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�أ�سعد  �لعامة، �لدكتور بندر بن  �لإد�رة  رفع معايل مدير عام معهد 
�ل�سجان، �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات خلادم �حلرمني �ل�سريفني، 
بن  حممد  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �لأمني  عهده  ويل  ول�سمو 
�سلمان بن عبد�لعزيز-يحفظهما �هلل-ولكافة �أبناء �لوطن؛ مبنا�سبة 

حلول ذكرى بيعة �سموه ولًيا للعهد.
وقال معاليه يف ت�سريح بهذه �ملنا�سبة: "متر علينا �لذكرى �لر�بعة 
وتنموية  ح�سارية  نه�سة  ي�سهد  ووطننا  �لعهد؛  ويل  �سمو  لبيعة 
خادم  وتوجيهات  تعاىل،  �هلل  بف�سل  �ملجالت؛  كافة  يف  �ساملة 
�حلرمني �ل�سريفني، ثم جهود �سمو ويل عهده �لأمني؛ حيث تتبو�أ 
وينعم  و�لإقليمي.  �لدويل  �مل�ستويني  على  �ملتميزة  مكانتها  �ململكة 
بخطى  ون�سري  و�ل�ستقر�ر،  و�لرخاء  بالرفاهية  �ل�سعودي  �سعبنا 
وحمكمة  طموحة  روؤية  نتاج  م�سرق؛  م�ستقبل  نحو  ور��سخة  و�ثقة 
�لعهد،  ويل  �سمو  دعائمها  �أر�سى  �لتي   2030 �ململكة  روؤية  وهي 
جمال  يف  �سيما  ول  هائلة،  تنموية  و�إجناز�ت  قفز�ت  عن  ومتخ�ست 
�لتنمية �لإد�رية �لتي ي�سهم يف حتقيقها معهد �لإد�رة �لعامة، كموؤ�س�سة ر�ئدة يف دعم �لتنمية �لإد�رية تتخذ من �ملبادرة و�سرعة 

�ل�ستجابة و�لبتكار منهج عمل ميٍكن حكومة �ململكة من حتقيق �أهد�فها".
و�أ�ساف معاليه: "�إننا يف هذ� �لوطن �حلبيب نفخر ب�سمو ويل �لعهد �لذي �ُختري من بني �أكرث �ل�سخ�سيات تاأثرًي� على م�ستوى 
�لعامل، وب�سخ�سيته �مللهمة لكل �ل�سعوديني، وروؤيته �مل�ستنرية �لتي متثل "حلمنا �لوطني" �لذي نلتف حوله، ون�سعى جاهدين 
لتحقيقه، يف ظل حتديات جتتاح �لعامل، و�لتي من �أبرزها جائحة "كورونا". هذه �جلائحة �لتي �أبرزت �لطابع �لإن�ساين لقيادتنا 

�حلكيمة-يحفظها �هلل-وحنكتها يف مو�جهتها، و�إد�رتها بكل وعي و�قتد�ر". 
�أق�سى  �أن نبذل  "�إننا يف معهد �لإد�رة �لعامة نعاهد �هلل وقيادتنا �لر�سيدة على  و�ختتم معايل �لدكتور بندر �ل�سجان بقوله: 
�لوطن  هذ�  على  يدمي  �أن  وجل  عز  �هلل  �سائلني  �لعهد،  ويل  ل�سمو  �لبيعة  وجندد  �حلبيب،  وطننا  �ساأن  لرفعة  د�ئًما  جهودنا 
و�أبنائه نعمه �لتي ل حت�سى ول تعد، ول �سيما نعمة �لأمن و�لأمان؛ يف ظل قيادتنا �لر�سيدة-يحفظها �هلل-د�عني �هلل �أن يعينها 

ويوفقها لكل خري و�أن يحفظ بالدنا من كل �سوء ومكروه".

بمناسبة ذكرى البيعة الـــ4 لسمو ولي العهد 
معالي المدير العام: نفخر بسمو ولي العهد 

الذي ُاختير من أكثر الشخصيات العالمية 
تأثيًرا وإلهامًا للسعوديين

hhالذكرى الـــ4 لبيعة سمو ولي العهد

ذكرى البيعة
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هاشتاق

وًظفت اأغلب دول الع�مل الإعالم مبختلف و�ص�ئله يف التوا�صل مع املجتمع خالل ج�ئحة كورون�، وجل�أت اإىل عقد املوؤمترات ال�صحفية اليومية للحديث عن 
م�صتجدات الأزمة؛ على اعتب�ر اأن الإعالم يف ظل اجل�ئحة اأ�صبح مي�س حي�ة كل فرد، وامل�صدر الأول ملت�بعة الأحداث، ومعرفة املعلوم�ت، وت�صكيل اجت�ه�ت 

اجلمهور، واإدارة الأزمة؛ مم� فر�س اللتزام ب�ل�صدق واملو�صوعية والدقة يف املعلومة املقدمة. 
وهن� يربز ال�صوؤال: هل اأدى الإعالم ال�صعودي خالل ج�ئحة فريو�س كورون� دوره كم� يجب؟ 

»إعالم األزمات«..
الذراع األقوى في تقديم المعلومات 

الإعللالم والحد من الشائعات و�ص�ئل  بتميز  ومم�ر�صيه  الإعلللالم  خللرباء  من  عللدد  ي�صيد 
اأزمة  الرقمية خالل  اأو  التقليدية منه�  �صواء  ال�صعودي ب�صفة ع�مة، 
»كورون�«. واأظهرت مهنية ع�لية يف توعية املجتمع والت�أثري يف اأفراده 

املحلية  الإعالم  و�ص�ئل  اأ�صبحت  بل  امل�صتجدات،  مع  اإيج�ًب�  للتف�عل 
امل�ص�ركة  عللزز  مملل�  وطنية  مظلة  حتللت  متخ�ص�صة  حمالت  تقود 
الر�صمية،  امل�ص�در  على  ب�لعتم�د  ال�ص�ئع�ت  من  وحد  الجتم�عية، 
يف  التقنية  الو�ص�ئل  وا�صتثم�ر  امل�صئولية،  بروح  الأزمللة  مع  والتع�مل 

الو�صول لالأهداف وبن�ء الر�ص�ئل الإيج�بية.
امل�صادر الإعالمية

كلية  اأجرته�  حديثة  ا�صتطالعية  درا�للصللة  ك�صفت  ذاتلله  الإطللل�ر  ويف 
عن  الإ�صالمية  �صعود  بن  حممد  الإملل�م  بج�معة  والت�ص�ل  الإعللالم 
املجتمع  لللدى  والرتفيهية  ال�صحية  للمعلوم�ت  الإعالمية  امل�ص�در 
"تويرت"  ت�صدر  عللن  ك�صفت  الللتللجللول،  حظر  فللرتة  اأثللنلل�ء  ال�صعودي 
حققت  التي  ال�صعودية  القنوات  تليه  ال�صحية،  للمعلوم�ت  كم�صدر 
كم�  الأخللرى،  التقليدي  الإعللالم  بو�ص�ئل  مق�رنة  الرتتيب  يف  تقدًم� 
ب�ل�صرعة  اليومي لوزارة ال�صحة الذي متيز  املوؤمتر ال�صحفي  اأ�صهم 
وك�لة  ذلك  تال  امل�ص�هدة،  ن�صبة  ارتف�ع  يف  وال�صتدامة  وال�صف�فية 

الأنب�ء ال�صعودية، ثم �صن�ب �ص�ت. 
اإعالم الأزمات

الأزمة-اإ�ص�فة  خالل  ال�صعودي  الإعللالم  جن�ح  موؤ�صرات  اأبللرز  ومن 
ال�صبق  ق�صب  له�  ك�ن  اململكة  املعنية-اأن  الأجهزة  تع�مل  جن�ح  اإىل 
يف تفعيل اإعالم الأزم�ت، خ��صة يف التك�مل بني اجله�ت احلكومية، 
التي ك�ن له� دور  التوا�صل،  وم�صتوى امل�ص�ركة املجتمعية عرب و�ص�ئل 
مهمة  من  ال�صعودي  املجتمع  لدى  الوعي  ح�لة  �صهلت  فيم�  كذلك. 
و�ص�ئل الإعالم يف التع�مل مع اجل�ئحة، وتعزيز ثقة املجتمع يف اأهمية 
وال�صتع�نة  الأزملل�ت،  خالل  للمعلوم�ت  كم�صدر  الر�صمية  امل�ص�در 
ب�ملخت�صني يف اجل�نب ال�صحي يف حوارات اإعالمية لتو�صيل املعلومة 

الطبية لأفراد املجتمع.

بناء الثقة
العبد  الر�صمي د.حممد  واملتحدث  ال�صحة  وزير  م�ص�عد  اأو�صح  وقد 
الع�يل، يف حلقة نق��س نظمته� كلية الإعالم والت�ص�ل بج�معة الإم�م 
ال�صعودي  )الإعللالم  بعنوان:  بعد"  "عن  الإ�صالمية،  �صعود  بن  حممد 
يزال  ول  ك�ن  ال�صعودي  الإعللالم  اأن  تللروى(،  كورون�..ق�صة  وج�ئحة 
خطوة نوعية يف م�صرية التوا�صل مع اجلم�هري يف اململكة ويف تفنيد 
ال�ص�ئع�ت، واملح�فظة على الأرواح وبن�ء الثقة مع اجلمهور و�صط الكم 
التوا�صل  �صبك�ت  عرب  اجلمهور  يتن�وله�  التي  املعلوم�ت  من  اله�ئل 
الإخالل  دون  املعلومة  نقل  يف  الع�لية  ب�ل�صف�فية  ومتيز  الجتم�عي. 

ب�خلطة ال�صرتاتيجية التي و�صعت ملع�جلة اجل�ئحة.
   ر�صائل احلذر

والإعالم  الدعوة  كلية  وعميد  ال�صورى  اأكد ع�صو جمل�س  ج�نبه  ومن 
مع  ال�صعودي  الإعللالمللي  التع�مل  اأن  احللليللزان،  اأ.د.حمللمللد  �ص�بق� 
ون�صره،  الوعي  على  القدرة  حيث  من  م�صرًف�  منوذًج�  ك�ن  اجل�ئحة 
والو�صول اإىل اأفراد الأ�صرة وتن�قل ر�ص�ئل احلذر من هذه اجل�ئحة، 
به�  الأك�دميي  الهتم�م  ت�صتدعي  املعلوم�ت  من  ه�ئاًل   � كمًّ وحملت 
ودرا�صته�، كح�لة اجتم�عية تف�عل معه� اجلميع، واخلروج مبوؤلف�ت 

علمية ي�صتف�د منه� ب�إذن اهلل.
     ر�صد وحتليل

التوا�صل  علل�م  ومللديللر  الإعلللالم  وزارة  وكيل  قلل�ل  ذاتلله  ال�صي�ق  ويف 
اأقيم  الذي  الإعالمي  العمل  "اإن  املغلوث:  عبداهلل  الدكتور  احلكومي 
خالل اجل�ئحة جرى عرب 5 فرق و7 م�ص�رات؛ �صنعت ر�ص�ئل اإعالمية 
جن�ح.  بكل  اجلمهور  مع  للتع�مل  جيًدا  ا�صتثم�ًرا  ا�صُتثمرت  متنوعة 
كم� اأُطلقت ر�ص�ئل اإعالمية موحدة. وجرى ر�صد وحتليل هذا العمل؛ 
ملع�جلة م� ميكن مع�جلته يف وقته، والتع�مل مع املن�ص�ت الإخب�رية 
املختلفة لبث مواد اإعالمية خمتلفة لو�صع اجلمهور يف حمل احلدث 

اأوًل ب�أول.

د.محمد العبد العالي
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

مساعد وزير الصحة

د.محمد الحيزان
عضو مجلس الشورى 

وعميد كلية الدعوة واإلعالم سابقا

د.عبدالله المغلوث
وكيل وزارة اإلعالم ومدير عام

 التواصل الحكومي
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بحضور ورعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

معهد اإلدارة العامة يوقع مذكرة تعاون مع هيئة 
رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة لبناء شراكة فاعلة

�لجتماعية  و�لتنمية  �لب�سرية  �ملو�رد  وزير  معايل  �سهد 
�إد�رة  وجمل�س  �لعامة  �لإد�رة  معهد  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س 
بن  �أحمد  �ملهند�س  �لإعاقة  ذوي  �لأ�سخا�س  رعاية  هيئة 
معهد  بني  تعاون  مذكرة  توقيع  �ليوم،  �لر�جحي  �سليمان 
�لإد�رة �لعامة وهيئة رعاية �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة؛ تهدف 
�إىل بناء �سر�كة فاعلة بني �لطرفني، ت�سهم يف توفري بر�مج 
�لأ�سخا�س  ومهار�ت  قدر�ت  تطوير  على  تعمل  تدريبية 
بكفاءة  �لتنموية  �أدو�رهم  �أد�ء  من  ومتكينهم  �لإعاقة  ذوي 

وفعالية.
ع �لتفاقية معايل مدير عام �ملعهد �لدكتور بندر بن  وقد وَقّ
ه�سام  �لدكتور  للهيئة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ل�سجان،  �أ�سعد 
�حليدري. وبهذه �ملنا�سبة �أو�سح معايل وزير �ملو�رد �لب�سرية 
�لإد�رة  معهد  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س  �لجتماعية  و�لتنمية 
�لتفاقية  �أن  �لر�جحي  �سليمان  بن  �أحمد  �ملهند�س  �لعامة 
�لإعاقة  ذوي  �لأ�سخا�س  رعاية  وهيئة  �ملعهد  بني  �ملربمة 
لتمكينهم  �لإعاقة؛  ذوي  ومهار�ت  قدر�ت  تطوير  يف  ت�سهم 

من �أد�ء �أدو�رهم �لتنموية يف خمتلف �لقطاعات.
و�أ�ساف معاليه: �إن معهد �لإد�رة �لعامة ي�سهم بدور فاعل يف 
تطوير مهار�ت وقدر�ت �ملو�رد �لب�سرية يف منظمات �لقطاع 
�أد�ء  من  ومتكينهم  �لقطاع  من�سوبي  لدعم  �لربحي؛  غري 
�أدو�رهم بكفاءة وفاعلية، على نحو يكفل �لرتقاء بالتنمية 
للقطاعني  مهماً  �سريكاً  �لقطاع  لكون  نظر�ً  �لإد�رية، 

�حلكومي و�خلا�س يف م�سرية �لتنمية �ل�ساملة باململكة.
ووجه معايل �لوزير �ل�سكر ملعايل مدير عام �ملعهد �لدكتور 
من  بذلوه  ما  على  �ملعهد  من�سوبي  وكافة  �ل�سجان  بندر 
و�لأ�سخا�س  �لربحي  غري  �لقطاع  من�سوبي  لتدريب  جهود 

ذوي �لإعاقة
�لإد�رة  معهد  "�أوىل  �ل�سجان:  �لدكتور  قال  جانبه،  من 
�لب�سرية  �ملو�رد  وتاأهيل  لتدريب  خا�ساً  �هتماماً  �لعامة 
و�لأ�سخا�س  عام  ب�سكل  �لربحي  غري  �لقطاع  من�سوبي  من 
ذوي �لإعاقة بوجه خا�س؛ وذلك �نطالقاً من �أهمية �لدور 
�ملنوط مبوؤ�س�سات �لقطاع �لثالث يف خدمة �لتنمية �ل�ساملة 
ذ�ت  تدريبية  بر�مج  لتوفري  �ملعهد  دفع  ما  وهو  �ململكة،  يف 
مهنياً  لتمكينهم  �لإعاقة؛  ذوي  لالأ�سخا�س  عالية  جودة 
�ملختلفة بجودة  �لوظيفية يف موؤ�س�ساتهم  �أدو�رهم  �أد�ء  من 
�لتنمية  عجلة  دفع  �لنهاية-يف  ي�سهم-يف  ومبا  وكفاءة، 

�لإد�رية باململكة.
ر�أ�س  �مل�سئولية �لجتماعية على  �ملعهد ي�سع  �أن  �إىل  و�أ�سار 

عدًد�  �لعام  هذ�  خالل  قًدم  حيث  �ل�سرت�تيجية،  �أولوياته 
كبرًي� من �لرب�مج �لتدريبية و�لتطويرية لالأ�سخا�س ذوي 
�لإعاقة، و�لتي ت�سهم بفاعلية يف بناء قدر�ت ب�سرية وطنية 
�لتحول  حتقيق  على  يعمل  ومبا  �لإعاقة،  ذوي  من  موؤهلة 
روؤية  ت�ستهدفه  �لذي  �لوطنية  �لب�سرية  �ملو�رد  يف  �لنوعي 

�ململكة 2030.
من  نًفذ  �ملعهد  �أن  �ل�سجان  بندر  �لدكتور  معايل  و�أو�سح 
غري  للقطاع  تدريبية  خدمات  "تقدمي  مبادرة  خالل 
�لربحي" )3( م�ساريع قًدم خاللها 1867 برناجماً تدريبياً، 
��ستفاد منها 22793 متدرًبا، وكذلك عقد مذكر�ت تعاون مع 

عدد من موؤ�س�سات �لقطاع غري �لربحي.
و�أفاد معاليه �أنه �سارك 34 مدرباً ومدربة من �أع�ساء هيئة 
�لتدريب باملعهد يف تنفيذ بر�مج تدريبية لالأ�سخا�س ذوي 
�لإعاقة ومن�سوبي �لقطاع غري �لربحي، و�لتي ��ستغرقت ما 

يقرب من 1000 �ساعة تدريبية.
�لأ�سخا�س  رعاية  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أكد  من جانبه 
ذوي �لإعاقة �أن هذ� �لتعاون ي�سب يف �سالح �لأ�سخا�س ذوي 
�لإعاقة وتاأهيلهم �لتاأهيل �ملنا�سب لأد�ء �أدو�رهم �ملجتمعية 
قدر�ت  تطوير  يز�ل-يف  �ملعهد-ول  �أ�سهم  حيث  و�لتنموية؛ 
و�ملهنية  �ل�سخ�سية  �ملهار�ت  و�إك�سابهم  �لإعاقة  ذوي 
و�لعملية  �ملجتمعية  �أدو�رهم  لأد�ء  �إليها  يحتاجون  �لتي 

وم�ساهمتهم يف �لتنمية �ل�ساملة يف �ملجتمع.

مذكرة تعاون
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دراسة اقتصادية سعودية توصي بزيادته

اإلنفاق الرأسمالي الحكومي 
والنمو االقتصادي طويل األجل

 في المملكة

تربز اأهمية الإنفاق الراأ�صمايل يف اأي دولة من ناحية ارتباطه بالنفقات ال�صتثمارية الهادفة اإىل تو�صيع الطاقة 
الإنتاجية وحتقيق النمو القت�صادي يف املجتمع، كما اأنه يعد اأحد اأهم املوؤ�صرات التي توؤخذ بعني العتبار يف 
النظر لأرقام املوازنة العامة. كذلك فاإن هذا النوع من الإنفاق هو اأحد اأدوات ال�صيا�صة املالية واأن التو�صع فيه 
النمو  ُي�صنف كنمو اقت�صادي ق�صري الأجل. بينما ت�صتهدف الدول حتقيق  النمو الذي  اأحد عوامل هذا  يعد 
القت�صادي طويل الأجل؛ ووفًقا لهذا الت�صور فاإن الفكرة الرئي�صية التي يتبناها كل من: د.�صليم �صليمان احلجايا، 
ود.ماجد �صليمان املزيني يف درا�صتهما املن�صورة يف جملة "الإدارة العامة" ال�صادرة عن معهد الإدارة العامة، 
والتي ن�صتعر�صها معكم يف هذا العدد، تعتمد على اأن الإنفاق الراأ�صمايل يوؤثر ب�صكل مبا�صر على اإجمايل راأ�س املال 
الذي يعد اأحد عوامل حتقيق النمو القت�صادي طويل الأجل يف اململكة العربية ال�صعودية، واإليكم التفا�صيل.

دراســـات

تو�صيح
اأن  يللحللددان  الب�حثني  فلل�إن  للق�رئ؛  الفكرة  هللذه  تت�صح  وحتى 
الإنف�ق  من  اجلزء  عن  عب�رة  هو  الراأ�صم�يل  ب�لإنف�ق  املق�صود 
)الإنف�ق  الدولة  اإنف�ق  جمموع  من  ال�صتثم�رية  ب�لنفق�ت  املتعلق 
الع�م(، وتهدف ب�صكل اأ�ص��صي اإىل تو�صع الط�قة الإنت�جية وحتقيق 
النمو القت�ص�دي، ومتت�ز ب�أنه� اأكرث مرونًة من النفق�ت اجل�رية، 
اأن  اإىل  يلفت�ن  كم�  اأكللرب.  ب�صكل  امل�لية  الدولة  ملقدرة  وت�صتجيب 
النمو طويل الأجل هو النمو الذي ي�أتي من ج�نب العر�س )املوارد( 
� بدالَّة الإنت�ج من  ولي�س من ج�نب الطلب، وهو م� يف�صر اقت�ص�ديًّ

خالل تغري اإمك�ن�ت القت�ص�د مع مرور الوقت.
البنية التحتية

كونه�  الب�حث�ن-يف  يللراه  م�  الدرا�صة-ح�صب  هذه  اأهمية  وتبدو 
�، التي  الدرا�صة الأوىل من نوعه� يف اململكة، ويف دول املنطقة اأي�صً
كذلك  امل�صتدامة.  التنمية  حتقيق  وب�لت�يل  الفكرة،  هذه  تن�ق�س 
ُيتوقع  التي  الرئي�صية  املتغريات  اأهم  من  عللدًدا  الدرا�صة  تت�صمن 
له� اأن حُتدث النمو القت�ص�دي يف القت�ص�د ال�صعودي ك�ل�صي��صة 
ب�لإنف�ق  ممثلًة  امل�لية،  وال�صي��صة  النقد،  بعر�س  ممثلًة  النقدية، 
واأي�صً�  الت�صخم،  متغري  وكذلك  الراأ�صم�يل،  والإنللفلل�ق  اجللل�ري 

متغري معدل النمو يف الن�جت املحلي الإجم�يل احلقيقي.
ولكن الإنف�ق الراأ�صم�يل، حتديدًا، من اإنف�ق على البنية التحتية، 
ك�جل�صور، والطرق، وامل�صت�صفي�ت، واملدار�س، وغريه�، هو عب�رة 
عن زي�دة يف اإجم�يل راأ�س امل�ل الذي يعد اأحد اأهم عوامل النمو 
العر�س ولي�س الطلب، وهذا  ي�أتي من ج�نب  طويل الأجل، والذي 
يف  القت�ص�دي  النمو  لإحداث  يوؤدي  الراأ�صم�يل  الإنف�ق  اأن  يعني 

الأجَلني: الق�صري، والطويل معً�.

�صعود وهبوط
ال�صعودي  الراأ�صم�يل  الإنف�ق  اأن  اإىل  ود.املزيني  د.احلج�ي�  ي�صري 
ي�صر  مل  1988-2018م  ع�مي  بني  املمتدة  الدرا�صة  فرتة  خالل 
التي  والع�ملية  الإقليمية  ب�ملتغريات  ت�أثر  لكنه  واحللدة،  وترية  على 
وانخف��س  اخلليج،  مثل حرب  الفرتة،  نف�صه� خالل هذه  فر�صت 
اأ�صع�ر النفط، وحرب اليمن. ولتف�صري واختب�ر العالقة بني الإنف�ق 
الراأ�صم�يل )راأ�س امل�ل(،  التكوين  الراأ�صم�يل احلكومي واإجم�يل 

مت و�صع منوذج قي��صي ي�صتند على النظرية القت�ص�دية.
حتفيز ال�صتثمار

خل�صت  فقد  املهمة،  النت�ئج  من  عدد  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  وقد 
اإىل فع�لية ال�صي��صة امل�لية يف الأجَلني الق�صري والطويل من خالل 
الإنف�ق الراأ�صم�يل احلكومي. كذلك ف�إن هذا الإنف�ق ع�مل مهم 
وموؤثر يف النمو طويل الأجل. كم� اأن ع�مل الأ�صع�ر له ت�أثري اإيج�بي 
القت�ص�دي  النمو  اأن  النت�ئج  واأظهرت  الإنللتلل�ج.  لزي�دة  كح�فز 
الأجل.  طويل  النمو  على  يوؤثر  ع�مل  اأكرث  هو  احلقيقية  ب�لأ�صع�ر 
وات�صح اأنه ب�لرغم من ِكرَب حجم الإنف�ق اجل�ري الذي ك�ن ي�صكل 
اأكرث من 75% من اإجم�يل الإنف�ق الع�م، اإل اأنه ل ي�صهم يف حدوث 
النمو القت�ص�دي طويل الأجل من خالل عدم ت�أثريه على اإجم�يل 

التكوين الراأ�صم�يل.
النت�ئج يبدي كل من: د.�صليم احلج�ي�، ود.م�جد  ويف �صوء هذه 
املزيني عدًدا من التو�صي�ت التي من بينه� م� يلي: الهتم�م ب�صكل 
وزي�دة  ال�صتثم�رية،  البيئة  يحٍفز  لأنه  الراأ�صم�يل؛  ب�لإنف�ق  كبري 
ب�صكل  الهتم�م  وتوجيه  املب��صرة،  وغري  املب��صرة  ال�صتثم�رات 
اأكرب نحو النمو طويل الأجل، والرتكيز على الجت�ه�ت التي تعزز 

الزي�دة يف الن�جت املحلي الإجم�يل احلقيقي.

،،  المتغيرات العالمية 
واإلقليمية تؤثر في صعود 
وهبوط اإلنفاق الرأسمالي 

السعودي

،،  تعزيز الزيادة في الناتج 
المحلي اإلجمالي والنمو 

االقتصادي باألسعار الحقيقية
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خالل لقائه في برنامج »في العلن« الذي ُيبث على قناة »السعودية«

د.السجان: رؤية 2030 أكبر تطور للتنمية اإلدارية
 والتدريب اإللكتروني هو المستقبل ودربنا

 )عن ُبعد( أكثر من 3 ماليين موظف

قال مدير عام معهد الإدارة العامة، د.بندر بن اأ�صعد ال�صجان: 
اإن املعهد منذ اإن�صائه قبل اأكرث من 60 عامًا اأ�صهم ب�صكل كبري يف 
تطوير وتاأهيل موظفي الأجهزة احلكومية، واأنه على امل�صتوى 
الكمي قام املعهد منذ اإن�صائه بتدريب مليون و400 األف موظف 
حكومي، وقًدم 2500 ا�صت�صارة اإدارية واأنتج 530 عمل عملي.
ُيبث  الذي  العلن"  "يف  برنامج  لقائه يف  واأو�صح معاليه، خالل 
املعهد  حقق  النوعي  امل�صتوى  على  اأنه  "ال�صعودية"  قناة  على 
على  اململكة  يف  الإدارية  التنمية  م�صرية  يف  جدًا  كبريًا  اأثرًا 
ا�صت�صارات  املعهد  قًدم  فقد  وال�صت�صارات؛  التدريب  م�صتويات 
اململكة، كما  ا�صت�صارية يف  نوعية يف وقت مل توجد فيه جهة 
الإلكرتونية،  من�صاته  وطور  احلديثة  التكنولوجيا  واكب 

و�صرب مثاًل يف الن�صباط والتنظيم الإداري.

ا�صرتاتيجية املعهد
�ملعهد �جلديدة  ��سرت�تيجية  �أن  �ملعهد  و�أكد معايل مدير عام 
2023 جاءت نتيجة �لتغري �لكبري �حلا�سل يف �ململكة يف ظل 
روؤية 2030، حيث تغري �سكل �جلهاز �حلكومي و�أ�سبح �أذكى 
على  بناء  �ملعهد  ��سرت�تيجية  �أُطلقت  ولهذ�  �أكرب،  وفاعليته 
روؤية 2030 لت�ستمل على ركائز عدة: �أولها بناء �لقدر�ت يف 
�ملجالت �لتي تخدم روؤية 2030، وذلك من خالل م�سح نفذناه 

ملعرفة �أكرث �ملجالت �لتدريبية �ملطلوبة. وثانيتها �ل�ست�سار�ت 
�ملوؤثرة حيث �ت�سح �أن 80% من �ل�ست�سار�ت �ملطلوبة تقع يف 
و�لتي  �لإد�رية  �لقياد�ت  تطوير  و�لثالثة  رئي�سية.  جمالت   5
�حلكومي.  �جلهاز  يتحاجها  �لتي  �لأبرز  �جلو�نب  من  تعترب 
��ستخد�م  يف  �لفعالية  خالل  من  �ملالية  �ل�ستد�مة  ور�بعتها 
فهي  �خلام�سة  �لركيزة  �أما  �ل�سليم.  �ملكان  يف  وو�سعها  �ملو�رد 

�لتميز يف �لعمليات �لت�سغيلية.
املناف�صة والتطوير

�خلا�سة  �ل�ست�سارية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  مناف�سة  وب�ساأن 
�حلياة  �سنة  �لتطوير  �أن  �إىل  �ل�سجان  �لدكتور  لفت  للمعهد؛ 
و�جلهاز �لذي ل يطور نف�سه يرت�جع. وقد قام �ملعهد باإعد�د 
خطته �ل�سرت�تيجية لل�سنو�ت �لـ 3 �لقادمة؛ ليو�كب �لتغري�ت 

وهو قادر على �ملناف�سة.
عمله  وترية  تكون  �أن  ت�ستدعي  �ملعهد  عمل  طبيعة  و�أ�ساف: 
�لعمل  وترية  رفع  هو  �لآن  به  نقوم  وما  عمالئه،  من  �أ�سرع 

�لدولية  �ل�سر�كات  وعقد  �لتقني  �ملجال  يف  خا�سة  وتطويره، 
وجلب �أف�سل �لنماذج و�لتجارب �لعاملية.

�حلكومي  للجهاز  قيمة  ميثل  �ملعهد  �أن  �إىل  معاليه  و�أ�سار 
�للجنة  باملعهد  ت�سكلت  1963م  عام  ففي  وطنية؛  كموؤ�س�سة 
�أجهزة  هيكلة  مهمتها  كانت  �لتي  �لإد�ري  لالإ�سالح  �لعليا 

�لدولة.
روؤية 2030

وفيما يتعلق بدور �ملعهد يف روؤية �ململكة 2030؛ �أكد �لدكتور 
�ل�سجان �أن روؤية 2030 من �أهم �لنقالت �لتي حدثت للتنمية 
�لإد�رية يف �ململكة؛ ف�سمو ويل �لعهد و�سع من خالل �لروؤية 
يف  حتدًيا  لدينا  �أن  ونعترب  �حلكومي.  للعمل  جديدة  وترية 
�ملعهد  كان  وقد  �لروؤية،  وم�ساريع  بر�مج  يف  ن�سهم  باأن  �ملعهد 
�لروؤية وبرنامج  �لتي �ساركت يف  �أو�ئل �جلهات �حلكومية  من 
بناء  وهي:  مبادر�ت،   3 �ملعهد  قًدم  حيث  �لوطني؛  �لتحول 
وتطوير  �لإلكرتوين،  و�لتدريب  للتدريب،  �لوطني  �لإطار 
�لقياد�ت �لإد�رية. وحالياً يقوم �ملعهد بالتعاطي ب�سكل �أكرب مع 

م�ساريع �لروؤية.
ال�صتدامة وال�صتثمار

وحول �ل�ستد�مة �ملالية و�ل�ستثمار؛ عرّب �لدكتور �ل�سجان عن 
بهدف  لأي جهاز حكومي؛  و�لإد�رية  �ملالية  �ل�ستد�مة  �أهمية 
�إىل  �مليز�نية �لعامة للدولة. م�سري�ً  تخفيف �لعبء �ملايل عن 
�ل�سليم  �لإنفاق  �لفاعلية من خالل  �سيا�سة  �ملعهد على  تركيز 

يف �ملكان �ل�سليم.

hhhh» أضغط هنا للمشاهدة

،،  في عام 2020م دربنا 82 ألف 
متدرب في البرامج التدريبية القصيرة 
و8 آالف متدرب في البرامج الموجهة

،،  »إثرائي« تشتمل على 1300 
برنامج تدريبي و260 منتًجا آخر وبها 

ماليين المشتركين

،،  دور المرأة مهم وكبير في القطاع 
الحكومي المعهد ُيمٍكن منسوباته 

لتقديم خدمات تدريبية عالية 
للموظفات والقياديات

لقاء إعالمي

https://youtu.be/b_CDqUrEkis


15 العدد 179 - شوال - 1442هـ العدد 179 - شوال - 1442هـ14

بن  بندر  بن  في�سل  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  برعاية 
�أمري منطقة �لريا�س؛ ينظم معهد �لإد�رة �لعامة- عبد�لعزيز، 
�لـ 25  دورتها  �ل�سنوية يف  و�لوظيفة  �فرت��سًيا-فعاليات �خلريج 
مب�ساركة  وذلك  2021م،  �ملو�فق  1442هـ  �حلايل  �لتدريبي  للعام 
معايل وزير �ملو�رد �لب�سرية و�لتنمية �لجتماعية، رئي�س جمل�س 
�إد�رة �ملعهد، �ملهند�س �أحمد بن �سليمان �لر�جحي، ومعايل مدير 
قياد�ت  من  وعدد  �ل�سجان،  �أ�سعد  بن  بندر  �لدكتور  �ملعهد،  عام 

�ملعهد، و�مل�سوؤولني.
�لعامة،  �لإد�رة  معهد  عام  مدير  معايل  �أعرب  �ملنا�سبة؛  وبهذه 
�لدكتور بندر بن �أ�سعد �ل�سجان، عن تقديره و�عتز�زه ومن�سوبي 
هذه  �سموه  رعاية  "�إن  قائاًل:  �لكرمية،  �لرعاية  بهذه  �ملعهد 
ويل  و�سمو  �ل�سريفني،  �حلرمني  خادم  �هتمام  جت�سد  �لفعاليات 
للعمل  �ل�سعودي  �ل�سباب  �هلل-بتاأهيل  �لأمني-يحفظهما  عهده 
يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س، مثمناً ل�سمو �لأمري في�سل بن 

بندر بن عبد�لعزيز، ت�سريفه و�هتمامه ودعمه �لد�ئم للمعهد".
و�أ�ساف: "�إن معهد �لإد�رة �لعامة يقوم هذ� �لعام بتخريج 1249 
خريًجا وخريجًة مبركزه �لرئي�س وفروعه �ملختلفة، موزعني على 
خريجة،  و199  خريًجا   1050 منهم  منفًذ�،  تدريبًيا  برناجًما   57
حيث بلغ عددهم يف �لف�سل �لأول 542 خريًجا وخريجة، مقابل 
�أعد�د  �أن  �إىل  و�أ�سار  �لثاين.  �لف�سل  يف  وخريجة  خريًجا   707
خريًجا   873 بلغت  �لثانوية  بالرب�مج  و�خلريجات  �خلريجني 
وخريجة،  خريًجا   376 بلغت  �جلامعية  وبالرب�مج  وخريجة 
و260  خريًجا،   628 للمعهد  �لرئي�سي  �ملركز  كالتايل:  موزعني 
بفرع  خريًجا  و162  �ملكرمة،  مكة  مبنطقة  �ملعهد  بفرع  خريًجا 
�ملعهد باملنطقة �ل�سرقية، و199 خريجة بالفرع �لن�سائي للمعهد".
�لعرو�س  �إجمايل  �أن  �ل�سجان  بندر  �لدكتور  معايل  �أو�سح  كما 
�أكرث  مب�ساركة  �ملعهد،  وخريجات  خلريجي  �ملقدمة  �لوظيفية 
بو�قع  ا،  عر�سً  2526 بلغت  )حكومية/خا�سة(،  جهة   30 من 
و362  للمعهد،  �لرئي�سي  �ملركز  خلريجي  وظيفًيا  ا  عر�سً  1998
ا وظيفًيا خلريجي فرع �ملعهد مبنطقة مكة �ملكرمة، و138  عر�سً
خلريجات  ا  عر�سً و28  �ل�سرقية،  باملنطقة  �ملعهد  فرع  خلريجي 

�لفرع �لن�سائي.

بمشاركة معالي المهندس أحمد الراجحي ومعالي الدكتور بندر السجان

افتراضًيا..أمير منطقة الرياض يرعى فعاليات 
الخريج والوظيفة 25 لمعهد اإلدارة العامة

معالي مدير عام معهد
 اإلدارة العامة

معالي وزير الموارد البشرية 
والتنمية اإلجتماعية

الخريج والوظيفة

الخريج والوظيفة 25
خريجو المعهد..مستقبل مشرق
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اأُثري هذا ال�صوؤال ب�صورة متكررة يف املي�دين الق�نونية يف ال�صنوات الأخرية، خ��صًة بعد ات�ص�ع 
جم�ل التج�رة التي احتلت اأغلبية جوانب الأن�صطة الإن�ص�نية مب� فيه� الأن�صطة املتعلقة ب�ل�صق 
املدين؛ مم� اأّدى اإىل اخللط بني مفهوم املح�م�ة كمهنة والتج�رة كمهنة اأخرى. ولقد اأ�صهم هذا 
اخللط بفع�لية يف تكوين �صورة منطية غري ع�دلة حول مهنة املح�م�ة؛ حيث يعتقد البع�س اأن 
املح�مي ت�جر يحمل يف يده حقيبة ق�نونية للمت�جرة بق�ص�ي� الب�صر من اأجل حتقيق اأرب�ح م�لية، 
واأنَّ راأ�صم�له هو معرفته ب�ملع�مالت ال�صرعية والأنظمة واإجراءاته�، خُمتزلني ُجهد املح�مي من 
مُيكن  �صلعة جت�رية  �صورة  التق��صي يف  اأو خدم�ت  ال�صرعية  اأو  الق�نونية  ال�صت�ص�رات  تقدمي 

�صراوؤه� اأو بيعه� يف ال�صوق.
وُيفقده�  املحك  على  ومع�يريه�  وقيمه�  مب�دئه�  ي�صع  النمط  بهذا  املح�م�ة  مهنة  ت�صوُّر  اإنَّ 
الر�ص�لة ال�ص�مية، والغ�ية النبيلة التي تتميز به� عن املهن الأخرى، ك�لدف�ع عن حقوق الغري، 
وتقدمي ال�صت�ص�رات، ومع�ونة الق�ص�ة يف اإي�ص�ل احلق لأهله. ولذلك ف�إن مهنة املح�م�ة تختلف 
عن مهنة التج�رة التي تهدف اإىل حتقيق الربح ب�صكل اأ�ص��صي دون النظر اإىل مع�يري اأخرى، 

ف�صاًل عن اأنه� ل تتطلب يف مم�ر�صته� الت�أهيل العلمي والعملي.
هناك عامالن اأ�صا�صيان اأ�صهما ب�صكل مبا�صر يف تكوين العتقاد اأن"املحامي تاجر وما ميار�صه جتارة"، وهما:

العامل الأول: �صوء ت�صرف�ت بع�س املح�مني وا�صتغاللهم بع�س ق�ص�ي� الب�صر يف حتقيق اأرب�ح مب�لغ فيه�. 
العامل الثاين: قلة معرفة الع�مة ب�لفروق�ت اجلوهرية التي متيز �صخ�صية الت�جر عن املح�مي والأنظمة التي يخ�صع له� كل منهم�، ول �صيم� طبيعة 

عملهم� والتزام�تهم� اجت�ه احلكومة والغري من حيث اجلوانب الق�نونية والإجرائية.
يتق��صى  ال�صت�ص�رات  تقدمي  فمثاًل عند  الأمثلة،  بع�س  نورد  للمواقف؛  وا�صتغاللهم  املح�مني  بع�س  ت�صرف�ت  �صوء  اأكرث عن  ال�صورة  تت�صح  وحتى 
املح�مي مبلغ 5 اآلف ري�ل لل�ص�عة الواحدة، بينم� يف الواقع ال�صت�ص�رة ل ت�صتحق ذلك، اأو قرار تبّني ق�صية م� من عدمه� يعتمد على اجلوانب امل�لية 
اأكرث من اجلوانب احلقوقية، اأو رف�س ا�صتقب�ل ق�ص�ي� الأحوال ال�صخ�صية من طالق اأو ح�ص�نة اأو م� �ص�به ذلك؛ بحجة اأن لي�س فيه� مردود م�دي 
جمٍز. ويف جميع الأحوال هذه الت�صرف�ت فردية ل ُتغرّي من جوهر املح�م�ة كونه� مهنة مدنية، واإن حقق البع�س منه� مك��صب م�دية ب�هظة؛ لأن غ�ية 
املح�مي ونيته ل ُتكفي لت�صنيف عمله ب�أنه جت�ري اأو مدين، بل ل بد اأن يقرتن ذلك بعوامل اأخرى م�ص�عدة منه�: احل�صول على �صجل جت�ري، وم�صك 
الدف�تر التج�رية، وخ�صوع املح�مي لقواعد الق�نون التج�ري، ومع�ملته مع�ملة التج�ر يف جميع النواحي. وب�لت�يل ميكن �صوؤال املح�مي عن اإخالله 
ب�أداء واجب�ته املهنية اأم�م الغري م�صوؤولية �صخ�صية مدنية؛ لأن هن�ك اأخالقي�ت ل بد اأن يتحلى به� املح�مي بحكم اأنه �ص�حب ر�ص�لة وقدوة للمجتمع، 
دت اأنظمة اململكة العربية  وتق�صريه يف اأداء واجب�ته اأو ا�صتغالله الغري مب� قد يوؤثر على املراكز الق�نونية والغ�ية الأ�ص��صية من وجود هذه املهنة. وقد اأكَّ
ال�صعودية املرتبطة بنظ�م املح�م�ة وال�صرك�ت املهنية �صراحًة و�صمنً� على اأن املح�م�ة مهنة ق�نونية مدنية ولي�صت مهنة جت�رية يف العديد من املواد، 

واأنَّ م� يتق��ص�ه املح�مي مق�بل خدم�ته يندرج حتت الأتع�ب ولي�س الأرب�ح. 
وهنا قد يتبادر اإىل ذهن القارئ �صوؤال: "األي�صت مهنة املح�م�ة مربحة من الن�حية العملية وب�لت�يل فهي جت�رة؟"، ف�لربح امل�دي لي�س هو املعي�ر 
الوحيد يف التفرقة بني الأعم�ل املدنية والأعم�ل التج�رية؛ فهن�ك مع�يري اأخرى  للتفرقة بينهم�، فمثاًل املبداأ الق�نوين الذي ُي�صمى مببداأ "املعي�ر 
ال�صخ�صي" وُيق�صد به عدم ق�بلية انتق�ل التزام�ت الفرد املهنية-ك�ملح�مي مثال يف عقد املح�م�ة-بعد وف�ته اإىل الورثة؛ لأنه من العقود الق�ئمة على 
العتب�ر ال�صخ�صي، بينم� التزام�ت الت�جر املتوفى مُيكن اأداءه� من قبل الورثة يف حدود الديون امل�لية اأو العقود التي اأبرمه� قبل حدوث ح�لة الوف�ة 

مع اإمك�نية ال�صتمرار يف التج�رة؛ لأن �صخ�صية الت�جر هن� لي�صت جوهرية حني التع�قد. 
خال�صة القول: اإن املح�م�ة مهنة مدنية كمهنة الطب والهند�صة، ولي�صت جت�رية حم�صورة على التج�ر الذين يتخذون التج�رة مهنًة لهم؛ وب�لت�يل 

يخ�صعون لقواعد واأنظمة جت�رية تختلف عن تلك التي يخ�صع له� اأ�صح�ب املهن املدنية.

هل المحاماة مهنة أم تجارة؟

مقــــال

أ.تركي عبد الله مهيزع
قطاع القانون

فرع المعهد بمنطقة عسير

نصائح إدارية

5 صفـــــــــــــات
لتحقق إيجابيتك 

ومحبة زمالئك 
ورؤسائك

حدد أهدافك: 
فهذا التحديد سيضيف لشخصيتك في 
عملك ميزة تنافسية مع زمالئك؛ وهو ما 

يقودك حتًما للنجاح، لكن هذا لن يتحقق مالم 
يقترن أيًضا بالتركيز على أهم هذه األهداف 

ووضعها ضمن أولويات مالئمة، وقم بتدوينها. 
وانتبه إلى أن تكون أهدافك محِفزة على 
تحقيقها، وأن تتحلى باإليمان بتحقيقها، 

وحدد الهدف/األهداف التي ستكون نقطة 
بدايتك وانطالقتك، ودائًما اسأل نفسك 

وجدد رغبتك في تحقيقها، وتأكد من وضوح 
أهدافك، ومالئمتها، والمدى الزمني لها. 

كن قادًرا على مواجهة التحديات:
فكل منا تقابله عقبات في حياته الوظيفية؛ 
لكن أكثرنا نجاًحا وإيجابية من يمتلك مهارات 

التغلب على مثل هذه التحديات والثغرات. 
فال تخف من ارتكاب أخطاء، واستعن بخبراتك، 

وال تكن متسرًعا في قراراتك، وتحًكم في 
عواطفك، وتمتع بالذكاء العاطفي، واكتسب 

مهارة العمل ضمن فريق عمل، ونم معارفك 
ومهاراتك، وحدد جدواًل زمنًيا للتغلب على ما 

تواجهه، وكيفية التفاوض بشأنه.

ثق في مهاراتك: 
فافعل ما تعتقد أنه صواب، وكن مستعًدا 

للمجازفة وامتلك طموحك لتحقيق أشياء 
أفضل، واعترف بأخطائك، وتذكر دائًما أن 
الواثق في نفسه يهب الثقة لمن حوله.

كن موظًفا محبوًبا: 
اجتهد داًئما في إظهار مودتك لزمالئك 

واحترام رؤسائك، واهتم بهم، وكن مبادًرا في 
مشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، وال تشٍكل 

تحالفات في العمل مع/ضد، والتزم بأخالقيات 
العمل، وامتلك حس الفكاهة، وأظهر تقديرك 

لآلخرين، وسيطر على غضبك وانفعاالتك.

كن منبع السعادة لنفسك ولزمالئك: 
وهي صفة تجعل اآلخرين يتمسكون بك 

ويدركون قيمتك في حياتهم وبيئة عملك؛ 
وهذا ليس باألمر السهل، بل إنه يلقي على 

عاتقك حماًل كبيًرا. فيجب أن تمتلك قدرة 
التسامح معهم، ومشاركتهم، وأن تكون محًبا 

لعملك، ولهم، وتعامل بشفافية معهم، وأقِبل 
على األعمال التطوعية والخيرية، وال تتردد 

في الترويح عن نفسك وزمالئك ومديريك.
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�ملو�رد  تطوير  يف  و�ملتخ�س�س  �لإد�ري  �خلبري  �أكد 
�لب�سرية د.يو�سف �لنملة �أن هناك �سبعة �جتاهات حديثة 
�أبرزها  موؤخر�ً،  �لب�سرية  �ملو�رد  تطوير  جمال  متيز 
كالذكاء  �حلديثة  �لتقنيات  وتوظيف  �ملوظف"  "جتربة 

�ل�سطناعي يف �إد�ر�ت �ملو�رد �لب�سرية لتح�سني م�ساركة 
للحفاظ  �ملوظفني  �سحة  برب�مج  و�لهتمام  �ملوظفني 
على �ل�سحة �لنف�سية و�جل�سدية لهم؛ باعتبارهم مورد�ً 
�أ�سياًل ل يقدر بثمن للمنظمة. و�أو�سح د.�لنملة �سمات 
جمال  يف  �لبتكار  بر�مج  و�أهمية  �ملثالية  �لعمل  بيئة 
�لتدريب. و�أ�سار �إىل �أن معهد �لإد�رة �لعامة �سرح �سامخ 
�لعلمي  �لإنتاج  ومنها  �لإجناز�ت  من  طويل  تاريخ  وله 

�لغزير يف �ملجال �لإد�ري.

خبير الموارد البشرية 
د.يوسف النملة 

لـ »التنمية اإلدارية«:

»االفتراضي«
أفضل التقنيات 

لتطـــــوير
 الموظفين

حـــوار

 ،، معهد اإلدارة العامة تاريخ حافل 
باإلنجازات والمبادرات

7 اجتاهات حديثة
• ما اأهم الجتاهات احلديثة على �صعيد جمال تطوير 
املوارد الب�صرية يف البيئة الغربية؟ وكيف ميكن للبيئة 

العربية توظيفها؟
املو�صوع كبري ومت�صعب، واملوارد الب�صرية تتطور ب��صتمرار، �صواء 
على م�صتوى املعرفة والنظرية اأو على م�صتوى املم�ر�ص�ت، وميكن 

تلخي�س اأهم الجت�ه�ت احلديثة يف املوارد الب�صرية فيم� يلي:
كم�  ط�ق�ته  وا�صتثم�ر  املوظف  على  تركيز  هن�ك  موؤخًرا،  اأوًل: 
يحب، وهذا وا�صح يف ظهور مف�هيم حديثة ُتعد من وظ�ئف اإدارة 
املوارد الب�صرية، مثل »جتربة املوظف«، حيث تهتم املنظمة بتجربة 

اأن يتعني وحتى يرتك الوظيفة وي�صتمر التوا�صل  املوظف من قبل 
معه.

تنجح  ولكي  للمنظمة،  بثمن  تقدر  ل  اأ�صول  هي  كموارد  الن��س 
الأعم�ل التج�رية والإدارية عموًم�؛ تلتزم كل منظمة بتعزيز قوته� 
الع�ملة من خالل مواءمة ا�صرتاتيجي�ت املوارد الب�صرية مع اأحدث 

الجت�ه�ت.
ثانًيا: نظًرا لأن جيل الألفية ميثل اأكرب جمموعة يف القوى الع�ملة 
يف جم�ل الأعم�ل؛ ف�إن اأرب�ب العمل يف جميع اأنح�ء الع�مل اأ�صبحوا 
ين�صدون املزيد من التقنية لإدارة موظفيهم وتطويرهم واإ�صراكهم 
الذك�ء  اأن خمرتع�ت حديثة، مثل  اإىل  الإ�ص�رة  امله�م. وجتدر  يف 
ال�صطن�عي، والتقنية ال�صح�بية، وغريه� �صتوؤدي اإىل دفع اإدارات 
ا�صرتاتيجي�ت  وتنفيذ  �صي�غة  يف  للم�ص�ركة  الب�صرية  املوارد 
منظم�ته� من خالل حت�صني م�ص�ركة املوظفني عرب التقنية لتعزيز 

الأعم�ل وزي�دة الإنت�جية.
وال�صمول؛  التنوع  تعزيز  نحو  متوجهة  احلديثة  املنظم�ت  ثالًثا: 
اإيج�بية  توفري جتربة  دوًرا حمورًي� يف  املنظمة  ثق�فة  تلعب  حيث 
واأعم�ر  اأعراق  اإىل  ينتمون  الذين  املوظفني   � خ�صو�صً ملوظفيه�، 
املنظم�ت  جتعل  اأن  ويجب  متنوعة.  وثق�ف�ت  وتوجه�ت  واأجن��س 
وهذا  متج�ن�س،  وظيفي  جمتمع  اإىل  ب�لنتم�ء  ي�صعرون  موظفيه� 
متعددة  وال�صرك�ت  اجلن�صي�ت،  متعددة  ال�صرك�ت  عليه  تعمل  م� 

الثق�ف�ت.
الب�صرية حديًث� على زرع بذرة الندم�ج  املوارد  يعمل متخ�ص�صو 
اأفك�رهم  عن  التعبري  يف  ب�لثقة  املوظفون  ي�صعر  حيث  والنتم�ء، 
اآث�ر  ب�إن�ص�ف، بغ�س النظر عن الختالف�ت فيم� بينهم، ولذلك 
املوظفني  اأداء  تعزز  املتم��صكة  العمل  ثق�فة  اأن  ُتظِهر  وا�صحة 
روؤية  يف  امل�ص�ركة  على  وحتفزهم  دورانهم  خم�طر  وتخف�س 

املنظمة ب�صكل �ص�مل.
رابًعا: العمل من املنزل اأو عن ُبعد واقع فر�س نف�صه، فقد غرّيت 
الع�مل،  اأنح�ء  جميع  يف  الأعم�ل  من�ذج  كورون�  فريو�س  ج�ئحة 
وي�صع هذا التحول الع�ملي بني ع�صية و�صح�ه� العمل عن ُبعد يف 
اأولوية ع�لية ولي�س ترًف� كم� ك�ن قبل هذه اجل�ئحة. ف�لعمل عن 
ُبعد اجت�ه ع�ملي جدي اأ�صهم يف تقليل ن�صب غي�ب املوظفني، وجعل 

الرتكيز من�صًب� على الإنت�جية اأكرث من وقت اأو مك�ن العمل.

 ،، »تجربة الموظف« من وظائف 
إدارة الموارد البشرية الحديثة 

 ،، جائحة كورونا غّيرت نماذج األعمال 
في جميع أنحاء العالم 

خام�ًصا: تنمية امله�رات ال�صخ�صية وامله�رات الرقمية، فقد ذهبت 
الأي�م التي ك�نت فيه� املوؤهالت التعليمية املعي�َر الوحيد للتوظيف 
للبحث عن  الب�صرية  املوارد  يدعو موظفي  الجت�ه  فهذا  والرتقية. 
املث�ل- �صبيل  الع�ملة-على  القوى  يف  القوة  مه�رات  من  مزيج 
اأ�صبحت  وال�صرتاتيجي  الن�قد  التفكري  مثل  التفكري،  مه�رات 
�صرورية للمن�ف�صة يف �صوق العمل، وكذلك الذك�ء الع�طفي والإبداع 

�ص�رت من اأولوي�ت ال�صرك�ت هذه الأي�م خللق بيئة عمل من�ف�صة.
التي  احلديثة  الجت�ه�ت  من  املوظفني  �صحة  برامج  �صاد�ًصا: 
وال�صب�ق  اخلطى  �صريعة  العمل  ثق�فة  فمع   ،� اأي�صً نف�صه�  فر�صت 
التن�ف�صي املحموم؛ �ص�رت م�صتوي�ت التوتر لدى املوظفني يف ارتف�ع. 
وللحف�ظ على �صحتهم الذهنية واجل�صدية؛ ظهر اجت�ه حديث بني 
الب�صرية لتطوير برامج �صحة املوظفني يف مك�ن  مم�ر�صي املوارد 

العمل وتعزيز رف�هيتهم لتحقيق التوازن بني العمل واحلي�ة.
�صابًعا: الواقع الفرتا�صي والواقع املعزز اأ�صبح� ح��صرين اليوم، 
الواقع  ب��صتخدام  الع�ملة  القوى  فتدريب  التدريب.  يف   � خ�صو�صً
التقني�ت  اأف�صل  وّفرا   )AR( املعزز  والواقع   )VR( الفرتا�صي 

لنمو املوظفني وزي�دة خربتهم العملية.
وهن�ك  الب�صرية،  املوارد  ع�مل  يف  احلديثة  الجت�ه�ت  اأبرز  هذه 
اإذا  �صهولة  بكل  توظيفه�  العربية  للبيئة  وميكن  �صك،  بال  غريه� 
من  ع�ٍل  م�صتوى  على  وموظف�ت  موظفون  فلدين�  الإرادة،  توفرت 

الكف�ءة والتعليم.
4 مالمح

ما مالمح بيئة العمل املثالية من وجهة نظرك، والتي   •
تتيح لكل من املدير واملوظفني التطور الوظيفي والأداء 

الوظيفي املرتفع؟
العمل  وبيئة  املوظفني،  �صعور  على  كبري  ب�صكل  توؤثر  العمل  بيئة 
النف�صية،  والراحة  ب�لر�ص�  ي�صعرون  املوظفني  جتعل  الإيج�بية 
املث�لية ميكن  العمل  لبيئة  وهن�ك مالمح  �صك.  بال  وهذا مطلوب 

تلخي�صه� يف النق�ط الأربع الت�لية:
واملفتوح  ال�صف�ف  ف�لت�ص�ل  واملفتوحة،  ال�صف�فة  الت�ص�لت   .1
يلبي ح�جة املوظف لل�صعور ب�أن م� يقوله له قيمة، وهذا م� يجعل 
املوظفني ي�صعرون ب�لنتم�ء اإىل املنظمة؛ لذلك من ال�صروري عقد 
حول  نظرهم  وجه�ت  ب�إبداء  للموظفني  ت�صمح  مفتوحة  من�ق�ص�ت 

حوار/ د.سامح الشريف
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عمل ال�صركة وحول بع�س الإجراءات وال�صي��ص�ت واملعمول به�.
اإن اإزالة العقب�ت املوجودة يف املنظم�ت الهرمية اأو البريوقراطية 
بني  وكذلك  العمل،  زمالء  بني  اليومية  التف�عالت  يف  الثقة  تعزز 
وجند  ان�صج�ًم�،  اأكرث  اجلميع  في�صبح  وامل�صرفني؛  املروؤو�صني 
الحرتام املتب�دل بني جميع املوظفني، بغ�س النظر عن من��صبهم 

الر�صمية.
ال�صخ�صية  الظروف  وتقدير  واحلي�ة،  العمل  بني  التوازن   .2
للموظفني، مب� ل يتج�وز املهنية الواجبة. فيجب اأن يكون هن�ك نوع 
من التوازن بني العمل واحلي�ة ال�صخ�صية؛ فذلك يوؤدي ل�صتقرار 
منه  تتوقعه  م�  للمنظمة  املوظف  �صيقدم  حينه�  ع�طفًي�،  املوظف 

من اأداء ع�ٍل.
عندم� يفي املوظفون ب�حتي�ج�تهم واأهدافهم املختلفة يف احلي�ة 
م�  اأف�صل  ويقدمون  اأنف�صهم  جت�ه  اأكرب  بثقة  �صعور  لديهم  يكون 
لديهم يف العمل. وبعب�رة اأخرى، ميكن اأن يوؤدي التوازن بني العمل 

واحلي�ة اإىل تعزيز الإبداع والتفكري خ�رج ال�صندوق.
3. الرتكيز على التدريب والتطوير يف وقت اأ�صبح فيه التغيري هو 
ال�صروري  فمن  م�صى.  وقت  اأي  من  انت�ص�ًرا  اأكرث  و�ص�ر  الأ�صل، 
اأن تكون املوؤ�ص�ص�ت على اطالع دائم ب�لتغريات من حوله� وتدّرب 
موظفيه� وفًق� لذلك-على �صبيل املث�ل-تتطور التكنولوجي� ب�صرعة 
اأن م� ا�صتخدمته املوؤ�ص�ص�ت ب�صكل �ص�ئع منذ ع�صر  كبرية لدرجة 
�صنوات قد ي�صبح قدمًي� اليوم. ف�ملنظمة التي تركز على التدريب 
والتطوير متتلك خ�رطة طريق وا�صحة لتطوير موظفيه� وللحف�ظ 

على اإنت�جية املنظمة ككل وتعزيزه�.
4. التقدير والحرتام والعرتاف بعمل املوظف: املك�ف�آت �صرورية 
لي�صت  هن�  واملك�ف�أة  الأ�صخ��س،  لدى  ال�صلوكي�ت  بع�س  لت�صجيع 
جمرد  الأحي�ن  بع�س  ففي  بطبيعته�؛  نقدية  تكون  اأن  ب�ل�صرورة 
العرتاف اللفظي من قبل املدير يكفي لتحفيز املوظفني. فعندم� 
قبل  من  به  والعرتاف  من��صب  ب�صكل  اجل�د  العمل  مك�ف�أة  تتم 
الإدارة؛ ي�صعر املوظفون بطبيعة احل�ل ب�لتقدير من قبل املنظمة 
مل� يقدمونه. هذه العقلية مفيدة للمنظمة؛ لأن املوظفني �صيكونون 
على ا�صتعداد لبذل جهد اإ�ص�يف دون قلق ب�ص�أن عدم ح�صولهم على 

اأي �صيء يف املق�بل.

�صوق العمل
•  يقدم البتكار ما ل يقدمه الأداء الوظيفي املعتاد..
الدورات  ترى  وكيف  ؟  البتكار  حمفزات  اأهم  ما 

التدريبية املتخ�ص�صة يف البتكار؟
الإدارة  اأبو  اأّلف  وقد  املو�صوع�ت،  اأهم  من  البتك�ر  مو�صوع 
الأعم�ل،  وري�دة  البتك�ر  ال�صهري:  كت�به  دراكر«  »بيرت  احلديثة 
وك�أنه مييل اإىل تعريف البتك�ر مبعن�ه الع�م )التح�صني( ولي�س 
اأهم م�ص�در البتك�ر  الكت�ب  فقط التجديد، وذكر »دراكر« يف 

وهي �صبعة م�ص�در ك�لت�يل: 
� اإن ا�صتثمره�  	 الأحداث غري املتوقعة، وهذه متثل ُفَر�صً

�ص�حبه� اأ�صبحت ابتك�ًرا مفيًدا. 
التع�ر�س  	 وهذا  والنت�ئج،  الفرتا�ص�ت  بني  التع�ر�س 

ُيخرج لن� فكرة اإبداعية مل تكن يف احل�صب�ن.
احتي�ج�ت العمل التي توّلد لن� اأفك�ًرا مل تكن لتظهر لول  	

الحتي�ج واملم�ر�صة. 
يفكر  	 اأن  على  الإن�ص�ن  التي جترب  القط�ع  التغريات يف 

بطريقة خمتلفة ويرى الأمور من زواي� جديدة تنتج عنه� 
فر�س لبتك�رات حديثة. 

هذه امل�ص�در الأربعة تن�ص�أ من داخل املنظمة اأو القط�ع، والثالث 
الت�لية تن�ص�أ من خ�رج املنظمة اأو القط�ع وهي ك�لآتي: 

اأعداد املوظفني  	 التغريات الدميوغرافية، �صواء بزي�دة 
وامل�صتفيدين اأو نق�صهم.

التغريات الإدراكية لدى امل�صتفيد؛ جتعل املنظمة جمربة  	
على التفكري خ�رج النمط املعت�د.

التطّور املعريف، وهو اأ�ص��س البتك�رات التي غريت حي�ة  	
الن��س عرب الت�ريخ. 

والدورات التدريبية متنوعة وخمتلفة، وتعتمد على قدرة املدرب 
وفهمه لالبتك�ر ومه�راته يف نقل املعرفة وتو�صيل املعلومة، و�صوق 
العمل بح�جة ملدربني يدركون معنى البتك�ر ويقدمون مف�هيمه 

بطريقة يفهمه� جميع املتدربني. 

حـــوار

 ،، بيئة العمل اإليجابية ُتشِعر 
الموظفين بالراحة النفسية

 ،، االتصال الشفاف يزيد انتماء 
الموظفين للمنظمة

مفردات ع�صرية
•  �صف لنا رحلة �صدور كتابكم الأخري »قامو�س املوارد 
جديد  من  يقدم  وماذا  والأعمال«،  واملال  الب�صرية 

للمكتبة العربية يف هذا احلقل املعريف املهم؟
علي  ب�لأ�صت�ذ  ب�ت�ص�يل  2019م  �صنة  اأواخر  يف  الفكرة  بداأت 
تخ�ص�صه  بحكم  لغوية؛  قوامي�س  عّدة  ون�صر  �صبق  الذي  العري�س 
يف اللغة الإجنليزية والإدارة واهتم�مه ال�صخ�صي ب�أهمية املفردات 
العلمي  م�صتقبله  وعلى  واملم�ر�س  الدار�س  تطور  على  واأثره� 
من  وقربي  والدكتوراه  امل�ج�صتري  يف  درا�صتي  وبحكم  والعملي. 
�صوق العمل ومعرفتي بح�جة املم�ر�صني يف جم�ل املوارد الب�صرية، 
ومن  اجل�معة،  على  املقبلني  والط�لب�ت  الطلبة  ح�جة  وكذلك 
اأداء  على  تعينهم  التي  واملفردات  للم�صطلح�ت  العمل  �صوق  ثم 
اأعم�لهم وفهمهم مل� يقراأونه من ن�صو�س يف خمتلف الو�ص�ئل؛ لكل 
م� �صبق قررن� �صوًي� اعتم�د منهجية لت�أليف الكت�ب، وذلك ب�تب�ع 
اأ�صهمت يف خروجه بهذا املحتوى اجلديد من  التي  بع�س املع�يري 
حيث تنوع املفردات ووجود اأمثلة تو�صح املعنى املق�صود، وقد انفرد 

الكت�ب بحمد اهلل بعدة مزاي�، منه� على �صبيل املث�ل م� يلي:
مت  حيث  وحديثة؛  ع�صرية  مفرداٍت  على  الق�مو�س  1-يحتوي 
الب�صرية  للموارد  متت  ل  التي  اأو  القدمية  املفردات  ا�صتبع�د 

واملج�لت القريبة له� ب�صلة.
فهمه  ي�صهل  �صي�ق  يف  املفردة  ت�صع  اأمثلة  املفردات  2-ُي�ص�حب 
امل�ل  ع�مل  يف  الكت�بي  اأو  ال�صفهي  ال�صتخدام  �صواء  وا�صتعم�له، 

والأعم�ل.
والخت�ص�رات  املهمة  وامل�صطلح�ت  املفردات  الق�مو�س  3-ي�صمل 
املتداولة التي يحت�جه� مم�ر�صو املوارد الب�صرية واملج�لت القريبة 

لهذا احلقل العملي املهم.
واملتخّرجني حديًث�  اجل�مع�ت  وط�لب�ت  الق�مو�س طالب  4-يزّود 
�صوق  يف  ُيتداول  م�  ب�أهم  املوظفني  من  لغته  لتطوير  يحت�ج  ومن 
العمل من م�صطلح�ت وتراكيب ومفردات اإجنليزية قدمن�ه� بلغة 

ي�صرية وا�صحة خمت�صرة.
امل�ل  ع�مل  يف  اأخرى  مهمة  جوانب  ليغطي  الق�مو�س  5-ميتد 
 � اأي�صً والأعم�ل مل� له� من تداخل وثيق مع املوارد الب�صرية، وهذا 
بدوره ي�صهم يف ات�ص�ع مدارك املم�ر�صني للموارد الب�صرية؛ وذلك 
اأعم�ل  مع  تتق�طع  اإدارية مهمة  وم�صطلح�ت  مبعرفتهم مفردات 
واإدارة  ومبيع�ت  وتقنية  وت�صويق  م�لية  اإدارة  من  الب�صرية  املوارد 

ا�صرتاتيجية وغريه� من الوظ�ئف احليوية للمنظمة.

�صرح �صامخ
الإنتاج  دعم  يف  العامة  الإدارة  معهد  دور  تقيم  كيف    •

العلمي العربي يف جمال الإدارة وفروعها؟
الإجن�زات  من  ح�فل  وت�ريخ  �ص�مخ،  �صرح  الع�مة  الإدارة  معهد 
ب�صمعة  يتمتع  املعهد  عن  ال�ص�در  العلمي  والإنت�ج  واملب�درات، 
مع  التع�ون  �صرف  يل  ك�ن  وقد  ومرّكز.  غزير  وحمتوى  ممت�زة 
بع�س  وراجعت  العلمية  الأبح�ث  بع�س  بتحكيم  قمت  اإذ  املعهد؛ 
ترجم�ت الكتب، ف�ّطلعت على اإجراءات العمل ونزاهة املم�ر�ص�ت. 
فم�  العلم،  يف  جم�ملة  »ل  مبداأ:  �صمن  املعرفة  ينتج  ف�ملعهد 
وم� هو دون ذلك ل  ويوافق عليه،  ُيعتمد  العربية  املكتبة  ت�صتحقه 
�صبيل  وبوزنر«-على  لل«كوزي�س  القي�دة  تعّلم  فكت�ب  للنور«،  يخرج 
واأ�ص�فه  املعهد  وترجمه  القي�دة  علم  يف  الكتب  اأهم  املث�ل-من 

للمكتبة العربية، وك�ن يل �صرف مراجعة ترجمته.
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حسب احصائيات

2021 

اعداد: علي مرزوق الشبلي

نحن والتقنية

الواليات
المتحدة 
األمركية

66%
17%
11%

2%

2.2%

أوربـــــــا

80%
8%
7%
2%

أفــريقــا2%

62%
21%
10%
6%

1.2%

آســيــــا

72%
10%
8%
7%

5%

72%
10%
9%
5%

3%

على 
مستوى 
العـــــــــالم

gs.statcounter.com

اململكة  اتخذتها  التي  الح��رتازي��ة  الإج���راءات  تطلبت 
العربية ال�صعودية ملواجهة وباء كورونا )كوفيد 19(، اأن 
اأو  الفريو�س  بهذا  لالإ�صابة  تعر�س  الذي  ال�صخ�س  يبادر 
العالقة  ذات  اجلهات  اإبالغ  اإىل  م�صابني  ا  اأ�صخا�صً خالط 
هم  من  خا�صة  الأ�صخا�س  بع�س  يعمد  قد  اأنه  غري  ف��ورًا. 
واإخفاء  الف�صاح  عدم  اإىل  اأقل  وعلمي  ثقايف  م�صتوى  يف 
الأ�صخا�س؟  القانون جتاه هوؤلء  املعلومة. فما حكم  هذه 
ال��ع��دوى  ن��ق��ل  ع��ن��د  اجل��زائ��ي��ة  م�صئوليتهم  م���دى  وم���ا 

لغريهم؟  
وجمردة،  عامة  قاعدة  هو  القانون  اأن  بداية  املعلوم  من 
ي�صري على اجلميع دون ا�صتثناء ب�صرف النظر عن ثقافتهم 
اأو م�صتواهم العلمي، ومن ثم ل يعفي اأحد من اللتزام مبا 
هو  الفريو�س  بهذا  امل�صاب  كان  واإذا  به.  اللتزام  ينبغي 
مري�س وت�صتوجب معاملته على اأنه مري�س ولي�س جمرًما، 
اإل اأنه يف مثل هذه احلالة يكون خطًرا على املجتمع الذي 
اأن يتخذ الإجراءات النظامية الكفيلة؛ كي  من م�صلحته 

ل ي�صتخدم امل�صاب مر�صه ك�صالح �صد املجتمع.  
فال ميكن للدولة اأن تقف موقًفا �صلبًيا من ال�صلوك الإجرامي 
لهوؤلء، مع علمهم باإ�صاباتهم بفريو�س كورونا. فال يقومون 
بعزل اأنف�صهم يف املنزل، اأو الذهاب اإىل امل�صت�صفى حلجرهم 
�صحيًا، اأو التزامهم بالتدابري والإجراءات الوقائية التي 
تفر�صها اجلهات ال�صحية املخت�صة حلماية اأنف�صهم واإنقاذ 

الآخرين من هذه الإ�صابة.
مل  ال��ذي  لل�صخ�س  اجلنائية  امل�صوؤولية  ترتتب  وعليه 
عمدية؛  جرمية  عن  كورونا  بفريو�س  اإ�صابته  عن  يف�صح 
اإىل  يذهب  اأو  انفرادًيا  املنزل  يف  نف�صه  بعزل  يقم  مل  اإذا 
امل�صت�صفى للحجر ال�صحي ليتلقي العناية الطبية الالزمة. 
اأو  ي�صافحهم،  ك��اأن  الآخ��ري��ن،  خمالطته  ح��ال  يف  اإن��ه  اإذ 
ي�صتخدم اأدواتهم، اأو ي�صاركهم يف الطعام وال�صراب؛ يكون 
قد اأحلق ال�صرر بهم بنقل العدوى لهم، وقد يكون املجني 
عليه �صعيف املناعة ول ي�صتطيع مقاومة الفريو�س ب�صبب 
الوفاة  هي  النتيجة  فتكون  ال�صحي؛  و�صعه  اأو  �صنه  ِكرب 
ال�صخ�س  هذا  م�صئولية  دون  يحول  ول  الأعم.  الغالب  يف 
من  لأنه  الآخرين.  بقتل  اجلنائي  الق�صد  لديه  ينتفي  اأن 
اإ�صابته  يقيًنا  يعلم  وه��و  بهم  بالختالط  قيامه  خ��الل 

المسؤولية القانونية 
لعدم اإلفصاح 

عن اإلصابة
 بكورونا 

أنظمة ولوائح

د.أحمد مخلوف
عضو هيئة التدريب

قطاع القانون
معهد اإلدارة العامة

ما  وه��ذا  النتيجة،  هذه  مثل  توقع  قد  يكون  بالفريو�س؛ 
ي�صمى يف القانون ب�الق�صد الحتمايل. )*(

اأما فيما يتعلق مب�صئولية الطبيب اأو املمار�س ال�صحي، فقد 
امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  ال�صحية  املهن  مزاولة  نظام  األزم 
املادة احلادية  رقم )م/59( وتاريخ 4/ 11/ 1426ه� يف 
ع�صر، اأن يبلغ املمار�س ال�صحي فور معاينته ملري�س م�صتبه 
يف اإ�صابته مبر�س معٍد )ومن ذلك فريو�س كورونا( اجلهات 
التنفيذية  الالئحة  وبينت  املخت�صة.  وال�صحية  الأمنية 
للمادة املذكورة اأن على املمار�س ال�صحي اللتزام مبا ي�صدر 
من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن الأمرا�س املعدية، 
خالل  من  اأو  مبا�صرة  املخت�صة  للجهات  التبليغ  يتم  واأن 

املن�صاأة التي يتبع لها املمار�س ال�صحي. 
ويخ�صع املمار�س ال�صحي حال اإخالله بهذا اللتزام -كما 
جزائية  املذكور-لعقوبة  النظام  من   28 امل��ادة  اأو�صحت 
ت�صل اإىل ال�صجن مدة ل تتجاوز �صتة اأ�صهر وغرامة مالية 
ل تزيد عن )100( األف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، 
ف�صال عن العقوبات التاأديبية التي اأ�صارت اإليها املادة 32، 
والتي قد ت�صل اإىل اإلغاء الرتخي�س مبزاولة املهنة و�صطب 

ال�صم من �صجل املرخ�س لهم.
تكفي  ل  اأن��ه��ا  اإل  القانونية،  الن�صو�س  اأهمية  ورغ���م 
لبع�س  الأخالقية  غري  املمار�صات  جميع  ملواجهة  وحدها 
وال�صمري  الأخالق  مبادئ  ت�صود  اأن  فيفرت�س  ال�صخا�س. 
ويبقى  الوباء.   هذا  خطورة  من  للحد  املجتمع؛  يف  احلي 
للح�صارة  وع��ن��واًن��ا  ل��ل��ذات  اح��رتاًم��ا  بالقانون  الل��ت��زام 
والتقدم الذي يحقق امل�صلحة العامة. وهذه دعوة لأبناء 
اللتزام  بف�صيلة  للتحلي  والزائرين  واملقيمني  الوطن 
بالقانون، �صائاًل اهلل عز وجل اأن يحفظ هذا الوطن واأُمتنا 

العربية والإ�صالمية والب�صرية جمعاء من كل �صر.

الغري  اإىل  كورون�  فريو�س  ينقل  الذي  ال�صخ�س  بخالف  وهذا   )*(
وهو ل يعلم اأو يت�أكد اأنه م�ص�ب؛ ب�صبب عدم ظهور اأية اأعرا�س عليه 
كونه يتمتع ب�صحة جيدة ومبن�عة قوية ي�صتطيع من خالله� مق�ومة 
ف�إن  الغري  اإىل  الفريو�س  نقل  مت  اإذا  ال�صورة  هذه  ويف  الفريو�س، 
امل�ص�ب الن�قل للعدوى ل ي�ص�أل جزائيً� لنتف�ء الق�صد واخلط�أ لديه.

أكثر وسائل
 التواصل رواجـــــــًا
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حلول لرفع مستوى الخدمات المقدمة

مــاذا تعرف
 عــــن

»المتــاجر 
المظلــمة«؟

ما مفهوم املتاجر املظلمة؟ وما دورها يف 
تن�صيط التجارة الإلكرتونية يف اململكة وفتح اآفاق 
جديدة للت�صويق الرقمي وحت�صني جتربة العمالء 
التقرير  يف  املنتجات؟  على  ح�صولهم  وت�صهيل 
بداأت  التي  املظلمة«  »املتاجر  على  نتعرف  التايل 
بعد  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  والتو�صع  النت�صار  يف 

جائحة كورونا.

ترند

اأمانة الريا�س
 DARK اأ�صدرت اأم�نة منطقة الري��س اأول رخ�صة مت�جر بنظ�م
STORE لإن�ص�ء اأكرب مركز ت�صوق اإلكرتوين يف اململكة. واأ�ص�رت 
الأم�نة اإىل اأن ذلك ي�أتي حتقيًق� مل�صتهدف املدينة الذكية ودعًم� 
الدعم  و�صمن  اللوج�صتية،  واخلللدملل�ت  الإلللكللرتونلليللة  للتج�رة 
الغذائية  املنتج�ت  على  املتزايد  للطلب  ومواكبة  تقدمه،  الللذي 

وال�صتهالكية عرب الإنرتنت. 
جائحة كورونا

وفقً� لتقرير ل�صركة "اأو�صن اأك�س" لال�صت�ص�رات الإدارية عن املت�جر 
اأو املخ�زن املظلمة، فقد اأ�صهمت ج�ئحة كورون� منذ بدايته� يف ع�م 
الكثري على  الإلكرتونية؛ لعتم�د  املت�جر  انت�ص�ر فكرة  2020م يف 
ق�ص�ء احتي�ج�تهم عرب الإنرتنت. وبرزت اأهمية خدم�ت التو�صيل 
اللوج�صتية؛ مم� جعل العديد من اأ�صح�ب املت�جر يقومون بتوفري 
وتطوير خدم�ت اإلكرتونية كبديل جت�ري ب�صبب اإجراءات التب�عد 
الجتم�عي، وذلك للحد من عدد املت�صوقني ب�لداخل، ف�خلوف من 

الإ�ص�بة ب�لعدوى يعد �صببً� ك�فيً� لتف�صيل الت�صوق عرب الإنرتنت.
حم�ولة  اإىل  امل�صتهلك  �صلوك  يف  التغري  اأدى  فقد  للتقرير؛  ووفقً� 
اأ�صح�ب املت�جر  اإيج�د حلول لرفع م�صتوى اخلدم�ت املقدمة من 
الإلكرتونية لتتم��صى مع توقع�ت امل�صتهلكني، ومن اأهم هذه احللول 
لأ�صح�ب  متك�ملة  حلول  تقدمي  ت�صهم يف  التي  املظلمة"  "املخ�زن 

يف  املت�ص�رع  النمو  ملواكبة  معً�؛  وامل�صتهلكني  الإلكرتونية  املت�جر 
الطلب�ت وجودة اخلدم�ت عرب الإنرتنت.

فعلي  وجللود  له�  خملل�زن  ب�أنه�  املظلمة  املخ�زن  التقرير  ويعّرف 
ولي�صت مت�حة للجمهور )حتول املتجر من بيع مب��صر وتقليدي اإىل 
مركز تعبئة وتو�صيل(؛ ويتم تنظيمه تلبية لحتي�ج�ت الت�صوق عرب 
الإنرتنت، وميكن للعميل الطلب عرب برامج التو�صيل اللوج�صتية. 
وعلى الرغم من اأن املخ�زن املظلمة ك�نت حاًل ذكيً� اأثن�ء ج�ئحة 
اململكة  يف  �ص�ئعة  فهي  جديدًا،  مفهومً�  لي�صت  اأنه�  اإل  كورون�، 

املتحدة وفرن�ص� وال�صني ودول اأخرى حول الع�مل. 

�صين�صربي" و"تي�صكو"
انطالق  اأن  اإىل  "اأرق�م"  املتخ�ص�س  القت�ص�دي  املوقع  ي�صري 
ع�م  مرة  لأول  امل�صطلح  وظهر  اأوروبللل�،  يف  ك�ن  املظلمة  املت�جر 
2009 يف اململكة املتحدة، والتي ت�صهد من�ف�صة �صر�صة بني �صال�صل 

جتزئة البق�لة وعلى راأ�صه� "�صين�صربي" و"تي�صكو".
ووفقً� لل"اأرق�م"، ف�إن مت�جر البق�لة املظلمة اأو املخ�زن املظلمة اأو 
يقت�صر  والذي  نف�صه،  للمفهوم  ت�صمي�ت  كله�  "دوت كوم"،  مراكز 
ت�صفح  بعد  الإنرتنت،  عرب  الطلب  اإجراء  على  امل�صتهلك  دور  فيه 
التي  التقليدية  الت�صوق  لعملية  كبديل  املتوافرة  املنتج�ت  ق�ئمة 

حتت�ج اإىل التجول كثرًيا. 
املت�جر  الللداخللل  مللن  ت�صبه  والللتللي  املظلمة،  البق�لة  مت�جر  ويف 
اأو  املن�صة  عرب  طلبه  امل�صتهلك  يوؤكد  وبعدم�  مت�ًم�،  التقليدية 
املوقع الإلكرتوين اخل��س ب�ملتجر، يتوىل اأحد الع�ملني جمع ال�صلع 
وداخل  املختلفة.  الأق�ص�م  الأرفف يف  املطلوبة من على  واملنتج�ت 
متجر البق�لة املظلم، يبدو امل�صهد اأ�صبه بعملية الت�صوق املعهودة يف 
املراكز التج�رية الع�دية. اأ�صخ��س يتجولون هن� وهن�ك، ويدفعون 
املت�صوقني  جميع  اأن  بيد  الطلب�ت،  جلمع  اأم�مهم  الت�صوق  عرب�ت 

يرتدون زًي� موحًدا وهم من الع�ملني لدى املتجر.
وي�صتطرد موقع "اأرق�م"، مبجرد النته�ء من جتميع طلب م�، يتم 
�صيكون  حيث  املنزل،  اإىل  التو�صيل  وهي  الت�لية،  للمرحلة  انتق�له 
على امل�صتهلك ال�صداد وت�صلم طلبه، ول ح�جة لذكر اأن عملية الدفع 
قد تتم عن طريق العديد من و�ص�ئل الدفع الإلكرتوين اأو حتى نقًدا.
لأنه� مت�جر غري  املظلمة"  البق�لة  "مت�جر  الت�صمية   وج�ءت هذه 
عرب  اإل  منتج�ته�  تبيع  اأو  طلب�ت  تتلقى  ول  الع�مة  اأملل�م  مفتوحة 
الإلكرتونية  املواقع  اأو  خ��صة  من�صة  ب��صتخدام  �صواء  الإنرتنت، 

الت�بعة للمت�جر.
مراكز توزيع

املعيبد  امل�ص�ريع حممد  واإدارة  الإمداد  �صال�صل  وي�صري اخلبري يف 
اإىل اأن املخ�زن املظلمة هي م�صتودع�ت اأو مراكز توزيع تقدم خدمة 

،،  متاجر تقدم الخدمة عبر 
التسوق اإللكتروني

،،  من هو المتسوق الخفي 
الشخصي؟

إعداد/ د.سامح الشريف
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تتميز  للعمالء.  مفتوحة  ولي�صت  الإلكرتوين  الت�صوق  عرب  للب�ئعني 
الطلب  عملية  يف  الإلللكللرتوين  الت�صوق  عرب  الب�ئعني  تخدم  ب�أنه� 
التو�صيل  ملوظف  الو�صول  �صهلة  مواقع  يف  للمنتج�ت  والتجميع 
اآلية  تكون  العملية  اأن  كذلك  وامليزة  العمالء،  مواقع  من  وقريبة 
توفر  حتديث  وكذلك  وال�صرعة،  اجلودة  ترتفع  وب�لت�يل  ب�لك�مل؛ 

املنتج�ت فعليً� يف امل�صتودع�ت اأو مراكز التوزيع.
اإدارة  حت�صني  يف  ت�صهم  املظلمة  املخ�زن  اأن  اإىل  الإ�ص�رة  وجتدر 
�صل�صلة الإمداد من خالل م� يلي: تخفي�س التك�ليف حيث �صتوفر 
على  التوزيع  مركز  اأو  للم�صتودع  والت�صغيل  التخزين  تك�ليف 
والعميل  الب�ئع  لللدى  املخزون  لكمية  اأ�صرع  وحتديث  املنظم�ت، 
وب�لت�يل حت�صني عملية التخطيط وجتربة العميل، وتواجد املراكز 
التو�صيل،  عملية  يف  الوقت  تخفي�س  وب�لت�يل  العميل  موقع  قرب 
اخلدمة  ملقدم  ال�ص�عة  مللدار  على  تقدميه�  يتم  ف�خلدمة  كذلك 

وب�لت�يل هن�ك مرونة اأكرب يف تنفيذ الطلب�ت.

24 �صاعة
�صعود  الإلكرتونية،  التج�رة  برامج  اإدارة  يف  اخلبري  اأو�صح  وقد 
وبدون  ب�لك�مل  موؤمتتة  تكون  قد  امل�صتودع�ت  هذه  اأن  احل�صني، 
التعبئة  واأجللهللزة  ب�لك�مريات  ومللزودة  ب�صرية،  عم�لة  ا�صتخدام 
الطلب�ت  وت�صليم  تنفيذ  �صرعة  هو  وال�صبب  واملل�صق�ت؛  والتغليف 
عرب الإنرتنت ب�صكل خ��س. واأ�ص�ف احل�صني: اإن هذه املخ�زن التي 
واأحزمة  ورافع�ت  اآلية  واأجهزة  مبعدات  تعمل  العمالء  يرت�ده�  ل 
املخ�زن  هذه  اأن  اإىل  لفًت�  املخ�زن،  م�ص�حة  ح�صب  وذلك  ن�قلة، 
تعترب من�فذ بيع ب�لتجزئة، اأو حتديًدا هي مركز توزيع خم�ص�س 
جتميع  نقطة  ومتثل  العمالء،  يرت�ده  ل  الإلكرتونية  للتج�رة  فقط 
من  القريبة  اأو  املج�ورة  الأحي�ء  على  توزيعه�  ثم  ومن  الطلب�ت 
وا�صتقب�ل  املتجر  من�صة  خللالل  من  املظلم،  امل�صتودع  اأو  املتجر 
ثم  التوجيه،  للطلب�ت،  املللعلل�جلللة  وعملي�ت  الطلب�ت  واخللتلليلل�ر 
التخطيط والتجميع ويتم من خالل موظفي املخزن، وهوؤلء يطلق 
عليهم "املت�صوق اخلفي اأو املت�صوق ال�صخ�صي" الذي مهمته جتميع 
الطلب�ت يف طلب واحد وجتهيزه� لل�صحن، وع�دة يكون العمل يف 
هذه املخ�زن على مدار 24 �ص�عة، حيث يعتمد العمل يف املق�م الأول 

على التقنية الإلكرتونية. 

،،  بديل تجاري إلكتروني 
يعمل على مدار الساعة

ت�صكل ال�صغوط جزًءا ل يتجزاأ من حي�ة كل فرد يف املجتمع، وت�أتي �صغوط�ت العمل مقرتنًة 

العمل،  يخ�س  فيم�  الأ�صخ��س.  حي�ة  يف  لل�صغوط  م�صدرين  ك�أكرب  الع�ئلية  ب�ل�صغوط�ت 

هن�ك عدة بواعث وم�صبب�ت لل�صغوط على املوظفني ميكن ت�صنيفه� ح�صب الآتي: م�ص�در 

�صغوط�ت ذات عالقة ب�ملوظف، م�ص�در ذات عالقة ب�لوظيفة، وم�ص�در ذات عالقة ب�ملنظمة.

يك�د ي�صتحيل على الفرد مًن� اأن يخلق ح�جًزا نف�صًي� يف�صل بني حي�ته خ�رج العمل وداخل 

اأو  �صديق،  اأو  قريب،  وفلل�ة  مثل  والع�ئلية،  ال�صخ�صية  ال�صغوط�ت  تللرتك  ولذلك  العمل؛ 

املوظف  نف�صية  على  اأثره�  غريه�،  اأو  ع�ئلته،  اأفللراد  اأحد  اأو  الفرد  ت�صيب  التي  الأمرا�س 

لي�س  اأمللوًرا  ب�ملوظف  العالقة  ذات  العمل  �صغوط�ت  ت�صمل  قد  فيم�  العمل.  داخللل  واأدائلله 

تخت�س  الوظيفية.  الفرد  حي�ة  على  ال�صلبي  ت�أثريه�  ت�صتجلب  لكنه�  ب�لعمل  عالقة  له� 

مك�ن  مثل  املللوظللف،  بعمل  مب��صرة  عالقة  له�  بلل�أمللور  ب�لوظيفية  العالقة  ذات  ال�صغوط 

م�ص�در  تقت�صر  ول  العمل.  تعقيد  اأو  و�صعوبة  ومللديللره،  زمللالئلله  مللع  وعالقته  العمل، 

وال�صراع�ت  املف�جئة،  والتغيريات  ال�صف�فية،  غي�ب  ت�صبب  بللل  ذلللك،  على  ال�صغوط 

الأخلللرى. ال�صغوط�ت  اأنلللواع  عللن  املللوظللف  على  تلل�أثللريهلل�  يقل  ل  �صغوط�ت  التنظيمية؛ 

ولأن �صغوط�ت العمل توؤثر على اأداء وانت�جية املوظف؛ ت�أخذ املنظم�ت والقي�دات الن�جحة 

اأو  ال�صغوط  اإدارة  وتعترب  املوظفني.  ت�صيب  التي  ال�صغوط  مع�جلة  م�ص�ألة  اعتب�ره�  يف 

الب�صرية  املوارد  اإدارات  اهتم�م  حمط  املوظفني  ت�صيب  التي  العمل  �صغوط�ت  مع  التع�مل 

النج�ح  فر�س  ومتنحهم  الرخ�ء  ملوظفيه�  حتقق  عمل  بيئة  و�صم�ن  بن�ء  اإىل  تهدف  التي 

فّع�لة،  تنظيمية  ثق�فة  بخلق  وملللروًرا  الوظ�ئف،  وتو�صيف  حتليل  من  بدايًة  واملن�ف�صة. 

امل�ص�همة  للمنظم�ت  وميكن  للموظفني.  والنف�صي  املعنوي  الدعم  فر�س  بتوفري  ونه�يًة 

رع�ية  برامج  توفري  ويعترب  ن�صوئه�.  دون  احلللول  حتى  اأو  ال�صغوط  تخفيف  يف  احلقيقية 

م�صتوى  لتح�صني  تهدف  التي   "Wellness Programs" بل  تعرف  متخ�ص�صة 

العمل. �صغوط  مع  للتع�مل  ال�ص�ئعة  التنظيمية  املم�ر�ص�ت  اأحد  للموظفني  والرف�ه  الع�فية 

أ.عبدالرحمن عبدالله مسعد

عضو هيئة تدريب
 قطاع السلوك التنظيمي

معهد االدارة العامة

دور المنظمات في إدارة 
ضغوطات العمل

مقــــالترند

العدد 179 - شوال - 1442هـ26



29العدد 179 - شوال - 1442هـ28 العدد 179 - شوال - 1442هـ

يعترب العتم�د امل�صتندي �صم�ًن� مهًم� للم�صتورد وامل�صدر، خ��صًة مع التب�دلت التج�رية الدولية، وهو 
من اأ�صك�ل ت�أمني الدفع من موؤ�ص�صة م�لية اأو طرف اآخر معتمد يف املع�ملة؛ نظًرا لأهميته ولختالف 
امل�صتندي عدة  العتم�د  اإليه من م�صتفيد لآخر. فقد ظهر خلط�ب�ت  البالد واحل�جة  القوانني بني 

اأنواع، كخط�ب�ت العتم�د التج�رية، واخلط�ب�ت اجل�هزة، والق�بلة لالإلغ�ء، وغريه� من الأنواع. 
وع�دًة م� تكون التكلفة التي يتحمله� امل�صتورد لإ�صدار اعتم�د جت�ري م�صتندي جزًءا ب�صيًط� من تكلفة 
ت�صوية  ويتم  �صفر؛  هي  امل�صدر  يتحمله�  التي  التكلفة  اإن  حيث  امل�صتندي.  البنكي  العتم�د  خط�ب 
الئتم�ن التج�ري امل�صتندي ب��صتخدام ال�صجالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت بدًل من الورق. وهو يتبع 
اإر�ص�دات الأعراف واملم�ر�ص�ت املوحدة ال�ص�درة عن غرفة التج�رة الدولية )ICC( كبنك.  نف�س 

كذلك يعترب �صريًع� ومنخف�س التكلفة واآمًن� واإلكرتونًي� مت�ًم�.
ولكن، كيف يعمل الئتم�ن التج�ري امل�صتندي؟

يتفق الب�ئع وامل�صرتي على مع�ملة جت�رية حمددة ب�أمر �صراء لل�صلع واخلدم�ت بني الطرفني. فيتم 
اإ�صدار الئتم�ن التج�ري امل�صتندي كطريقة دفع تدعم اأمر ال�صراء مع �صروط واأحك�م الدفع.

من ميكنه اإ�صدار اعتم�د جت�ري م�صتندي؟
اأداة م�لية، بل  اأخرى ا�صدار اعتم�د جت�ري م�صتندي. فهو لي�س  ميكن لأي �صركة تت�جر مع �صركة 

تعليم�ت. 
فوائد ا�صتخدام العتم�د التج�ري امل�صتندي: 

ي�صتخدم العتم�د التج�ري امل�صتندي ال�صجالت الإلكرتونية بدًل من امل�صتندات الورقية خالل دق�ئق، 
وميكن اإ�صداره والتف�و�س ب�ص�أنه من خالل من�ص�ت التج�رة الإلكرتونية عرب الإنرتنت. وتتوفر اأموال 
)الب�ئع( امل�صتفيد منه مع �صركة �صم�ن دولية ت�بعة لطرف ث�لث مبوجب عقد مع امل�صرتي )مقدم 
الطلب(. ول يحمل اأي تكلفة على امل�صتفيد )امل�صدر(. ويدعم العتم�د التج�ري امل�صتندي من�ص�ت 
 )Starlink( والإنرتنت الع�ملي )Zoom( التج�رة الإلكرتونية عرب الإنرتنت ب��صتخدام الفيديو

والقواعد الإلكرتونية لغرفة التج�رة الدولية 
عيوب ا�صتخدام العتم�د التج�ري امل�صتندي: 

وب�لرغم من مزاي�ه؛ اإل اأنه م� زال غري معروف على نط�ق وا�صع. ول يدرك امل�صرتون والب�ئعون اأن 
هذه اخلدمة مت�حة لال�صتخدام. ويتطلب العتم�د التج�ري امل�صتندي عملة ليتم اإيداعه� لدى �صركة 

�صم�ن دولية. ويتطلب ال�صف�فية والتحقيق )حتقيق�ت العن�ية الواجبة( جلميع مب�دئ املع�ملة.
وخت�ًم�، ميكن ا�صتخدام الئتم�ن التج�ري امل�صتندي يف 10% من التج�رة الع�ملية غري املدعومة ب�أداة 
اإلغ�ء وجود الو�صط�ء بني امل�صرتين والب�ئعني الدوليني.  وبوا�صطته �صيدير  حت�صيل.  ومبوجبه يتم 
امل�صرتون والب�ئعون وظ�ئف الئتم�ن والتح�صيل اخل��صة بتمويلهم التج�ري ب�أنف�صهم. وبحلول نه�ية 
العري�س،  النط�ق  ذو  ال�صن�عي  القمر  الع�ملي  الإنرتنت  هو  اجلديد  الواقع  �صيكون  2021م،  ع�م 
ل�صرك�ت  الع�ملية  القدرة  �صتوفر  التقني�ت  هذه  اأن  اإىل  هن�  ونلفت  ZOOM؛  الع�ملي  والفيديو 
ال�صترياد والت�صدير لإ�صدار املدفوع�ت التج�رية امل�صتندية )التح�صيالت( والعتم�دات التج�رية 
واإيداعه� وتقدميه� والتف�و�س ب�ص�أنه� ومع�جلته� دون م�ص�رف ب )100  امل�صتندية )العتم�دات( 

ث�نية(. 

هل االعتماد التجاري اإللكتروني 
بدياًل لخطابات االعتماد؟

مقــــال

د.محمد حيدر محيالن 
عضو هيئة التدريب
قطاع إدارة المواد

معهد االدارة العامة

 كتــاب جديـــد
لـمعـهـد اإلدارة العــامـة 

يتناول تصميمها وتطبيقها

نظم قواعد البيانات 
العالقية

إصدار جديد

ــم �لــتــخــ�ــســ�ــســات و�ملـــجـــالت  ــد �أهــ نــظــم قـــو�عـــد �لــبــيــانــات �أحــ
�خلدمية  �سيما  ول  �ملــنــظــمــات،  كــافــة  يف  و�لعملية  �لعلمية 
�ملنظمات  �إىل  �إ�سافة  و�ملكتبات،  و�ل�سحة،  كالتعليم،  منها، 
�لقــتــ�ــســاديــة و�ملــالــيــة و�لــتــجــاريــة، كــالــبــنــوك، و�أ�ـــســـو�ق �ملــال، 
حفظ  مع  تتعامل  �لتي  �لنظم  هــذه  �لإلكرتونية.  و�لتجارة 
�ملنظمات  هــذه  حتر�س  �لتي  �لبيانات  ومعاجلة  و��ــســرتجــاع 
�أهم  �أحــد  تعد  �لتي  للمعلومات  �لأ�سا�سية  �ملــادة  لأنها  عليها 
مو�رد تلك �ملنظمات. ولذلك فاإن �هتمام �لباحثني و�خلرب�ء 
يف  مهًما  �حــتــيــاًجــا  يلبي  و�مل�ستقبلي  �لع�سري  �ملــجــال  بــهــذ� 
م�سرية �ملنظمات �ملختلفة، وي�سهم يف تطور جمتمعاتها. وبناء 
على ذلك فقد �أ�سدر معهد �لإد�رة �لعامة �لطبعة �لثانية من 
كتاب "ت�سميم وتطبيق نظم قو�عد �لبيانات �لعالقية"، من 

تاأليف �أ.د/يو�سف بن جا�سم �لهميلي.
ف�سول   9 ويــ�ــســم  �سفحة،   628 �لــكــتــاب  �سفحات  عـــدد  تبلغ 
نظم  "تطوير  عن  �لأول  بالف�سل  �ملوؤلف  ي�ستهلها  متنوعة. 
�ملعلومات"، في�ستعر�س من خالله ميز�ت �لنظم �لتطبيقية 
و�سرًد�  �لبيانات،  قو�عد  ونظم  �لبيانات،  قو�عد  على  �ملبنية 
بيانات  "منذجة  �لثاين  �لف�سل  ويتناول  لتطورها.  تاريخًيا 
�ملنظمة"، فيناق�س منذجة �لبيانات وقو�عد �لعمل با�ستخد�م 
ويركز  تطبيقية.  وحــالــة  و�لــعــالقــات،  �ملفاهيمية،  �لنمذجة 

�لف�سل �لثالث على "منوذج كينونة-عالقة �ملطور"، فيو�سح 
كاًل من �لأنو�ع �لرئي�سية و�لفرعية يف هذ� �لنموذج، مع حالة 
ولغاته  �لعالقي  "�لنموذج  �لــر�بــع  �لف�سل  ويــقــدم  در��ــســيــة. 
بالتف�سيل،  �لــنــمــوذج  هــذ�  على  �ل�سوء  في�سلط  �لر�سمية"، 

و�جلرب �لعالقي، و�حل�ساب �لعالقي، و�أمثلة عليهما.
�ملنطقي لنظم  "�لت�سميم  �إىل  �لف�سل �خلام�س فيتطرق  �أما 
�لنموذج  مــن  �لتحويل  فــيــربز  �لعالقية"،  �لــبــيــانــات  قــو�عــد 
�ملفاهيمي �إىل �لنموذج �لعالقي، �إ�سافة �إىل �لت�سميم �ملنطقي 
"تطبيع  �إىل  �لــ�ــســاد�ــس  �لف�سل  ويــلــفــت  �لــدر��ــســيــة.  للحالة 
�لعالقات و�لت�سميم �ملادي لقو�عد �لبيانات �لعالقية"، مبيًنا 
�ملق�سود بكل من: �لتطبيع، و�لت�سميم �ملادي لقو�عد �لبيانات 
�لعالقية. وي�سحبنا �أ.د.�لهميلي يف جز�أين بالف�سلني �ل�سابع 
بالتف�سيل  فيتناول  �لبنائية"،  �ل�ستف�سار  "لغة  �إىل  و�لثامن 
ــاًل مــن لــغــتــي: تــعــريــف �لــبــيــانــات، ومــعــاجلــتــهــا، و�لــ�ــســرب  كـ
�لكرتيزي وربط �جلد�ول يف تعليمة �لختيار، و�ل�ستف�سار�ت 
�لإ�سافة و�حلذف و�لتحديث، و�لدو�ل،  �ملتد�خلة، وتعليمات 
�لتا�سع  �لــفــ�ــســل  يــطــرح  بينما  �لــبــيــانــات.  يف  �لــتــحــكــم  ولــغــة 
كاملعامالت،  �لبيانات"،  قو�عد  نظم  يف  متقدمة  "مو�سوعات 

وقو�عد �لبينات �ل�سيئية، وقو�عد �لبيانات �ملوزعة.
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الصفحة الذكية

Investopedia.com

إعداد/ أ.علي الشبلي

تأسست عام 1997 لتعمل في توزيع أقراص DDD  عبر البريد
وانطلقت بعد تغيير مجالها الى اإلنتاج السينمائي 
والتلفزيوني والبث عبر التطبيقات الى المشتركين 
العالم مستوى  على  األولى  الشركة  لتصبح 

نعرفها كأماكن ترفيه ولكنها الى جانب ذلك تقوم 
متاجر  وتمتلك  والتلفزيوني  السينمائي  باإلنتاج 
العام 2019  التجارية. أطلقت في  خاصة بعالمتها 
خدمة ديزني بلس وهي خدمات ترفيه تشمل برامج 
وعروض تلفزيونية وعروض كالسيكية خاصة بها.

بأميركا،  فيالدلفيا  في   1963 العام  في  تأسست 
وتمتلك  الكيبل  عبر  االتصال  خدمات  تقدم 
الكابل  خطوط  عبر  محلية  تلفزيونية  محطات 
جانب  الى   NBC مثل  شهيرة  محطات  وتمتلك 
اإلنتاج التلفزيوني واالتصاالت واألفالم واإلنترنت.

ولكنها  هاتفية  خدمات  شركة  بأنها  اشتهرت 
مثل   التلفزيونية،  المحطات  أهم  تمتلك  اآلن 
CNN و TNT وغيرهما. كما تمتلك أشهر خدمات 
Direct Tv:أمريكا في  الفضائي  التلفزيون 

مع استحواذها على شركة اإلنتاج تايم وورنر عام 
2015؛  أصبحت شارتر من عمالقة شركات الميديا الى 
جانب خدمات االنترنت والكيبل واإلنتاج التلفزيوني 
والسينمائي، وتمتلك أكثر من 26 مليون مشترك.

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

234

220

209

203

130

أقـــــــوى 
شركات اإلعالم واالتصال

https://www.investopedia.com/stock-analysis/021815/worlds-top-ten-media-companies-dis-cmcsa-fox.aspx
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تـــقرير

بعيدة  مازالت  "الروبوت"  املدير  فكرة  اأن  تعتقد  رمبا 
ا�صتحياء.  وعلى  نادر  ب�صكل  تطبيقها  يتم  اأو  عنك، 
�صحيًحا؛  لي�س  هذا  اعتقادك  اأن  اأخربك  اأن  يل  فا�صمح 
واأ�صبح  مذهل  ب�صكل  "الروبوتات"  جمال  تطور  فقد 
التخ�ص�صات  اأهم  واأحد  امل�صتقبل  جمالت  اأهم  اأحد 
املطلوبة يف �صوق العمل، اإ�صافة اإىل اأن تطبيقات الذكاء 
ال�صطناعي يف الإدارة اأ�صبحت ملمو�صة وب�صكل متزايد 
اأ�صبحنا  اإننا  بقولنا  مبالغني  نكون  ولن  لآخر.  يوم  من 
والتطبيقات،  الروبوتات  هذه  مثل  من  الأوامر  نتلقى 
فمثاًل نحن يومًيا نلتزم باأوامر اإ�صارة املرور الإلكرتونية 
ال�صتجابة  على  ال�صيارات  قائدي  ت�صمح/وجترب  التي 
�صوارعنا. كذلك  املرور يف  يتعلق بتنظيم حركة  ما  لكل 
لي�س  التي  "اأوبر"  مثل  الأجرة  �صائقي  �صركات  اأن  جند 
خالل  من  التعليمات  يتلقون  ب�صري"،  "مدير  ل�صائقيها 
يكون  اأن  تقبل  فهل  املحمولة.  اأجهزتهم  على  "تطبيق" 

وما  معه؟  �صتتعامل  وكيف  "روبوت"؟  العمل  يف  مديرك 
تقييمك له؟ يف هذا التقرير �صنجيب على هذه الأ�صئلة.

يوفر فرصًا جديدة وال مكان لإلنسانية 

هل تقبل مديرك 

»روبــــــوت«؟
إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

تطور وخماوف وقلق
�أّي  �أكرث تعقيًد� من  �لروبوتات  �لعامل ظهور جيل من  ي�سهد 
وقت م�سى، و��ستخد�مها يف كافة جمالت �حلياة، كال�سناعة، 
�ملجالت.  من  وغريها  �لب�سر،  وم�ساعدة  و�لأمـــن،  و�ل�سحة، 
�إد�رة  �لــروبــوتــات يف  �إىل  وقــد عـــززت جائحة كــورونــا �حلــاجــة 
�ل�سني و�لهند.  كــل مــن  ــات، وكــان خــري مثال لذلك يف  �لأزمــ
�لذكاء  وتطبيقات  "�لروبوتات"  �أن  "�لعرب"  �سحيفة  وتوؤكد 
�ل�سطناعي حتتل مكاًنا بارًز� يف �إد�رة �ل�سركات �لعاملية، �أمثال 
ما  وهــو  وفي�سبوك؛  بابا،  وعلي  ونتفليك�س،  وغوغل،  �أمـــازون، 
يثري تنامي �ملخاوف و�لقلق �إز�ء تغول �سلطات هذه �لروبوتات 
�لب�سريني،  للمديرين  �ملخولة  �ل�سالحيات  على  و�لتطبيقات 
�أن  يــرون  �لــذيــن  �لتنفيذيني  �ملــديــريــن  ــا خمــاوف  �أيــ�ــسً ويثري 

�لب�ساط بد�أ ُي�سحب من حتت �أقد�مهم ل�ساحلها. 
من  �أرخ�س  �أ�سبحت  "�لروبوتات"  �إن   "CNN" موقع  وي�سيف 
�إىل �نخفا�س  �لعديد من �لعاملني �لب�سر، ويعود ذلك جزئياً 
�لــعــامــني 2011  �لــتــقــنــيــات. فــبــني  تــقــدم  تــكــالــيــف �لآلت مـــع 
بن�سبة  روبــوت  لكل  �لــوحــدة  �سعر  متو�سط  �نخف�س  و2016م، 
ذلك،  �إىل  بالإ�سافة  �إيكونوميك�س".  لـ"�أوك�سفورد  وفقاً   ،%11
باتت "�لروبوتات" قادرة على �إمتام عمليات �أكرث تطوًر� و�لعمل 
يف جمالت �أكرث تنوًعا، ف�ساًل عن �رتفاع �لطلب يف �ل�سوق على 

�ل�سلع �مل�سنعة.
امل�صتقبل لل�"روبوت"

"�أور�كل"  �سركة  �أجــرتــهــا  در��ــســة  �أن  "�جلزيرة"  مــوقــع  يــذكــر 
يف  �ملتخ�س�سة  بال�س"  وورك  "فيوت�سر  �سركة  مع  �لأمريكية 
يثقون يف  �ملوظفني  �أن  ك�سفت  �مل�ستقبلية،  �لعمل  بيئة  تطوير 
�لدر��سة  و�سملت  �لب�سري.  �ملدير  من  �أكرث  "�لروبوت"  �ملدير 
ــة وروؤ�ـــســـاء �أقــ�ــســام  ــ ــ 8370 مــوظــًفــا يــعــمــلــون يف مــنــا�ــســب �إد�ري
�أغلب �ملوظفني )65%( عن  �لب�سرية يف 10 دول. وعرّب  �ملــو�رد 
كزمالء  "�لروبوتات"  وجـــود  لإمكانية  وحما�ستهم  تفاوؤلهم 
لهم يف �لــعــمــل. و�أو�ــســحــت �لــدر��ــســة �أن �ملــوظــفــني يف كــل من 
�لهند و�ل�سني ي�سعرون بن�سبة فاقت �لـ 50% باحلما�س �لأكرب 

�سنغافورة  بعدهما  ــاءت  وجـ �ل�سطناعي،  �لــذكــاء  ل�ستخد�م 
 ،)%26( و�أ�ــســرت�لــيــا/نــيــوزيــلــنــد�   ،)%32( و�لـــرب�زيـــل   ،)%41(
و�ململكة  �ملتحدة )%22(  �لوليات  بينما حلت  و�ليابان )%25(، 
ووجــدت  �لتالية.  �ملــر�تــب  يف   )%8( فرن�سا  ثم   )%20( �ملتحدة 
�لدر��سة �أن �لذكاء �ل�سطناعي �أعاد ت�سكيل �لعالقة بني �لب�سر 
و�ملديرين يف �أماكن �لعمل، و�أنه يعمل �ليوم على �إعادة ت�سكيل 
�لدور �ملطلوب من فرق �ملو�رد �لب�سرية و�ملديرين ل�ستقطاب 

�ملو�هب و�ملحافظة عليها وتنميتها.
20 وظيفة جديدة

�سيفرز  رمبــا  "�لروبوتات"  ع�سر  �أن  "�لعربية"  موقع  ويــرى 
فقد  قبل.  من  وجــود  لها  يكن  مل  �لتي  �لوظائف  من  �لعديد 
تقدمي  يف  �لــر�ئــدة   "Cognizant "كوغنيز�نت  �سركة  ن�سرت 
خدمات �لأعمال و�لتكنولوجيا، مبا يف ذلك �خلدمات �لرقمية 
يف  مــقــرهــا  �لــو�قــع  و�لــعــمــلــيــات  و�ل�ــســتــ�ــســاريــة  و�لتكنولوجية 
�إىل  فيه  �أ�ــســارت  جــديــد�ً،  تــقــريــر�ً  �لأمــريــكــيــة،  "نيوجري�سي" 

�ل�سنو�ت  خــالل  جديدة  وظيفة   20 توفر  باإمكانية  �عتقادها 
�سبيل  على  يذكرها  و�لتي  "�لروبوتات"،  �إد�رة  بف�سل  �لقادمة 
وحملل  و�لتكلم،  و�مل�سي  �لبيانات،  حمقق  كالتايل:  �لتحديد 
ــدن �لــ�ــســيــرب�نــيــة، و�ــســانــع رحــــالت �لـــو�قـــع �ملـــعـــزز، ومــديــر  �ملــ
تطوير �أعمال �لذكاء �ل�سطناعي، وم�ست�سار �للتز�م باللياقة 
�لــرعــايــة �ل�سحية و�لـــذكـــاء �ل�ــســطــنــاعــي،  �لــبــدنــيــة، وتــقــنــي 
�لــ�ــســريــع،  �لــطــريــق  ومـــر�قـــب  �ل�سخ�سية،  �لــبــيــانــات  وو�ــســيــط 
و�خلياط �لرقمي، وم�سوؤول �لتنوع �لور�ثي، وم�سوؤول �ل�سحة 
�حلافة،  حو�سبة  ومدير  �لأخالقية،  �مل�سادر  وم�سوؤول  �ملالية، 
�لثقة،  موظفي  وكبري  �لكمومية،  �لآلــة  تعلم  تقنيات  وحملل 
ومــديــر �لــفــريــق، ومــديــر حمفظة �ملــحــتــوى �لـــور�ثـــي، وخبري 

�ملتجر �لفرت��سي، و�لقٍيم على �لذ�كرة �ل�سخ�سية.
اإيجابيات

كمديرين؛  عليا  منا�سب  تبو�أت  "�لروبوتات"  �أن  تخيلنا  و�إذ� 
فما �أهم مميز�تها؟ هذ� �ل�سوؤ�ل ميكن �لإجابة عليه من خالل 
�لتاأكيد على ما تنجزه " �لروبوتات" �ليوم بكفاءة عالية �لعديد 

 ،، دراســـة أمريكــية:
 الموظفون يثقون في »الروبوت« 

أكثر من المدير البشري!

 ،، إدارة الروبوتات ستوفر 20 
وظيفة جديدة للبشر
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من �ملهام �لتي كانت حكر� على �لب�سر، من بينها مهام معقدة 
�لإن�سان، مثل �سرف  ينجزها غري  �أن  لنتخيل  نكن  ن�سبيا مل 
و�سياقة  �لقانونية،  و�مل�ساعدة  )�ل�سيدلة(،  �لطبية  �لو�سفات 
�لأطفال  وجمال�سة  �ملخازن،  و�إد�رة  �لف�ساء،  وريــادة  �ملركبات، 
على  كــبــري  ب�سكل  تعتمد  �ــســركــات  وهــنــاك  �لــكــثــري.  وغــريهــا 
�سركة"  مثل  و�ملخازن،  �مل�سانع  و�إد�رة  ت�سغيل  يف  "�لروبوتات" 

فولك�س فاجن"، و�سركة" �أمازون"، وغريهما.
ومن فو�ئد �ملدير "�لروبوت" �لكثرية، مثال قدرته على تقييم 
ي�ستحقه  �لــذي  �لر�تب  حتديد  وبالتايل  بدقة  �ملوظفني  �أد�ء 
�ملوظف، ومنحه ترقية �أو حجبها عنه، بالإ�سافة �إىل مهارته يف 
تنظيم جد�ول عمل �ملوظفني دون �أن يف�سد عليهم عطالتهم. 
من  يقلل  مــا  وهــو  �ملــحــابــاة،  �أو  بالتحيز  �تهامه  ميكن  ل  كما 
�ملناو�سات بني �ملوظفني، ويف بع�س �لأحيان لن يتعمد مديرك 
حينما  وبينه،  بينك  �سخ�سية  م�سكالت  يختلق  �أن  "�لروبوت" 
�لتي  ــر�ء�ت  و�لإجــ �لــقــر�ر�ت  بع�س  تنتقده يف  �أو  معه  تختلف 

ــه لن  �أنـ �أي  ي�سخ�سن �لأمور بينك وبينه.يــتــخــذهــا، 
"�لروبوت" كــذلــك فــاإن  ــر  �ملـــديـ تــقــيــيــمــات 

ــكــــون  ــتــ ــ ــس لــــلــــمــــوظــــفــــني �ــ
مو�سوعية ووفق معايري 
حمـــــــــــــــــــــددة 
وغـــــــــــــــري 

ر�سائل  وعــدد  �لعمل،  مبو�عيد  �لتز�مهم  مدى  مثل  متحيزة، 
�ل�ــســرت�حــات،  ومـــر�ت  ير�سلونها،  �لتي  �لإلــكــرتوين  بريدهم 
بينما  عملهم.  �أثــنــاء  �لهاتفية  مكاملاتهم  وعـــدد  و�لإجــــــاز�ت، 
تقييمات �ملدير �لب�سري لهم رمبا �سرت�عي هذه �ملعايري وفق 
يكون  كــاأن  �إن�سانية،  �أخــرى  ملعايري  و�سيميل  �أخــرى؛  ح�سابات 
�أحدهم هو �لعائل �لوحيد لأ�سرته، �أو �أنه م�ساب مبر�س ما،  

�صلبيات
ــان، وعــنــد حــــدوث مــ�ــســكــلــة مـــا بـــني مــوظــف  ــ ــي يف بــعــ�ــس �لأحــ
�سركات  �سائقي  بع�س  بني  حتدث  "�لروبوت"-كالتي  ومديره 
�لأجرة-رمبا لن ميكنه �لتعامل مع مديره ب�سكل مبا�سر، بل 
يقوم باإر�سال �سكو�ه يف ر�سالة ن�سية ثم ينتظر �لرد، و�لنتائج 
بع�س  غ�سب  تثري  كثرية  �أحيان  وفى  مقنعة،  تكون  �أن  ميكن 
�أن  و�ملتخ�س�سني من  �ل�سائقني. كذلك يحذر بع�س �خلــرب�ء 
م�ستقبل  �إىل  يــوؤدى  قد  لـ"�لروبوت"،  مطلقة"  "�سلطة  �إعطاء 
ت�ستخدم  و�لــتــي  كمثال،  "�أمازون"  �سركة  هنا  ونــذكــر  بائ�س، 
�أنظمة �لذكاء �ل�سطناعي لتوجيه �ملوظفني، وقد ت�سبب ذلك 

يف حدوث حالت �إرهاق �سديدة بينهم.
احلل و"الروبوتات الذكية"

يرى �لعديد من �خلرب�ء �أن �حلل �ملنا�سب يكمن يف �ل�ستعانة 
�لإد�رة- يف  �ل�سطناعي  �لــذكــاء  وتطبيقات  بالـ"روبوتات" 
كــان مربرهم يف  ب�سري؛ ورمبــا  �إ�ــســر�ف  كمديرين-لكن حتت 
و�لإن�سانية،  �ملرونة،  معياري  تطبيق  �أهمية  هو  �لقــرت�ح  هذ� 
يــر�ه  مــا  مــع  �سيما  ول  �لعمل،  م�سلحة  مــع  متنا�سب  وب�سكل 
�مل�سانع  �أمتتة  �سوق  و�سول  مع  �أنــه  من  "ع�سري.نت"  موقع 
مليار   17 يبلغ  قيا�سي  حجم  �إىل  �لأو�ــســط  �ل�سرق  يف  �لذكية 
�نتليجن�س"-فاإن  "موردور  لتوقعات  2020م-وفــًقــا  للعام  دولر 
�لوقت قد حان يف �ملنطقة لتبني "�لروبوتات �لذكية"؛ من �أجل 

دفع عجلة �لبتكار ودعم ��ستمر�رية �لأعمال.

 ،، توقعات »موردور انتليجنس«: 
حان الوقت في منطقة الشرق 
األوسط لتبني الروبوتات الذكية

تـــقرير

ســـلبيـــات

افتقاد اللمسة اإلنسانية في 
اإلدارة.

يرتكب بعض األخطاء في 
مواقف معينة.

افتقاد المرونة في أمور ومواقف 
حاسمة.

إيجـــابيـــات

كفاءة عالية في تنفيذ المهام.

القدرة على تقييم أداء 
الموظفين بكل دقة.

موضوعي وغير متحيز في 
القرارات واإلجراءات

القدرة على إتمام عمليات أكثر 
تطوًرا والعمل في مجاالت أكثر 

تنوًعا.

ال يزال معيارا األمان والخصوصية 
من الهواجس الرئيسية لدى 
الموظفين عند تعاملهم مع 

»الروبوتات« وتطبيقات الذكاء 
االصطناعي.

إدارة الروبوتات ستوفر فرصًا 
وظيفية مستقبلية للبشر لم 

يكن لها وجود من قبل.

ما تقييم المدير الــ »روبــــــوت«؟
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�ملعرفية، وقدرتهم على  مل�ستوى قدر�تهم  وفقاً  �لأفــر�د  يتمايز  �ملعريف،  �لقت�ساد  يف ع�سر 
�لتعلم و�ل�ستمر�ر يف �كت�ساب مهار�ت جديدة ملو�كبة �لتغري�ت �ل�سريعة �لتي يفر�سها �إيقاع 
�ملُرًكز �لذي يتطلب �ملجهود �لذهني يف  �لع�سر؛ حيث تعتمد معظم �لوظائف على �لعمل 
�أد�ئــه.   ومن هنا برز مفهوم �لعمل �لعميق لأول مرة عام 2016م من خالل كتاب "�لعمل 
�لذي   Cal Newport للكاتب  م�ستت"  عــامل  يف  مركز  جنــاح  لتحقيق  قو�عد  �لعميق: 
�أد�ء �لعمل �لعميق لها قيمة كبرية لتحقيق �لنجاح و�لتميز يف ع�سر  يرى �أن �لقدرة على 
�أ�سبحت نادرة ب�سكل متز�يد بني �لأفــر�د؛ ونتيجة لذلك  �لقت�ساد �ملعريف.  وهذه �لقدرة 
فاإن "�لقليلني �لذين ي�سقلون تلك �ملهارة، ثم يجعلونها جوهر حياتهم؛ �سوف ينجحون".
�لــتــي يتطلب  �ملــهــنــيــة  بـــاأنـــه: جمــمــوعــة �لأنــ�ــســطــة  �لــعــمــيــق  �لــعــمــل   Newport ويــعــرف 
�إجنــازهــا حــالــة عالية مــن �لــرتكــيــز �ملــتــو��ــســل �لـــذي يــدفــع بــالــقــدر�ت �ملعرفية و�ملــهــار�ت 
�إنــ�ــســاء قيمة جــديــدة وتــطــويــر مــهــار�ت  �أقــ�ــســى حــد ممــكــن، وت�سهم هـــذه �جلــهــود يف  �إىل 
حتتاج  �لتي  �ل�سعبة  �أو  �ملهمة  �ملــهــام  غالباً  وهــي  �لآخــريــن.  قبل  مــن  �أد�ءهـــا  �ل�سعب  مــن 
من  �لعك�س  وعلى  �أ�سهل.  �أخــرى  بطريقة  عليها  �حل�سول  وي�سعب  كبري�ً،  ذهنياً  جمهود�ً 
جمــهــود�ً  حتــتــاج  ول  معرفة  تتطلب  ل  مــهــام  على  �لعمل  هــو  �ل�سطحي  �لعمل  فـــاإن  هـــذ�، 
عــادة ل  �لــذهــن، وهــي  ت�ستت  �أثــنــاء  روتيني حتى  ب�سكل  ــا  �أد�وؤهـ تقريباً؛ حيث ميكن  ذهنياً 
�أن يقوم بها �لآخــرون.   �إىل تطور يف �ملهار�ت، ومن �ل�سهل  تــوؤدي  ت�سيف قيمة جديدة ول 
وما يجعل من قدرة �لعمل �لعميق نادرة ومتميزة، �أنها قدرة حتتاج �إىل �ل�ستمر�رية و�ملو��سلة 
بجعلها عادة يومية لها طقو�سها �خلا�سة، و�لعمل برتكيز على فرت�ت زمنية ق�سرية، ومتابعة 
وتقييم م�ستوى �لتقدم و�لإجناز. وهذ� يتطلب قوة �إر�دة كبرية ملقاومة �لهرب �إىل �مل�ستتات، 
وخا�سة �لتي ت�سببها و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، �أو �لهرب �إىل �أد�ء �لأعمال �ل�سطحية قليلة 
�لفائدة �لتي تغذي �لإح�سا�س بالن�سغال. مع �سرورة تقبل �ل�سعور بامللل و�لتعب، و�إدر�ك �أن 
�لقدرة على �لتحمل �ستزد�د تدريجياً، وخا�سة مع �قرت�ب حت�سيل �ملكافاآت وحتقيق �لأهد�ف؛ 
ومع مرور �لوقت �سي�سبح �لعمل �ن�سيابياً ب�سكل ممتع، يقود �إىل �ملزيد من �لرتكيز و�لإجناز.

ما هو �لعمل �لعميق �لذي تود �أن تتميز به؟
قال �ملتنبي:

َعـلَى َقـْدِر �أَهـِل �لَعـزِم َتاأِتي �لَعز�ِئـــــــــُم                    وَتاأِتي َعـلَى َقـْدِر �لِكــر�ِم �ملَكــــــــــــاِرُم
غاُرها        وَت�سُغـر فـي َعيـِن �لَعِظيـِم �لَعظـاِئُم ِغـرِي �سِ وَتعُظـُم فـي َعيـِن �ل�سّ

العمل العميق

مقــــال

أ.سوسن المفلح

عضو هيئة التدريب 
قطاع اإلدارة المكتبية
الفرع النسائي بالرياض

معهد االدارة العامة

ثقافة بصرية

اعداد: علي مرزوق الشبلي

يعود ت�ريخ اللوحة للع�م 1869. وهي من روائع الفن�ن الفرن�صي 
ال�صهري كلود مونيه، والذي ا�صتهر بر�صوم�ته للمن�ظر الطبيعية 
الهتم�م  مع  اجل�مدة،  الواقعية  عن  البعيد  اخل��س  ب�أ�صلوبه 

ب�لتف��صيل وتن�غم الألوان.
نرى يف لوحته ج�صرًا خفيفً� يوؤدي اإىل من�صة على امل�ء ، و�صرفة 
يف املقهى ، وح�صد من الن��س ي�صتمتعون ويتوا�صلون مع بع�صهم 
البع�س ، فيم� بدت اخللفية اخل�صراء ب�صرب�ت �صريعة ب�لري�صة 
وظهرت متوج�ت املي�ه ب�صكل قوي تن�غمت وتن�ثرت من خالله 

جميع األوان اللوحة.
ع�م  الث�ين  نوفمرب/ت�صرين   14 بت�ريخ  ب�ري�س  يف  مونيه  ولللد 
وبعدم�  اجلميلة.  للفنون   Suisse ب�أك�دميية  التحق   .1840
� فنًي� للوح�ته ع�م 1874، و�صف اأحد النق�د  اأق�م مونيه معر�صً
اأعم�له بكلمة “انطب�عية”، لأنه� ك�نت، على حد قوله، ت�صب جل 
� عن اإ�صف�ء اللم�صة الواقعية،  تركيزه� على ال�صوء وال�صكل عو�صً

ف�رتبط ذلك امل�صطلح مبونيه و�صمي برائد النطب�عية.

املر�صم  الفن�ن  يغ�در  اأن  اأهمية  على  النطب�عية  املدر�صة  تقوم 
اأ�صعة  وحتت  الطبيعة  اأح�ص�ن  بني  لوح�ته  وير�صم  الور�صة  اأو 
اللوحة  يف  انطب�ع�ته  بنقل  النطب�عي  الفن�ن  ويهتم  ال�صم�س. 
وتللوازن  املنظور  وتب�صيط  الأ�صي�ء،  على  ال�صوء  ت�أثر  م�صتلهم� 
عن  ب�لتعبري  النطب�عية  لوح�ته  يف  مونيه  اهتم  وقد  الظالل. 
ت�أثريات ال�صوء يف اأوق�ت خمتلفة من اليوم، وت�أثري الألوان على 

بع�صه�.
ب�ل�صكل  تتج�هل املدر�صة النطب�عية ق�صية )املو�صوع(، وتهتم 
فتخل�س  اللوحة.  اىل  مب��صرة  الب�صري  الح�ص��س  ونقل  الع�م 
اللوحة يف  اأن متثل  واأ�صبح من املمكن  الفن�ن من قيد املو�صوع 

الفن احلديث اأي �صيء.
تويف الفن�ن كلود مونيه يف الع�م 1926 بعدم� �صكل مع زمالئه 
النطب�عيني بول �صيزان وادوارد م�نيه واأوغ�صت رينوار وغريهم 
ومهدت  الكال�صيكية  املدار�س  على  متردت  كبرية  حتول  مرحلة 

الطريق ملدار�س الفن احلديث ك�لتكعيبية والتجريدية.

أشهر اللوحات الفنية:

»مستنقع الضفادع«
للفنان الفرنسي: كلود مونيه
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خالل  من  اإل  عليها  التغلب  من  نتمكن  ول��ن  كثرية،  عملنا  بيئة  ويف  حياتنا  يف  نواجهها  التي  التحديات 
ومر�صية  مثالية  بيئة  بال�صرورة  لي�صت  اأنها  اجلميع  ي��درك  اأن  يجب  والتي  الإيجابية،  العمل  بيئة 
والطماأنينة،  والفعالية،  والر�صا،  والنتماء،  بالولء  من�صوبيها  وت�صعر  حمفزة،  بيئة  لكنها  للجميع، 
ي�صلون  ورمب���ا  ومنظماتهم  اأدائ���ه���م  ع��ل��ى  ينعك�س  م��ا  وه���و  النف�صية؛  وال���راح���ة  ال��وظ��ي��ف��ي،  والأم�����ان 
على  حياتك  ثلث  م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  فيها  تق�صي  وال��ت��ي  عملك"،  بيئة  يف  اإيجابًيا  "فكن  الإب����داع.  ل��درج��ة 
اأي  نون"،   3" بقاعدة  الل��ت��زام  خ��الل  م��ن  بها  العمل  ميكننا  ذهبية  ن�صيحة  وه��ي  ي��زي��د،  ورمب��ا  الأق���ل، 
)ن��ف�����ص��ر، ن��ف��ك��ر، ن���ت�������ص���رف(. ه����ذه ال���ق���اع���دة ال���ت���ي ن�����ص��ل��ط ع��ل��ي��ه��ا ال�������ص���وء يف ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر.

3قـــاعـدة »   ن«

إعداد/ د.أحمـد زكـريا أحمـد

ساحة نقاش

لتكون إيجابًيا في عملك

نفسر.. نفكر.. نتصرف
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على �صبيل املثال
�أن تف�سر طلب �ملدير منك  �إيــاك  فمثاًل 
�أن يتعبك،  �أنــه يريد  �إجنــاز مهام كثرية 
بل تعامل مع �لأو�مر و�لطلبات مبنتهى 
ل  �أنـــه  ناحية  مــن  وف�سرها  �لإيــجــابــيــة، 
�أحد يقدر على هذه �ملهام غريك؛ فاأنت 
تف�سر  فعندما  متميز.  �إذن  �ملدير  بنظر 
و�ستبحث  ــا؛  �إيــجــابــًي �ستفكر  ــا؛  �إيــجــابــًي
عالية؛  بدقة  �ملطلوب  لإجنــاز  �سبل  عن 
ــاً لـــلـــتـــ�ـــســـرف بــحــكــمــة  ــعـ ــريـ ــسـ ــعـــك �ـ تـــدفـ
مدرو�سة حتقق ر�ساك عن نف�سك ور�سا 

مديرك وجميع روؤ�سائك عنك.
ُح�صن النية والثقة

لبيئة  �ل�سلبية  مد  ت�سلل  نتجنب  وحتى 
�أن يكون تف�سرينا لالأمور  عملنا؛ يجب 
�لنية"؛  و"ُح�سن  "�لثقة"  عــلــى  مــبــنــًيــا 
ــة �أجـــرتـــهـــا جــامــعــة  ــ ــس فــقــد كــ�ــســفــت در��ــ
"تورونتو" �لكندية، ومت ن�سرها يف جملة 

�سفة  �أن  للعلوم"  �لوطنية  "�لأكادميية 
�ملرتبة  حتتالن  �لنية  وُح�سن  �لجتهاد 
للموظف  �لأخـــرى  �ل�سمات  بــني  �لأوىل 
�ملــثــايل. وقـــال مــوؤلــف �لــدر��ــســة "مايكل 
و�لجتهاد  �لنية  ُح�سن  "�إن  ويلموت": 
بـــاأد�ء  تتنباأ  �لــتــي  �لأقــــوى  �ل�سفات  هــي 

�ملوظف يف مكان �لعمل".

يت�سم  �لــذي  �ل�سخ�س  مــز�يــا  �أبـــرز  فمن 
بــُحــ�ــســن �لــنــيــة و�لجـــتـــهـــاد: �لــتــنــظــيــم، 
�لآخــريــن،  �أمــام  بامل�سوؤولية  و�لإح�سا�س 
ــس،  ــ�ـ ــفـ ــنـ ــى �لـ ــ ــل ــيــــطــــرة عــ ــ ــس ــ�ــ وقـــــــــــدرة �لــ
و�للـــتـــز�م بــالــقــو�عــد. فــهــذه مــوؤ�ــســر�ت 
يف  �إيجابية  نتائج  على  للح�سول  قوية 
�لبدنية  �سحتك  على  و�حلفاظ  �حلياة، 
�لعمل،  و�أد�ء  �لعمر،  وطــول  و�لنف�سية، 

و�ل�ستقر�ر �لزوجي، و�لرفاه.
وتعد �لثقة من �أهم �لعو�مل �لتي ت�سهم 
�لتي  و�لت�سرفات  للمو�قف  تف�سرينا  يف 
تــو�جــهــنــا يف بــيــئــة عــمــلــنــا وتــتــكــامــل مع 
ُح�سن �لنية يف �كتمال �لتف�سري �لإيجابي 
ــو�قـــف و�لــتــ�ــســرفــات. ويف هــذ�  لــهــذه �ملـ
�لــ�ــســدد، ويف ظــل مــا يعانيه �لــعــامل من 
�لعمل  ــروز  وبـ "كورونا"  جائحة  تف�سي 
�لظروف  لهذه  منا�سب  كبديل  ُبعد  عن 
و�لتحديات؛ ينبغي لنا �أن نلفت ملا �أورده 
�أن  �أو�ـــســـح  �لــــذي   "BBC "عربي  مــوقــع 
�لثقة  هذه  يقو�س  رمبا  ُبعد  عن  �لعمل 
ورمبــا  �لبع�س  وبع�سهم  �ملوظفني  بــني 

بني �ملوظفني ومديريهم.
كورونا واأزمة ثقة

وهــنــا يــطــرح �ملــوقــع تــ�ــســاوؤًل مــهــًمــا: هل 
تر�جعت ثقتنا يف زمالئنا يف �لعمل؟ وهو 
ما يجيب عليه، لفًتا �إىل �أن هذ� �لو�سع 
يف  �لبع�س  حما�سة  �أثــار  قد  �ل�ستثنائي 
�لــبــد�يــة لــلــتــعــاون مــع زمــالئــهــم �لــذيــن 
يـــحـــاولـــون جــاهــديــن تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
من  منا�سبة  عمل  بيئة  وجتهيز  �لأ�ــســرة 
�ملنزل للنهو�س باأعباء �لوظيفة عن ُبعد. 
لــكــن بــعــد عـــام مــن �لــعــمــل �لفــرت��ــســي، 
�لتنظيمية  �لــثــقــافــات  ركــائــز  تــ�ــســدعــت 

�له�سة �لتي حتكم �سلوكيات �ملوظفني يف 
�لكثري من �ل�سركات، وطفا على �ل�سطح 
�ملديرين  بــني  �لثقة  و�نــعــد�م  �لت�سكيك 

و�ملوظفني �لذين يعملون عن ُبعد.
فاإذ� �رت�سينا �أنه من �ملعلوم يف �لظروف 
�لعادية �أن �لثقة توٍلد �لثقة، فاإن خرب�ء 
�لعك�س هو  �أن  يـــرون  �لــوقــت �حلـــايل  يف 
�لــتــفــاعــل  غـــيـــاب  �أدى  فــقــد  �لــ�ــســحــيــح؛ 
�ل�سخ�سي �لذي يوطد �لعالقات �ملهنية، 
�ملوظفني  نفو�س  �إىل  �ل�سك  ت�سرب  �إىل 
حــيــال �ــســلــوكــيــات زمــالئــهــم، بــنــاء على 
�فـــرت��ـــســـات �ــســلــبــيــة ل �أ�ــســا�ــس لــهــا من 
�أخـــرى،  �لــغــالــب. ومــن جهة  �ل�سحة يف 
ــاإن �لــكــثــري مـــن �ملـــديـــريـــن �لـــذيـــن مل  ــ فـ
يتدربو� على �إد�رة فرق من �ملوظفني عن 
ُبعد، �سقطو� يف فخ �لإفــر�ط يف مر�قبة 
�ملــوظــفــني، وهــــذه �ملــمــار�ــســات كــثــرًي� ما 

تنعك�س �سلًبا على �أد�ء �ملوظف.
7 فوائد

ولعل حلقة �لو�سل �ملهمة بني �لتف�سري 
تكمن  نون"   3" قــاعــدة  يف  و�لــتــ�ــســرفــات 
هنا  �ملق�سود  فــاإن  وبالطبع  �لتفكري،  يف 
�ل�سدد  هــذ�  ويف  �لإيجابي.  �لتفكري  هو 
�أن طريق �لنجاح يف  يرى خرب�ء �لإد�رة 
�لتفكري  و�أمنــاط  طريقة  حتكمه  �لعمل 

،، تفسيرنا اإليجابي 
للمواقف يجنبنا أزمة 

الثقة

،، 7 فوائد مهمة 
للتفكير اإليجابي 

بجودة الحياة
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ــتـــي يــنــتــهــجــهــا كـــل مــنــا يف وظــيــفــتــه،  �لـ
ــســــر�ره عــلــى جــعــل بــيــئــة عــمــلــه �أكــرث  و�إ�ــ
�لــذي  �لإيــجــابــي  �لتفكري  عــرب  �إيجابية 
ــن حـــولـــنـــا بـــالـــطـــاقـــة �لــتــي  ــل مــ ــد كــ ميــ
يحيى  �لــبــاحــثــان  فيو�سح  يحتاجونها. 
�لنجار وعبد�لروؤوف �لطالع يف بحثهما 
"�لتفكري �لإيجابي وعالقته بجودة  عن 
�لــتــفــكــري  �أن  �لعاملني"  ــدى  لــ ــاة  ــيـ �حلـ
�لفرد على  قــدرة  ي�ستمل على  �لإيجابي 
�لــرتكــيــز و�لنــتــبــاه �إىل جــو�نــب �لــقــوة 
�لــقــدر�ت  ــا يف  و�أيــ�ــسً �مل�سكلة  كــل مــن  يف 
�لنف�سية  �لفرد، كالقدر�ت  �لتي ميتلكها 
�مل�ساق،  حتمل  على  و�لــقــدرة  و�ملــثــابــرة، 
قدر�ت  يت�سمن  كما  �لنف�سي.  و�لتو�فق 
و��سرت�تيجيات  باأ�ساليب  ترتبط  عقلية 
مـــتـــنـــوعـــة حلــــل �ملـــ�ـــســـكـــالت، و�لــــقــــدرة 
عــلــى �لــتــعــلــم و�ل�ــســتــفــادة مـــن �ملــو�قــف 
�ل�ساغطة، و�كت�ساف �لفر�س �لإيجابية 
يف �ملـــوقـــف، وتــكــويــن عــــاد�ت جــديــدة يف 

حياة �لفرد.
ــرز 7 فــو�ئــد  ــ ــ �أب �أن جنــمــل هــنــا  وميـــكـــن 

ببيئة  يتعلق  فيما  �لإيــجــابــي  للتفكري 
�لــعــمــل عــلــى �لــنــحــو �لــتــايل: فــهــو يدفع 
�ملـــوظـــف نــحــو �لـــنـــجـــاح، ويــجــعــلــه �أكـــرث 
�ـــســـعـــادة، وتــكــويــن عـــالقـــات �أفــ�ــســل مع 
زمـــالئـــه، وميــنــحــه مـــزيـــًد� مـــن �لــثــقــة، 
و�لقدرة على حل �مل�سكالت، و�مل�ساعدة يف 
�سنع �لقر�ر�ت، وتقليل �لتوتر وحت�سني 

�ل�سحة �لنف�سية و�لبدنية.
تاأثري "بيجماليون"

و�إذ� �سلطنا �ل�سوء على �لت�سرفات؛ فاإنه 
�لتف�سري  �نعكا�س  فـــاإن  نون"  لـ"3  وفــًقــا 
ــابـــي؛  �لإيـــجـــابـــي عــلــى �لــتــفــكــري �لإيـــجـ
�لــتــ�ــســرفــات  �إىل  بـــالـــ�ـــســـرورة  �ـــســـيـــوؤدي 
�إّل ثمار  �لإيــجــابــيــة. فــالإنــ�ــســان مــا هــو 
ــاره �لــتــي حتــكــم تــ�ــســرفــاتــه لحــًقــا؛  ــكـ �أفـ

وهو ما يوؤثر بدوره يف تفكري وت�سرفات 
كزمالئه  معهم،  يتعامل  ممن  �لآخرين 
ما  يح�سرين  وهنا  روؤ�ــســائــه.  �أو  بالعمل 
"روزنتال"  �لنف�سي  �لطبيب  �إليه  تو�سل 
"تاأثري  �أو  بيجماليون"  بـ"تاأثري  ويعرف 
كــانــت  �إذ�  �إلـــيـــه-�أنـــه  روزنتال"-ن�سبة 
لــديــك تــوقــعــات �إيــجــابــيــة حـــول �سخ�س 
تغيري  ــد�ث  �إحــ مــن  ــا  حــقًّ ف�ستتمكن  مــا، 
�إيــجــابــي يف �ــســلــوكــه، وهـــو مــا �أثــبــتــه من 
بع�س  على  �أجــر�هــا  �لتي  در��سته  خــالل 
معلمي وطلبة �إحدى �ملد�ر�س �لبتد�ئية 
وبحث يف تفكري هوؤلء �ملعلمني ب�ساأنهم 
وكيفية �لتعامل معهم. فقد �ختار هوؤلء 
نهاية  يف  �أنهم  و�أثبت  ا،  ع�سو�ئيًّ �لطلبة 
�أعــلــى من  �لــدر��ــســي حققو� نتائج  �لــعــام 
زمالئهم بالفعل، و�أن �لتوقع �أو �لتفكري 
�لإيجابي للمعلمني مل يكن وحده �سبًبا 
يف �لنتائج �لإيجابية؛ �إمنا �لطريقة �لتي 
�ملعلمون مع هــوؤلء �لطالب،  تعامل بها 
�إذ ق�سو� وقًتا �أطول معهم و�هتمو� بهم 

�أكرث من �سو�هم.

،، تأثير »بيجماليون« 
يساعد زمالء العمل 

ورؤسائهم في 
تصرفاتهم بإيجابية

ساحة نقاش
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الأفللراد  وتقدم  وعللي  على  يللدل  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  وقللوانللني  ومع�يري  ب�أنظمة  اللللتللزام   
� مظهًرا من مظ�هر التح�صر؛ حتى اأ�صبح اللتزام بهذه  واملجتمع�ت ورقيه� وتطوره�، ويعترب اأي�صً

الأنظمة واملع�يري منط حي�ة وثق�فة فرد مُت�ر�س يف جميع جم�لت احلي�ة الع�مة واخل��صة.  
التي  الأ�ص��صية  الرك�ئز  من  به�  واللتزام  املهنية  وال�صحة  ب�ل�صالمة  اخل��صة  التعليم�ت  وتعترب 
وا�صًع�  اهتم�ًم�  تعطي  واملتميزة  ف�لرائدة  للتميز؛  ت�صعى  التي  وخ�صو�صً�  املن�ص�آت،  عليه�  ت�صتند 
ملج�ل الأمن وال�صالمة وال�صحة املهنية، وهذا مل� مت ر�صده من ارتف�ع يف موؤ�صرات الأداء الوظيفي، 
وجودة املنتج، اإمي�ًن� منه� ب�أن العن�صر الب�صري هو من يدفع عجلة التطوير والتنمية وال�صتدامة، 
وو�صلوا يف هذا املج�ل اىل تكيف بيئة العمل مب� ين��صب املوظف ولي�س تكيف املوظف مع م� يتن��صب 

مع بيئة العمل.
 وهن�ك العديد من املخ�طر يف بيئة العمل املكتبي، مت تق�صمه� اإىل نوعني هم�: املخ�طر اجل�صدية، 
وال�صقوط،  والكهرب�ء،  احلرائق،  اأخط�ر  ع�م  ب�صكل  ت�صمل  منه�  اجل�صدية  النف�صية.  واملخ�طر 
اأكرث  وتعترب من  املكتبية،  والأجهزة  الأث�ث  ونقل  وامللف�ت،  ال�صن�ديق،  اليدوي، مثل حمل  والعمل 
التنمر، والعنف الوظيفي  النف�صية، مثل  الث�ين فهي املخ�طر  النوع  اأم�  الأ�صب�ب لإ�ص�ب�ت العمل. 
والتوتر، والتنمر وهو الت�أثري اأو حم�ولة اإحل�ق ال�صرر ب�صخ�س م� اأو جمموعة اأ�صخ��س من خالل 
اأو غري مب��صرة،  اللفظي وال�صتهزاء، والتهكم وال�صخرية، والنتق��س بطريقة مب��صرة  التحطيم 
اأم� العنف فهو اإيذاء املوظف وم�ص�يقته وتهديده يف عمله، وت�صيد الأخط�ء الب�صيطة وت�صخيمه�، 
التوتر ب�صفة م�صتمرة ف�إنه قد يعر�س  اإذا ك�ن هذا  � نف�صًي�، لكن  التوتر ل يعد مر�صً اأن  يف حني 
وعدم  املزاج،  وتقلب�ت  والنفع�لت  القلق  وبرفع  الرتكيز،  ي�صعف  مم�  مل�صكالت  النف�صية  احل�لة 
عت  القدرة على التوا�صل، وانخف��س م�صتوى الأداء. ويف علم الأمن وال�صالمة وال�صحة املهنية و�صِ

خطط واإجراءات وتعليم�ت لإيق�ف هذه الآث�ر ومنع حدوثه�.
وتقديره�، ويخلق  الذات  ال�صعور ب�حرتام  يعزز  الن��س؛ فهو  فللعمل دور موؤثر يف حي�ة   وعموًم�، 
الفر�س املواتية لبن�ء عالق�ت اجتم�عية ومهنية، وي�صجع على البتك�ر، وي�ص�عد يف تنمية امله�رات 
والقدرات الذاتية، وي�صفي الن�ص�ط واحليوية، ويعزز روح الإخ�ء واملحبة بني املوظفني على اختالف 
اأن  ويجب  ال�صيئة.  والأ�ص�ليب  الأمنلل�ط  وينبذ  النتم�ء،  وروح  �صعور  ويعزز  الوظيفية،  امل�صتوي�ت 
يفهم املوظف م� دوره؟ وم� حقوقه؟ ووجب�ته؟ والأنظمة والإجراءات اخل��صة ب�لعقوب�ت؟ فكرامة 

الإن�ص�ن وحقوقه حمفوظة.
والقرارات  الأنظمة  ل�صري  الرق�بة  ودور  املهنية،  وال�صحة  وال�صالمة  الأمن  دور  تفعيل  من  ولبد 
اإن�ص�ء  اململكة 2030. فقد مت  روؤية  اليه  له�، وهذا م� ت�صبو  الكيفية املخطط  والإجللراءات ح�صب 
الربن�مج الوطني لل�صحة وال�صالمة املهنية؛ والذي يهدف اإىل حم�ية الع�ملني من جميع املخ�طر 
وتهيئة بيئة عمل ح�صب املع�يري واملم�ر�ص�ت الع�ملية ت�أكيدًا للدور الري�دي الذي تقوم به اململكة على 

امل�صتوى الوطني والإقليمي والع�ملي.

السالمة والصحة المهنية 
في بيئة العمل

مقــــال

أ.محمد سويد

أمن وسالمة مهنية
معهد االدارة العامة
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كاريكاتير

كاريكاتير خاص بمجلة »التنمية اإلدارية«

التنقيب 
فــــــــــــــي 
البيانات

التنقيب في البيانات ليس نظامًا جديدًا بل هو تعريف جيد الستخدام 
العديد من التخصصات، إذ يتم وضع بيانات االستخراج بشكل محكم عن 

تالقي التخصصات التالية

المصدر: ذكاء األعمال والتحليالت وعلم البيانات منظور إداري – معهد اإلدارة العامة

الذكاءاإلحصاء
االصطناعي

التعلم اآللي 
والتعرف

 على األنماط

علم اإلدارة 
ونظم 

المعلومات

إدارة قاعدة 
البيانات

 وتخزين 
البيانات

تصوير
 البيانات

أنفوجرافيك
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افتتح معايل مدير عام املعهد الدكتور بندر بن اأ�صعد ال�صجان، يوم الأربعاء 21 �صوال 1442ه�، املوافق 2 يونيو 2021م 
فعاليات اأكرب موؤمتر للموارد الب�صرية يف ال�صرق الأو�صط، والذي ينفذه معهد الإدارة العامة بعنوان: "الإعداد ملواهب 
اجلهات  اأكرب  اأحد  تعد  والتي   ،)SHRM( الأمريكية  الب�صرية  املوارد  اإدارة  جمعية  مع  بال�صراكة  وذلك  امل�صتقبل"، 
الرائدة يف اإدارة املوارد الب�صرية على م�صتوى العامل. وقد ا�صتمرت فعاليات املوؤمتر خالل الفرتة من 2-3 يونيو 2012م، 

من ال�صاعة 8:30 �صباحًا حتى 5:30 م�صاًء بتوقيت اململكة.

ُبعد( بح�صور م� يزيد عن )800( خمت�س من  املوؤمتر )عن  تنفيذ  ومت 
اأ�صهر  من  عدد  ومب�ص�ركة  الع�مل،  م�صتوى  على  الب�صرية  املوارد  حمرتيف 
القي�دات وامل�صت�ص�رين يف القي�دة واإدارة املوارد الب�صرية واإدارة املواهب. 
امل�صتف�دة  الدرو�س  خالل  من  الب�صرية،  املوارد  م�صتقبل  املوؤمتر  وتن�ول 
املوارد  م�صتقبل  وا�صتقراء  امل��صي،  الع�م  خالل  املوظفني  وجت�رب 

الب�صرية. كم� مت تنفيذ )4( ور�س عمل تخ�ص�صية على ه�م�س املوؤمتر. 
املم�ر�ص�ت  واأحدث  اأف�صل  مواكبة  على  العمل  اإىل  املوؤمتر  وهدف 
التي  الب�صرية، يف ظل املتغريات  اإدارة املوارد  وال�صرتاتيجي�ت يف جم�ل 
تواجه الع�مل ح�لًي�، والرتكيز على اململكة العربية ال�صعودية؛ كونه� الأهم 
ب�ملنطقة التي ت�صهد حتوًل يف اإدارات املوارد الب�صرية �صواء على امل�صتوى 

احلكومي اأو اخل��س.

م�صاركة رفيعة امل�صتوى
معهد  اأن  الفتت�حية  كلمته  خالل  ال�صج�ن  بندر  الدكتور  مع�يل  واأو�صح 
الإدارة الع�مة و�صرك�ئه يتطلعون من خالل تنظيم هذا املوؤمتر املهم اإىل 
م�صتقبل اأف�صل مليء ب�لبتك�ر والتحول الإيج�بي يف جم�ل تنمية وتطوير 

املوارد الب�صرية. 
ق�دة  قبل  من  املوؤمتر  يف  امل�صتوى  رفيعة  امل�ص�ركة  اإىل  مع�ليه  واأ�ص�ر 
ي�صعدن�  والذي  الع�مليني،  التنفيذيني  واملديرين  املتميزين  ال�صن�عة 
الذين  املوؤمتر  املتحدثني يف  لك�فة  �صكره  قًدم  كم�  اليوم.  معن�  وجودهم 

�ص�ركوا ب�أفك�رهم وخرباتهم واآرائهم. 
واأكد الدكتور ال�صج�ن اأن متخ�ص�صي املوارد الب�صرية املوؤهلني هم املحرك 

الأ�ص��صي لنج�ح املوؤ�ص�ص�ت. 

روؤية  وغ�ي�ت  اأهداف  حتقيق  على  يعمل  املعهد  اإن  مع�ليه:  واأ�ص�ف 
املحتملة،  املواهب  ب�كت�ص�ف  الأمر  يتعلق  عندم�  خ��صة   ،2030 اململكة 
وم�ص�عدتهم على الو�صول اإىل ذروة النج�ح املرجوة. حيث ي�صعى املعهد 
ج�هدًا ملوا�صلة جن�حه كمنظمة رائدة تدعم التنمية الإدارية يف اململكة 
بكف�ءة وابتك�ر لتطوير املوارد الب�صرية للم�ص�همة يف قي�دة وتقدم وازده�ر 

اململكة العربية ال�صعودية، وفًق� لروؤية 2030. 
اأحدث املعارف واملهارات

واأ�ص�ر مع�يل مدير ع�م املعهد اإىل اأن اململكة قد قطعت ب�لفعل خطوات 
اإىل  احل�جة  اأن  كم�  كورون�،  ج�ئحة  قبل  اخلدم�ت  رقمنة  نحو  كبرية 
التحتية  بنيتن�  تطوير  نحو  كبري  وب�صكل  دفعتن�  قد  الجتم�عي  التب�عد 
الرقمية، وهو م� مكنن� من تقدمي حمتوى تدريبي مرن وحديث يف جم�ل 
تطوير املوارد الب�صرية يف الأجهزة احلكومية؛ ل�صم�ن ح�صول املوظفني 

دائًم� على اأحدث املع�رف وامله�رات يف جم�لت تخ�ص�صهم.
كم� اأعلن مع�يل الدكتور بندر ال�صج�ن يف خت�م كلمته عن توقيع مذكرة 
املوارد  اإدارة  وجمعية  الع�مة  الإدارة  معهد  بني  اليوم  م�صرتك  تف�هم 
الب�صرية الأمريكية )SHRM(؛ تهدف اإىل اإن�ص�ء اأم�كن عمل اأف�صل للغد 
خالل  من  املنطقة  يف  امل�صتوى  ع�ملي  ب�صرية  موارد  جمتمع  روؤية  وتعزيز 
�ص�أنه�  من  التي  الأخرى  والأن�صطة  والفع�لي�ت  املهني  التطوير  برامج 

ت�صريع منو متخ�ص�صي املوارد الب�صرية.
بيئة العمل الهجني

فريق  رئي�س  ب�ملعهد،  الب�صرية  املوارد  ع�م  مدير  �صع�دة  نفذ  جهته  ومن 
الإعداد للموؤمتر الأ�صت�ذ عبد الرحمن ال�صعيل، يف يوم الفتت�ح ندوة عن 
عن  و"العمل  املكتبي"  "العمل  نظ�مي  تدمج  التي  الهجني"  العمل  "بيئة 
ُبعد". ا�صتعر�س خالله� عدة حم�ور اأبرزه�: مزاي� هذا النظ�م، ومث�لبه، 
التغلب  وكيف ميكنهم  تنفيذه،  عند  الأعم�ل  ق�دة  تواجه  التي  واملعوق�ت 
عليه�؟ كم� األقى ال�صوء على جتربة اململكة يف هذا ال�ص�أن. وقد ات�صمت 
الندوة ب�لتف�عل املميز واملحتوى الرثي املركز الذي ن�ل ا�صتح�ص�ن وا�ص�دة 
احل�صور، خ��صة مل� ميثله هذا املو�صوع من اأهمية ب�لغة؛ مل� فر�صته ظروف 
ج�ئحة كورون� امل�صتجد covid-19 من واقع جديد على بيئة الأعم�ل يف 

الع�مل.
مذكرة تفاهم

الدكتور بندر  املوؤمتر ق�م كل من: مع�يل مدير ع�م املعهد  وعلى ه�م�س 
الب�صرية  املوارد  اإدارة  جلمعية  التنفيذي  والرئي�س  ال�صج�ن،  اأ�صعد  بن 
الأمريكية ال�صيد جوين تيلور بتوقيع مذكرة تف�هم بني املعهد واجلمعية؛ 
تخت�س بتنفيذ برامج تدريبية، والتطوير املهني، ب�لإ�ص�فة اإىل امل�ص�ركة 

يف تنفيذ الفع�لي�ت وغريه� من اأوجه التع�ون امل�صرتك.
يف  الطرفني  بني  التع�ون  تعزيز  بهدف  التف�هم  مذكرة  توقيع  وي�أتي 
ثم�ر  ك�أحد  املذكرة  هذه  وج�ءت  الب�صري.  امل�ل  راأ�س  تطوير  جم�لت 
اأظهر فيه� اجل�نب�ن  والتي  امل��صية،  الفرتة  التع�ون بني اجل�نبني خالل 
وفق  للتع�ون  اأرحب  اأف�ق  فتح  يف  والطموح  الحرتافية  من  ع�ٍل  م�صتوى 

لأف�صل املم�ر�ص�ت والأ�ص�ليب الع�ملية يف جم�لت املوارد الب�صرية.   
ويف هذا اجل�نب، اأو�صح مدير ع�م املوارد الب�صرية مبعهد الإدارة الع�مة، 
رئي�س فريق الإعداد للموؤمتر الأ�صت�ذ عبد الرحمن بن حممد ال�صعيل، اأن 
توقيع مذكرة التف�هم بني اجل�نبني ت�أتي كخطوة نوعية لتعزيز التع�ون بني 
معهد الإدارة الع�مة-ب�عتب�ره اأحد اأكرب الكي�ن�ت التدريبية وال�صت�ص�رية 
ب�ململكة-مع جمعية اإدارة املوارد الب�صرية الأمريكية، والتي تعد من اأهم 

اجله�ت الرائدة يف اإدارة املوارد الب�صرية على م�صتوى الع�مل. 
املعهد  ع�م  مدير  مع�يل  بقي�دة  ي�صعى،  املعهد  "اإن  ال�صعيل:  واأ�ص�ف 
الب�صرية  املوارد  مب�صتوى  لالرتق�ء  ال�صج�ن،  اأ�صعد  بن  بندر  الدكتور 
ب�ململكة، واإن مثل هذه ال�صراك�ت ت�أتي تنفيذًا خلطة املعهد ال�صرتاتيجية 
والتي ت�صعى لتحقيق م�صتهدف�ت روؤية اململكة 2030، وتعزز من دور املعهد 

يف تطوير الك�در الب�صري".
يذكر اأن معهد الإدارة الع�مة يعترب من اأول اجله�ت التي ق�مت بتطبيق 
جودة  لرفع  يهدف  والذي  الب�صرية؛  املوارد  لتنمية  �صلم�ن  امللك  برن�مج 
العمل، وتهيئة القط�ع�ت احلكومية لالنتق�ل ملفهوم املوارد الب�صرية وفق 

املع�يري الع�ملية.

معالي الدكتور بندر السجان: نعمل على تطوير الموارد البشرية 
السعودية بكفاءة وابتكار بما يحقق رؤية المملكة 2030

معهد اإلدارة العامة ينفذ أكبر مؤتمر للموارد 
البشرية في الشرق األوسط بالشراكة مع جمعية 

)SHRM( إدارة الموارد البشرية األمريكية

مؤتمر الموارد البشرية

 ،، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون 
مشترك بين المعهد و)SHRM( في 

مجال البرامج التدريبية والتطوير المهني 
والمشاركة في تنفيذ الفعاليات



47العدد 179 - شوال - 1442هـ46 العدد 179 - شوال - 1442هـ

والعمل  والفنية،  والإداريللة  التقنية  التطورات  مواكبة  على  احلديثة  املنظم�ت  ق�دة  من  كثري  يحر�س 
اإحداث  البيئة اخل�رجية والتطورات املرتبطة به�؛ مم� يرتتب عليه  على حتقيق تك�مل منظم�تهم مع 
تغيريات عديدة يف البيئة الداخلية، وذلك مل�ص�عدة املنظمة يف النتق�ل من الو�صع الراهن اإىل الو�صع 
التنظيمية  الهي�كل  اأو  ال�صرتاتيجية  ب�لأهداف  تتعلق  تغريات  التغيريات،  ت�صتمل هذه  وقد  امل�صتهدف. 
اأو الطرق والأ�ص�ليب والو�ص�ئل وغريه�، والعمل على حتقيق الأهداف اجلديدة  اأو العملي�ت الت�صغيلية 

بكف�ءة وفع�لية؛ و�صوًل للتميز املوؤ�ص�صي يف الداء.
اأو بدون ق�صد-عن حمور من اأهم حم�ور التغيري،   ويف �صعيهم هذا، قد يتغ�فل بع�س الق�دة-بق�صد 
اأنه يتوجب على املوظف  األ وهو العن�صر الب�صري الذي يعترب اخلط الف��صل لنج�ح التغيري، مفرت�صً� 
اأن يتواكب مع هذه التغيريات وعلى نف�س وترية �صرعة التغيري، ولكن هن� يغيب عن ذهنه اأن العن�صر 

الب�صري لي�س اآلة توجهه� بجه�ز التحكم، وحتركه� مينيً� وي�ص�رًا كيفم� ت�ص�ء.
لذا يجب الآخذ يف العتب�ر اأثن�ء التخطيط لعملية التغيري يف اأي منظمة، موارده� الب�صرية، والتي تعترب 
من اأهم حم�ور التغيري واأ�صعبه�؛ لأنه� قد تتحول اإىل عقبة يف عملية التغيري، مم� قد يقلل من ت�ص�رع 
التغيري اأو يوؤدي اإىل اإف�ص�له. لذا ل بد اأن تعمل الإدارة العلي� على احل�صول على دعم املوظفني ب�إقن�عهم 

بجدوى عملية التغيري، واأهمية م�ص�ركتهم الف�علة يف جن�حه.
وميكن حتقيق ذلك من خالل جمموعة من املم�ر�ص�ت، والتي من اأوله� العمل على ن�صر ثق�فة التغيري 
واحل�جة له، من خالل اإدراك الأفراد اأ�صب�ب التغيري املرتبطة ب�لتطورات املحيطة وروؤية الأحداث على 
حقيقته� مبزاي�ه� وعيوبه� وتف�صريه� التف�صري الواقعي وال�صحيح الذي ي�ص�عد يف ال�صتج�بة املالئمة 

للتغيري. 
كم� ل بد من اأن يتم التوا�صل امل�صتمر بني الإدارة العلي� والأفراد، والعمل على بن�ء الثقة يف الإدارة العلي�، 
وم� الفوائد واملزاي� املرتبطة بنج�ح عملية التغيري �صواء على م�صتوى املنظمة اأو على م�صتوى الأفراد.  
فب�لرغم من اأن القلة من املوظفني قد يرف�صون التغيري؛ رغبة يف املح�فظة على وظ�ئفهم ومك��صبهم 
الفردية املرتبطة به�، اإل اأن الغ�لبية منهم قد يرف�صون التغيري لعدم و�صوحه وخوفه من املجهول، واأنه 
قد يحمل اأ�صراًرا له، مم� يثري التنظيم غري الر�صمي، ويو�صع من دائرة مق�ومة التغيري والتك�تف على 
اإف�ص�له. كم� يجب تو�صيح جميع مراحل عملية التغيري، واملدة الزمنية املتوقعة لكل مرحلة، مع تو�صيح 
الأهداف النه�ئية اخل��صة به�، واأن تكون هن�ك �صف�فية ع�لية للمراحل الزمنية والتحدي�ت واملتطلب�ت 

واملك��صب املتوقعة لكل مرحلة.
كذلك ل بد من اأن يتم تو�صيع م�ص�ركة الأفراد يف عملية التغيري واأخذ اآرائهم ومقرتح�تهم فيه�، وميكن 
زي�دة ت�ص�رع التغيري من خالل تقدمي احلوافز الإيج�بية، �صواء امل�دية اأو املعنوية، والتي من اأهمه� رغبة 
الإدارة على  التغيري من خالل حر�س  اأثن�ء  به�  التي يكلف  امله�م  الذات من خالل  املوظف يف حتقيق 

مم�ر�ص�ت التفوي�س والتمكني الفع�ل والتطوير امل�صتمر لالأفراد. 
كم� يجب تدريب الأفراد على املع�رف وامله�رات واجلدارات املتطلبة لعملية التغيري، ومب� يرتبط به� من 
اجت�ه�ت و�صلوكي�ت، ويف الوقت نف�صه ت�صهيل عملية التدريب من خالل ال�صتف�دة من التقنية احلديثة 
امل�صوؤولية  تعزيز  الإلكرتونية وغريه�، مع  التدريب  اأو من�ص�ت  بعد،  التدريب عن  املج�ل، مثل  يف هذا 

لديهم عن التطوير الذاتي، وتكوين القيم وال�صلوكي�ت الإيج�بية اأثن�ء عملية التغيري.
وجتدر الإ�ص�رة اإىل اأنه من املهم بن�ء ثق�فة العمل اجلم�عي واأهميته، مع العمل على تعزيز العالق�ت 
الإن�ص�نية بني جميع اأفراد التنظيم؛ لأن التغيري قد يرتتب عليه-لبع�س الأفراد-تغيريات وظيفية بنقله 
اأو نقل رئي�صه اأو زمالئه املقربني ونقل زمالء جدد؛ مم� ي�صعره ب�خلوف على عالق�ته امل�صتقرة، وح�جته 

اإىل بن�ء عالق�ت جديدة، والقلق حول كيفية بن�ئه� واإمك�نية جن�حه�.

العنصر البشري والخط الفاصل 
لنجاح التغيير

مقــــال

أ.هدى صالح أبو حيمد
llعضو هيئة تدريب

قطاع اإلدارة العامة
فرع النسائي بالرياض
معهد االدارة العامة

راأ�س امل�ل الب�صري هو اأحد اأهم اأ�صول املنظم�ت طويلة الأجل، والذي 
يجب تطويره وال�صتثم�ر فيه من خالل تعزيز مه�راته؛ لأن ال�صتثم�ر 
امل�يل فيه يعد عملية يف غ�ية الذك�ء. فهذه املنظم�ت تدير هذه العملية 
ب��صتخدام املك�ف�آت والمتي�زات وفر�س النمو الوظيفي لإ�صراك القوى 
اأعلى  حتقيق  بهدف  النج�ح؛  على  املوظفني  وحتفيز  لديه�  الع�ملة 
معدلت الأداء الفع�ل. ويربز التعليم والتدريب ك�أحد اأهم جم�لت هذا 
امل�ل  راأ�س  تطوير  كت�ب  يتن�وله  الذي  املهم  املو�صوع  وهو  ال�صتثم�ر، 
للموؤلفني:  الع�مة،  الإدارة  ملعهد  اجلديدة  الإ�صدارات  اأحد  الب�صري"، 
جني بيز، وبوين بريي�صفورد، وليو ولكر، وق�م برتجمته للعربية د.حممد 
بن حممد ب�جنيد، وهو الكت�ب الذي ن�صلط عليه ال�صوء يف هذا العدد 

من "التنمية الإدارية"، ون�صتعر�س اأبرز م� يت�صمنه من مو�صوع�ت.
القوى العاملة وال�صرتاتيجية

يت�ألف الكت�ب من 10 ف�صول متنوعة، وتبلغ عدد �صفح�ته 312 �صفحة. 
يدور مو�صوع الف�صل الأول منه حول "القوى الع�ملة اجلديدة"، حيث 
يو�صح املوؤلفون اأن حتليالت راأ�س امل�ل الب�صري تزداد �صعبية يف وقت 
تدير فيه املنظم�ت م� ي�صل اإىل 5 اأنواع من الأجي�ل يف مك�ن العمل؛ 
فيقومون بتعريف الأجي�ل وت�صنيفه� والتب�ين املتوقع مع تغريه�. كذلك 
يتطرق هذا الف�صل اإىل تراجع معدلت التق�عد، اإ�ص�فة اإىل عدد من 
املو�صوع�ت املوؤثرة يف ت�صكيل هذه القوى الع�ملة، ك�لتقنية، والقت�ص�د، 
اإىل  "احل�جة  الث�ين  الف�صل  ويللربز  ال�صك�نية.  والرتكيبة  والعوملة، 
و�صل�صلة  مدرو�صة،  كعملية  القي��س  على  فريكز  جديدة"،  ا�صرتاتيجية 

التحليالت املتبعة، وا�صتمرارية التعليم وحتليالت التطور.
القيا�س والتخطيط للنجاح

القي��س"،  اإط�ر  "اإن�ص�ء  عن  للحديث  الث�لث  ف�صله  الكت�ب  يخ�ص�س 
تتقنه  التي  املوؤ�ص�ص�ت  واأن  مدرو�صة  عملية  هو  القي��س  اأن  على  موؤكًدا 
هذه  على  يجب  التي  الأطللر  من  العديد  له  واأن  القي��س،  ثق�فة  تخلق 

العملي  القي��س  اإطلل�ر  ين�ق�س  ثم  بينه�،  من  الأن�صب  اختي�ر  املوؤ�ص�ص�ت 
"التخطيط  على  ال�صوء  املللوؤلللفللون  ي�صلط  الللرابللع  الف�صل  ويف  للتعلم. 
والإرادة  ك�لغ�ية  العتب�رات،  ببع�س  مرتبًط�  يرونه  والللذي  للنج�ح"، 

املوؤ�ص�صية، وامله�رات والقدرات، والأدوات والتقنية، والبي�ن�ت.
مواءمات وحت�صني اأ�صا�صيات

ثم ينتقل الكت�ب اإىل الرتكيز على بع�س املواءم�ت املهمة، والتي يربز منه� 
يف الف�صل اخل�م�س "مواءمة املنهج التدريبي"، بحيث يرتبط مبتطلب�ت 
اأهدافه�  نحو  يدفع  املوؤ�ص�ص�ت  تقدمه  �صيء  كل  جتعل  وبطريقة  العمل، 
القي��س"،  لل"مواءمة  ال�ص�د�س  الف�صل  يفرد  بينم�  ومق�صود.  واٍع  ب�صكل 
حيث تبدو املواءمة كمب�درة، اإم� عن طريق برن�مج اأو دورة اأو عدة دورات 
الأعم�ل.  نت�ئج  على  ت�أثريه  وحتديد  قي��س  ميكن  حتى  النج�ح؛  لتفعيل 
التعلم  تقييم  عملية  يف  الأ�ص��صي�ت"  بل"حت�صني  ال�ص�بع  الف�صل  ويهتم 
مب�صتوييه الأول والث�ين واأهمية جمع البي�ن�ت، واملعلوم�ت اخل��صة بذلك 
ون�صره�؛ لتوفري بي�ن�ت موثوقة، حتى ميكن اإدراك مردود عملية التدريب.

التحليالت التنبوؤية
الكت�ب:  من  الأخللرية  الثالثة  الف�صول  يف  املوؤلفون  ي�صتعر�س  وخت�ًم�، 
التعليم  جم�ل  يف  التنبوؤية  التحليالت  دور  والع��صر،  والت��صع،  الث�من، 
والتدريب وطرق تنفيذه�. فين�ق�صون كال من: "الأدلة الث�بتة ب��صتخدام 
واأمثلة  التنبوؤية"،  التحليالت  بوا�صطة  و"التح�صني  املتقدمة"،  التحليالت 

لنج�ح�ت هذه التحليالت.

كتـاب مترجـم
للمعـــهد يستخـــــدم 

التحليالت التنبؤية
تطـــــــــويــــر

رأس المال البشري

إصدار جديد
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اعتماد الإن�صان يف ال�صنوات الأخرية على ا�صتخدام 
الآلة كاأ�صلوب حياة؛ مبا حتققه له من تي�صري هائل 
ومعاجلة  والوقت،  امل�صافة  واخت�صار  اخلدمة،  يف 
الإن�صان  ن�صي  الأمر  هذا  خ�صم  يف  فهل  امل�صكالت. 
ومن  �صحته،  من  الثمن  ذلك  مقابل  يف  يدفع  اأنه 
وعدم  اجللو�س  عن  الناجتة  اجل�صدية  الأعرا�س 
احلركة اأو عن الإدمان على امل�صاهدة؟ وتاأثري ذلك 
على العني والأذن والأع�صاب والظهر واملخ، واأ�صد من 
ذلك القلب، اإ�صافة اإىل التاأثري النف�صي بالعزلة عن 
النا�س، وعدم انتظام الربنامج احلياتي، والنفتاح 
واملتغريات،  والآفاق  الفر�س  على  املن�صبط  غري 
وين�صي كم يفقد من امل�صاعر والأحا�صي�س واملعاين 

الإن�صانية مقابل الراحة وال�صرتخاء.

كشفتها حادثة السلحفاة
 و المجرم المدان ..

ـــــل  hـhhhهــ
تفــــوقــت

علينــــا اآلالت؟

تـــقرير

ع�صر الآلة
بالعلوم  خمت�سان  �أمريكيان  باحثان  قــال  �لتد�عيات  هــذه  حــول 
�لتقنية، »�إريك بر�ينغولف�سون« �أ�ستاذ �لإد�رة يف جامعة »�سلون«، 
�لعامل  �إن  �لرقمية:  �لأعمال  �لباحث يف مركز  ماكفي«  و«�أنــدرو 
دخل منذ قر�بة عقد ون�سف مرحلة »ع�سر �لآلــة �لثاين« �لذي 
حتل فيه �لأجهزة حمل �لدماغ �لب�سري وتتفوق عليه، موؤكدين �أن 
�لب�سر يفقدون �أدو�رهم و�أعمالهم بوترية مت�سارعة بوجود �لآلت 
�لذكية، ما يحتم �إعادة �لتفكري يف تد�عيات �لأحد�ث على تطور 
�لب�سر ككل، و�أن �لنقطة �ملف�سلية يف ظهور »ع�سر �لآلة �لثاين«، 

متثلت يف �نت�سار �لكمبيوتر على �لإن�سان يف لعبة �ل�سطرجن. 
القوة الذهنية

�أما »بر�ينغولف�سون« فقال: »خالل �لع�سر �لأول حلت �لآلة حمل 
قوة �لإن�سان �أو �حليو�ن يف �لأعمال �ل�ساقة، فاملحرك �لبخاري، 
وبعد ذلك حمرك �لوقود؛ �سمحا با�ستبد�ل قوة ع�سالت �لب�سر 
قوة  ��ستبد�ل  على  يركز  �لثاين  �لع�سر  �أن  غري  �حليو�نات،  �أو 
�لب�سر �لذهنية؛ مما �سيفتح �لباب �أمام نقطة حتول يف م�سرية 
�لب�سر، و�ل�سوؤ�ل: هل �سيكون �لب�سر جمرد عامل �إ�سايف �أو ميكن 
�ل�ستغناء عنهم؟ لأنه يف كثري من �لأحيان ميكن �ل�ستغناء عن 
�ل�سليم  �لعمل  على  ي�سو�س  قد  وجــودهــم  �إن  بل  متاما،  �لب�سر 
لالآلة، وهذ� ما ح�سل مثال بالن�سبة للمحا�سبني �لذين �نتهى 

عملهم فعليا مع طرح بر�مج تقوم بكل مهامهم«.
جنبًا اإىل جنب

وعلى �جلانب �لآخر يرى عدد من �ملتخ�س�سني �أن هذ� �لطرح 
�أجــهــزة  �إىل جــنــب مــع  و�أنــنــا �سنعمل جميعا جــنــبــاً  غــري دقــيــق، 
�لروبوت و�لآلت يف وقت �أقرب مما نعتقد، وهناك �أ�سياء �سوف 
ت�ساعدنا على فهم هذه �لأجهزة ودورها يف �أماكن �لعمل ب�سورة 

�أف�سل.
غياب �صم�صنا

وح�سب تقرير ملوؤ�س�سة »مكنزي«، فاإنه مع �لتكنولوجيا �ملتوفرة 
�آلية ب�سكل كامل، لكن  �أن ت�سبح 5% من �لوظائف  ميكن فقط 
�لروبوتات ما يقرب  �أجهزة  تــوؤدي  �أن  �لوظائف ميكن  60% من 
من ثلث مهامها. لذ� وقبل �أن نر�هن على غياب �سم�سنا كب�سر 
حتتاج  �لتي  �لقو�عد  بع�س  يلي  فيما  نعر�س  �لعمل،  �أماكن  يف 
ملعرفتها فيما يتعلق بالعمل مع �لآلت و«�لروبوتات« و�سلبياته 

وعدم قدرتها على �لعمل كالب�سر:

ل تفكر
»�لآلت  بــولين«:  »مايكل  �ملجري  �لربيطاين  �لفيل�سوف  يقول 
��ــســتــخــد�م  مــثــل  ــار�ت،  ــهـ �ملـ �لــبــ�ــســري، فبع�س  كــالــذكــاء  تفكر  ل 
قو�عد �للغة �لدقيقة ميكن �أن تق�سم �إىل قو�عد ميكن �سرحها 
�أو جتزئته، ول  تق�سيمه  منها ل ميكن  �أن كثري�ً  �إل  لالآخرين، 

ميكننا تعليمها للكمبيوتر. 
ال�صلحفاة املطبوعة

��ستنتج فيها  �لتي  �أخطاء فادحة، مثل �حلادثة  �لآلت  وترتكب 
ثالثية  �لطباعة  بخا�سية  مطبوعة  �سلحفاة  �أن  �آيل  برنامج 
�لأبعاد هي بندقية؛ مما �أثبت �أن هذ� �لربنامج �لتقني ل ميكنه 
�أي �سورة من  و�حد يف  بك�سل  �لتفكري بطريقة عملية، وتغيري 

�ل�سور ميكن �أن يوؤدي �إىل مثل هذ� �لف�سل يف �لتعرف عليها.
ل تتخذ القرار

�أن لي�س لديها  �لذكاء �ل�سطناعي  �لأخــرى يف  �مل�سكلة  وتتمثل 
�لقدرة على �لفهم و�ملنطق �ملتوفرة لدى �لإن�سان؛ لذ� ومع زيادة 
�لهتمام با�ستعمال �لذكاء �ل�سطناعي فر�س �لحتاد �لأوروبي 
ت�سريعات جديدة تعطي �لأفر�د �حلق يف �حل�سول على تف�سري 

للمنطق �لكامن ور�ء قر�ر�ت �أجهزة �لذكاء �ل�سطناعي.
املجرم املدان

�لــربجمــيــات بتقدمي  ــــرية كلفت بــرجمــيــة مــن  ــة �لأخـ ــ �لآونـ يف 
�ملـــد�ن  �أن يعيد �ملــجــرم  �إذ� كـــان مــن �ملــرجــح  �ملــ�ــســورة حـــول مــا 
جاءت  �مل�سورة  �أن  �لنتيجة  فكانت  �جلرمية؛  ممار�سة  يف  �لكرة 
لــذ�  �لــ�ــســود�ء،  �لــبــ�ــســرة  ذوي  بخ�سو�س  ق�سوتها  يف  م�ساعفة 
�ملعلومات.  تغذية  عملية  �أثناء  موجودة  ب�سرية  حتيز�ت  هناك 
»د�نــيــال  �لقت�سادي  �خلبري  جيد  ب�سكل  �ملع�سلة  هــذه  وي�سرح 
و�لــذي ق�سى حياته يف  نوبل،  كاهنيمان«، �حلا�سل على جائزة 
موؤكد�ً  �لب�سري،  �لذهن  يف  �لعقالنية  غري  �لنحياز�ت  در��ــســة 
�نحياز�ت.  عنها  �سينتج  �خلا�سة  بطبيعتها  �ل�ستدلل  طرق  �أن 
وهذ� �لأمر �سحيح بالن�سبة لالإن�سان ولآلة �لذكاء �ل�سطناعي، 
لكن �ل�ستدلل بالن�سبة للذكاء �ل�سطناعي لي�س بال�سرورة هو 

�ل�ستدلل �لب�سري.
الآلت قادمة

»�لــروبــوتــات« و�لآلت قــادمــة، و�ــســوف تغري  �إن  �لــقــول  وميــكــن 
�أكرث  �ل�سبه  �لأبــد؛ لكنها لن ت�سبح قريبة  �إىل  �لعمل  م�ستقبل 

بالإن�سان، ولن حتل بدياًل عنه، بل �ستكون م�ساعدة له.
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و�إبد�عك  متيزك  �سر  يكون  رمبا  �لطعام  هذ�  �أن  يوًما  فكرت  وهل  بتناوله؟  ي�ستمتع  ول  �لطعام  يحب  ل  منا  َمن 
�لوظيفي وزيادة دخلك مقارنة بزمالئك يف �لعمل؟ هذ� �لأمر قد يبدو غريًبا، لكننا �إن �أمعنا �لنظر فيه �سنكت�سف 
�أنه حقيقي، بل و�أ�سبح من �لتوجهات �ملهمة و�حلديثة يف عامل �لإد�رة و�لأعمال؛ ذلك �إذ� �أردنا �أن نحقق �حل�سنيني 
وهما: متعة �لعمل، و�لنجاح �لتميز يف �أعمالنا ومهامنا �لوظيفية بكل �أريحية. فالطعام رمبا يكون خري معني على 
�إذ� كان تناوله مع �مل�سروبات مينحنا �حليوية و�لن�ساط ويبعدنا عن �لتوتر ويجعلنا يف �سحة  �أعمالنا بنجاح  �أد�ء 
ج�سمانية وعقلية ونف�سية جيدة. كذلك رمبا يكون خري معلم نتعلم من طرق �إعد�ده �لكثري من �ملهار�ت �لوظيفية 
�لتي حتقق لنا �لنجاح و�لإبد�ع يف �أماكن عملنا. يف هذ� �لتقرير ن�سحبكم لعامل بع�س �لأطعمة و�مل�سروبات �لتي 

يرى �خلرب�ء و�لباحثون �أنها تعد �سر جناحنا ومتيزنا ورمبا �إبد�عنا يف �أعمالنا.

يطور مهاراتنا ويؤثر على صحتنا البدنية والذهنية والنفسية

»الخلطة السرية«..
طعام جيد وعمل ناجح

ويحققون  �صع�دة  اأكرث  يكونون  القهوة  يحت�صون  الذين  الأ�صخ��س  اأن 
ووفًق�  ال�ص�ي،  يف�صلون  الذين  الأ�صخ��س  من  اأكرث  العمل  يف  جن�ًح� 
Nescafe Alegria-التي  فئة  "ك�ترين� ويب"-مديرة  تذكره  مل� 
الذين  نرى  اأن  لالهتم�م  املثري  من  ف�إنه  الدرا�صة،  ب�إجراء هذه  كلفت 
يف�صلون �صرب القهوة يك�صبون 2000 جنيه اإ�صرتليني �صنوًي� اأكرث من 
اأولئك الذين ي�صربون ال�ص�ي. وتوؤكد "ك�ترين�" اأن من يحت�صون القهوة 
متعة  اأكللرث  اأنف�صهم  ال�ص�ي  �ص�ربو  يعترب  بينم�  املكتب،  يف  ي�صتمتعون 
ب�صكل  يوؤثر  القهوة  ا�صتهالك  اأن  اإىل   � اأي�صً وت�صري  املكتب.  بيئة  خ�رج 
اإيج�بي يف حت�صني الإنت�جية، لذلك قد يكون هذا �صبًب� وراء املزيد من 

النج�ح ل�ص�ربي القهوة.
الكولين

فهو  الأغذية"؛  "اأف�صل  ق�ئمة  بني  اأنه من  البي�س  اإىل  ي�ص�ر  م�  وغ�لًب� 
�صحة  تعزيز  على  تعمل  التي  القوية  الغذائية  العن��صر  على  يحتوي 
حتت�جه  م�  كل  على  البي�س  يحتوي  كذلك  الأداء.  وحت�صني  الللدملل�غ 
الأ�ص��صي  الغذائي  العن�صر  ذلك  للكولني  غني  م�صدر  وهو  اأج�ص�من�، 
لأج�ص�من�؛ وهو م� اأكدته درا�صة اأجريت يف كلية الطب بج�معة بو�صطن 
الأمريكية، والتي ك�صفت عن ارتب�ط تن�ول نظ�م غذائي غني ب�لكولني 
اأف�صل؛  ب�صكل  اأعم�لن�  اأدائن�  تطوير  يف  وي�ص�عد  حدة  اأكللرث  بذاكرة 
ف�لبي�س م�صدر كبري مل�دة الكولني. ووفًق� لق�عدة بي�ن�ت ت�بعة لوزارة 
الزراعة الأمريكية، حتتوي بي�صة واحدة م�صلوقة جيًدا على م� يقرب 
من 1،11 ميكروغرام من فيت�مني ب 12، وهي كمية تع�دل 18،5% من 

احتي�ج�ت اجل�صم اليومية من هذا الفيت�مني.
ويذكر موقع "WebTeb" اأن الكولني هو عن�صر غذائي ي�صبه اإىل 
بكمي�ت  رمب�  لكن  الكبد،  وينتجه  ب،  املجموعة  فيت�مين�ت  كبري  حد 
اأنواع اللحوم وامل�أكولت  اأبرز م�ص�در الكولني: بع�س  غري ك�فية. ومن 
البحرية، وبع�س اأنواع اخل�صروات، ك�لربوكلي، وبع�س اأنواع البقولي�ت، 
ك�حلم�س، وبع�س الأغذية وامل�صروب�ت الأخرى، ك�ملك�صرات، والفطر، 
� حت�صني  وحليب امل�عز. وجتدر الإ�ص�رة اإىل اأنه من فوائد الكولني اأي�صً
�صحة الكبد، وحت�صني �صحة اجله�ز الع�صبي، وخف�س فر�س الإ�ص�بة 

ب�لزه�مير، واحلف�ظ على �صحة القلب.
4 مهارات وظيفية

بعك�س النظرة النمطية ال�ص�ئدة اأن املطبخ واإعداد الطع�م وامل�صروب�ت 

من  العديد  ف�إن  العربية،  جمتمع�تن�  يف  �صيم�  ول  املللراأة،  على  حكر 
توؤثر  الطع�م  اإعللداد  واإجللراءات  طرق  اأن  توؤكد  والدرا�ص�ت  اخلللرباء 
الوظيفي  الأداء  وحت�صني  الوظيفية  امله�رات  تنمية  يف  اإيج�بي  ب�صكل 
 "The Potentiality" يف بيئة العمل. هذا م� اأ�ص�ر اإليه موقع
وتعلم  الوظيفية  مه�راتهم  تنمية  �صرورة  اإىل  املوظفني  ير�صد  الذي 

درو�س اإدارية من طرق اإعداد الطع�م املختلفة، ك�لت�يل:
اأطعمة جيدة 	  اإعداد  املوظفني  اأحد  اأراد  اإذا  والدقة:  التخطيط 

�صيقوم  اأنلله  املللوؤكللد  فمن  عمله؛  مك�ن  اإىل  معه  وا�صطح�به� 
وخلط  اإعللداد  يف  الدقة  ويراعي  مكون�ته�،  ل�صراء  ب�لتخطيط 
ب�ل�صبط  لذيذة. وهذا  اأطعمة  املكون�ت حتى يح�صل على  هذه 
مه�مه  اأدائلله  ويف  الوظيفية  م�صريته  من� خالل  كل  يحت�جه  م� 
الوظيفية بنج�ح؛ اإذ ل بد من اأن يتحلى مبه�رة الإعداد اجليد 

والتخطيط.
اأطعمة 	  يعد  اأن  على  من�  كل  يحر�س  الإجنلل�ز:  اأدوات  امتالك 

كبرًيا،  جمللهللوًدا  تتطلب  والتي  املن��صب�ت،  يف  خ��صة  كثرية، 
واأن يكون �صكله� ومذاقه� ك�أف�صل م� يكون؛ وهو م� لن يتحقق 
متمكن.  ب�صكل  ا�صتخدامه�  ت�صتطيع  من��صبة  اأدوات  وجود  دون 
وهو الأمر الذي ينطبق على ع�مل الأعم�ل والإدارة؛ فكي تنجز 
التي  الأدوات  اأن متتلك  عليك  يجب  ب�إتق�ن؛  الوظيفية  مه�مك 

ت�صٍهل عليك اأداء هذه امله�م، ك�لكمبيوتر.
التي 	  الطع�م  تقدمي  بطريقة  من�  كللل  يهتم  التقدمي:  طريقة 

تنعك�س على ا�صتقب�لن� وا�صتقب�ل الن��س له. ف�إن اأتقنت طريقة 
و�صكل تقدمي الطع�م؛ فرمب� ميكنك اأن ت�صبح م�هًرا يف طرح 
وبحيث  العمالء،  على  اأو  العمل،  يف  روؤ�للصلل�ئللك  على  اأفللكلل�رك 

ت�صتطيع توجيههم اإىل اأف�صل م� تقدمه جهة عملك.
اأو 	  اخللل��للصللة  طريقته  من�  لكل  والإبلللللداع:  التميز  عللن  ابللحللث 

مبجرد  والللذي  الطع�م،  حت�صري  يف  به  اخل��س  الل"�صت�يل" 
ب�رع يف  اأنه  يوؤكد  م�  وهو  بطهوه،  ق�م  تن�وله ميكن معرفة من 
اإعداده وطهوه. وهذا م� ميكنن� اكت�ص�به كمه�رة مهمة يف اأداء 
خالله  من  ويللدرك  عملك،  عنك  يتحدث  اأن  فيجب  اأعم�لن�؛ 
زمالئك، وعمالئك، وروؤ�ص�ئك اأنك اأنت الإن�ص�ن املتميز واملبدع 

الذي ق�م ب�إجن�زه، ول اأحد غريك.

الطاقة والسريعة
العلم  لكن  العمل،  مك�ن  يف  الأداء  وبللني  طع�من�  بللني  نربط  ملل�  نللل�دًرا 
الأمر  وهو  الوظيفي،  اأدائن�  على  كبري  ت�أثري  له  ن�أكله  م�  اأن  الآن  يخربن� 
مبوقع  املف�صل  مق�له  يف  م�يبريي"  "م�ت  ب�لتف�صيل  لن�  يذكره  الللذي 
"Entrepreneur Middle East"، مو�صًح� اأن م� نتن�وله من 
اأطعمة يف اأم�كن اأعم�لن� وغريه�؛ ميكن اأن يكون ف�رًق� يف اأدائن� املعريف 
ف�ختي�راتن�  احل��صمة.  القرارات  اتخ�ذ  على  وقدرتن�  الط�قة  وم�صتوي�ت 
الغذائية يف النه�ية توؤثر على جن�حن� يف اأم�كن اأعم�لن�. فتن�ولك الطع�م 
خالل  ح��صًرا  والبق�ء  يومك  من  ا�صتف�دة  اأق�صى  يحقق  �صحيح  ب�صكل 
الجتم�ع�ت الطويلة واملواقف املجِهدة. كذلك ف�إن العرو�س التقدميية يف 
ق�عة الجتم�ع�ت واملف�و�ص�ت التي نبذل فيه� جهوًدا كبرية والتف�عالت 
ي�ص�عد  حيث  ذهنية،  وقوة  �صديًدا  تركيًزا  تتطلب  وغريه�  العمالء،  مع 
الطع�م على تغذية مه�رات التعلم والذاكرة وامله�م املعرفية الأخرى. وعلى 
�صعيد مت�صل توؤثر الأنظمة الغذائية املليئة مب�صروب�ت الط�قة والوجب�ت 
ال�صريعة وال�صكر �صلًب� على اأمزجة املوظفني وتعُلمهم وذاكرة كل منهم، يف 

حني اأن الأنظمة الغذائية املليئة ب�لفواكه واخل�صروات واملك�صرات والبذور 
ميكن اأن تعزز تركيزهم وتوقع�تهم.

القهوة والسعادة
اأعم�لن�  اأداء  يف  ت�ص�عدن�  التي  وامل�صروب�ت  الأطعمة  من  العديد  هن�ك 
بنج�ح وحت�فظ على تركيزن� وتقين� من التوتر وتعمل على حت�صني �صحة 
الدم�غ و�صحتن� البدنية والنف�صية، والتي ندعوكم لتن�وله� يف مك�ن العمل؛ 

لكن بال اإفراط ووفق مقت�صي�ت احل�لة ال�صحية لكل من�.
ن�صتهل حديثن� ب�حت�ص�ء القهوة التي تثري اجلدل حول اأ�صراره� وفوائده� 
اإفللراط- بال  اإي�ه�  تن�ولن�  ح�ل  يتال�صى  اجلدل  هذا  اأن  اإل  ع�م،  ب�صكل 
 "ProofHub" موقع  اأورده  م�  هللذا  العمل.  مك�ن  ذكللرنلل�-يف  كم� 

 ،، أثبتت الدراسات أن شاربو القهوة 
يحققون نجاح في العمل أكثر من 

شاربو الشاي

 ،،مشروبات الطاقة والوجبات 
السريعة والسكر تؤثر سلًبا على أداء 

الموظفين

 ،، 4 مهارات وظيفية نتعلمها من 
إعداد الطعام تحقق لنا التميز واإلبداع
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الرئي�س حت�صني  روؤية طموحة؛ هدفه�  وفق  تنموية جديدة،  مرحلة  تطلع�ت  اململكة  ر�صمت 
جودة حي�ة املواطنني واملقيمني، واإن�ص�ء جمتمع حيوي متطور؛ فوفرت من اأجل ذلك العديد 
والوظ�ئف،  والإ�صك�ن،  وال�صحة،  التعليم،  يف  املجتمع  خلدمة  الإلكرتونية  املن�ص�ت  من 
والأمن، والتج�رة وغريه�، ون�صرت اأكرث من 12 من�صة اإلكرتونية، ميكن من خالله� تي�صري 

ك�فة اأمور احلي�ة اليومية، وتقدمي اخلدم�ت احلكومية املطلوبة. 
ومن املن�ص�ت الن�جحة، من�صة "جود الإ�صك�ن" التي تقدم منوذجً� وطنيً� م�صرفً� يف خدمة 
املجتمع، ك�إحدى مب�درات موؤ�ص�صة الإ�صك�ن التنموي الأهلية؛ بعد اأن �صجلت يف الآونة الأخرية 
ح�صورًا ف�عاًل واإجن�زًا غري م�صبوق يف تف�عل املجتمع مع م� تقدمه، وقد جت�وزت تربع�ت 
املواطنني للعط�ء الإ�صك�ين ماليني الري�لت التي ا�صتف�د منه� اآلف الأ�صر املحت�جة لل�صكن. 
وي�أتي هذا النج�ح ب�صبب اآلي�ت العمل الإبداعية واملبتكرة التي تتبن�ه� املن�صة اإداريً� واإعالميً� 
وتقنيً�، ي�ص�ف اإليه� ال�صف�فية والدقة والحرتافية التي ترجمت جزءًا من همة وعزم املجتمع 

ال�صعودي يف حتقيق التك�تف؛ مم� جعله� واجهة اإلكرتونية م�صرفة للعمل اخلريي الوطني.
ولأن اجل�نب الإعالمي، واملحتوى املوؤثر الذي تبنته "املن�صة" اأ�صهم يف التعريف به� واإقن�ع 
امل�صتهدفني للتربع، واأثبت جن�حه ب�صكل كبري، ول�صيم� يف ا�صتخدام اأفك�ر اإعالمية ات�ص�لية 
الراحلني،  وجود  حدود،  بال  وجود  املوظفني،  كجود  الإيج�بي،  التف�عل  يف  اأ�صهمت  مبدعة 
املوؤثرة؛ مم� يجعل  التغريدات الت�ص�لية  اإىل  اإ�ص�فة  وجود مربور، وجود املت�جر وغريه�، 
واحلمالت  املحتوى،  �صن�عة  ج�ئزة  جللدارة  عن  ي�صتحقون  اجل�نب  هللذا  على  الق�ئمني 

الإعالمية احلكومية الن�جحة، واأن تدًر�س كح�لة Case Study لال�صتف�دة منه�.
احلكومية،  املن�ص�ت  جم�ل  يف  املعتربة  الإ�ص�ءات  من  الإ�صك�ن"  "جود  من�صة  ك�نت  واإن 
مل  التي  الوطنية  احلمالت  بع�س  لن�  تظهر  املق�بل  ففي  الن�جحة،  الإعالمية  واحلمالت 
الرغم من  يذكر على  اأثر  دون  لتنزوي  تتقل�س  ثم  تبداأ مبهرة،  اأنه�  اأهدافه�. رغم  حتقق 
بن�ئه� "النظري" ال�صليم، والإمك�ن�ت املتوفرة له�، لكنه� ت�صبح يف النه�ية بال قيمة اأو هدف 
فتتحول اإىل اإهدار للوقت واجلهد وامل�ل، وتفقد ت�أثريه� وم�صداقيته� عند اجلمهور؛ نتيجة 
ت�صتت ر�ص�ئله� الت�ص�لية، و�صوء "النمذجة"، اأي الف�صل يف اختي�ر �صخ�صية "رمز" اأو منوذج 
"اأفك�ر الن�ص�ئح"، وفى علم  يكون ن�جحً� وله ت�أثري يف املجتمع، اإ�ص�فة اإىل اعتم�ده� على 

النف�س هن�ك م� يعرف ب�أن املتلقي ل يقبل دائم� ال�صتم�ع اإىل الن�ص�ئح. 
وحتى ل ي�صيع هدف احلمالت الإعالمية الرئي�س و�صط اأهداف فرعية متداخلة ومت�ص�بكة؛ 
يف�صل على اإدارة احلملة �صن�عة حمتوى موؤثر يالم�س يف املتلقي ج�نبي الع�طفة والإقن�ع، 
متنوعة  اإبداعية  ب�أ�ص�ليب  جرافيك"،  و"املو�صن  الفيديو،  وا�صتخدام  الق�ص�صي،  ك�ل�صرد 
والإيج�بية منذ  ال�صلبية  املن��صب، ور�صد ردود فعل اجلمهور وم�ص�عره  التوقيت  اختي�ر  مع 
البداية وتعديل م� ميكن؛ حتى ل تتال�صى اأهداف احلمالت احلكومية التوعوية رغم بن�ئه� 

ال�صحيح.

المنصات الحكومية وصناعة المحتوى

شقران بن سعد الرشيدي

مدير تحرير مجلة »التنمية اإلدارية«
رئيس قسم المحتوى

إدارة االتصال المؤسسي
معهد اإلدارة العامة

األخيرة
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