، اأو اإذا كان مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية 

اأخرى اأو مع القطاع اخلا�ص.
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يكتفي الكثري من القراء باالطالع على عناوين االأخبار والتقارير 
واملقاالت املن�شورة على و�شائل االإعالم ومواقع التوا�شل االجتماعي 
ُتوٍجه  اأن  "العادة"  لهذه  ميكن  فهل  املحتوي،  بقراءة  التعمق  دون 
اإذا  املتلقي  اإن  يقال  ما  حقيقة  وهل  االآراء؟  وُتوٍجه  املواقف  تبني 
�شمع وقراأ عناوين كثرية عن كل �شيء فاإنه يف الوقت نف�شه ي�شبح 
ال يعرف اأي �شيء؟ وهل ي�شتطيع �شانع املحتوى ا�شتغالل ما ي�شمى 
ب�"ثقافة قراءة العناوين" لتوجيه املتلقي نحو راأي معني؟ ت�شاوؤالت 

نحاول االإجابة عليها.

ملاذا ل يقراأ الأمريكي�ن؟
املو�شوع،  هذا  حول  االأمريكية  االإعالمية   NBR ل�شبكة  جتربة  يف 
باآالف  حظي  االأمريكيون"؛  يقراأ  ال  "ملاذا  بعنوان:  مقااًل  ن�شرت 
فقط  �شطرين  على  يحتوي  كان  اأنه  رغم  والتعليقات،  امل�شاركات 
باملقاالت  ُيعجبون  هنا  الكثريين  اأن  الحظنا  "لقد  فيهما:  ُكتب 
اأ�شدقائهم، دون قراءتها ويكتفون بعنوانها، فاإذا  وي�شاركونها مع 

كنت تقراأ العناوين، فال تعلق على هذا املقال وال ت�شاركه!".

في زمن األخبار »المضروبة«
”Fake News“ 

قراءة العناوين..
هل تبني المواقف وُتوٍجه اآلراء؟

ثقافة العناوين
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الأخبار "امل�سروبة"
 fake" "ويرى خرباء االإعالم واالت�شال اأننا يف زمن االأخبار "امل�شروبة
news" اأو االأخبار الكاذبة كما �شماها الرئي�س االأمريكي ال�شابق دونالد 

ترمب، ون�شر ماليني االأخبار والتقارير، واملحا�شرات واحلوارات ب�شكل 
يومي على خمتلف املن�شات االإعالمية جعل "القاريء/ املتلقي"، يواجه 
يواجه  كذلك  م�شداقيته.  من  والتحقق  له،  يقدم  ما  فهم  يف  �شعوبة 

�شانع املحتوى حرية يف خماطبة جميع العقول واالأعمار 
والثقافات بنف�س امل�شتوى؛ وال�شبب اأن التقنية 

للمعلومات  الو�شول  اأتاحت  احلديثة 
و�شهولة  ب�شرعة  م�شادر  عدة  من 

وجعلت  مثيل،  ي�شبقها  مل 
يكتفون  القراء  معظم 

العناوين  على  بالتعليق 
خمتلفة  من�شات  من 
قراءة  التعمق يف  دون 
جعل  مما  املحتوى؛ 
البع�س منهم ينتقون 
اإما  املنا�شب  التاأويل 
اأو  الت�شليل،  بهدف 

بناء مواقف معينة.
٤ ث�اٍن فقط

املتخ�ش�شون  يقول  وكما 
االإعالم  يف  واملمار�شون 

التناف�س  اإن  و�شائله:  مبختلف 
ومواقع  االإعالم،  و�شائل  بني 

ا�شتقطاب  على  االجتماعي  التوا�شل 
تزدحم  جعلها  اجلمهور؛ 

اأنواع  من  هائل  بكم 
املختلفة،  العناوين 
املن�شات  لدي  واأ�شبح 
ثواٍن  اأربع  االإعالمية 

انتباه  جلذب  فقط 
جاذًبا  العنوان  يكن  مل  فاإن  اأخرى.  من�شة  عن  يبحث  ال  حتى  املتلقي 
م�شداقية  فاإن  هنا  ومن  غريه.  عن  والبحث  جتاهله  �شيتم  ومميًزا؛ 
املعلومة، والتاأكد من �شحتها، هي حتديات االإعالم يف ع�شر التوا�شل 

الرقمي. 
اله�اتف الذكية

يف   %80 من  اأكرث  اأن  املتخ�ش�شة  الدرا�شات  بع�س  توؤكد  جانبها  من 

من  ُجّلهم  االجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  ي�شتخدم  ال�شعودي  املجتمع 
الو�شيلة  هي  باتت  لذا  الذكية.  الهواتف  امتالك  نتيجة  ال�شباب؛ 
االأ�شرع واالأكرث انت�شاًرا لتلقي املعلومات وت�شكيل الراأي واملوقف اجتاه 

حدث معني.
مثقف العناوين

ويف ال�شياق ذاته تذكر العديد من التقارير املتخ�ش�شة اأن ما ي�شمى 
االطالع  على  يحر�شون  الذين  العناوين  مبثقفي 
ويكتفون  فقط،  العناوين  على  كبري  ب�شكل 
يف  الدخول  يع�شقون  بقراءتها، 
هذا  الأن  واجلدال؛  التعليقات 
يتيح لهم مزيًدا من التظاهر 
لتاأكيد  باملعرفة  واالدعاء 
اأمام  الوا�شع  اطالعهم 
وجتاذب  االآخرين، 
مع  احلديث  اأطراف 
اأي  يف  �شخ�س  اأي 
ذكرت  وقد  مكان. 
الدرا�شات  اإحدى 
حوايل  اأن  االأمريكية 
االأمريكيني  من   %60
بقراءة  يكتفون 
للتباهي  االأخبار  عناوين 
�شركة  اأما  زمالءهم،  بني 
موؤخًرا  ن�شرت  فقد  "اإرك�شون" 

يف  البيانات  ا�شتهالك  عن  تقريًرا 
فيه  تنباأت  اأفريقيا،  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق 
متو�شط  بت�شاعف 
البيانات  ا�شتهالك 
عام  يف  مرات   7 بنحو 
كمية  واأن  2022م، 
التي  املهولة  الوقت 
اأو  باملرا�شالت  الذكية-�شواء  هواتفنا  على  )و�شنق�شيها(  نق�شيها 
متابعة جديد و�شائل التوا�شل-�شتوؤثر على تركيزنا وتفكرينا، وت�شكل 
اآراءنا ومواقفنا، وجتعلنا اأقرب للت�شليم ب�شحة العناوين، واملعلومات 
اأخبار  حتى  اأو  اآراء  اأو  حتليالت  كانت  االنرتنت-�شواء  على  املتاحة 
اإىل  وحتولنا  �شيء،  اأي  من  للتحقق  وقًتا  جند  ال  مفربكة-لدرجة 

"مثقفي العناوين"!!
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ثمانينيات  منذ  التي حظيت  الواعدة  التخ�ص�صات  ال�صامل من  الت�صال  يعد 
اأجل فح�ص  القرن احلايل باهتمام الباحثني واملمار�صني على حد �صواء؛ من 
اإمكاناته التوا�صلية وتقييم فاعليته املهنية واأدائه املوؤ�ص�صاتي، وال�صعي لإدراجه 
التدريب  جمــالت  وكــذا  اجلامعية،  التكوين  عرو�ص  اأجندات  اأولــويــات  �صمن 

العملي. 
ال�صامل-يف ظــاهــره-ل يقرتح وظائف جــديــدة، ول يقدم  كــان الت�صال  اإن     
ــدرج حـــلـــوًل نــهــائــيــة لــاإ�ــصــكــالت الــتــي  و�ــصــفــات مــبــتــكــرة لــلــمــ�ــصــرييــن، ول يــ
ب�صكل  للتفكري  مفتوحة  بدعوات  حمّمل  جوهره  يف  فاإنه  املوؤ�ص�صات،  تواجهها 
بني  احلــواجــز  ك�صر  خــال  مــن  التوا�صلي،  الفعل  ا�صتغال  اآلــيــات  يف  خمتلف 
�صاملة موحدة  روؤية  واأن�صطته، وبناء  واأنواعه، وو�صائله،  خمتلف تخ�ص�صاته، 
ومن�صجمة، قادرة على اإدماج الحتياجات املتعددة جلماهري املوؤ�ص�صة، واحتواء 

خمتلف اأبعادها الإنتاجية �صواء الب�صرية، والت�صالية واملجتمعية. 
يتجاوز  اأنـــه  �صنجد  اأعــمــق،  ب�صكل  التخ�ص�ص  هــذا  مــن  نــقــرتب  اأن  اأردنـــا  واإذا 
يحمل  اإنــه  املوؤ�ص�صاتية.  وممار�صاته  لات�صال  الــروؤيــة  تو�صيع  جمــرد  بكثري 
م�صروًعا متطوًرا للتحرر من كل ما هو تخ�ص�صي واختزايل وحتليلي ومنق�صم 
ومفكك، ل�صالح كل ما هو ديناميكي، مرتابط ومتفاعل. فاأ�صباب كل م�صاكلنا 
ما  كــل  بــني  الع�صوي  والت�صابك  التوا�صلية  الُلحمة  ا�صتيعابنا  عــدم  مــردهــا 
التعقيد ك�صمة حياتية، علمية،  جعلناه مبتوًرا ومنف�صًا، وجتاُهلنا خلا�صية 
موؤ�ص�صاتية، ات�صالية.  فاحلياة يف احلقيقة اأورك�صرتا، ونحن كب�صر وموؤ�ص�صات 
اأثناء  الآخـــر  بالبع�ص  بع�صنا  ا�صرت�صد  اإذا  تناغًما؛  نعي�ص  مو�صيقية،  فرقة 
العزف، �صمن روؤية معقدة، لكنها مهيكلة ومرتابطة ومت�صلة. ونعي�ص فو�صى 
اإذا مل نلتزم بالنوتة التوا�صلية، حيث ي�صبح كل ما ي�صدر عنا جمرد �صجيج، 

ل �صلة له باملو�صيقى.

»أوركيسترالية«

 االتصال المؤسساتي الشامل 

مقــــال

د. فاطمة بخوش
أكاديمية وكاتبة 

الجزائر
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الصفحة الذكية

تسيطر على مفاصل الهواتف الذكية وتطبيقاتها

أرقام خلف امبراطورية...

2 بليون 
جهاز تعمل بنظام 
أندرويد تباع شهريا

بليون ساعة
مشاهدة لليوتيوب 

يوميا

800 مليون 
مستخدم 

يستخدمون قوقل 
درايف

أكثر من بليون 
مستخدم لمحرك 

البحث الرئيس 
قوقل

500 مليون 
مستخدم لقوقل 

الصور

أكثر من بليون 
مستخدم يبحث في 
قوقل كروم ومثلها 

في خرائط قوقل

82 بليون
تطبيق يتم تنزيلها 

من جوجل بالي 
ستور

حوالي بليون 
مستخدم للبريد 
اإللكتروني جي 

ميل

)statista.com(

البيانات حسب عام 2017



العدد 178 - رجب - 1442هـ28

جاءت جائحة ك�رونا لتمنح قبلة احلياة لتطبيقات وبرامج اجتماعات الفيدي�؛ فقد فر�ست اجلائحة اأمناطًا جديدة 
من العمل كانت ت�ستخدم ب�سكل حمدود على م�ست�ى كثري من املنظمات، وجعلت منها اأ�سل�بًا معتادًا للعمل مل يت�قف حتى 
الآن. واجتهت كثري من املنظمات لتعميمه، حتى يف حالة وج�د املجتمعني يف نف�س املنظمة؛ تعظيمًا لف�ائده الكثرية 
وا�ستفادة مما يتيحه من اإمكانات رقمية فعالة، لكن هذا النمط رغم ف�ائده الكثرية اإل اأنه يعاين عي�بًا وا�سحة حتتاج 

اإىل التغلب عليها، دون جتاهل هذا الن�ع من الجتماعات الذي اأ�سبح �سمة من �سمات الع�سر الرقمي.

ساحة نقاش

تحتاج لمهارات جديدة إلدارتها بفاعلية

الــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة تــنــتــزع عــرش 
االجتماعات التقليدية
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ليست ظاهرة جديدة
ُبعد  عن  املنفذة  العمل  اجتماعات  اأن  رغم 
التي  كورونا  جائحة  مع  وا�شع  ب�شكل  انت�شرت 
لفرتات  منزليًا  حجرًا  العاملني  على  فر�شت 
يعد  ُبعد  عن  العمل  اأن  اإال  بالق�شرية؛  لي�شت 
اإليه  جلاأت  فقد  الظاهرة.  هذه  على  �شابقًا 
املنظمات كجزء من خططها لتقليل التكلفة اأو 
الإيجاد ُفر�س عمل للذين ال ي�شتطيعون مغادرة 
ينت�شر  التي  املنظمات  حالة  يف  اأو  املنزل، 
ثم  ومن  وا�شعة،  جغرافية  مناطق  عرب  عملها 
االجتماعات  اإجراء  املنظمات  هذه  على  كان 
جائحة  لكن  العمل.  لتنفيذ  كو�شيلة  ُبعد  عن 
كاإجراء  النمط  هذا  لتفر�س  جاءت  كورونا 
�شروري للمنظمات؛ ي�شمح لها باملحافظة على 
ا�شتمرارية العمل واإنتاجية موظفيها بعيدًا عن 

مكاتبهم.
من  العمل  اإىل  املنظمات  معظم  عودة  ورغم 
مل  اأنها  اإال  املنزيل؛  احلجر  انتهاء  بعد  املكتب 
خا�شة  ُبعد،  عن  العمل  اجتماعات  عن  تتخلى 
ثم  ومن  ُبعد،  عن  العمل  اأن  اأدركت  بعدما 
امل�شتقبل، فقد  ُبعد، هي  العمل عن  اجتماعات 
ت�شكل  اأن  "ماكينزي"  ل�شركة  درا�شة  توقعت 

ن�شبة العمل عن ُبعد 45% بحلول عام 2022م.

أهم 10 تطبيقات
توجد الكثري من التطبيقات والربجميات التي 
االجتماعات  الإجراء  املنظمات  عليها  تعتمد 

عن بعد، اإال اأن اأكرث الربجميات �شهرة يف هذا 
املجال، وفقًا ملوقع )اأرقام(، هي كالتايل:

 ZoomZoom
الإجراء  التطبيقات  اأ�شهر  اأحد  التطبيق  يعد 
التطبيق  هذا  يقدم  اإذ  الفيديو؛  اجتماعات 
مزايا وخططًا خمتلفة، مثل التخزين ال�شحابي، 

ور�شائل الربيد االإلكرتوين املخ�ش�شة.
Google HangoutsGoogle Hangouts

"جوجل"  ل�شركة  التابعة  االأداة  هذه  تقدم 
ال�شحابية،  احلو�شبة  اأدوات  من  جمموعة 
املختلفة  الفرق  اأفراد  بني  للتوا�شل  فعالة  وهي 
حمادثات  اإجراء  لهم  تتيح  كما  باملنظمة، 

الفيديو اجلماعية.
Google MeetGoogle Meet

يوفر هذا التطبيق اإجراء االجتماعات املجدولة 
ملزايا  م�شابهة  مبزايا  الفريق،  اأع�شاء  بني 
غرفة  وحجز  التقومي،  مزامنة  مثل  "زووم"، 

م�شتخدم  واجهة  عن  ف�شاًل  لالجتماعات، 
متطورة.

GoToMeetingGoToMeeting
اأو  الفورية  االجتماعات  اإن�شاء  التطبيق  يتيح 
يف  امل�شاركني  بني  الر�شائل  واإر�شال  املجدولة، 

االجتماع.
Skype for BusinessSkype for Business

ويتيح  "مايكرو�شوفت"،  �شركة  التطبيق  يتبع 
من  كبريًا  عددًا  ت�شم  اجتماعات  عقد 
مع  والتوا�شل  ا،  �شخ�شً  250 حتى  االأ�شخا�س 
�شبورة  وتوفري  االآخرين،  "�شكايب"  م�شتخدمي 

افرتا�شية.
Cisco WebExCisco WebEx

لديها  التي  الكبرية  املنظمات  التطبيق  ينا�شب 
للم�شاركني  ويتيح  املوظفني،  من  كبري  عدد 
اأو  االإنرتنت  عرب  االجتماعات  اإىل  االن�شمام 
ووقت  وظروفهم  مكانهم  على  بناًء  الهاتف؛ 

االجتماع.
BlueJeansBlueJeans

يتبع التطبيق نهًجا ب�شيًطا وحديًثا، اإذ ي�شتخدم 
يف  الفيديو  عرب  اجتماعات  اإجراء  يتيح  نظاًما 
اإىل  االجتماعات  اإجراء  يحتاج  وال  مكان،  اأي 

مت�شفح  عرب  اجتماع  عقد  ميكن  اإذ  برنامج؛ 
الويب.

SlackSlack
ال�شركات  بني  كبرية  ب�شعبية  التطبيق  يحظى 
بني  التوا�شل  يوفر  اإذ  العامل؛  اأنحاء  جميع  يف 

اأع�شاء الفريق والفرق املختلفة بفعالية.
Appear.inAppear.in

ينا�شب التطبيق املنظمات ال�شغرية التي تريد 
الفريق،  اأع�شاء  مع  للتوا�شل  ب�شيطة  طريقة 
اجتماعات  ويتيح  ب�شرعته،  التطبيق  ويتميز 

الفيديو لعدد ي�شل اإىل 150 م�شتخدًما.
BigBlueButtonBigBlueButton

من  العديد  يوفر  امل�شدر  مفتوح  تطبيق  هو 
الفيديو  مقاطع  م�شاركة  فيها  مبا  املزايا 
االجتماعات عرب  واإجراء  التقدميية  والعرو�س 
مم  �شُ وقد  افرتا�شية،  �شبورة  وتوافر  الفيديو، 

ا للتعلم عرب االإنرتنت.  خ�شي�شً

تكسر الحواجز
تتميز االجتماعات عن بعد بالكثري من املزايا، 
فهي ت�شاعد مع فرق العمل املوزعة عن ُبعد على 
اإبقاء املنظمة يف امل�شار ال�شحيح، وكما تو�شح 
املتخ�ش�شة،  االإدارية  )امل�شتقبل(  مدونة 
�شروري  االجتماعات  من  النوع  هذا  فاإن 
كفاءة  من  ويرفع  اجلغرافية،  احلواجز  لك�شر 
بناء  يف  وي�شاعد  ُبعد،  عن  املوزعة  العمل  فرق 
وتبادل  اأفراده،  بني  قوية  ثقة  وروابط  عالقات 
اأماكن  من  متنوعني  اأفراد  بني  املعلومات 

،، مــــــزايا: 
تكسر الحواجز 

الجغرافية وتوفر الوقت 
والجهد وتتيح إمكانات 

كبيرة عبر األدوات 
الرقمية

،، عيـــــوب: 
مكلفة وعرضة لهجوم 
القراصنة وتواجه عقبة 

اختالف المناطق 
الزمنية للمجتمعين
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من  واال�شتفادة  متنوعة،  وخلفيات  وثقافات 
الفريق  نقا�شات  تنتج عن  التي  امللهمة  االأفكار 

وخا�شة من خالل العرو�س املرئية.

مكلفة وقد ٌتخترق
من  النوع  لهذا  الكثرية  الفوائد  ورغم 
فهذه  العيوب؛  بع�س  لها  اأن  اإال  االجتماعات؛ 
وحتتاج  مكلفة  تكون  اأن  ميكن  االجتماعات 
املوقع  يو�شح  وكما  الربجميات،  بع�س  ل�شراء 
التكنولوجي املتخ�ش�س )اأخبار التكنولوجيا(، 
ب�شيط  تاأخري  هناك  االأحيان  بع�س  يف  فاإنه 
الكبرية  للم�شافات  نظًرا  اال�شتجابات  بني 
يف  م�شكلة  حدثت  واإذا  املختلفة.  االأماكن  بني 
الكمبيوتر �شينهار االت�شال الأي من امل�شاركني، 
النا�س يف مناطق زمنية خمتلفة يف  وكثري من 
ي�شعرون  النا�س  وبع�س  العامل،  اأنحاء  جميع 
بعدم االرتياح مع التكنولوجيا اجلديدة. وهناك 
خطر كبري عند وجود فجوة يف النظام االأمني 

للمنظمة اأن يحدث هجوم من القرا�شنة.

6 مهارات
هذه  الإدارة  الفنون  من  العديد  وتوجد 
االجتماعات بفاعلية، حيث تقدم ميكرو�شوفت 
االجتماعات  هذه  روتني  لتغيري  مهارات   6
كفاءة  اأكرث  افرتا�شية  الجتماعات  والو�شول 

وهي على النحو االآتي:
جدول الأعمال الر�سمية: من املهم  	

االجتماع  يف  امل�شاركني  جميع  يكون  اأن 

على دراية بتفا�شيله. 
جهز نقاطك واأ�سئلتك: عندما جتهز  	

واالأ�شئلة؛  النقاط  اأو جمموعة من  قائمة 
اأي  يف  للتفكري  عليك  ال�شغط  ف�شيقل 
التفاعل  اأ�شئلة فورية، وبذلك تتمكن من 

مع املناق�شة املطروحة. 
التقنية  	 الأخطاء  ا�ستك�ساف 

اإجراء  طريقة  من  تاأكد  واإ�سالحها: 
وحتقق  ال�شماعات،  عمل  ومن  االت�شال، 
غرفة  وادخل  فاي،  واي  �شبكة  من 

االجتماع مبكرًا وقم باإجراء االت�شال.
م�ساركة ال�سا�سة: قم باإعداد م�شاركة  	

انتباه  جذب  من  تتمكن  حتى  ال�شا�شة؛ 
على  يركزون  اجلميع  وجعل  جمهورك 
االإح�شاءات  خا�شة  ال�شيء،  نف�س 

واملعلومات. 
االأ�شلوب  	 ا�شتخدامك  اإن  مبا�سرًا:  كن 

�شي�شمن  املحادثة  م�شار  لتغيري  املبا�شر 
اإىل  االجتماع  وقت  من  اال�شتفادة  لك 
للجميع  و�شت�شمح  االأق�شى،  احلد 

باحلديث.
على  	 حافظ  ال�سخ�سي:  احل�س�ر 

يف  كنت  لو  كما  ال�شخ�شي  ح�شورك 
ال�شخ�شية  الطاقة  اإن  فعلي.  اجتماع 
على  جمهورك  ت�شجع  �شوف  العالية 
املو�شوعات  على  والرتكيز  التفاعل 

املطروحة. 

3 خطوات
كما اأ�شبح لزامًا على م�شوؤويل هذه االجتماعات 
اتباع عدة خطوات بغية توفري جتربة ا�شتخدام 
موؤ�ش�شة  اأو�شحت  وقد  اأمانًا،  واأكرث  اأف�شل 

"جارترن" لالأبحاث هذه اخلطوات فيما يلي:

موثوقة:  	 ا�شتخدام  جتربة  متكني  اأوًل: 
االجتماعات  وتطبيقات  حلول  انت�شار  مع 
ُبعد؛ ي�شبح النطاق الرتددي الكايف  عن 
بالغة  االأمور  من  ال�شبكة  وموثوقية 
جيدة.  ا�شتخدام  جتربة  لتوفري  االأهمية 
اجلماعية  الفيديو  مكاملات  حتتاج  حيث 

عالية اجلودة اإىل خدمة اإنرتنت اأقوى.
ميكن  	 الكاملة:  احلماية  توفري  ثانيًا: 

مكاملات  ت�شتخدم  التي  للموؤ�ش�شات 
اجتماعات  توفري  يف  امل�شاهمة  الفيديو 
خالل  من  اأمانًا،  اأكرث  افرتا�شية 
االلتزام باالإعدادات التي ي�شعها م�شوؤول 
التحكم  واأدوات  املعلومات،  تكنولوجيا 
�شلوك  و�شمان  امل�شت�شيفة  االأجهزة  يف 

امل�شتخدمني النهائيني. 
جديدة  	 ثقافة  �شياغة  اإعادة  ثالثًا: 

اأعداد  تزداد  قد  بعد:  عن  لالجتماعات 
االجتماعات عن ُبعد ب�شكل كبري يف بيئة 
تعاين  بداأت  ق�شية  وهي  احلالية،  العمل 
على  لذلك  املوؤ�ش�شات؛  من  العديد  منها 
املدراء ا�شتطالع اآراء فرق عملهم ملعرفة 

اآرائهم وتف�شيالتهم.

ساحة نقاش
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واحدة  وهي  1937م،  للعام  اللوحة  تاريخ  يعود 
العاملي  االإ���ش��ب��اين  الر�شام  ل��وح��ات  اأ�شهر  م��ن 
باكية  ام���راأة  ومتثل  بيكا�شو".  "بابلو  ال�شهري 
وحزينة، ورغم ذلك حتتفظ باأناقتها من خالل 
ماأ�شاة  متثل  اأنها  البع�س  ويرى  القبعة،  ارتداء 

احلرب االأهلية االإ�شبانية.
يعترب الر�شام العاملي "بيكا�شو" من اأ�شهر فناين 
�شهرية  عديدة  لوحات  ول��ه  الع�شرين،  القرن 
معلقة يف اأهم متاحف العامل، وقد مر فنه بعدة 
التي  الرتكيبية  التكعيبية  اإىل  و�شواًل  مراحل؛ 

ميزته عن غريه.
"ملقا"،  مدينة  يف  1881م  عام  "بيكا�شو"  ولد 
رواد  اأه��م  من  ويعترب  1973م.  العام  يف  وت��ويف 
والتي  الت�شكيلي،  الفن  يف  التكعيبية  املدر�شة 
يف  الفنية  املكونات  تقدمي  اإع���ادة  على  تعتمد 
لتعطي  مب�شطة؛  هند�شية  جم�شمات  ���ش��ورة 
�شعوًرا ومعنًى داخل الفنان، بعيًدا عن الواقعية 

املبا�شرة.
الر�شم منذ  �شغفه ومهارته يف  "بيكا�شو"  اأظهر 
�شغريه  حجرة  بتاأجري  والده  وقام  مبكرة،  �شن 
ممار�شة  فيها  لي�شتطيع  امل��ن��زل؛  ب��ج��وار  ل��ه 
الر�شم. وكان والده يزوره عدة مرات يف اليوم، 
ويتفح�س ر�شوماته ويناق�شه حول بع�س االأمور 
اأحياًنا. والحقًا اأر�شله والده اإىل اأكادميية مدريد 
امللكية يف "�شان فريناندو"، وهي اأهم اأكادميية 

للر�شم يف البالد. ولكن مترد بيكا�شو بعد فرتة، كغالبية الفنانني على الدرا�شة االأكادميية، وبداأ يف ترك املحا�شرات. 
اأعجب "بيكا�شو" باأعمال الفنان "اإل غريكو" )يوناين االأ�شل(؛ حيث االألوان الالفتة، واالأطراف املمدودة، واملالمح الغام�شة، وتاأثر بهذا النهج 

وظهر يف اأعماله فيما بعد.
وجاءت لوحة "املراأة الباكية" عام 1937م يف نهاية �شل�شلة اللوحات والر�شومات التي ر�شمها "بيكا�شو"؛ احتجاًجا على احلرب االأهلية االإ�شبانية.

من أشهر اللوحات الفنية:

المرأة الباكية
الفنان اإلسباني بابلو بيكاسو 1881م-1973م

ثقافة بصرية

اعداد: علي مرزوق الشبلي
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تا�صًيا مع برنامج تطوير ال�صناعات الوطنيَّة واخلدمات اللوج�صتيَّة الذي اأطلقه �صموُّ ويل العهد الأمري حممد 
بن �صلمان موؤخًرا؛ قامت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنيَّة بتبنِّي �صناعات الثورة ال�صناعيَّة الرابعة التي 
الريادة  الع�صرين وتوجهها نحو  اململكة لقمة  التقنيَّة يف خمتلف القطاعات. ويف ظل رئا�صة  اإىل تكني  تهدف 

واملناف�صة يف كافة املجالت واإدراكها اأن وترية التغيري ال�صريعة حتتم العمل ب�صكل ا�صتباقي للتنمية والتطوير؛ 
ميكن ال�ستفادة من هذه التقنيات احلديثة التي دفعت و�ستدفع التعليم والتدريب الإلكرتوين اإىل 

ى )Horizon Technology(واأهمها: الأمام يف ال�سن�ات القادمة، وت�سمَّ
رة تكِّن الفرد من التعامل مع بيئة خياليَّة، اأو �صبه حقيقيَّة، تقوم على  1-ال�اقع الفرتا�سي: تقنيَّة متطوِّ
اأ�صا�ص املحاكاة بني الفرد وبيئة اإلكرتونيَّة ثاثيَّة الأبعاد، يتمُّ من خالها بناء مواقف؛ بهدف ال�صتفادة منها 
ر النفقات الكبرية التي تنفق يف التدريب من خال النظم احلقيقيَّة التي تقلِّل من  �صها يف اأنه يوفِّ يف العمليَّة التدريبيَّة. وللواقع الفرتا�صي اأهميته يف عمليَّة التدريب، نلخَّ

م املتدرِّب يف الوقت مبرونة �صديدة عند القيام بالتدريب، وُي�صهم يف اكت�صاف الأخطاء. املخاطر، ويخلق بيئة مثرية بالن�صبة للم�صتخدم، حيث يتحكَّ
كة،  ف عليها النظام، ويقوم باإظهار العن�صر الفرتا�صي املنا�صب لها، كر�صوم متحرِّ ز: تعتمد فكرته على البحث عن عامات معينة يف الواقع احلقيقي، يتعرَّ 2-ال�اقع املعزَّ
، اأو فيديو، وغريها مما مت حفظه وتخزينه م�صبًقا؛ لذلك تقوم كل الربجميات ال�صتهاكيَّة التي مت اإنتاجها بوا�صطة تقنيَّة الواقع املعزز با�صتخدام كامريا الهاتف  اأو ن�صٍّ
املحمول، اأو الكمبيوتر اللوحي؛ لروؤية الواقع اخلارجي، ثم حتليله تبًعا ملا هو مطلوب من الربنامج، والعمل على دمج العنا�صر الفرتا�صيَّة به. ومن اأهم مميزاته ما يلي: اأنه 
ي مهارات التفكري الب�صري وال�صتدليل والإبداعي واملهارات التقنيَّة، ويدعم التفاعل والت�صارك، كما يدعم التعلُّم الفردي واجلماعي، وبيئة التعلُّم الن�صط، ويزيد الدافعيَّة  ينمِّ

ع ب�صهولة. ل ا�صرتجاع املعلومات، كما ميتاز بفاعليته من حيث التكلفة، وقابليته للتو�صُّ والجتاه الإيجابي نحو ا�صتخدام التقنيَّة، وي�صهِّ
3-الذكاء ال�سطناعي: هو قدرة نظام معنيَّ على حتليل بيانات خارجيَّة، وا�صتنباط قواعد معرفيَّة جديدة منها، وتكييف هذه القواعد، وا�صتخدامها لتحقيق اأهداف ومهام 
جديدة. وما مييز ا�صتخدام الذكاء ال�صطناعي يف التدريب اأنه ي�صاعد على زيادة مهارة املتدرب، وارتفاع امل�صتوى القيادي له عن طريق تعليم نف�صه، وزيادة القدرة البتكاريَّة 

والتخيليَّة له، من خال نظم برامج التاأليف، وا�صتخدام �صبكة الدللة املعرفية.. 
ة يف التنبوؤ، وزيادة  اإن تبني نظم وتطبيقات ) AI( يف املجالت املختلفة، ومنها القت�صادي والتعليمي والتدريب له العديد من املميزات والتداعيات الإيجابيَّة، مبا يوفره من دقَّ

الإنتاجيَّة، وكفاءة اإدارة املوارد الب�صريَّة، حيث تعمل هذه التقنيات على حتفيز نتيجة حت�صني جودة املنتجات واخلدمات وماءمتها. 
للتوجه  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  اإمكانيَّة  تعزز  التي  الــقــرارات  واتخاذ  والعمل،  الإجنــاز  اآليات  ملعرفة  ال�صروريَّة  الأنظمة  من  الأعمال  ذكــاء  قــدرات  تعترب  الأعمال:  ٤-ذكاء 

الإ�صرتاتيجي للمنظمات.
وتربز اأهميَّة نظم ذكاء الأعمال كالتايل:

�صة بتتبعها من لوائح اجلداول. - دعم الإدارة امل�ستندة للمقايي�س: يعمل ذكاء الأعمال على اإلغاء النحرافات يف البيانات، وميكن حتقيق التكامل مل�صادر بيانات املوؤ�صَّ
- تط�ير كفاءة العاملني: اإذ يزود النظام بالبيانات احلديثة والدقيقة التي تكِّن من حتديد املوارد املهمة، وتقليل العدد املطلوب لأداء املهام عرب التحديث الكامل لائحة 

اجلداول.
فني، وتقييم اأدائهم، وعمل العديد من موؤ�صرات  - حت�سني اإدارة امل�ارد الب�سريَّة: فتمكن اأدواته من عمل العديد من التحليات، وا�صتخراج معلومات كثرية بالن�صبة للموظَّ

فني. فني يف الأق�صام وبني الأق�صام، واحلفاظ على املوظَّ قيا�ص الأداء ب�صكل يومي، ومقارنة اأداء املوظَّ
- اتخاذ القرارات الأف�سل، وحت�صني عمليات العمل، ومعلومات اأكرث، وتوفري وقت امل�صتخدمني، ودعم وحتقيق اأهداف العمل الإ�صرتاتيجيَّة.

وال�صتجابة  التعامل  كفاءة  حت�صني  بهدف  وعملياتهم؛  احتياجاتهم  لدعم  البيانات  من  كبرية  كميات  معاجلة  م�صكلة  �صات  واملوؤ�صَّ الأفــراد  يواجه  ال�سخمة:  5-البيانات 
  .  Hadoop، Map Reduce، HPCC والإنتاجيَّة ملواجهة املناف�صة الـمتزايدة. وتوجد العديد من الأدوات والتقنيات التي ت�صتخدم لتحليل البيانات الكبرية، مثل 
�صات يف حتليل النتائج ال�صادرة  ا؛ نظرا لكميَّة البيانات، حيث ُت�صاعد املديرين واملوؤ�صَّ �صات واإدارة املوارد الب�صريَّة بالذات مهمٌّ جدًّ كذلك فاإن ا�صتخدام البيانات ال�صخمة يف املوؤ�صَّ
فني، بالإ�صافة اإىل  فني، وحت�صني عمليَّة التدريب املوظَّ من خمتلف الأو�صاط، والتنبوؤ بالتوجهات، والقيام باإجراء تغيريات تزيل العقبات، كما ُت�صهم يف اإن�صاء تقرير اأداء للموظَّ

حت�صني عمليات �صنع القرار مما يحتِّم على القادة التدريب على التعامل مع البيانات ال�صخمة وقراءتها وحتليل النتائج.
6-اإنرتنت الأ�سياء: ويق�صد به جمموعة من التقنيات التي تٍكن من تو�صيل خمتلف الأجهزة بالإنرتنت، ويرمز لها اخت�صارا بـ IOT. تكِّن الإن�صان من التوا�صل والتفاعل 
البيانات  "الأ�صياء" مب�صتودعات  ارتباط هذه  ذلك من خال  ويتم  اأو مكان حمدد،  التواجد يف وقت معنيَّ  اإىل  دون احلاجة  رغبته وخلدمته،  والأدوات ح�صب  الأجهزة  مع 
ا.IoE " وميكن  واخلدمات ال�صحابيَّة، �صمن �صبكات هجينة فائقة ال�صرعة، والتي ت�صمى "�صبكة اإنرتنت الأ�صياء" اأو ما بداأنا نطلق عليه اليوم م�صطلح "�صبكة كل �صيء اأي�صً
ال�صتفادة من تطبيقات هذه التقنيَّة يف منظومة التدريب الإلكرتوين للقادة واملوظفني، من خال ما تتيحه لنا مـن مرونـة تعمل على تـوفري بيئـة تعليميَّة وتدريبيَّة، ُتار�ص 
فيها التقنيَّة على نحو ميكِّن من حت�صني عمليَّة التدريب، حيث تـوفر اإنرتنـت الأ�صـياء من�صـة غنيَّة ومرنـة للقادة، �صواء لا�صتك�صاف اأو التقدم من خال ت�صوير احلياة العامة 
، �صواء على م�صتوى التدريب، اأو الإدارة، اأو على م�صتوى تبادل اخلربات بني  �صة النخراط يف جمتمع تدريبيٍّ ذكيٍّ �صة، كما للمتدرِّبني واملدرِّبني والعاملني يف املوؤ�صَّ لبيئة املوؤ�صَّ

�صـة، وكذلك التعاون والت�صارك وتبادل اخلربات الأكرث تفاعًا عرب �صبكة الإنرتنت؛ مما يعزز من القدرة عـلى اتخـاذ القـرارات . اأو�صاط املعنيـني يف املوؤ�صَّ

التقنيات الحديثة للتدريب اإللكتروني

مقــــال

د.أماني أحمد البابطين

تربوية، ماجستير في  إدارة  دكتوراه 
تكنولوجيا التعليم

جامعة الملك سعود
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           الهدف العام:
يف  القانونية  بالعلوم  اخلا�شة  واملهارات  املعارف  الدار�شني  اإك�شاب 
)القانون االإداري -القانون اجلنائي - القانون الدويل العام - قانون 

االأعمال( .

           الفئة المستهدفة:
حملة �شهادة البكالوريو�س يف جميع التخ�ش�شات با�شتثناء القانون 

واالأنظمة و احلقوق.

           مدة الدبلوم:
ثالث �شنوات تدريبية مق�شمة اإىل �شتة ف�شول درا�شية.

           شروط البرنامج:
اأي 	  يف  انتظامًا  البكالوريو�س  �شهادة  على  حا�شاًل  يكون  اأن 

تخ�ش�س با�شتثناء القانون و االأنظمة و احلقوق.
اجتياز املقابلة ال�شخ�شية.	 
الرت�شيح من جهة العمل للموظفني واأن يكون قد اأم�شى �شنة 	 

على راأ�س العمل على االأقل قبل التحاقه بالربنامج.
اأن ال يقل التقدير عن جيد جدًا	 

           المزايا:
احل�شول على الدرجة االأوىل من املرتبة التا�شعة �شمن �شلم 	 

رواتب املوظفني العام اأو ما يعادلها
احل�شول على الدبلوم عاٍل يف العلوم القانونية	 

امل��وظ��ف��ني م��ك��اف��اأة �شهرية 	  ال��دب��ل��وم م��ن غ��ري  مينح دار����س 
مقدارها 1500 ريال.

يوؤمن ال�شكن )ح�شب توفره( لدار�شي الدبلوم لغري املتزوجني 	 
ولي�شوا موظفني.      

           المنتظمون:
يبلغ عدد الدار�شني املنتظمني بالربنامج حاليًا )231( دار�شًا ما بني 

الدورة االأوىل والثانية.

           األساتذة المنفذون:
من  والعربية  الوطنية  الكفاءات  من  نخبة  الربنامج  بتدري�س  يقوم 
ي�شارك  كما  العاملية.  اجلامعات  اأع��رق  من  العليا  ال�شهادات  حملة 
يف التنفيذ نخبة من اأ�شاتذة القانون ممن تولوا منا�شب قيادية يف 

املجال القانوين والق�شائي.  

           اللجنة التوجيهية:
على  بناء  مت  فقد  القانونية،  للعلوم  العايل  الدبلوم  برنامج  الأهمية 
 13 من  مكونة  للربنامج  دائمة  توجيهية  جلنة  ت�شكيل  امللكي  االأم��ر 
ع�شوًا وت�شم نخبة من املخت�شني يف املجال ال�شرعي والقانوين من  
ورفع  الربنامج  �شيا�شات  ر�شم  بهدف   ، وال�شعادة  املعايل  اأ�شحاب 
كفاءته، والتاأكد من حتقق روؤيته ور�شالته واأهدافه، واإقرار املمكنات 

الالزمة لتحقيق اأهدافه.

برنامج إعدادي

معهد اإلدارة العامة

WWW.ipa.edu.sa
@Law_Program_IPA

برنامج الدبلوم
 العـــــــــــــــــــــالي 

للعلوم القانونية
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تقرير

رؤية المملكة 2030 محطة فارقة في تمكين المرأة

المرأة السعودية
 تتحدى 

»السقف الزجاجي« 

ال�سع�دية اهتماًما  املراأة  اإطالق روؤية اململكة 2030 ُمنحت  مع 
م�ساركة  فر�س  زيادة  ه�  اأهدافها  اأهم  اأحد  اأن  واأب��رزت  كبرًيا 
لتتجاوز  الأح��الم  لهذه  العنان  فاأطلقت  العمل؛  �س�ق  يف  امل��راأة 
الرفيعة،  ال�ظائف  من  العديد  وتتقلد  الزجاجي"،  "ال�سقف 

وتنخرط بكل طاقتها يف معرتك التنمية الإدارية، بل واأ�سبح 
هذا  ه�  فما  امل�سطنع"  الزجاجي  "ال�سقف  هذا  حتدي  باإمكانها 

ال�سقف؟ 
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ظاهرة عاملية
اأن ظــاهــرة  دعـــونـــا نــتــفــق يف الـــبـــدايـــة عــلــى 
ــراأة  ــ املـ مــنــهــا  تـــعـــاين  الزجاجي"  "ال�صقف 
املــتــقــدمــة منها  �ـــصـــواء  ــعـــامل،  الـ كـــل دول  يف 
اأو الــنــامــيــة، ولــيــ�ــصــت مــقــتــ�ــصــرة عــلــى دولــة 
اأن  اإىل  الإ�ــصــارة  وتكفي  دون غريها؛  بعينها 
املتحدة  بــالــوليــات  كــانــت  اكت�صافها  بــدايــة 
اإعامًيا  امل�صطلح  تـــداول  ومت  الأمــريــكــيــة، 
�صرتيت"،  "ول  مثل  الأمــريــكــيــة،  بال�صحف 
الثمانينيات  و"ادويك" خال منت�صف عقد 

من القرن املا�صي.
�سبه اتفاق

وقــــد تــ�ــصــدى الـــبـــاحـــثـــون الـــ�ـــصـــعـــوديـــون يف 
ال�صقوف  "م�صكلة  لــدرا�ــصــة  الإداري  املــجــال 
الزجاجية"، فمثًا يو�صح كل من: عبدامللك 
النقا�ص حول هذه  اأن  النا�صر  احلــاج ونــوف 
اأ�صارت  والتي  1978م،  عــام  منذ  بــداأ  امل�صكلة 
اإىل ممار�صات وحواجز غري مرئية تعرت�ص 
ــام املـــــراأة الــعــامــلــة، فــتــحــد من  ــ الــطــريــق اأمـ
القيادية.  واملــراكــز  النخب  �صمن  تواجدها 
ــراأة يف جمــال  ــ ــ وقـــد لــوحــظ اأن مــ�ــصــاركــة امل
العمل ت�صتمر ثم تتوقف عند نقطة معينة 
يف م�صارها املهني؛ مما جعل ح�صورها متدن 
ن�صبة  اأن  مــع  الــ�ــصــركــات،  اإدارة  جمــالــ�ــص  يف 
الن�صاء العامات يف الوليات املتحدة ميثلن 

قرابة 50% من جمموع القوى العاملة.
ويلفت الباحثان اإىل اأنه من خال مراجعة 
بحثت  الــتــي  املختلفة  والــدرا�ــصــات  البحوث 
هذه امل�صكلة؛ يت�صح اأن ثمة �صبه اتفاق بني 
"ال�صقف  م�صطلح  مــدلــول  حــول  الباحثني 
الزجاجي"، مبا هو جمموعة من احلواجز 
ــة، تـــرتـــكـــز عــلــى  ــيــ املــ�ــصــطــنــعــة وغـــــري املــــرئــ
املنظمات،  يف  العاملني  �صد  معينة  حتيزات 
و�صولهن  دون  يحول  مما  الن�صاء؛  وخا�صة 
�صنع  ــر  ودوائـ العليا  التنفيذية  املــراكــز  اإىل 

وقدراتهن،  تاأهيلهن،  مــن  بالرغم  الــقــرار، 
ومــهــاراتــهــن، واإجنـــازاتـــهـــن الــتــي قــد تفوق 

الآخرين يف بع�ص الأحيان.
�سهادة البنك الدويل

وقبل اخلو�ص يف غمار احلديث عن الأ�صباب 
الــعــديــدة الــتــي جــثــم مــن خــالــهــا "ال�صقف 
ال�صعودية  املـــراأة  طموحات  على  الزجاجي" 
تقلدها  ومـــدى  الإداري،  الــعــمــل  جمـــال  يف 
التاأكيد  يجب  والقيادية؛  العليا  الوظائف 
حمطة  مبثابة  كانت   2030 اململكة  روؤيــة  اأن 
فارقة يف م�صرية املراأة ال�صعودية وانطاقها 
ــاهــمــة يف تــنــمــيــة وطــنــهــا  ــاد نـــحـــو املــ�ــص ــ اجلــ
ومنحها الفر�ص كاملة لتقلد هذه النوعية 
مــن الــوظــائــف، والــتــي تــواكــبــت بالفعل مع 
اإطاق روؤيتنا املباركة، فعلى �صبيل املثال مت 
ملقام  �صفرية  بندر  بنت  الأمــرية رميا  تعيني 
اهلل- ال�صريفني-يحفظه  احلــرمــني  ــادم  خـ
بداية  الأمريكية يف  املتحدة  الــوليــات  لــدى 
الــ�ــصــفــدي  د.لــيــلــك  وتــعــيــني  2019م،  الـــعـــام 
باعتبارها  الإلــكــرتونــيــة؛  للجامعة  رئي�ًصا 
طابها  �صعودية  جامعة  تــراأ�ــص  ــراأة  امـ اأول 
امــراأة يف جمل�ص  من اجلن�صني، وتعيني 13 
عدد  ن�صف  ميثل  مبا  الإن�صان  حقوق  هيئة 
اأع�صاء املجل�ص يف دورته الرابعة، بالإ�صافة 
قيادية  منا�صب  يف  �صعوديات   10 تعيني  اإىل 

عليا يف رئا�صة امل�صجد احلرام.

وهذا هو تقرير للبنك الدويل-عرب موقعه 
ال�صعودية  املــراأة  "نه�صة  الإلــكــرتوين-حــول 
ــة املــمــلــكــة  ــ ــ ــال �ــصــمــن روؤيـ ــ ــمـ ــ ــاع الأعـ يف قـــطـ
اأن تلعب املراأة  اأنه من املتوقع  2030"، يوؤكد 
ال�صعودية دوًرا حيوًيا يف ا�صرتاتيجية تنمية 
اململكة العربية ال�صعودية، روؤية 2030؛ فقد 
ال�صعوديات الاتي تقلدن منا�صب  زاد عدد 
اإداريـــــة رفــيــعــة خـــال الــعــقــد الــفــائــت. وقــد 
"املراأة والأعمال  املعنون:  التقرير  اأ�صاد هذا 
ت�صّدرت  التي  بال�صعودية   "2020 والقانون 
بــلــدان الــعــامل فيما اتــخــذتــه مــن اإجــــراءات 
وخــــطــــوات تـــاريـــخـــيـــة لــتــحــ�ــصــني مــ�ــصــاركــة 
القيود  امللكية  املرا�صيم  اأزالــت  كذلك  املــراأة. 
املفرو�صة، وحظرت التمييز �صد املراأة ب�صبب 

نوع اجلن�ص يف الوظائف.
اأ�سباب �سخ�سية وتنظيمية

النا�صر  ونــــوف  ــاج  ويــ�ــصــنــف عــبــداملــلــك احلــ
اأ�صباب "ال�صقف الزجاجي" كالتايل:

ن�صميها 	  ما  )اأو  ال�صخ�صية:  العوامل   
مــثــل نظرتها  الــ�ــصــديــقــة(،  بــالــنــريان 
ــا  لــنــفــ�ــصــهــا وعـــــــدم ثـــقـــتـــهـــا بـــقـــدراتـــهـ
يف  رغبتها  وعــدم  الــذاتــيــة،  واإمكاناتها 
و�صعف  الف�صل،  مــن  وخوفها  العمل، 
تــاأهــيــلــهــا وتــدريــبــهــا، بــالإ�ــصــافــة اإىل 

امل�صوؤوليات العائلية.
 العوامل التنظيمية: وتتمثل يف بع�ص 	 

اخلــ�ــصــائــ�ــص الــهــيــكــلــيــة والــ�ــصــيــا�ــصــات 
ــــات الــتــنــظــيــمــيــة اخلــا�ــصــة  ــص ــار�ــ ــمــ واملــ
الوظيفي  الأداء  وتقييم  بالتوظيف 
خال  من  املنظمة  وثقافة  والرتقية، 
تغييب مبداأ تكافوؤ الفر�ص بني الرجل 
والتاأهيل  الــتــدريــب  حيث  مــن  واملــــراأة 
ــة، و�ــصــيــطــرة الــــرجــــال على  ــيـ والـــرتقـ
اأغــلــبــيــة الــوظــائــف الــقــيــاديــة. كــذلــك 
وجود حالة من الفهم ال�صائد عن املراأة 

،، مازالت  »النيران 
الصديقة«  للمرأة 

وافتقادها التدريب 
والثقة والمشاركة 

تحد من الطموحات 
الوظيفية القيادية
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موؤهلة  غري  اأنها  الروؤ�صاء  بع�ص  لدى 
لتحٌمل م�صوؤوليات كبرية، واأنها �صلبية 
بالرجل،  مقارنة  الوظيفي  اأدائــهــا  يف 
املطلوبة  واملــبــاداأة  واأنها تفتقد اجلــراأة 
العليا.  امل�صتويات  يف  الــقــرارات  لتخاذ 
كذلك خوف املراأة العاملة من احتمال 
اأي مــهــمــة قــيــاديــة كــبــرية،  فــ�ــصــلــهــا يف 
�صيا�صات  و�ــصــع  يف  م�صاركتها  و�صعف 
املنا�صب  ذوي  اعتقاد  واأحــيــاًنــا  العمل، 
بالأمور  تهتم فقط  املــراأة  اأن  العليا يف 

ال�صكلية، و�صعف ثقتهم يف قدراتها.
يف 	  تتمثل  والتي  القانونية:  العوامل   

مبداأ  على  تن�ص  ت�صريعات  وجود  عدم 
ــراأة يف جمال  املــ�ــصــاواة بــني الــرجــل واملــ

العمل.
 الــعــوامــل الجــتــمــاعــيــة: والــتــي يــربز 	 

من بينها دور املجتمع املفرط يف الثقة 
اإىل  والنظر  املـــراأة،  مــن  اأكــرث  بالرجل 
اإجنــاب  اأنــه ينح�صر يف  املـــراأة على  دور 
ــايــــة الأطــــفــــال، والـــنـــظـــر لــلــمــراأة  ورعــ
يف  مق�صرة  اأنها  على  مهنًيا  الناجحة 

واجباتها الأ�صرية.

2% قياديات
وقالت وكيلة وزارة املوارد الب�صرية والتنمية 
يف  الزاهد،  هند  املــراأة،  لتمكني  الجتماعية 
"الريا�ص":  ت�صريحات لها مبوقع �صحيفة 
لدى الوزارة برامج عديدة ترتبط بعدد من 
بيئة  ت�صمن  التي  والتنظيمات  الت�صريعات 
عمل منا�صبة للن�صاء. وك�صفت الزاهد عن اأن 
عدد القياديات يف القطاع العام ل يتعدى %2، 
�صرورة  على  توؤكد  املبادرات  اأن  من  بالرغم 
تكني املراأة يف الوظائف القيادية واأن تكون 
يف منا�صب قيادية؛ فهي �صوت املراأة ول بد 

اأن تكون يف منا�صب �صنع القرار.

قياديات وحتديات
ــدى  ــ ــ ــدري الـــربـــيـــعـــة، واأ.هـ ــنــ ــبــ ــمـــل د.الــ وجتـ
احلــديــثــي يف درا�ــصــتــهــمــا املــيــدانــيــة بــعــنــوان: 
املنا�صب  يف  ال�صعودية  املــراأة  جتربة  "تقييم 

القيادية بالأجهزة احلكومية"، ال�صادرة عن 
تو�صلتا  التي  النتائج  العامة،  الإدارة  معهد 
اإلــيــهــا، والــتــي مــن اأبـــرزهـــا مــا يــلــي: تتمتع 
�صخ�صية  بخ�صائ�ص  الن�صائية  الــقــيــادات 
مكنتهن  مهنية  وخــربات  علمية  ومــوؤهــات 
القيادية،  واأدوارهـــن  مهامهن  ممار�صة  من 
وتــتــلــكــن تــ�ــصــوراً وا�ــصــحــاً ملــفــهــوم الــقــيــادة 
الإدارية ولديهن وعى تام مبا يت�صمنه هذا 
املفهوم من تاأثري وروؤيــة واإلــهــام، ول توجد 
مــعــايــري وا�ــصــحــة اأو مــكــتــوبــة عــنــد اخــتــيــار 
التهيئة  غــابــت  وقـــد  الــنــ�ــصــائــيــة.  الـــقـــيـــادات 
للوظيفة القيادية تاماً يف جتربة القيادات 
الن�صائية، واأ�صهمت هذه القيادات يف حتقيق 
املنظمات، وهــو ما جتلى وا�صحاً يف  اأهــداف 
على  الــقــيــادات  تلك  بها  تــقــوم  الــتــي  الأدوار 
وم�صتوى  العمل  وم�صتوى  املنظمة  م�صتوى 
العاملني، كما واجهت القيادات نف�صها عدداً 
من التحديات كان من اأهمها اإثبات الوجود.

،، البنك الدولي 
يشيد برؤية المملكة 

2030 وبالمراسيم 
الملكية في دعم المرأة 

السعودية وتقلدها 
الوظائف العليا

تقرير
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ب�شكل  التقييم  اخلا�س  القطاع  يف  الكربى  واملن�شاآت  ال�شركات  متار�س 
الب�شرية.  مواردها  وتطوير  لتاأهيل  بالق�شرية؛  لي�شت  مدة  منذ  وا�شع، 
والهيئات  اجلهات  من  العديد  توجه  االأخ��رية  االآون��ة  يف  نالحظ  اأننا  اإال 
يخلو  يكاد  ال  اإن��ه  حتى  ملوظفيها،  التقييم  خدمات  تقدمي  اإىل  احلكومية 
االأجنبية يف احل�شول  ال�شركات  تناف�س  فيه  وُيذكر  اإال  للمخت�شني  جتمع 
على عقود لتنفيذ خدمات التقييم لدى جهاتهم. وال�شوؤال هو: هل لدى هذه 
معرفة  ولديهم  التقييم  عملية  من  الهدف  يدركون  متخ�ش�شني  اجلهات 
العملية  هذه  الإدارة  القدرة  لديهم  ثم  ومن  العملية؟  هذه  بطبيعة  ومتّكن 
منذ حلظة اإعداد كرا�شات ال�شروط واملوا�شفات وحتى التعاطي مبهنية مع 

خمرجات التقييم وتطويع هذه املخرجات لنجاح املنظمة والعاملني فيها.
التقييم لي�س عملية م�شتهدفة يف حد ذاتها، واإمنا و�شيلة ن�شتخدمها؛ حتى 
تقلل من  اأدوات مو�شوعية  على  الوظيفي  والتطوير  التعيني  ُتبني عمليات 
فكم  الب�شرية.  امل��وارد  م�شوؤويل  اأو  للمدراء  ال�شخ�شية  التحيزات  تاأثري 
من مرة كنا �شمن جلان املقابالت ال�شخ�شية وداخلنا �شعور باأن اختيار 
اأ�شخا�س اأو رف�شهم كان بتاأثري عوامل ال تتعلق بكفاءة هوؤالء االأ�شخا�س، 
الذاتية  خرباتنا  بح�شب  ف�شرناها  �شخ�شية  النطباعات  عائدًا  كان  واإمنا 
اأهمية  تربز  وهنا  العك�س،  اأو  للوظيفة  مبالءمتهم  حكمنا  فيها  واأ�شدرنا 
التقييم لي�شهم يف اختيار االأ�شخا�س االأن�شب واالأكفاأ لاللتحاق بالوظيفة، 
فهو يحدد م�شتوى قدرات وكفاءة االأ�شخا�س ويلعب دوًرا مهًما يف اأغرا�س 
التوجيه والتطوير املهني؛ وبالتايل تقليل التكلفة واملخاطرة التي قد تنجم 
من ا�شتخدام اأ�شاليب غري فاعلة يف عملية االختيار والتوظيف. من املهم 
اأن نكون ملمني بجوانب هذه العملية؛ حتى ال نفقد البو�شلة ونكون حممولني 

بكل ريح ت�شويق وتكون ممار�شات التقييم لدينا غاية ولي�س و�شيلة.

التقييم وسيلة
 وليس غاية

أ. عبير محمد الشعيبي

عضو هيئة تدريب
 معهد اإلدارة العامة

 الفرع النسائي 
 الرياض

مقــــال



العدد 178 - رجب - 1442هـ38

بالقاعة  معني  مو�صوع  مناق�صة  من  النتهاء  عند  بالإحباط  اأح�ص�صت  مرة  كم 
املطلوبة  املعلومات  اإي�صال جميع  تتمكن من  باأنك مل  لل�صعور  وذلك  التدريبية؛ 
اأو ذكر ما يجول فعًا يف خاطرك، مع اليقني اأنه ما زال لديك الكثري من الكام 
ولكن لاأ�صف مل تقله. وهنا يبداأ احلوار ال�صلبي مع النف�ص من حيث لومها؛ لعدم 

التمكن من اإي�صال املعلومة، واأحياًنا ل�صعف يف ال�صخ�صية، وما اإىل ذلك.

فن التلوين 
الصوتي للمدرب

د.وليد عصام علي عبد الجواد 

أستاذ مساعد-مركز تقنيات التدريب-معهد االدارة العامة 

التلوين الصوتي

وحتى ت�سع يديك على �سبب هذه امل�سكلة اخلا�سة بالت�ا�سل؛ 
يجب اإلقاء نظرة على من�ذج الت�ا�سل لعامل النف�س "األربت 

حمرابيان"، والذي يحدد فيه ما يلي:
 	.)Verbal( 7% من جناح التوا�صل من خال الكلمات
 	.)Vocal( 38% من جناح التوا�صل من خال نربات ال�صوت
 	. )Nonverbal(55% من جناح التوا�صل من خال لغة اجل�صد

مع العلم اأن املراأة تتفوق على الرجل يف اإدراك لغة اجل�صد؛ فقد اأكدت 
اإزالة ال�صوت من  "اآلن بييز" يف بحثه عند  درا�صة العامل الأمريكي 
)العينة  الدرا�صة  ملجتمع  ولغة خمتلفة  بيئة  على  الأفــام وعر�صها 
الاتي كتنب  الن�صاء  ن�صبة  الفيلم، فكانت  1600( وُطلب كتابة ق�صة 

الق�صة �صحيحة )86%(، ون�صبة الرجال )%42(.
ا�ساأل نف�سك

اأثناء  كالمك  طريقة  وبتحليل  قلياًل،  بالزمن  وبالرج�ع 
�س�تك  على  بالرتكيز  قم  التدريبية؛  بالقاعة  املناق�سة 

وطريقة كالمك واأجب عن الأ�سئلة التالية:
هل ا�صتخدمت �صوتك بطريقة �صحيحة؟	   
 هل و�صعت النربة املنا�صبة مع الكلمة املنا�صبة؟	 
نقطة 	  على  الــرتكــيــز  اأردت  عندما  �صوتك  يف  الــقــوة  و�صعت  هــل   

معينة؟

الطرف 	  اإقناع  كــان �صوتك عالًيا وحــاًدا يف حلظة حماولتك    هل 
الآخر بفكرة غري مقتنع بها؟

اأن يكون �صوتك 	  التي كان يجب فيها  اللحظة   هل هم�صت يف 
مرتفًعا وقوًيا؟

اأداة املدرب
جيداً  وتــدريــبــيــه  بــه  العــتــنــاء  عليك  يجب  اهلل،  مــن  هــديــة  �صوتك 
وتوظيفه  ا�صتخدامه  ميكن  التي  للدرجة  به  للو�صول  وبا�صتمرار؛ 
يف اأي وقت ويف كل مكان، كما يف القاعة التدريبية، ومع الأ�صدقاء، 
ــول النبي  ــاء يف احلــديــث قـ ــراآن الـــكـــرمي، وكــمــا جـ ــقـ وعــنــد تــــاوة الـ
رواه   " بــالــقــراآن  يتغن  مل  مــن  منا  لي�ص   " و�صلم(:  عليه  اهلل  )�صلى 
الأ�صعري–ر�صي اهلل عنه-�صوته  اأبو مو�صى  البخاري)7527(، وكان 
لقد   " و�ــصــلــم-وقــال:  عليه  اهلل  النبي–�صلى  اإلــيــه  ا�صتمع  حــ�ــصــًنــا، 
اأبــو مو�صى–ر�صي  داود"، فقال  اآل  مــزامــري  مــن  مــزمــاراً  هــذا  اأوتـــي 
رواه  حتبرياً"  لــك  حلربته  اإيل  ت�صتمع  اأنــك  علمت  "لو  عــنــه-:  اهلل 
�صبباً  احل�صن  ال�صوت  يكون  فرمبا  وم�صلم)793(؛  البخاري)5048(، 
يف التاأثر ب�صماع القراآن. وقد علم اأن الأ�صوات لي�صت مكت�صبة ولكنها 
ي�صاء  َمن  ويحرم  ي�صاء  َمن  يعطي  الــذي  فاهلل–تعاىل-هو  فطرية؛ 
اأن يتكلف ما ل يقدر  البالغة. ولي�ص لاإن�صان  وله يف ذلك احلكمة 

عليه، واإمنا عليه اأن يحر�ص على حت�صني �صوته بقدر ال�صتطاعة.
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تتدرب  فهل  لــلــمــدرب،  مهمة  اأداة  والــ�ــصــوت 
هذا  الــتــدريــب؟  اأثــنــاء  �صوتك  ت�صتخدم  لكي 
وهنا  ال�صوتي،  التلوين  فــن  عليه  يطلق  مــا 
يــتــبــادر لــلــذهــن مــفــهــوم الــتــلــويــن الــ�ــصــوتــي 
خ�صائ�ص  با�صتخدام  ال�صوتي  التنويع  وهــو 
)الــنــوع-الــدرجــة-الــ�ــصــدة- املختلفة  ال�صوت 
املــــدة( وتــوظــيــفــهــا مبــهــارة ودقــــة؛ لتو�صيل 

املعنى املق�صود وتاأكيده.
مبعنى اآخر هو مهارة جتعل من ال�صوت اأداة 
املرئية  غــري  الــداخــلــيــة  املــعــاين  عــن  للتعبري 
اإلقاء  وذلك من خال  والوجدان(،  )بالعقل 
خمتلفة  �صوتية  بتنويعات  واجلمل  الكلمات 
ومنا�صبة لتو�صيل الر�صالة للمتلقي، وتاأكيد 
وتاأثرياً  اإقناعاً  اأكرث  ب�صكل  وتو�صيحه  املعنى 

ومتعة. 
اأهميته

الكبرية  اأهميته  ال�س�تي  التل�ين  ولفن 
يف اأداء املدرب كالتايل:

 اإثارة ال�صمع وجذب النتباه.	 
عن 	  والبتعاد  والت�صويق  باملتعة  الإح�صا�ص   

امللل والرتابة.
 قوة الإقناع والتاأثري واإدراك املعاين ب�صكل 	 

اأكرث �صرعة وتركيز.
 احلفاظ على عدم تداخل املعاين والتمييز 	 

بني العبارات واجلمال والأ�صاليب املختلفة.
اأثناء 	  والراحة  بالثقة  ال�صعور  املــدرب   منح 

الـــتـــدريـــب، لــ�ــصــهــولــة الــتــعــبــري عــمــا يــريــده 
والفر�صة لرتتيب اأفكاره قبل طرحها.

�سروطه
تــتــ�ــصــح �ـــصـــروط الــتــلــويــن الــ�ــصــوتــي اجلــيــد، 
بالنظر اإىل خ�صائ�صه املميزة، من حيث:)نوع 

ال�صوت، ودرجته، و�صدته، ومدته(.
فمن جانب ن�ع ال�س�ت، اأي طابع ال�س�ت 
ال�س�ت(،  )ب�سمة  به  اخلا�سة  وال�سفة 

نالحظ ما يلي:
 لـــكـــل �ــصــخــ�ــص خـــامـــة �ـــصـــوت يــتــمــيــز بــهــا 	 

وتختلف عن خامة �صوت ال�صخ�ص الآخر؛ 
حيث اإن الأُذن باإمكانها اأن ُتيز بني الطابع 

ال�صوتي لكل اإن�صان ب�صهولة وي�صر.

�صوت 	  عن  املـــراأة  �صوت  اأي�صاً  يختلف  كما   
املراهق،  �صوت  عن  الطفل  و�صوت  الرجل، 

و�صوت ال�صباب عن �صوت ال�صيخ الكبري.
كما 	  يـظـل  اإن�صــــان  لكل  ال�صوتي  فالطــــابع   

خلقه اهلل ول ميكن تغيريه.
درجة  اأي  ال�س�ت  درجة  ناحية  ومن 
حدة ال�س�ت )طبقة ال�س�ت(، نر�سد 

ما يلي:
 حتدث كنتيجة حلدوث عدد كبري اأو قليل 	 

ال�صوتية يف  الأحــبــال  م ذبذبات واهــتــزازات 
زاد  فكلما  الزفري،  عملية  اأثناء  معني  وقت 
ال�صوت  كــان  عــدد هــذه الهـــتـــزازات؛ كلما 

حاداً )اجلواب(.
الهــتــزازات؛ 	  تلك  و�صرعة  عــدد  قــل   وكلما 

كــلــمــا كـــــان الـــ�ـــصـــوت غـــلـــيـــظـــاً )الـــــقـــــرار(، 
ويتو�صطها الطبقة الو�صطى.

الطبقة 	  بـــني  يــنــوع  اأن  املـــــدرب  يــ�ــصــتــطــيــع   
احلـــــــادة، والــطــبــقــة الـــو�ـــصـــطـــى، والــطــبــقــة 
الذي  للمعنى  تبعاً  احلديث  اأثناء  الغليظة 
الكلمات  لتاأثري  وتبعاً  عنه،  ُيعرب  اأن  يريد 
واملواقف واأنواع الأ�صاليب التي يتحدث بها.
اأي  ال�س�ت  �سدة  ناحية  وم��ن  كذلك 

ق�ته، نتبني الآتي:
 تتوقف على قوة الهــتــزازات. فكلما كانت 	 

ــال الــ�ــصــوتــيــة  ــبــ ــزازات الأحــ ــ ــتـ ــ ذبــــذبــــات واهـ
  ).P( ًال�صوت منخف�صا �صعيفة؛ كلما كان 
ال�صوت  كــان  الهــتــزازات قوية  كانت  وكلما 

.).F( ًمرتفعـــا
 ي�صتطيع املدرب اأن ينوع بني ال�صوت املرتفع 	 

وال�صوت املنخف�ص، واأي�صاً ميكنه الت�صديد 
الكلمات؛ وذلك  القوي( على بع�ص  )النرب 
اأن  يــريــد  الــــذي  وللمعنى  لأهــمــيــتــهــا  تــبــعــاً 
يعرب عنه، واأي�صاً تبعاً لتاأثري تلك الكلمات 
واملواقف واأنواع الأ�صاليب التي يتحدث بها.
الزمني  المتداد  اأي  ال�س�ت  مدة  اأما 

)اإيقاع الكلمات(، نالحظ ما يلي:
الــ�ــصــوت 	  يــكــون  الــزمــن  لعن�صر  فبالنظر   

طويًا ممتداً اأو ق�صرياً، وي�صمل اأي�صاً زمن 
ال�صكتات والوقفات باأنواعها املختلفة.

 يــ�ــصــتــطــيــع املـــــدرب اأن يــنــوع بـــني الــ�ــصــوت 	 

بني  واأي�صاً  الق�صري  ال�صوت  الطويل وبني 
تبعاً  احلــديــث؛  اأثــنــاء  املختلفة  الــ�ــصــرعــات 
لــتــاأثــري  وتــبــعــاً  ــعــرب عــنــه،  ُي ــذي  الــ للمعنى 
التي  الأ�ــصــالــيــب  ــواع  واأنــ واملــواقــف  الكلمات 

يتحدث بها.
اإر�سادات

يف  مراعاتها  يجب  ال��ت��ي  الإر����س���ادات 
على  التدريب،  اأثناء  ال�س�تي  التل�ين 

النح� الآتي:
تلوين 	  يف  التحكم  ل�صهولــة  التــوتر؛  عــدم   

نربة ال�صـــــوت دون رع�صة.
 و�ـــصـــوح الـــ�ـــصـــوت واإخــــــــراج احلــــــروف من 	 

خمارجها ال�صحيحة.
للوقفــــات 	  الــ�ــصــحــيــح  الــتــوقــيــت  مـــراعـــاة   

وموا�صع اأخذ النف�ص اأثنــاء التحدث.
ــاكـــن ا�ــصــتــخــدام الــنــرب الــقــوي 	  ــاة اأمـ  مـــراعـ

للتاأكيد  الــكــلــمــات  بع�ص  عــلــى  )الــ�ــصــديــد( 
والتو�صيح.

واختيار 	  امل�صطنع  الإح�صا�ص  عن  البتعاد   
ــل الــــذي يــنــا�ــصــب اإحــ�ــصــا�ــص  ــثـ الــتــعــبــري الأمـ

الكلمات واملواقف.
 التحدث بال�صرعة املنا�صبة مبا يتوافق مع 	 

املعنى واملوقف.
 عدم املبالغة يف ا�صتخدام التلوين ال�صوتي 	 

الــ�ــصــوت وارتــفــاعــه-غــلــظــة ال�صوت  )حـــدة 
وانخفا�صه(.

واللفظية، 	  ال�صوتية  الازمة  عن  البتعاد   
وعدم تكرار الكلمات اإل لاأهمية ب�صرط اأن 

تكرر ب�صيغة خمتلفة.
 تاأثري تعبريات الوجه على الأداء ال�صوتي 	 

اأثناء التحدث.
 البــتــعــاد عـــن الــ�ــصــرد ذو الــنــمــط الــواحــد 	 

التنغيم  ومراعاة  الواحد(  والإيقاع  )النغم 
املُنوع واجلر�ص املو�صيقي للكلمات.

املنا�صب 	  ال�صوتي  التلوين  املـــدرب  اختيار   
لاأداء تبعاً للفئة التدريبية امل�صتهدفة.

القلوب  خاطب  املــدرب  عزيزي  يا  وختاًما: 
قبل اأن تخاطب العقول، وتاأكد اأن الكلمات 
اإىل  �صت�صل  حتماً  القلب؛  من  تخرج  التي 

القلب.
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واكبت املن�شاآت يف خمتلف دول العامل م�شتحدثات علم االت�شال والن�شج املفاهيمي املوازي 
عرب  امليدان  اأر���س  على  ب��دوره  انعك�س  وال��ذي  املجال،  هذا  يف  التطويرية  االأبحاث  حلركة 
االت�شال  م�شمى  وا�شتحداث  تكييف  املوؤ�ش�شات  من  كثري  انتهجت  فقد  املهنية.  املمار�شات 
اإدارات  داخل  اأفعال  من  ميار�س  ما  كل  تقابل  التي  ال�شمولية  اإب��راز  على  لقدرته  املوؤ�ش�شي؛ 
ا�شتهداف  يف  االإدارات  ه��ذه  مثل  بها  تقوم  التي  االأدوار  عن  وبعيًدا  املوؤ�ش�شي.  االت�شال 
اجلماهري املختلفة داخلًيا وخارجًيا وبخطوط ات�شالية متفرقة وامل�شاهمات التي من املمكن 
اإدارات  ا�شتقطاب  قيمة  عن  هذا  مقايل  يف  اأبحث  فاإين  املن�شاآت،  مطامع  لتحقق  ُتبذل  اأن 
عمومًيا  مالحظته  ميكن  ال�شيناريو  هذا  اأن  باعتبار  وذلك  لل�شحافيني؛  املوؤ�ش�شي  االت�شال 

على امل�شتوى الدويل وانتفاء فل�شفة اقت�شاره على جتارب حملية. 
بالنظر لالأن�شطة الكتابية حول هذا اجلانب، والتي تربز من خاللها ع�شارة جتارب وخربات 
املوؤ�ش�شات يف قيمة اال�شتعانة ب�شحافيني للعمل لدى اإدارات االت�شال املوؤ�ش�شي، فاإنه يتجلى 
اجلانب  يف  املحاذير  زي��ادة  مع  ال�شحفية  املهارات  وا�شتغالل  توظيف  يف  االنعكا�س  حجم 
املقابل حول مدى جدوى وقدرة ال�شحايف يف التحرر من الفكرة االإعالمية ال�شيقة، وكذلك 
اأن يتوالها لتقييم الناجت الحًقا حول هذا النوع من القرارات يف  نوع املهام التي من املمكن 

اال�شتقطاب.
ومن املعلوم متاًما اأن هناك تفريعات داخل اإدارة االت�شال املوؤ�ش�شي، وعليه فاإن اختيار الدور 
املنا�شب حني التوجه يف ا�شتقطاب �شحافيني هو اجلزء املثايل يف العملية املهنية، ولكن ما 
يقو�س جناح هذا االختيار هو اجتاه القائمني على املوؤ�ش�شات اإىل منح ال�شحافيني �شالحيات 
تتعدى الدور املناط؛ وبالتايل يحدث هناك عادة بع�س االأخطاء، مثل الت�شارب يف االأفكار 
االت�شالية وتطبيقها. ويعتقد القائمون على املوؤ�ش�شات اأن امتالك �شحايف من �شاأنه وب�شكل 
فر�شة  زي��ادة  وبالتايل  االإعالمية؛  والو�شائل  ال�شحافة  برجال  املن�شاأة  عالقة  تعزيز  كاٍف 
تام،  ب�شكل  �شحيًحا  يعترب  ال  هذا  ولكن  االإعالمية.  املوؤ�ش�شات  تلك  املن�شاأة يف  ا�شم  ح�شور 
فمثل هذه املهارة يف تكوين العالقات قد تتوفر لدى رجال العالقات العامة حيث العربة هنا 
لي�شت يف مدى وحجم املعرفة مبن يعمل يف امليدان االإعالمي، لكن يف كيفية توظيف و�شياغة 

الر�شالة مبا يتنا�شب مع الهوية االإعالمية.
تبدو اإ�شكاالت الكتابة االإعالمية يف اأنها لي�شت حديثة عهد يف املجال االت�شايل، ولكنها تبدو 
مزمنة بعد تتبع عدد من النماذج ال�شلبية الناجتة من املوؤ�ش�شات، حيث قد يتوفر هناك من 
اأنواع الر�شائل االإعالمية  اأو حتى التفريق بني  ي�شنع االأفكار؛ ولكن يندر من يجيد كتابتها، 
ومدى ارتفاع احل�شا�شية يف اختيار املفردات والوعي بقوة اللغة امل�شتخدمة والظروف املختلفة 
التي يتطلب التعامل يف كتابة حمتواها مبا يتنا�شب مع طبيعتها. اإن الر�شالة االإعالمية يجب 
التي يجيدها  يتلقاها، وهي احلرفة  الكتابية لتحدث �شوًتا لدى من  اأن تتحرر من كينونتها 
احل�شور  �شاحبة  املوؤ�ش�شات  من  عدد  اإليها  يفتقر  ما�شة  حاجة  ت�شٍكل  والتي  ال�شحافيون، 

االت�شايل املكثف.

التجربة الدولية في االتصال 
المؤسسي..ودور الصحافيين

مقــــال

أ. يحيى القبعة
أكاديمي متخصص في الصحافة 

واالتصال الدولي
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تت�شارع وترية التغيريات من حولنا؛ االأمر الذي ينعك�س على كل 
نواحي احلياة، ومنها جمال العمل االإداري. اإذ ت�شهد املنظمات 
العديد من التطورات املتالحقة التي اأثرت يف بيئة العمل، واأدت 
فقد  املكتبي؛  العمل  الأهمية  ونظًرا  متطورة.  اأ�شاليب  ظهور  اإىل 
هذه  يوثق  ملمو�س  علمي  بن�شاط  القيام  اإىل  احل��اج��ة  ب��رزت 
التغيريات،  ه��ذه  يواكب  مبا  املكتبي  العمل  اأداء  يف  االأ�شاليب 
ويحقق كفاءة االأداء وحت�شني االإنتاجية؛ وبالتايل تقدمي خدمات 
االإدارة  معهد  اأ�شدر  املنطلق  هذا  ومن  للم�شتفيدين.  متميزة 
واملمار�شات"،  املفاهيم  املكتبية:  "االأعمال  بعنوان:  كتاًبا  العامة 
اإ�شالم،  واأ.�شحر  املفلح،  اأ.�شو�شن  من:  كل  تاأليفه  يف  ا�شرتكت 

واأ.نوال اخلنب�شي، واأ.نوف �شعيدان، واأ.هدى اأبوحيمد.
املفاهيم والت�سال

يقع الكتاب يف 556 �شفحة، ويتناول االأعمال املكتبية من منظور 
املكتبي،  العمل  يف  مقدمة  با�شتعرا�س  يبداأ  تطبيقي؛  مفاهيمي 
االأول  بالباب  املوؤلفات  ت�شتهلها  اأبواب متنوعة.   5 اإىل  باالإ�شافة 
 4 خالل  من  واالأ�ش�س"،  املفهوم  املكتبية:  "االأعمال  ومو�شوعه 
ف�شول تعالج اجلزئيات التالية: عر�س مفاهيمي للعمل املكتبي 
و�شبل التطور، وعالقة االأعمال املكتبية بوظائف املنظمة واالإدارة، 
واأ�شاليب تنظيم العمل املكتبي، واملكتب ودوره يف العمل املكتبي. 
"االت�شال يف بيئة  ويركز الباب الثاين من الكتاب على مو�شوع 
اإىل اجلزئيات  اإىل 5 ف�شول تتطرق  تق�شيمه  املكتب"، حيث مت 
االآتية: مدخل اإىل االت�شال يف بيئة املكتب، واالت�شال املبا�شر يف 

بيئة املكتب، واالت�شال الكتابي، واالت�شال االإلكرتوين، ومهارات االت�شال 
يف املكتب.

ال�ثائق والتقنيات واملعل�مات
الوثائق  "اإدارة  ملو�شوع  الكتاب  من  الثالث  الباب  املوؤلفات  وتخ�ش�س 
اجلزئيات  على  ال�شوء  ت�شلط  ف�شول   4 يت�شمن  وال��ذي  واملعلومات"، 
الوثائق،  الإدارة  االإداري  والتنظيم  الوثائق،  اإدارة  اإىل  مدخل  التالية: 
االإلكرتونية.  الوثائق  اإدارة  اإىل  والتحول  الوثائق،  الفني الإدارة  والتنظيم 
ويلفت الباب الرابع اإىل مو�شوع "التقنيات املكتبية" الذي يتم اإبرازه عرب 
ونظم  املكتبية،  التقنيات  يف  مقدمة  االآتية:  اجلزئيات  تتناول  ف�شول   4

تقنية املكاتب، واإدارة التقنيات املكتبية، واأنواع التقنية املكتبية.
امليزة التناف�سية

"امليزة التناف�شية يف  وتفرد املوؤلفات الباب اخلام�س من الكتاب ملو�شوع 
احلكومة  تطلعات  كالتايل:  نقاط   5 عن  تتحدثن  حيث  املكتبي"،  العمل 
لتحقيق امليزة التناف�شية، وحتقيق امليزة التناف�شية يف املنظمات، وامليزة 
يف  التناف�شية  امليزة  حتقيق  ومتطلبات  املكتبية،  االأعمال  يف  التناف�شية 

العمل املكتبي. 

كتاب جديد

 لمعهد اإلدارة العامة يستشرف مستقبلها

»األعمال المكتبية«..
هل تصبح ميزة 

تنافسية للمنظمات 
السعودية؟

إصدار جديد
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كان يوم اخلمي�س املوافق 21 يناير 2021م اأ�شبه بيوم عيٍد جميل وغامر بالفرح عندما تعي�شه على اأر�س الوطن 
وبني االأهل..�شعور ال ميكن و�شفه وال ميكن ن�شيانه..بل اإنه �شيبقى حمفورًا يف الذاكر حتًما؛ فقد كان يوم تد�شني 
د.بندر  املعهد  عام  مدير  معايل  برعاية  2023م،  اجلديدة  العامة  االإدارة  معهد  ا�شرتاتيجية  اإطالق  واإع��الن 

ال�شجان-حفظه اهلل- اإنه يوم تاريخي بكل معانيه.
 .. والنزاهة  وال�شدق  وال�شفافية  املبادرة  املتبناة حيث  والقيم  الروؤية  اال�شرتاتيجيه من حيث  اأحتدث عن  لن 
اأو من حيث الركائز اخلم�س املتمثلة يف االآتي: بناء القدرات، وتطوير القيادات، ا�شت�شارات ودرا�شات موؤثرة، 
اال�شتدامة املالية، والتميز يف العمليات الت�شغيلية .. وامل�شاريع العمالقة املرتبطة بكل ركيزة من هذه الركائز. 

فقد تعرف عليها اجلميع من خالل املواقع واللقاءات.
ع�شًرا  ينا�شب  الذي  والتغيري  التطور  ج�شدت  عمالقه  خطوة  اإنها  ب�شاطة  بكل  عنها  اأقول  اأن  اأ�شتطيع  ولكني 
اأ�شبحت فيه املناف�شة بال حدود؛ فاأ�شبح لزامًا على موؤ�ش�شة بنت �شمعة التميز وال�شورة الذهنية لدى احلكومة 
واملواطن مبدى كفاءة ما يقدم من خاللها، واحتلت موقع الريادة يف جمال التدريب منذ ن�شاأتها يف عام 1961م، 
وقد حافظ املعهد على �شدارته القمة والرتبع عليها بال منازع .. فكانت هذه اال�شرتاتيجيه �شّلمها لتاأكيد ذلك. 
�شاأتناول زاوية اأخرى راأيتها يف يوم تد�شني اال�شرتاتيجيه .. يف ذلك اليوم راأينا الوطن واملوؤ�ش�شة التي نعمل بها 
معًا يف ذات االجتاه، يت�شافحان معًا وميدان اأيديهما لنا جميعًا دون ا�شتثناء، مب�شاواة كاملة دون حتيز دون 

متييز ودون حتزبات. 
ال�شمو  لتوجهات روؤية 2030 ومهند�شها �شاحب  باأم عينيه جت�شيدًا ملمو�شًا  التد�شني �شريى  فمن �شاهد حفل 
امللكي االأمري حممد بن �شلمان، ويل العهد، يحفظه اهلل، و�شريى اأن هذا التج�شيد جاء ليكون حمددًا ل�شقف 
ا�شرتاتيجية املعهد 2023. فكان اأن التّفتا الروؤية واال�شرتاتيجيه وت�شامنتا لتكونا ن�شيجًا واحدًا جمياًل؛ يهدف 
اإىل �شنع جمتمع طبيعي يح�شر فيه االأخوة حمفاًل ر�شميًا يف  املكان ذاته دون تفريق بني رجل وامراأة، ب�شورة متثل االت�شاق مع املنظومة العاملية التي جتاوزت 
عرثات التاريخ واملعيقات االجتماعية .. ولتفتح �شفحة جديدة للم�شتقبل، وللعمل وحتقيق املهنية وجتاوز العقل اجلمعي الذي ظل ي�شع دوائره على كل خمططات 

التنمية فيقو�س من جناحاتها.
كانت كلمة املعايل مبثابة العنوان اجلديد للتغيري واالإعالن الر�شمي عن حقبة جديدة، ُتبنى على اأهم ركيزة ت�شنع النجاح، وهي اإميان القيادة ب�شوت من 
يعمل يف املوؤ�ش�شة ومنحه الفر�س املختلفة؛ ليعرب عن راأيه ويعرب عن �شكواه ويعرب عن مقرتحاته .. حيث ال يكون هذا امتيازًا خا�شًا لفئة دون اأخرى .. بل هو 

حق م�شان للجميع.
ال �شيء ميكن اأن يخلق ال�شعادة لكل �شخ�س يعمل يف موؤ�ش�شة ما مثلما ي�شمع من قائدها، وب�شكل مبا�شر اأن العمل يعتمد عليه كفرد له اأهميته وله قيمته يف العمل، 

واأن كل فرد يعمل ال بد اأن يح�شل على حقوقه كاملة غري منقو�شة؛ حتى ال يعي�س اأي نوع من االإحباط. الأن من يكون حمبطًا لن يكون قادرًا على �شنع النجاح.
وال �شيء يجعل َمن يعمل م�شتقرًا مثلما ي�شمع قيم القائد التي ت�شعره اأنه كيان ولي�س عود من عر�س حزمه .. ال اأجمل من اأن يتيقن ال�شخ�س اأن موؤ�ش�شته تقف 
معه وت�شانده وتهتم به ويعنيها اأمره كثريًا .. وحني يرى راأي العني اأن لي�س مهم�شًا وال مق�شىيًا وال من�شيًا اأبدًا؛ حينها �شي�شعر اأن املوؤ�ش�شة التي يعمل بها هي 

مملكته االأجمل .. وموطن راحته ولي�س جمرد مكان يح�شل منه على لقمة عي�شه.
 وحني ي�شعر ال�شخ�س اأنه يعمل يف موؤ�ش�شة هي مكانه الذي يف�شله؛ �شيكون م�شتعدًا لبذل كل طاقته يف العمل، بل اإنه �شيبذل ق�شارى جهده لي�شتجلب طاقات 

الدنيا ما ا�شتطاع اإىل ذلك �شبيال ليبثها يف عمله، واأن يفعل ما بو�شعه من اأجل موؤ�ش�شة حترتمه وحترتم حقوقه.
يف يوم التد�شني راأيت وطني الذي �شنع روؤية 2030 التي تركز على اأهمية العن�شر الب�شري ودفعه لالأمام جمياًل ورحبًا، ومعهدي الذي �شنع ا�شرتايجية 2023 
�شاخمًا وطموحًا. ومع الوطن واملعهد نعي�س الع�شر الذهبي بحق وبكل جتلياته؛ حيث احلقوق املحفوظة للجميع، وحيث االآمال العري�شة، وامل�شتقبل الذي نحلم 

به ونلم�شه ونراه ونتطلع اإليه وال نخافه اأبدا. 

د.فضّيه ثاني الرّيس
واالستشارات،  البحوث  إدارة  مديرة 

معهد اإلدارة العامة
 الفرع النسائي الرياض
روائية وكاتبه سعودية

مقــــال

تدشين االستراتيجية :
يوم معهد اإلدارة العامة
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تدشين االستراتيجية :
يوم معهد اإلدارة العامة

شراكات مجتمعية
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ترند

أنواع العالقات 
و الموظفين 
في الـعمـل..

أي نــوع أنت؟
تبًعا  أو  الوظيفية،  المرتبة  باختالف  العمل  في  الموظفين  بين  العالقات  أنواع  تختلف 
للمهام الوظيفية. وللتعرف إلى هذه األنواع؛ يرى كثير من خبراء اإلدارة وتنمية الموارد 

البشرية أن العالقات بين الموظفين في العمل تنقسم إلى 3 أقسام بشكل عام، وهي:

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

             الموضـــوعية:
والبحث  واالنفعاالت،  والمشاعر  العواطف  عن  البعد 
الموضوعية؛  مبدأ  على  القرارات  واتخاذ  األمور  في 

وفق القوانين والتحليالت الحقيقية.

             المــــرونة:
التعامل بكل الوسائل الممكنة، وعدم التمسك باآلراء 

واالعتقادات، وفتح المجال لمناقشتها وتعديلها.

             المصـــداقية:
تحت  األمور  وإبقاء  اآلخرين،  مع  للتعامل  طريق  أسرع 

السيطرة دون غموض وعدم وضوح.

             التـــواضــع:
وحقوق  الشخصية  الحقوق  تحفظ  صفة  وهو 

اآلخرين.

             األمــــانــة:
بين  الفًعال  االتصال  عليها  ُيبنى  أساسية  صفة 

الموظفين على اختالف أنواع العالقات بينهم.

             اإلنســــانية:
حسب  معهم  والتعامل  اآلخرين  ظروف  تقدير 

إمكانياتهم؛ ما يعزز االتصال الفعال.

العالقة بين 
الموظف 
والمديرين.

العالقة بين 
الموظفين.

العالقة بين 
الموظفين 

والعمالء.
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الموظف   العقالني )النتائج(:

أو  السيطرة  في  الموظف  رغبة  إلى  الطبع  يعود 
حوله.  من  الوضع  على  أو  األشخاص،  على  التأثير 
وأفضل طريقة للتعامل معه هي المنطقية، ويسهل 
التعامل معه في حال تم منحه بعض المهمات الكبيرة 

وإدارتها وتوزيع مهامها على اآلخرين ومتابعتهم.

الموظف   التفصيلي )التحليلي(:

الوقائع  على  الحصول  على  الموظف  هذا  يركز 
التي  بالخدمة  المتعلقة  والمعلومات  والتفاصيل 
يطلبها. وال توجد طريقة أفضل للتعامل معه سوى 

منحه كل المعلومات التي سأل عنها فقط.

الموظف   الشخصي )الودود(:

العالقات،  إقامة  على  الموظفين  من  النوع  هذا  يركز 
بترحيبه وتجاوبه. وهو من أفضل  وبصفة عامة يتميز 
أنماط الشخصيات، ويخلق وجوده أجواء عمل لطيف، 

ويسهل التعامل معه في كل األمور.

الموظف   المتعجل:

سرعة.  بأعلى  أموره  تصريف  في  يرغب  النوع  وهذا 
وهنا ال بد من التركيز على الوقت أثناء التعامل معه، 

وشرح أي أمور قد تؤدي للتأخير

الموظف   االنطوائي:

وهذا النوع من الموظفين لديهم صبر كبير. وال سبيل 
على  بمكافأت  وتحفيزه  بمتابعته  إال  معه  للتعامل 
إنجازه؛ لرفع روحه المعنوية، وتجنب إشراكه في أعمال 

جماعية.

الموظف   المسوق:

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

في أمور العمل.

الموظف   الحساس:

بطريقة  األمور  يفسر  الموظفين  من  النوع  وهذا 
سلبية، ويميل للتشاؤم في الغالب. ومن المهم أواًل 
بإيجابية وتفاؤل،  التأثر به، ويجب شرح األمور له  عدم 

حتى لو كانت سلبية.

أنــــواع الـــموظفين

أما أنواع الموظفين، فيمكن تصنيفهم من خالل العالقات معهم في العمل على 
الشكل التالي:
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اأكد املدير التنفيذي ملعهد البتكار العاملي، "اأنتوين ميلز"-خال حوارنا معه-اأن ثقافة البتكار تثل اأهمية كبرية للمنظمات؛ 
فمن خالها تكون املنظمات قادرة على تطوير مفاهيم جديدة ومبتكرة با�صتمرار لتقدمي املزيد من القيمة لعمائها. ولهذا 
التجريب  لت�صجيع  املنا�صبة  البيئة  الثقافة  هذه  مثل  تتيح  اإذ  املنظمة؛  داخل  البتكار  ثقافة  ُتر�صخ  اأن  الأهمية مبكان  فمن 
ومكافاأته، مما ي�صاعد على ظهور اأ�صكال جديدة من القيم امل�صافة للمنظمات مبرور الوقت. واأ�صاد بثقافة البتكار التي تغذي 
خطوط الإمداد امل�صتمر لابتكارات اجلديدة؛ مما ي�صمح للمنظمة بالبقاء على �صلة دائمة بعمائها، ف�صًا عن املرونة يف 

مواجهة التغيريات طويلة الأجل التي حتدث يف البيئة اخلارجية. واإليكم تفا�صيل احلوار.

مدير معهد االبتكار 
العالمي »أنتوني ميلز«

 لـ »التنمية اإلدارية«:

برامج االبتكار 
تطّور المنظمات 
وتؤهل الشباب 

حـــوار

 ،، ثقافة االبتكار تسهم في تبسيط 
الخدمات الحكومية

ابتكار مؤسسي
ملنظمات  االبتكار  ممار�شات  تقدمها  التي  امل�شافة  القيمة  وحول 
االبتكار  ملعهد  التنفيذي  املدير  اأو�شح  واخلا�س؛  العام  القطاعني 
العاملي اأن ممار�شات االبتكار-مبا فيها تلك التي حتدث على امل�شتويات 
ال�شماح  يف  مهًما  دوًرا  والتكتيكية-تلعب  واالإدارية  اال�شرتاتيجية 
برامج  بتنفيذ  اخلا�س،  اأو  العام  للقطاع  تنتمي  كانت  �شواء  للمنظمة، 
ا�شرتاتيجية  مع  تتما�شى  ا�شرتاتيجية  برامج  وهي  املوؤ�ش�شي.  لالبتكار 
املنظمة. عالوة على ذلك، ت�شمن هذه املمار�شات اأن كل ابتكار جديد 

خدمات مبتكرة
وقال »ميلز« يف حديثه ملجلة »التنمية االإدارية«: اإن املنظمات احلكومية 
التنظيمية،  االإجراءات  من:  كل  خالل  من  لعمالئها  قيمة  تقدم 
النحو،  مًعا. وعلى هذا  االثنان  يتداخل  وكثرًيا ما  املقدمة،  واخلدمات 
املجالني؛  كال  يف  جديدة  ابتكارات  تقدمي  احلكومية  للمنظمات  ميكن 
ُت�ّشٍرع  وبالتايل  ا�شت�شرافية،  تكون  اأن  اجلديدة  لل�شيا�شات  ميكن  حيث 
�شبيل  فعلى  واالجتماعي،  التكنولوجي  التقدم  معدل  من  كبري  ب�شكل 
املثال من خالل حتفيز تبني تقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة ميكن اأن 
تكون اخلدمات التي تقدمها املنظمات مبتكرة للغاية. كما تعمل اأحدث 
زيادة  على  اال�شطناعي  والذكاء  واالأمتتة  الرقمنة  جمال  يف  التقنيات 

تب�شيط اخلدمات وجعل احلياة اأكرث اإمتاًعا لالأفراد واملنظمات.
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يتم متابعته وتطويره والتحقق من �شحته بطريقة مرنة؛ وهو ما ي�شاعد 
االبتكارات  يف  ا�شتثمارها  على  ممكن  عائد  اأكرب  حتقيق  يف  املنظمة 

اجلديدة.
سوق العمل

واأ�شار »اأنتوين ميلز« اإىل قدرة دورات االبتكار على دعم ال�شباب املقبل 
اأي �شخ�س يف القوى العاملة، �شواء  على �شوق العمل بقوله: �شي�شتفيد 
يف  تدريب  على  احل�شول  من  كبري  ب�شكل  متمر�ًشا،  اأو  جديًدا  كان 
اإليها؛  يحتاجون  التي  املعرفة  اإليهم  ينقل  فالتدريب  االبتكار.  جمال 
ليكونوا قادرين على امل�شاهمة ب�شكل مثمر يف برنامج االبتكار اخلا�س 
تثبت  ال�شباب  عليها  ح�شل  التي  ال�شهادات  فاإن  كذلك  مبنظماتهم. 
وبالتايل  املعرفة؛  هذه  اأتقنوا  اأنهم  املحتمل  اأو  احلايل  العمل  ل�شاحب 
يف  االبتكار  برنامج  الإجناح  الالزمة  والروؤى  واملهارات  املعرفة  لديهم 
املنظمة، وذلك بغ�س النظر عن الدور الذي يلعبونه يف املنظمة، �شواء 

كموظف اأو مدير اأو قائد اإداري. 
دورات معتمدة

لفت  العاملي،  االبتكار  ومعهد  العامة  االإدارة  معهد  بني  التعاون  وعن 
االإدارة  معهد  جلعل  يهدف  الطرفني  بني  التعاون  هذا  اأن  اإىل  »ميلز« 
لالبتكار  معتمدة  دورات  ويقدم  مهم،  ا�شرتاتيجي  ك�شريك  العامة، 
يف  كامل  ب�شكل  املعتمدين  املدربني  من  جمموعة  اإعداد  من  ومتكينه 
ن�شر  من  بدورهم  يتمكنوا  حتى  العاملي؛  االبتكار  معهد  �شهادات  جميع 
هذا التدريب واحل�شول على �شهادة ر�شمية على نطاق وا�شع يف جميع 

اأنحاء ال�شعودية. 
وتابع: اإن الهدف النهائي من هذا التعاون هو ن�شر اأكرب قدر ممكن من 
املعرفة والفهم ملمار�شات االبتكار العاملية على نطاق وا�شع يف اململكة؛ 
وبالتايل متكني املنظمات من القيام بدور فّعال يف حتقيق م�شتهدفات 

روؤية اململكة 2030 من خالل براجمها اخلا�شة باالبتكار.

 ،، معهد اإلدارة العامة شريك 
استراتيجي مهم
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اأَلف  االآن  َحَتّى  ��اَوَزت  جَتَ التي  الَب�شرَيّة  الَتّنمّية  ُكتب  ِمن  ِكَتاب  اأَي  َقَراأَت  َلو 
ر ِفيِه(.  ا ُتفِكّ ِكَتاٍب؛ �شَتجد يِف ُكِلّ َهذه الُكتب ِعَباَرة َتقول: )اأَنَت ِعَباَرة َعَمّ
َتطوير  ُكتب  َفحَوى  ِمن  َتقريبًا  وَتخَت�شر %50  وُمفيَدة،  َذهبَيّة  الِعَباَرة  َهذه 

ات..! الَذّ
اأَْن  َقبل  ِمنَها؛  اأََنا  َحَتّى ا�شَتفيد  طَها؛  وُنب�ِشّ الِعَباَرة،  وَلكن َدعوَنا نفكك َهذه 
هن؛ اإاَلّ اإَذا  َت�شَتفيدوا اأَنُتم منها، فالِعْلم–َكَما َيُقول الُعَلَماء-اَل َير�شخ يِف الِذّ
َت�شكيلَيّة،  لوَحة  حَياَتك  اأََنّ  َتخَيّل  اأَقول:  ِلَذلك  الَعامِل،  َغرِي  اإىَل  الَعامِل  َنقله 
ِبَها وَتخَتارها، هي  اأَفَكارك التي ُتوؤمن  واالأَفَكار هي العنَوان، ِمن ُهَنا، فاإن 
الَلّون  َذِلك  �شَيطَغى  االأََمل؛  لون  َتخَتار  ِحنَي  واأنَت  لوحة حَياَتك،  ن  ُتكِوّ التي 
ا�س َعَلى َواجهة حَياتك..  اه الَنّ َعَلى حَياِتك، واإَذا الَتقطَت لون الَياأ�س؛ �شرَيَ
َها؛ َحَتّى اَل  اأَفَكاري بِعَناَية، واأَُراِقب َم�شريتَها ومنِوّ اأَْن اخَتار  ِمن ُهَنا قّررُت 
بالَتّ�َشاوؤم  َمليَئة  حَياتي  لوحة  َبَحت  اأَ�شْ االأَيّام-وَقد  ِمن  َيوٍم  َنف�شي-يِف  اأَجد 

لبَيّة..! والَياأ�ِس وال�َشّ
رَت يِف اخَلري؛ �شَتلَتقط َحوا�شك ُكّل  ر ِفيِه، فاإَذا َفَكّ ا ُتفِكّ َنَعم، اأَنَت ِعَبارة َعَمّ
اِرع، اأَو يِف الَعَمل اأَو يِف  اإ�َشاَرات وَذبَذَبات اخَلري، �َشواء يِف احَلْقل اأَو يِف ال�َشّ
الَفريو�شات  ف�شَتلَتقط  ِمهَنة �شَناعة االحَباط؛  مَتَتهن  ُكنَت  اإَذا  ا  اأََمّ امَلنِزل، 
املُحِبَطة، وامَلَواد االأَولَيّة ل�شَناعة الَياأ�س يِف ُكِلّ �َشيء َتَراه، وَهَكَذا َيعمل الَعْقل 

ا َيهَتم ِبِه..! الَب�شري..اإَنّه َيبَحث َعَمّ
َح�شًنا.. َماَذا َبقي؟!

َلّى، وَمن َعا�شر  َبقي الَقول: ُهَناك َمَثل يِف جَند َيقول: )َمن َعا�شر املُ�شّلني �شَ
ِمن  اَها،  َيتبَنّ التي  وباالأَفَكار  مُبحيطه،  االإن�َشان  َيتاأّثر  لَذلك  (؛  وىَلّ املُوّلني 
َماطم اجلِيّدة؛ ِحنَي  ُهَنا َحر�شُت َعَلى انتَقاء اأَفَكاري، َكَما َينَتقي الَتّاِجر الَطّ

ار..!! َيذهب اإىَل �ُشوق اخُل�شَ

انتقاء األفكار..
أفضل استثمار!

د. أحمد العرفج
كاتب في الشأن العام

األخيرة
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