ذكرى البيعة

بمناسبة ذكرى البيعة الـــ 4لسمو ولي العهد

معالي المدير العام :نفخر بسمو ولي العهد
الذي ُاختير من أكثر الشخصيات العالمية
تأثي ًرا وإلهام ًا للسعوديين

hgالذكرى الـــ 4لبيعة سمو ولي العهد

رفع معايل مدير عام معهد الإدارة العامة ،الدكتور بندر بن �أ�سعد
ال�سجان� ،أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات خلادم احلرمني ال�شريفني،
ول�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز-يحفظهما اهلل-ولكافة �أبناء الوطن؛ مبنا�سبة
حلول ذكرى بيعة �سموه ول ًيا للعهد.
وقال معاليه يف ت�صريح بهذه املنا�سبة" :متر علينا الذكرى الرابعة
لبيعة �سمو ويل العهد؛ ووطننا ي�شهد نه�ضة ح�ضارية وتنموية
�شاملة يف كافة املجاالت؛ بف�ضل اهلل تعاىل ،وتوجيهات خادم
احلرمني ال�شريفني ،ثم جهود �سمو ويل عهده الأمني؛ حيث تتبو�أ
اململكة مكانتها املتميزة على امل�ستويني الدويل والإقليمي .وينعم
�شعبنا ال�سعودي بالرفاهية والرخاء واال�ستقرار ،ون�سري بخطى
واثقة ورا�سخة نحو م�ستقبل م�شرق؛ نتاج ر�ؤية طموحة وحمكمة
وهي ر�ؤية اململكة  2030التي �أر�سى دعائمها �سمو ويل العهد،
ومتخ�ضت عن قفزات و�إجنازات تنموية هائلة ،وال �سيما يف جمال
التنمية الإدارية التي ي�سهم يف حتقيقها معهد الإدارة العامة ،كم�ؤ�س�سة رائدة يف دعم التنمية الإدارية تتخذ من املبادرة و�سرعة
اال�ستجابة واالبتكار منهج عمل ميكٍن حكومة اململكة من حتقيق �أهدافها".
ريا على م�ستوى
و�أ�ضاف معاليه�" :إننا يف هذا الوطن احلبيب نفخر ب�سمو ويل العهد الذي اُختري من بني �أكرث ال�شخ�صيات ت�أث ً
العامل ،وب�شخ�صيته امللهمة لكل ال�سعوديني ،ور�ؤيته امل�ستنرية التي متثل "حلمنا الوطني" الذي نلتف حوله ،ون�سعى جاهدين
لتحقيقه ،يف ظل حتديات جتتاح العامل ،والتي من �أبرزها جائحة "كورونا" .هذه اجلائحة التي �أبرزت الطابع الإن�ساين لقيادتنا
احلكيمة-يحفظها اهلل-وحنكتها يف مواجهتها ،و�إدارتها بكل وعي واقتدار".
واختتم معايل الدكتور بندر ال�سجان بقوله�" :إننا يف معهد الإدارة العامة نعاهد اهلل وقيادتنا الر�شيدة على �أن نبذل �أق�صى
جهودنا دائ ًما لرفعة �ش�أن وطننا احلبيب ،وجندد البيعة ل�سمو ويل العهد� ،سائلني اهلل عز وجل �أن يدمي على هذا الوطن
و�أبنائه نعمه التي ال حت�صى وال تعد ،وال �سيما نعمة الأمن والأمان؛ يف ظل قيادتنا الر�شيدة-يحفظها اهلل-داعني اهلل �أن يعينها
ويوفقها لكل خري و�أن يحفظ بالدنا من كل �سوء ومكروه".

العدد  - 179شوال 1442 -هـ

3

الـمحتويات
رئيس التحرير:

ساحة النقاش

24

أlil .مهند بن جمال أبو عبيد
مدير إدارة االتصال المؤسسي

حلول لرفع مستوى الخدمات المقدمة

مــاذا تعرف عــــن
«المتــاجر المظلــمة»؟

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

حـــوار

18

أ .شقران بن سعد الرشيدي
هاتف 4745039 :

خبير الموارد البشرية
د.يوسف النملة
لـ «التنمية اإلدارية»:

rashidis@ipa.edu.sa
هيئة التحرير:

«االفتراضي» أفضل
التقنيات لتطـــــوير الموظفين

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

هاشتاق

14

أ .سامح محمد الشريف
هاتف 4745662 :
yousefsm@ipa.edu.sa

إعالم األزمات

الذراع األقوى في تقديم
المعلومات والحد من
الشائعات

54

مقـــــــال

المنصات الحكومية
وصناعة المحتوى

36

46

مقـــــــال

العمل العميقgjjjkh

مراسالت التحرير :توجه المراسالت إلى رئيس التحرير
أو إلى إدارة االتصال المؤسسي
معهد اإلدارة العامة
hالبريد اإللكتروني للمجلةtanmiamag@ipa.edu.sa :

مقـــــــال

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

العنصر البشري
والخط الفاصل

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

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

هاشتاق

«إعالم األزمات»..
الذراع األقوى في تقديم المعلومات
والحد من الشائعات

د.محمد الحيزان

د.محمد العبد العالي

د.عبدالله المغلوث

عضو مجلس الشورى

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة
مساعد وزير الصحة

وكيل وزارة اإلعالم ومدير عام
التواصل الحكومي

وعميد كلية الدعوة واإلعالم سابقا

ي�شيد ع��دد من خ�براء الإع�ل�ام وممار�سيه بتميز و�سائل الإع�لام
ال�سعودي ب�صفة عامة� ،سواء التقليدية منها �أو الرقمية خالل �أزمة
«كورونا» .و�أظهرت مهنية عالية يف توعية املجتمع والت�أثري يف �أفراده
للتفاعل �إيجا ًبا مع امل�ستجدات ،بل �أ�صبحت و�سائل الإعالم املحلية
تقود حمالت متخ�ص�صة حت��ت مظلة وطنية مم��ا ع��زز امل�شاركة
االجتماعية ،وحد من ال�شائعات باالعتماد على امل�صادر الر�سمية،
والتعامل مع الأزم��ة بروح امل�سئولية ،وا�ستثمار الو�سائل التقنية يف
الو�صول للأهداف وبناء الر�سائل الإيجابية.

امل�صادر الإعالمية

ً
وظفت �أغلب دول العامل الإعالم مبختلف و�سائله يف التوا�صل مع املجتمع خالل جائحة كورونا ،وجل�أت �إىل عقد امل�ؤمترات ال�صحفية اليومية للحديث عن
م�ستجدات الأزمة؛ على اعتبار �أن الإعالم يف ظل اجلائحة �أ�صبح مي�س حياة كل فرد ،وامل�صدر الأول ملتابعة الأحداث ،ومعرفة املعلومات ،وت�شكيل اجتاهات
اجلمهور ،و�إدارة الأزمة؛ مما فر�ض االلتزام بال�صدق واملو�ضوعية والدقة يف املعلومة املقدمة.
وهنا يربز ال�س�ؤال :هل �أدى الإعالم ال�سعودي خالل جائحة فريو�س كورونا دوره كما يجب؟

ويف الإط���ار ذات��ه ك�شفت درا���س��ة ا�ستطالعية حديثة �أجرتها كلية
الإع�لام واالت�صال بجامعة الإم��ام حممد بن �سعود الإ�سالمية عن
امل�صادر الإعالمية للمعلومات ال�صحية والرتفيهية ل��دى املجتمع
ال�سعودي �أث��ن��اء ف�ترة حظر ال��ت��ج��ول ،ك�شفت ع��ن ت�صدر "تويرت"
كم�صدر للمعلومات ال�صحية ،تليه القنوات ال�سعودية التي حققت
تقدما يف الرتتيب مقارنة بو�سائل الإع�لام التقليدي الأخ��رى ،كما
ً
�أ�سهم امل�ؤمتر ال�صحفي اليومي لوزارة ال�صحة الذي متيز بال�سرعة
وال�شفافية واال�ستدامة يف ارتفاع ن�سبة امل�شاهدة ،تال ذلك وكالة
الأنباء ال�سعودية ،ثم �سناب �شات.

�إعالم الأزمات

ومن �أب��رز م�ؤ�شرات جناح الإع�لام ال�سعودي خالل الأزمة�-إ�ضافة
�إىل جناح تعامل الأجهزة املعنية�-أن اململكة كان لها ق�صب ال�سبق
يف تفعيل �إعالم الأزمات ،خا�صة يف التكامل بني اجلهات احلكومية،
وم�ستوى امل�شاركة املجتمعية عرب و�سائل التوا�صل ،التي كان لها دور
كذلك .فيما �سهلت حالة الوعي لدى املجتمع ال�سعودي من مهمة
و�سائل الإعالم يف التعامل مع اجلائحة ،وتعزيز ثقة املجتمع يف �أهمية
امل�صادر الر�سمية كم�صدر للمعلومات خالل الأزم��ات ،واال�ستعانة
باملخت�صني يف اجلانب ال�صحي يف حوارات �إعالمية لتو�صيل املعلومة
الطبية لأفراد املجتمع.
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بناء الثقة

وقد �أو�ضح م�ساعد وزير ال�صحة واملتحدث الر�سمي د.حممد العبد
العايل ،يف حلقة نقا�ش نظمتها كلية الإعالم واالت�صال بجامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية" ،عن بعد" بعنوان( :الإع�لام ال�سعودي
وجائحة كورونا..ق�صة ت��روى)� ،أن الإع�لام ال�سعودي كان وال يزال
خطوة نوعية يف م�سرية التوا�صل مع اجلماهري يف اململكة ويف تفنيد
ال�شائعات ،واملحافظة على الأرواح وبناء الثقة مع اجلمهور و�سط الكم
الهائل من املعلومات التي يتناولها اجلمهور عرب �شبكات التوا�صل
االجتماعي .ومتيز بال�شفافية العالية يف نقل املعلومة دون الإخالل
باخلطة اال�سرتاتيجية التي و�ضعت ملعاجلة اجلائحة.

ر�سائل احلذر

ومن جانبه �أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى وعميد كلية الدعوة والإعالم
�سابقا �أ.د.حم��م��د احل��ي��زان� ،أن التعامل الإع�لام��ي ال�سعودي مع
منوذجا م�شر ًفا من حيث القدرة على الوعي ون�شره،
اجلائحة كان
ً
والو�صول �إىل �أفراد الأ�سرة وتناقل ر�سائل احلذر من هذه اجلائحة،
وحملت ك ًّما هائ ًال من املعلومات ت�ستدعي االهتمام الأكادميي بها
ودرا�ستها ،كحالة اجتماعية تفاعل معها اجلميع ،واخلروج مب�ؤلفات
علمية ي�ستفاد منها ب�إذن اهلل.

ر�صد وحتليل

ويف ال�سياق ذات��ه ق��ال وكيل وزارة الإع�ل�ام وم��دي��ر ع��ام التوا�صل
احلكومي الدكتور عبداهلل املغلوث�" :إن العمل الإعالمي الذي �أقيم
خالل اجلائحة جرى عرب  5فرق و 7م�سارات؛ �صنعت ر�سائل �إعالمية
متنوعة ا�ستُثمرت ا�ستثما ًرا جيدً ا للتعامل مع اجلمهور بكل جناح.
كما �أُطلقت ر�سائل �إعالمية موحدة .وجرى ر�صد وحتليل هذا العمل؛
ملعاجلة ما ميكن معاجلته يف وقته ،والتعامل مع املن�صات الإخبارية
املختلفة لبث مواد �إعالمية خمتلفة لو�ضع اجلمهور يف حمل احلدث
�أو ًال ب�أول.
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مذكرة تعاون

بحضور ورعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

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

�شهد معايل وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
ورئي�س جمل�س �إدارة معهد الإدارة العامة وجمل�س �إدارة
هيئة رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املهند�س �أحمد بن
�سليمان الراجحي اليوم ،توقيع مذكرة تعاون بني معهد
الإدارة العامة وهيئة رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؛ تهدف
�إىل بناء �شراكة فاعلة بني الطرفني ،ت�سهم يف توفري برامج
تدريبية تعمل على تطوير قدرات ومهارات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ومتكينهم من �أداء �أدوارهم التنموية بكفاءة

8
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وفعالية.
وقد و َّقع االتفاقية معايل مدير عام املعهد الدكتور بندر بن
�أ�سعد ال�سجان ،والرئي�س التنفيذي للهيئة الدكتور ه�شام
احليدري .وبهذه املنا�سبة �أو�ضح معايل وزير املوارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية ورئي�س جمل�س �إدارة معهد الإدارة
العامة املهند�س �أحمد بن �سليمان الراجحي �أن االتفاقية
املربمة بني املعهد وهيئة رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ت�سهم يف تطوير قدرات ومهارات ذوي الإعاقة؛ لتمكينهم

من �أداء �أدوارهم التنموية يف خمتلف القطاعات.
و�أ�ضاف معاليه� :إن معهد الإدارة العامة ي�سهم بدور فاعل يف
تطوير مهارات وقدرات املوارد الب�شرية يف منظمات القطاع
غري الربحي؛ لدعم من�سوبي القطاع ومتكينهم من �أداء
�أدوارهم بكفاءة وفاعلية ،على نحو يكفل االرتقاء بالتنمية
الإدارية ،نظراً لكون القطاع �شريكاً مهماً للقطاعني
احلكومي واخلا�ص يف م�سرية التنمية ال�شاملة باململكة.
ووجه معايل الوزير ال�شكر ملعايل مدير عام املعهد الدكتور
بندر ال�سجان وكافة من�سوبي املعهد على ما بذلوه من
جهود لتدريب من�سوبي القطاع غري الربحي والأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة
من جانبه ،قال الدكتور ال�سجان�" :أوىل معهد الإدارة
العامة اهتماماً خا�صاً لتدريب وت�أهيل املوارد الب�شرية
من من�سوبي القطاع غري الربحي ب�شكل عام والأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة بوجه خا�ص؛ وذلك انطالقاً من �أهمية الدور
املنوط مب�ؤ�س�سات القطاع الثالث يف خدمة التنمية ال�شاملة
يف اململكة ،وهو ما دفع املعهد لتوفري برامج تدريبية ذات
جودة عالية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؛ لتمكينهم مهنياً
من �أداء �أدوارهم الوظيفية يف م�ؤ�س�ساتهم املختلفة بجودة
وكفاءة ،ومبا ي�سهم-يف النهاية-يف دفع عجلة التنمية
الإدارية باململكة.
و�أ�شار �إىل �أن املعهد ي�ضع امل�سئولية االجتماعية على ر�أ�س

�أولوياته اال�سرتاتيجية ،حيث قدًم خالل هذا العام عد ًدا
ريا من الربامج التدريبية والتطويرية للأ�شخا�ص ذوي
كب ً
الإعاقة ،والتي ت�سهم بفاعلية يف بناء قدرات ب�شرية وطنية
م�ؤهلة من ذوي الإعاقة ،ومبا يعمل على حتقيق التحول
النوعي يف املوارد الب�شرية الوطنية الذي ت�ستهدفه ر�ؤية
اململكة .2030
و�أو�ضح معايل الدكتور بندر ال�سجان �أن املعهد نفًذ من
خالل مبادرة "تقدمي خدمات تدريبية للقطاع غري
الربحي" ( )3م�شاريع قدًم خاللها  1867برناجماً تدريبياً،
ا�ستفاد منها  22793متدر ًبا ،وكذلك عقد مذكرات تعاون مع
عدد من م�ؤ�س�سات القطاع غري الربحي.
و�أفاد معاليه �أنه �شارك  34مدرباً ومدربة من �أع�ضاء هيئة
التدريب باملعهد يف تنفيذ برامج تدريبية للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ومن�سوبي القطاع غري الربحي ،والتي ا�ستغرقت ما
يقرب من � 1000ساعة تدريبية.
من جانبه �أكد الرئي�س التنفيذي لهيئة رعاية الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة �أن هذا التعاون ي�صب يف �صالح الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة وت�أهيلهم الت�أهيل املنا�سب لأداء �أدوارهم املجتمعية
والتنموية؛ حيث �أ�سهم املعهد-وال يزال-يف تطوير قدرات
ذوي الإعاقة و�إك�سابهم املهارات ال�شخ�صية واملهنية
التي يحتاجون �إليها لأداء �أدوارهم املجتمعية والعملية
وم�ساهمتهم يف التنمية ال�شاملة يف املجتمع.
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دراســـات

دراسة اقتصادية سعودية توصي بزيادته

اإلنفاق الرأسمالي الحكومي
والنمو االقتصادي طويل األجل
في المملكة

،،

المتغيرات العالمية
واإلقليمية تؤثر في صعود
وهبوط اإلنفاق الرأسمالي
السعودي

تو�ضيح

وحتى تت�ضح ه��ذه الفكرة للقارئ؛ ف���إن الباحثني ي��ح��ددان �أن
املق�صود بالإنفاق الر�أ�سمايل هو عبارة عن اجلزء من الإنفاق
املتعلق بالنفقات اال�ستثمارية من جمموع �إنفاق الدولة (الإنفاق
العام) ،وتهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إىل تو�سع الطاقة الإنتاجية وحتقيق
النمو االقت�صادي ،ومتتاز ب�أنها �أكرث مرون ًة من النفقات اجلارية،
وت�ستجيب ملقدرة الدولة املالية ب�شكل �أك�بر .كما يلفتان �إىل �أن
النمو طويل الأجل هو النمو الذي ي�أتي من جانب العر�ض (املوارد)
ولي�س من جانب الطلب ،وهو ما يف�سر اقت�صاد ًّيا بدا َّلة الإنتاج من
خالل تغري �إمكانات االقت�صاد مع مرور الوقت.

البنية التحتية

تربز �أهمية الإنفاق الر�أ�سمايل يف �أي دولة من ناحية ارتباطه بالنفقات اال�ستثمارية الهادفة �إىل تو�سيع الطاقة
الإنتاجية وحتقيق النمو االقت�صادي يف املجتمع ،كما �أنه يعد �أحد �أهم امل�ؤ�شرات التي ت�ؤخذ بعني االعتبار يف
النظر لأرقام املوازنة العامة .كذلك ف�إن هذا النوع من الإنفاق هو �أحد �أدوات ال�سيا�سة املالية و�أن التو�سع فيه
يعد �أحد عوامل هذا النمو الذي ُي�صنف كنمو اقت�صادي ق�صري الأجل .بينما ت�ستهدف الدول حتقيق النمو
االقت�صادي طويل الأجل؛ ووف ًقا لهذا الت�صور ف�إن الفكرة الرئي�سية التي يتبناها كل من :د�.سليم �سليمان احلجايا،
ود.ماجد �سليمان املزيني يف درا�ستهما املن�شورة يف جملة "الإدارة العامة" ال�صادرة عن معهد الإدارة العامة،
والتي ن�ستعر�ضها معكم يف هذا العدد ،تعتمد على �أن الإنفاق الر�أ�سمايل ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على �إجمايل ر�أ�س املال
الذي يعد �أحد عوامل حتقيق النمو االقت�صادي طويل الأجل يف اململكة العربية ال�سعودية ،و�إليكم التفا�صيل.
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وتبدو �أهمية هذه الدرا�سة-ح�سب ما ي��راه الباحثان-يف كونها
الدرا�سة الأوىل من نوعها يف اململكة ،ويف دول املنطقة � ً
أي�ضا ،التي
تناق�ش هذه الفكرة ،وبالتايل حتقيق التنمية امل�ستدامة .كذلك
تت�ضمن الدرا�سة ع��د ًدا من �أهم املتغريات الرئي�سية التي ُيتوقع
لها �أن ُتدث النمو االقت�صادي يف االقت�صاد ال�سعودي كال�سيا�سة
النقدية ،ممثل ًة بعر�ض النقد ،وال�سيا�سة املالية ،ممثل ًة بالإنفاق
اجل��اري والإن��ف��اق الر�أ�سمايل ،وكذلك متغري الت�ضخم ،و�أي� ًضا
متغري معدل النمو يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي.
ولكن الإنفاق الر�أ�سمايل ،حتديد ًا ،من �إنفاق على البنية التحتية،
كاجل�سور ،والطرق ،وامل�ست�شفيات ،واملدار�س ،وغريها ،هو عبارة
عن زيادة يف �إجمايل ر�أ�س املال الذي يعد �أحد �أهم عوامل النمو
طويل الأجل ،والذي ي�أتي من جانب العر�ض ولي�س الطلب ،وهذا
يعني �أن الإنفاق الر�أ�سمايل ي�ؤدي لإحداث النمو االقت�صادي يف
الأج َلني :الق�صري ،والطويل مع ًا.

،،

تعزيز الزيادة في الناتج
المحلي اإلجمالي والنمو
االقتصادي باألسعار الحقيقية

�صعود وهبوط

ي�شري د.احلجايا ود.املزيني �إىل �أن الإنفاق الر�أ�سمايل ال�سعودي
خالل فرتة الدرا�سة املمتدة بني عامي 2018-1988م مل ي�سر
على وترية واح��دة ،لكنه ت�أثر باملتغريات الإقليمية والعاملية التي
فر�ضت نف�سها خالل هذه الفرتة ،مثل حرب اخلليج ،وانخفا�ض
�أ�سعار النفط ،وحرب اليمن .ولتف�سري واختبار العالقة بني الإنفاق
الر�أ�سمايل احلكومي و�إجمايل التكوين الر�أ�سمايل (ر�أ�س املال)،
مت و�ضع منوذج قيا�سي ي�ستند على النظرية االقت�صادية.

حتفيز اال�ستثمار

وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج املهمة ،فقد خل�صت
�إىل فعالية ال�سيا�سة املالية يف الأج َلني الق�صري والطويل من خالل
الإنفاق الر�أ�سمايل احلكومي .كذلك ف�إن هذا الإنفاق عامل مهم
وم�ؤثر يف النمو طويل الأجل .كما �أن عامل الأ�سعار له ت�أثري �إيجابي
كحافز لزيادة الإن��ت��اج .و�أظهرت النتائج �أن النمو االقت�صادي
بالأ�سعار احلقيقية هو �أكرث عامل ي�ؤثر على النمو طويل الأجل.
وات�ضح �أنه بالرغم من كِ َب حجم الإنفاق اجلاري الذي كان ي�شكل
�أكرث من  %75من �إجمايل الإنفاق العام� ،إال �أنه ال ي�سهم يف حدوث
النمو االقت�صادي طويل الأجل من خالل عدم ت�أثريه على �إجمايل
التكوين الر�أ�سمايل.
ويف �ضوء هذه النتائج يبدي كل من :د�.سليم احلجايا ،ود.ماجد
املزيني عد ًدا من التو�صيات التي من بينها ما يلي :االهتمام ب�شكل
كبري بالإنفاق الر�أ�سمايل؛ لأنه يحفٍ ز البيئة اال�ستثمارية ،وزيادة
اال�ستثمارات املبا�شرة وغري املبا�شرة ،وتوجيه االهتمام ب�شكل
�أكرب نحو النمو طويل الأجل ،والرتكيز على االجتاهات التي تعزز
الزيادة يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي.
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لقاء إعالمي

،،

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

دور المرأة مهم وكبير في القطاع
مكن منسوباته
الحكومي المعهد ُي ٍ
لتقديم خدمات تدريبية عالية
للموظفات والقياديات

د.السجان :رؤية  2030أكبر تطور للتنمية اإلدارية
والتدريب اإللكتروني هو المستقبل ودربنا
(عن ُبعد) أكثر من  3ماليين موظف

وتطويره ،خا�صة يف املجال التقني وعقد ال�شراكات الدولية
وجلب �أف�ضل النماذج والتجارب العاملية.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن املعهد ميثل قيمة للجهاز احلكومي
كم�ؤ�س�سة وطنية؛ ففي عام 1963م ت�شكلت باملعهد اللجنة
العليا للإ�صالح الإداري التي كانت مهمتها هيكلة �أجهزة
الدولة.
ر�ؤية 2030

،،

«إثرائي» تشتمل على 1300
منتجا آخر وبها
برنامج تدريبي و260
ً
ماليين المشتركين

قال مدير عام معهد الإدارة العامة ،د.بندر بن �أ�سعد ال�سجان:
�إن املعهد منذ �إن�شائه قبل �أكرث من  60عام ًا �أ�سهم ب�شكل كبري يف
تطوير وت�أهيل موظفي الأجهزة احلكومية ،و�أنه على امل�ستوى
الكمي قام املعهد منذ �إن�شائه بتدريب مليون و� 400ألف موظف
حكومي ،وقدً م  2500ا�ست�شارة �إدارية و�أنتج  530عمل عملي.
و�أو�ضح معاليه ،خالل لقائه يف برنامج "يف العلن" الذي ُيبث
على قناة "ال�سعودية" �أنه على امل�ستوى النوعي حقق املعهد
�أثر ًا كبري ًا جد ًا يف م�سرية التنمية الإدارية يف اململكة على
م�ستويات التدريب واال�ست�شارات؛ فقد قدً م املعهد ا�ست�شارات
نوعية يف وقت مل توجد فيه جهة ا�ست�شارية يف اململكة ،كما
واكب التكنولوجيا احلديثة وطور من�صاته الإلكرتونية،
و�ضرب مث ًال يف االن�ضباط والتنظيم الإداري.
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،،

في عام 2020م دربنا  82ألف
متدرب في البرامج التدريبية القصيرة
و 8آالف متدرب في البرامج الموجهة

ملعرفة �أكرث املجاالت التدريبية املطلوبة .وثانيتها اال�ست�شارات
امل�ؤثرة حيث ات�ضح �أن  %80من اال�ست�شارات املطلوبة تقع يف
 5جماالت رئي�سية .والثالثة تطوير القيادات الإدارية والتي
تعترب من اجلوانب الأبرز التي يتحاجها اجلهاز احلكومي.
ورابعتها اال�ستدامة املالية من خالل الفعالية يف ا�ستخدام
املوارد وو�ضعها يف املكان ال�سليم� .أما الركيزة اخلام�سة فهي
التميز يف العمليات الت�شغيلية.

املناف�سة والتطوير

ا�سرتاتيجية املعهد
و�أكد معايل مدير عام املعهد �أن ا�سرتاتيجية املعهد اجلديدة
 2023جاءت نتيجة التغري الكبري احلا�صل يف اململكة يف ظل
ر�ؤية  ،2030حيث تغري �شكل اجلهاز احلكومي و�أ�صبح �أذكى
وفاعليته �أكرب ،ولهذا �أُطلقت ا�سرتاتيجية املعهد بناء على
ر�ؤية  2030لت�شتمل على ركائز عدة� :أوالها بناء القدرات يف
املجاالت التي تخدم ر�ؤية  ،2030وذلك من خالل م�سح نفذناه

وب�ش�أن مناف�سة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اال�ست�شارية اخلا�صة
للمعهد؛ لفت الدكتور ال�سجان �إىل �أن التطوير �سنة احلياة
واجلهاز الذي ال يطور نف�سه يرتاجع .وقد قام املعهد ب�إعداد
خطته اال�سرتاتيجية لل�سنوات الـ  3القادمة؛ ليواكب التغريات
وهو قادر على املناف�سة.
و�أ�ضاف :طبيعة عمل املعهد ت�ستدعي �أن تكون وترية عمله
�أ�سرع من عمالئه ،وما نقوم به الآن هو رفع وترية العمل

وفيما يتعلق بدور املعهد يف ر�ؤية اململكة 2030؛ �أكد الدكتور
ال�سجان �أن ر�ؤية  2030من �أهم النقالت التي حدثت للتنمية
الإدارية يف اململكة؛ ف�سمو ويل العهد و�ضع من خالل الر�ؤية
وترية جديدة للعمل احلكومي .ونعترب �أن لدينا حتد ًيا يف
املعهد ب�أن ن�سهم يف برامج وم�شاريع الر�ؤية ،وقد كان املعهد
من �أوائل اجلهات احلكومية التي �شاركت يف الر�ؤية وبرنامج
التحول الوطني؛ حيث قدًم املعهد  3مبادرات ،وهي :بناء
الإطار الوطني للتدريب ،والتدريب الإلكرتوين ،وتطوير
القيادات الإدارية .وحالياً يقوم املعهد بالتعاطي ب�شكل �أكرب مع
م�شاريع الر�ؤية.

اال�ستدامة واال�ستثمار

عب الدكتور ال�سجان عن
وحول اال�ستدامة املالية واال�ستثمار؛ ّ
�أهمية اال�ستدامة املالية والإدارية لأي جهاز حكومي؛ بهدف
تخفيف العبء املايل عن امليزانية العامة للدولة .م�شرياً �إىل
تركيز املعهد على �سيا�سة الفاعلية من خالل الإنفاق ال�سليم
يف املكان ال�سليم.

أضغط هنا للمشاهدة »"",,
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الخريج والوظيفة

بمشاركة معالي المهندس أحمد الراجحي ومعالي الدكتور بندر السجان

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

معالي وزير الموارد البشرية
والتنمية اإلجتماعية

14

العدد  - 179شوال 1442 -هـ

معالي مدير عام معهد
اإلدارة العامة

برعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن
عبدالعزيز� ،أمري منطقة الريا�ض؛ ينظم معهد الإدارة العامة-
افرتا�ضيًا-فعاليات اخلريج والوظيفة ال�سنوية يف دورتها الـ 25
للعام التدريبي احلايل 1442هـ املوافق 2021م ،وذلك مب�شاركة
معايل وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،رئي�س جمل�س
�إدارة املعهد ،املهند�س �أحمد بن �سليمان الراجحي ،ومعايل مدير
عام املعهد ،الدكتور بندر بن �أ�سعد ال�سجان ،وعدد من قيادات
املعهد ،وامل�س�ؤولني.
وبهذه املنا�سبة؛ �أعرب معايل مدير عام معهد الإدارة العامة،
الدكتور بندر بن �أ�سعد ال�سجان ،عن تقديره واعتزازه ومن�سوبي
املعهد بهذه الرعاية الكرميةً ،
قائل�" :إن رعاية �سموه هذه
الفعاليات جت�سد اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل
عهده الأمني-يحفظهما اهلل-بت�أهيل ال�شباب ال�سعودي للعمل
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص ،مثمناً ل�سمو الأمري في�صل بن
بندر بن عبدالعزيز ،ت�شريفه واهتمامه ودعمه الدائم للمعهد".
و�أ�ضاف�" :إن معهد الإدارة العامة يقوم هذا العام بتخريج 1249
خريجً ا وخريج ًة مبركزه الرئي�س وفروعه املختلفة ،موزعني على
 57برناجمً ا تدريبيًا منف ًذا ،منهم  1050خريجً ا و 199خريجة،
حيث بلغ عددهم يف الف�صل الأول  542خريجً ا وخريجة ،مقابل
 707خريجً ا وخريجة يف الف�صل الثاين .و�أ�شار �إىل �أن �أعداد
اخلريجني واخلريجات بالربامج الثانوية بلغت  873خريجً ا
وخريجة وبالربامج اجلامعية بلغت  376خريجً ا وخريجة،
موزعني كالتايل :املركز الرئي�سي للمعهد  628خريجً ا ،و260
خريجً ا بفرع املعهد مبنطقة مكة املكرمة ،و 162خريجً ا بفرع
املعهد باملنطقة ال�شرقية ،و 199خريجة بالفرع الن�سائي للمعهد".
كما �أو�ضح معايل الدكتور بندر ال�سجان �أن �إجمايل العرو�ض
الوظيفية املقدمة خلريجي وخريجات املعهد ،مب�شاركة �أكرث
من  30جهة (حكومية/خا�صة) ،بلغت ً 2526
عر�ضا ،بواقع
ً 1998
عر�ضا وظيفيًا خلريجي املركز الرئي�سي للمعهد ،و362
ً
عر�ضا وظيفيًا خلريجي فرع املعهد مبنطقة مكة املكرمة ،و138
خلريجي فرع املعهد باملنطقة ال�شرقية ،وً 28
عر�ضا خلريجات
الفرع الن�سائي.

الخريج والوظيفة 25
خريجو المعهد..مستقبل مشرق
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مقــــال

نصائح إدارية

هل المحاماة مهنة أم تجارة؟

أ.تركي عبد الله مهيزع
قطاع القانون
فرع المعهد بمنطقة عسير

�أُثري هذا ال�س�ؤال ب�صورة متكررة يف امليادين القانونية يف ال�سنوات الأخرية ،خا�ص ًة بعد ات�ساع
جمال التجارة التي احتلت �أغلبية جوانب الأن�شطة الإن�سانية مبا فيها الأن�شطة املتعلقة بال�شق
املدين؛ مما �أدّى �إىل اخللط بني مفهوم املحاماة كمهنة والتجارة كمهنة �أخرى .ولقد �أ�سهم هذا
اخللط بفعالية يف تكوين �صورة منطية غري عادلة حول مهنة املحاماة؛ حيث يعتقد البع�ض �أن
املحامي تاجر يحمل يف يده حقيبة قانونية للمتاجرة بق�ضايا الب�شر من �أجل حتقيق �أرباح مالية،
و�أنَّ ر�أ�سماله هو معرفته باملعامالت ال�شرعية والأنظمة و�إجراءاتهاُ ،متزلني ُجهد املحامي من
تقدمي اال�ست�شارات القانونية �أو ال�شرعية �أو خدمات التقا�ضي يف �صورة �سلعة جتارية ُيكن
�شرا�ؤها �أو بيعها يف ال�سوق.
�إنَّ ت�ص ُّور مهنة املحاماة بهذا النمط ي�ضع مبادئها وقيمها ومعايريها على املحك و ُيفقدها
الر�سالة ال�سامية ،والغاية النبيلة التي تتميز بها عن املهن الأخرى ،كالدفاع عن حقوق الغري،
وتقدمي اال�ست�شارات ،ومعاونة الق�ضاة يف �إي�صال احلق لأهله .ولذلك ف�إن مهنة املحاماة تختلف
عن مهنة التجارة التي تهدف �إىل حتقيق الربح ب�شكل �أ�سا�سي دون النظر �إىل معايري �أخرى،
ف�ض ًال عن �أنها ال تتطلب يف ممار�ستها الت�أهيل العلمي والعملي.

هناك عامالن �أ�سا�سيان �أ�سهما ب�شكل مبا�شر يف تكوين االعتقاد �أن"املحامي تاجر وما ميار�سه جتارة" ،وهما:
العامل الأول� :سوء ت�صرفات بع�ض املحامني وا�ستغاللهم بع�ض ق�ضايا الب�شر يف حتقيق �أرباح مبالغ فيها.
العامل الثاين :قلة معرفة العامة بالفروقات اجلوهرية التي متيز �شخ�صية التاجر عن املحامي والأنظمة التي يخ�ضع لها كل منهما ،وال �سيما طبيعة

عملهما والتزاماتهما اجتاه احلكومة والغري من حيث اجلوانب القانونية والإجرائية.
وحتى تت�ضح ال�صورة �أكرث عن �سوء ت�صرفات بع�ض املحامني وا�ستغاللهم للمواقف؛ نورد بع�ض الأمثلة ،فمث ًال عند تقدمي اال�ست�شارات يتقا�ضى
املحامي مبلغ � 5آالف ريال لل�ساعة الواحدة ،بينما يف الواقع اال�ست�شارة ال ت�ستحق ذلك� ،أو قرار تب ّني ق�ضية ما من عدمها يعتمد على اجلوانب املالية
�أكرث من اجلوانب احلقوقية� ،أو رف�ض ا�ستقبال ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية من طالق �أو ح�ضانة �أو ما �شابه ذلك؛ بحجة �أن لي�س فيها مردود مادي
ُغي من جوهر املحاماة كونها مهنة مدنية ،و�إن حقق البع�ض منها مكا�سب مادية باهظة؛ لأن غاية
ٍ
جمز .ويف جميع الأحوال هذه الت�صرفات فردية ال ت ّ
املحامي ونيته ال تُكفي لت�صنيف عمله ب�أنه جتاري �أو مدين ،بل ال بد �أن يقرتن ذلك بعوامل �أخرى م�ساعدة منها :احل�صول على �سجل جتاري ،وم�سك
الدفاتر التجارية ،وخ�ضوع املحامي لقواعد القانون التجاري ،ومعاملته معاملة التجار يف جميع النواحي .وبالتايل ميكن �س�ؤال املحامي عن �إخالله
ب�أداء واجباته املهنية �أمام الغري م�س�ؤولية �شخ�صية مدنية؛ لأن هناك �أخالقيات ال بد �أن يتحلى بها املحامي بحكم �أنه �صاحب ر�سالة وقدوة للمجتمع،
وتق�صريه يف �أداء واجباته �أو ا�ستغالله الغري مبا قد ي�ؤثر على املراكز القانونية والغاية الأ�سا�سية من وجود هذه املهنة .وقد �أ َّكدت �أنظمة اململكة العربية
ال�سعودية املرتبطة بنظام املحاماة وال�شركات املهنية �صراح ًة و�ضمن ًا على �أن املحاماة مهنة قانونية مدنية ولي�ست مهنة جتارية يف العديد من املواد،
و�أنَّ ما يتقا�ضاه املحامي مقابل خدماته يندرج حتت الأتعاب ولي�س الأرباح.
وهنا قد يتبادر �إىل ذهن القارئ �س�ؤال�" :ألي�ست مهنة املحاماة مربحة من الناحية العملية وبالتايل فهي جتارة؟" ،فالربح املادي لي�س هو املعيار
الوحيد يف التفرقة بني الأعمال املدنية والأعمال التجارية؛ فهناك معايري �أخرى للتفرقة بينهما ،فمث ًال املبد�أ القانوين الذي ُي�سمى مببد�أ "املعيار
ال�شخ�صي" و ُيق�صد به عدم قابلية انتقال التزامات الفرد املهنية-كاملحامي مثال يف عقد املحاماة-بعد وفاته �إىل الورثة؛ لأنه من العقود القائمة على
االعتبار ال�شخ�صي ،بينما التزامات التاجر املتوفى ُيكن �أداءها من قبل الورثة يف حدود الديون املالية �أو العقود التي �أبرمها قبل حدوث حالة الوفاة
مع �إمكانية اال�ستمرار يف التجارة؛ لأن �شخ�صية التاجر هنا لي�ست جوهرية حني التعاقد.
خال�صة القول� :إن املحاماة مهنة مدنية كمهنة الطب والهند�سة ،ولي�ست جتارية حم�صورة على التجار الذين يتخذون التجارة مهن ًة لهم؛ وبالتايل
يخ�ضعون لقواعد و�أنظمة جتارية تختلف عن تلك التي يخ�ضع لها �أ�صحاب املهن املدنية.
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 5صفـــــــــــــات

لتحقق إيجابيتك
ومحبة زمالئك
ورؤسائك
حدد أهدافك:
فهذا التحديد سيضيف لشخصيتك في

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

عملك ميزة تنافسية مع زمالئك؛ وهو ما

للمجازفة وامتلك طموحك لتحقيق أشياء

حتما للنجاح ،لكن هذا لن يتحقق مالم
يقودك
ً
يقترن ً
أيضا بالتركيز على أهم هذه األهداف

دائما أن
أفضل ،واعترف بأخطائك ،وتذكر
ً

ووضعها ضمن أولويات مالئمة ،وقم بتدوينها.
محفزة على
وانتبه إلى أن تكون أهدافك
ِ

الواثق في نفسه يهب الثقة لمن حوله.

ً
موظفا محبو ًبا:
كن

تحقيقها ،وأن تتحلى باإليمان بتحقيقها،

اجتهد دا ًئما في إظهار مودتك لزمالئك

وحدد الهدف/األهداف التي ستكون نقطة

واحترام رؤسائك ،واهتم بهم ،وكن مباد ًرا في

ودائما اسأل نفسك
بدايتك وانطالقتك،
ً

تشكل
مشاركتهم أفراحهم وأتراحهم ،وال
ٍ

وجدد رغبتك في تحقيقها ،وتأكد من وضوح

تحالفات في العمل مع/ضد ،والتزم بأخالقيات

أهدافك ،ومالئمتها ،والمدى الزمني لها.

العمل ،وامتلك حس الفكاهة ،وأظهر تقديرك

كن قاد ًرا على مواجهة التحديات:

فكل منا تقابله عقبات في حياته الوظيفية؛

لآلخرين ،وسيطر على غضبك وانفعاالتك.

كن منبع السعادة لنفسك ولزمالئك:

نجاحا وإيجابية من يمتلك مهارات
لكن أكثرنا
ً

وهي صفة تجعل اآلخرين يتمسكون بك

التغلب على مثل هذه التحديات والثغرات.

ويدركون قيمتك في حياتهم وبيئة عملك؛

فال تخف من ارتكاب أخطاء ،واستعن بخبراتك،
ً
وتحكم في
متسرعا في قراراتك،
وال تكن
ً

وهذا ليس باألمر السهل ،بل إنه يلقي على
ً
حمل كبي ًرا .فيجب أن تمتلك قدرة
عاتقك

عواطفك ،وتمتع بالذكاء العاطفي ،واكتسب

التسامح معهم ،ومشاركتهم ،وأن تكون مح ًبا

مهارة العمل ضمن فريق عمل ،ونم معارفك
ً
زمنيا للتغلب على ما
جدول
ومهاراتك ،وحدد
ً

وأقبل
لعملك ،ولهم ،وتعامل بشفافية معهم،
ِ

على األعمال التطوعية والخيرية ،وال تتردد

تواجهه ،وكيفية التفاوض بشأنه.

في الترويح عن نفسك وزمالئك ومديريك.
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خبير الموارد البشرية
د.يوسف النملة
لـ «التنمية اإلدارية»:

«االفتراضي»
أفضل التقنيات
لتطـــــوير
الموظفين
�أكد اخلبري الإداري واملتخ�ص�ص يف تطوير املوارد
الب�شرية د.يو�سف النملة �أن هناك �سبعة اجتاهات حديثة
متيز جمال تطوير املوارد الب�شرية م�ؤخراً� ،أبرزها
"جتربة املوظف" وتوظيف التقنيات احلديثة كالذكاء
اال�صطناعي يف �إدارات املوارد الب�شرية لتح�سني م�شاركة
املوظفني واالهتمام بربامج �صحة املوظفني للحفاظ
على ال�صحة النف�سية واجل�سدية لهم؛ باعتبارهم مورداً
�أ�صي ً
ال ال يقدر بثمن للمنظمة .و�أو�ضح د.النملة �سمات
بيئة العمل املثالية و�أهمية برامج االبتكار يف جمال
التدريب .و�أ�شار �إىل �أن معهد الإدارة العامة �صرح �شامخ
وله تاريخ طويل من الإجنازات ومنها الإنتاج العلمي
الغزير يف املجال الإداري.
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 ،،معهد اإلدارة العامة تاريخ حافل
باإلنجازات والمبادرات
حوار /د.سامح الشريف

 7اجتاهات حديثة

• ما �أهم االجتاهات احلديثة على �صعيد جمال تطوير
املوارد الب�شرية يف البيئة الغربية؟ وكيف ميكن للبيئة
العربية توظيفها؟
املو�ضوع كبري ومت�شعب ،واملوارد الب�شرية تتطور با�ستمرار� ،سواء
على م�ستوى املعرفة والنظرية �أو على م�ستوى املمار�سات ،وميكن
تلخي�ص �أهم االجتاهات احلديثة يف املوارد الب�شرية فيما يلي:
�أو ًال :م�ؤخ ًرا ،هناك تركيز على املوظف وا�ستثمار طاقاته كما
يحب ،وهذا وا�ضح يف ظهور مفاهيم حديثة تُعد من وظائف �إدارة
املوارد الب�شرية ،مثل «جتربة املوظف» ،حيث تهتم املنظمة بتجربة

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

غيرت نماذج األعمال
 ،،جائحة كورونا ّ
في جميع أنحاء العالم

املوظف من قبل �أن يتعني وحتى يرتك الوظيفة وي�ستمر التوا�صل
معه.
النا�س كموارد هي �أ�صول ال تقدر بثمن للمنظمة ،ولكي تنجح
عموما؛ تلتزم كل منظمة بتعزيز قوتها
الأعمال التجارية والإدارية ً
العاملة من خالل مواءمة ا�سرتاتيجيات املوارد الب�شرية مع �أحدث
االجتاهات.
ثان ًيا :نظ ًرا لأن جيل الألفية ميثل �أكرب جمموعة يف القوى العاملة
يف جمال الأعمال؛ ف�إن �أرباب العمل يف جميع �أنحاء العامل �أ�صبحوا
ين�شدون املزيد من التقنية لإدارة موظفيهم وتطويرهم و�إ�شراكهم
يف املهام .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن خمرتعات حديثة ،مثل الذكاء
اال�صطناعي ،والتقنية ال�سحابية ،وغريها �ست�ؤدي �إىل دفع �إدارات
املوارد الب�شرية للم�شاركة يف �صياغة وتنفيذ ا�سرتاتيجيات
منظماتها من خالل حت�سني م�شاركة املوظفني عرب التقنية لتعزيز
الأعمال وزيادة الإنتاجية.
ثال ًثا :املنظمات احلديثة متوجهة نحو تعزيز التنوع وال�شمول؛
حيث تلعب ثقافة املنظمة دو ًرا حمور ًيا يف توفري جتربة �إيجابية
خ�صو�صا املوظفني الذين ينتمون �إىل �أعراق و�أعمار
ملوظفيها،
ً
و�أجنا�س وتوجهات وثقافات متنوعة .ويجب �أن جتعل املنظمات
موظفيها ي�شعرون باالنتماء �إىل جمتمع وظيفي متجان�س ،وهذا
ما تعمل عليه ال�شركات متعددة اجلن�سيات ،وال�شركات متعددة
الثقافات.
يعمل متخ�ص�صو املوارد الب�شرية حدي ًثا على زرع بذرة االندماج
واالنتماء ،حيث ي�شعر املوظفون بالثقة يف التعبري عن �أفكارهم
ب�إن�صاف ،بغ�ض النظر عن االختالفات فيما بينهم ،ولذلك �آثار
وا�ضحة تُظهِ ر �أن ثقافة العمل املتما�سكة تعزز �أداء املوظفني
وتخف�ض خماطر دورانهم وحتفزهم على امل�شاركة يف ر�ؤية
املنظمة ب�شكل �شامل.
غيت
راب ًعا :العمل من املنزل �أو عن ُبعد واقع فر�ض نف�سه ،فقد ّ
جائحة فريو�س كورونا مناذج الأعمال يف جميع �أنحاء العامل،
وي�ضع هذا التحول العاملي بني ع�شية و�ضحاها العمل عن ُبعد يف
�أولوية عالية ولي�س تر ًفا كما كان قبل هذه اجلائحة .فالعمل عن
ُبعد اجتاه عاملي جدي �أ�سهم يف تقليل ن�سب غياب املوظفني ،وجعل
الرتكيز من�ص ًبا على الإنتاجية �أكرث من وقت �أو مكان العمل.

خام�سا :تنمية املهارات ال�شخ�صية واملهارات الرقمية ،فقد ذهبت
ً
الأيام التي كانت فيها امل�ؤهالت التعليمية املعيا َر الوحيد للتوظيف
والرتقية .فهذا االجتاه يدعو موظفي املوارد الب�شرية للبحث عن
مزيج من مهارات القوة يف القوى العاملة-على �سبيل املثال-
مهارات التفكري ،مثل التفكري الناقد واال�سرتاتيجي �أ�صبحت
�ضرورية للمناف�سة يف �سوق العمل ،وكذلك الذكاء العاطفي والإبداع
�صارت من �أولويات ال�شركات هذه الأيام خللق بيئة عمل مناف�سة.
�ساد�سا :برامج �صحة املوظفني من االجتاهات احلديثة التي
ً
فر�ضت نف�سها � ً
أي�ضا ،فمع ثقافة العمل �سريعة اخلطى وال�سباق
التناف�سي املحموم؛ �صارت م�ستويات التوتر لدى املوظفني يف ارتفاع.
وللحفاظ على �صحتهم الذهنية واجل�سدية؛ ظهر اجتاه حديث بني
ممار�سي املوارد الب�شرية لتطوير برامج �صحة املوظفني يف مكان
العمل وتعزيز رفاهيتهم لتحقيق التوازن بني العمل واحلياة.
�ساب ًعا :الواقع االفرتا�ضي والواقع املعزز �أ�صبحا حا�ضرين اليوم،
خ�صو�صا يف التدريب .فتدريب القوى العاملة با�ستخدام الواقع
ً
االفرتا�ضي ( )VRوالواقع املعزز ( )ARوفّرا �أف�ضل التقنيات
لنمو املوظفني وزيادة خربتهم العملية.
هذه �أبرز االجتاهات احلديثة يف عامل املوارد الب�شرية ،وهناك
غريها بال �شك ،وميكن للبيئة العربية توظيفها بكل �سهولة �إذا
توفرت الإرادة ،فلدينا موظفون وموظفات على م�ستوى عالٍ من
الكفاءة والتعليم.

 4مالمح

• ما مالمح بيئة العمل املثالية من وجهة نظرك ،والتي
تتيح لكل من املدير واملوظفني التطور الوظيفي والأداء
الوظيفي املرتفع؟
بيئة العمل ت�ؤثر ب�شكل كبري على �شعور املوظفني ،وبيئة العمل
الإيجابية جتعل املوظفني ي�شعرون بالر�ضا والراحة النف�سية،
وهذا مطلوب بال �شك .وهناك مالمح لبيئة العمل املثالية ميكن
تلخي�صها يف النقاط الأربع التالية:
 .1االت�صاالت ال�شفافة واملفتوحة ،فاالت�صال ال�شفاف واملفتوح
يلبي حاجة املوظف لل�شعور ب�أن ما يقوله له قيمة ،وهذا ما يجعل
املوظفني ي�شعرون باالنتماء �إىل املنظمة؛ لذلك من ال�ضروري عقد
مناق�شات مفتوحة ت�سمح للموظفني ب�إبداء وجهات نظرهم حول
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حـــوار

شعر
 ،،بيئة العمل اإليجابية ُت ِ
الموظفين بالراحة النفسية

عمل ال�شركة وحول بع�ض الإجراءات وال�سيا�سات واملعمول بها.
�إن �إزالة العقبات املوجودة يف املنظمات الهرمية �أو البريوقراطية
تعزز الثقة يف التفاعالت اليومية بني زمالء العمل ،وكذلك بني
ان�سجاما ،وجند
املر�ؤو�سني وامل�شرفني؛ في�صبح اجلميع �أكرث
ً
االحرتام املتبادل بني جميع املوظفني ،بغ�ض النظر عن منا�صبهم
الر�سمية.
 .2التوازن بني العمل واحلياة ،وتقدير الظروف ال�شخ�صية
للموظفني ،مبا ال يتجاوز املهنية الواجبة .فيجب �أن يكون هناك نوع
من التوازن بني العمل واحلياة ال�شخ�صية؛ فذلك ي�ؤدي ال�ستقرار
املوظف عاطف ًيا ،حينها �سيقدم املوظف للمنظمة ما تتوقعه منه
من �أداء عالٍ .
عندما يفي املوظفون باحتياجاتهم و�أهدافهم املختلفة يف احلياة
يكون لديهم �شعور بثقة �أكرب جتاه �أنف�سهم ويقدمون �أف�ضل ما
لديهم يف العمل .وبعبارة �أخرى ،ميكن �أن ي�ؤدي التوازن بني العمل
واحلياة �إىل تعزيز الإبداع والتفكري خارج ال�صندوق.
 .3الرتكيز على التدريب والتطوير يف وقت �أ�صبح فيه التغيري هو
الأ�صل ،و�صار �أكرث انت�شا ًرا من �أي وقت م�ضى .فمن ال�ضروري
�أن تكون امل�ؤ�س�سات على اطالع دائم بالتغريات من حولها وتد ّرب
موظفيها وفقًا لذلك-على �سبيل املثال-تتطور التكنولوجيا ب�سرعة
كبرية لدرجة �أن ما ا�ستخدمته امل�ؤ�س�سات ب�شكل �شائع منذ ع�شر
ميا اليوم .فاملنظمة التي تركز على التدريب
�سنوات قد ي�صبح قد ً
والتطوير متتلك خارطة طريق وا�ضحة لتطوير موظفيها وللحفاظ
على �إنتاجية املنظمة ككل وتعزيزها.
 .4التقدير واالحرتام واالعرتاف بعمل املوظف :املكاف�آت �ضرورية
لت�شجيع بع�ض ال�سلوكيات لدى الأ�شخا�ص ،واملكاف�أة هنا لي�ست
بال�ضرورة �أن تكون نقدية بطبيعتها؛ ففي بع�ض الأحيان جمرد
االعرتاف اللفظي من قبل املدير يكفي لتحفيز املوظفني .فعندما
تتم مكاف�أة العمل اجلاد ب�شكل منا�سب واالعرتاف به من قبل
الإدارة؛ ي�شعر املوظفون بطبيعة احلال بالتقدير من قبل املنظمة
ملا يقدمونه .هذه العقلية مفيدة للمنظمة؛ لأن املوظفني �سيكونون
على ا�ستعداد لبذل جهد �إ�ضايف دون قلق ب�ش�أن عدم ح�صولهم على
�أي �شيء يف املقابل.
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 ،،االتصال الشفاف يزيد انتماء
الموظفين للمنظمة

�سوق العمل

• يقدم االبتكار ما ال يقدمه الأداء الوظيفي املعتاد..
ما �أهم حمفزات االبتكار ؟ وكيف ترى الدورات
التدريبية املتخ�ص�صة يف االبتكار؟
مو�ضوع االبتكار من �أهم املو�ضوعات ،وقد �أ ّلف �أبو الإدارة
احلديثة «بيرت دراكر» كتابه ال�شهري :االبتكار وريادة الأعمال،
وك�أنه مييل �إىل تعريف االبتكار مبعناه العام (التح�سني) ولي�س
فقط التجديد ،وذكر «دراكر» يف الكتاب �أهم م�صادر االبتكار
وهي �سبعة م�صادر كالتايل:
Óالأحداث غري املتوقعة ،وهذه متثل ف َُر ً�صا �إن ا�ستثمرها
مفيدا.
�صاحبها �أ�صبحت ابتكا ًرا ً
Óالتعار�ض بني االفرتا�ضات والنتائج ،وهذا التعار�ض
ُيخرج لنا فكرة �إبداعية مل تكن يف احل�سبان.
Óاحتياجات العمل التي تو ّلد لنا �أفكا ًرا مل تكن لتظهر لوال
االحتياج واملمار�سة.
Óالتغريات يف القطاع التي جترب الإن�سان على �أن يفكر
بطريقة خمتلفة ويرى الأمور من زوايا جديدة تنتج عنها
فر�ص البتكارات حديثة.
هذه امل�صادر الأربعة تن�ش�أ من داخل املنظمة �أو القطاع ،والثالث
التالية تن�ش�أ من خارج املنظمة �أو القطاع وهي كالآتي:
Óالتغريات الدميوغرافية� ،سواء بزيادة �أعداد املوظفني
وامل�ستفيدين �أو نق�صهم.
Óالتغريات الإدراكية لدى امل�ستفيد؛ جتعل املنظمة جمربة
على التفكري خارج النمط املعتاد.
Óالتط ّور املعريف ،وهو �أ�سا�س االبتكارات التي غريت حياة
النا�س عرب التاريخ.
والدورات التدريبية متنوعة وخمتلفة ،وتعتمد على قدرة املدرب
وفهمه لالبتكار ومهاراته يف نقل املعرفة وتو�صيل املعلومة ،و�سوق
العمل بحاجة ملدربني يدركون معنى االبتكار ويقدمون مفاهيمه
بطريقة يفهمها جميع املتدربني.

مفردات ع�صرية

• �صف لنا رحلة �صدور كتابكم الأخري «قامو�س املوارد
الب�شرية واملال والأعمال» ،وماذا يقدم من جديد
للمكتبة العربية يف هذا احلقل املعريف املهم؟
بد�أت الفكرة يف �أواخر �سنة ٢٠١٩م بات�صايل بالأ�ستاذ علي
العري�ض الذي �سبق ون�شر ع ّدة قوامي�س لغوية؛ بحكم تخ�ص�صه
يف اللغة الإجنليزية والإدارة واهتمامه ال�شخ�صي ب�أهمية املفردات
و�أثرها على تطور الدار�س واملمار�س وعلى م�ستقبله العلمي
والعملي .وبحكم درا�ستي يف املاج�ستري والدكتوراه وقربي من
�سوق العمل ومعرفتي بحاجة املمار�سني يف جمال املوارد الب�شرية،
وكذلك حاجة الطلبة والطالبات املقبلني على اجلامعة ،ومن
ثم �سوق العمل للم�صطلحات واملفردات التي تعينهم على �أداء
�أعمالهم وفهمهم ملا يقر�أونه من ن�صو�ص يف خمتلف الو�سائل؛ لكل
ما �سبق قررنا �سو ًيا اعتماد منهجية لت�أليف الكتاب ،وذلك باتباع
بع�ض املعايري التي �أ�سهمت يف خروجه بهذا املحتوى اجلديد من
حيث تنوع املفردات ووجود �أمثلة تو�ضح املعنى املق�صود ،وقد انفرد
الكتاب بحمد اهلل بعدة مزايا ،منها على �سبيل املثال ما يلي:
مفردات ع�صرية وحديثة؛ حيث مت
-١يحتوي القامو�س على
ٍ
ا�ستبعاد املفردات القدمية �أو التي ال متت للموارد الب�شرية
واملجاالت القريبة لها ب�صلة.
ُ -٢ي�صاحب املفردات �أمثلة ت�ضع املفردة يف �سياق ي�سهل فهمه
وا�ستعماله� ،سواء اال�ستخدام ال�شفهي �أو الكتابي يف عامل املال
والأعمال.
-٣ي�شمل القامو�س املفردات وامل�صطلحات املهمة واالخت�صارات
املتداولة التي يحتاجها ممار�سو املوارد الب�شرية واملجاالت القريبة
لهذا احلقل العملي املهم.
-٤يز ّود القامو�س طالب وطالبات اجلامعات واملتخ ّرجني حديثاً
ومن يحتاج لتطوير لغته من املوظفني ب�أهم ما ُيتداول يف �سوق
العمل من م�صطلحات وتراكيب ومفردات �إجنليزية قدمناها بلغة
ي�سرية وا�ضحة خمت�صرة.
-٥ميتد القامو�س ليغطي جوانب مهمة �أخرى يف عامل املال
والأعمال ملا لها من تداخل وثيق مع املوارد الب�شرية ،وهذا � ً
أي�ضا
بدوره ي�سهم يف ات�ساع مدارك املمار�سني للموارد الب�شرية؛ وذلك
مبعرفتهم مفردات وم�صطلحات �إدارية مهمة تتقاطع مع �أعمال
املوارد الب�شرية من �إدارة مالية وت�سويق وتقنية ومبيعات و�إدارة
ا�سرتاتيجية وغريها من الوظائف احليوية للمنظمة.

�صرح �شامخ

• كيف تقيم دور معهد الإدارة العامة يف دعم الإنتاج
العلمي العربي يف جمال الإدارة وفروعها؟
معهد الإدارة العامة �صرح �شامخ ،وتاريخ حافل من الإجنازات
واملبادرات ،والإنتاج العلمي ال�صادر عن املعهد يتمتع ب�سمعة
ممتازة وحمتوى غزير ومر ّكز .وقد كان يل �شرف التعاون مع
املعهد؛ �إذ قمت بتحكيم بع�ض الأبحاث العلمية وراجعت بع�ض
ترجمات الكتبّ ،
فاطلعت على �إجراءات العمل ونزاهة املمار�سات.
فاملعهد ينتج املعرفة �ضمن مبد�أ« :ال جماملة يف العلم ،فما
ت�ستحقه املكتبة العربية ُيعتمد ويوافق عليه ،وما هو دون ذلك ال
يخرج للنور» ،فكتاب تع ّلم القيادة لـ»كوزي�س وبوزنر»-على �سبيل
املثال-من �أهم الكتب يف علم القيادة وترجمه املعهد و�أ�ضافه
للمكتبة العربية ،وكان يل �شرف مراجعة ترجمته.
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نحن والتقنية

أنظمة ولوائح

اعداد :علي مرزوق الشبلي

المسؤولية القانونية
لعدم اإلفصاح

حسب احصائيات

عن اإلصابة

2021

بكورونا

أكثر وسائل

التواصل رواجـــــــ ًا
72%

66%

10%

17%

8%

آســيــــا

أوربـــــــا

11%

الواليات
المتحدة
األمركية

7%
5%

2%
2.2%

80%

62%

8%

21%

7%

10%

2%

6%

2%

أفــريقــا

1.2%

72%
10%
على
مستوى
العـــــــــالم

9%
5%
3%

تطلبت الإج ��راءات االح�ترازي��ة التي اتخذتها اململكة
العربية ال�سعودية ملواجهة وباء كورونا (كوفيد � ،)19أن
يبادر ال�شخ�ص الذي تعر�ض للإ�صابة بهذا الفريو�س �أو
أ�شخا�صا م�صابني �إىل �إبالغ اجلهات ذات العالقة
خالط �
ً
ف��وراً .غري �أنه قد يعمد بع�ض الأ�شخا�ص خا�صة من هم
يف م�ستوى ثقايف وعلمي �أقل �إىل عدم االف�صاح و�إخفاء
هذه املعلومة .فما حكم القانون جتاه ه�ؤالء الأ�شخا�ص؟
وم ��ا م ��دى م�سئوليتهم اجل��زائ��ي��ة ع��ن��د ن��ق��ل ال��ع��دوى
لغريهم؟
من املعلوم بداية �أن القانون هو قاعدة عامة وجمردة،
ي�سري على اجلميع دون ا�ستثناء ب�صرف النظر عن ثقافتهم
�أو م�ستواهم العلمي ،ومن ثم ال يعفي �أحد من االلتزام مبا
ينبغي االلتزام به .و�إذا كان امل�صاب بهذا الفريو�س هو
مري�ض وت�ستوجب معاملته على �أنه مري�ض ولي�س جمر ًما،
خطرا على املجتمع الذي
�إال �أنه يف مثل هذه احلالة يكون
ً
من م�صلحته �أن يتخذ الإجراءات النظامية الكفيلة؛ كي
ال ي�ستخدم امل�صاب مر�ضه ك�سالح �ضد املجتمع.
فال ميكن للدولة �أن تقف موق ًفا �سلب ًيا من ال�سلوك الإجرامي
له�ؤالء ،مع علمهم ب�إ�صاباتهم بفريو�س كورونا .فال يقومون
بعزل �أنف�سهم يف املنزل� ،أو الذهاب �إىل امل�ست�شفى حلجرهم
�صحي ًا� ،أو التزامهم بالتدابري والإجراءات الوقائية التي
تفر�ضها اجلهات ال�صحية املخت�صة حلماية �أنف�سهم و�إنقاذ
الآخرين من هذه الإ�صابة.
وعليه ترتتب امل�س�ؤولية اجلنائية لل�شخ�ص ال��ذي مل
يف�صح عن �إ�صابته بفريو�س كورونا عن جرمية عمدية؛
�إذا مل يقم بعزل نف�سه يف املنزل انفراد ًيا �أو يذهب �إىل
امل�ست�شفى للحجر ال�صحي ليتلقي العناية الطبية الالزمة.
�إذ �إن��ه يف ح��ال خمالطته الآخ��ري��ن ،ك ��أن ي�صافحهم� ،أو
ي�ستخدم �أدواتهم� ،أو ي�شاركهم يف الطعام وال�شراب؛ يكون
قد �أحلق ال�ضرر بهم بنقل العدوى لهم ،وقد يكون املجني
عليه �ضعيف املناعة وال ي�ستطيع مقاومة الفريو�س ب�سبب
كِرب �سنه �أو و�ضعه ال�صحي؛ فتكون النتيجة هي الوفاة
يف الغالب الأعم .وال يحول دون م�سئولية هذا ال�شخ�ص
�أن ينتفي لديه الق�صد اجلنائي بقتل الآخرين .لأنه من
خ�لال قيامه باالختالط بهم وه��و يعلم يقينًا �إ�صابته

د.أحمد مخلوف
عضو هيئة التدريب
قطاع القانون
معهد اإلدارة العامة

بالفريو�س؛ يكون قد توقع مثل هذه النتيجة ،وه��ذا ما
ي�سمى يف القانون بـالق�صد االحتمايل)*( .
�أما فيما يتعلق مب�سئولية الطبيب �أو املمار�س ال�صحي ،فقد
�ألزم نظام مزاولة املهن ال�صحية ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم (م )59/وتاريخ 1426 /11 /4هـ يف املادة احلادية
ع�شر� ،أن يبلغ املمار�س ال�صحي فور معاينته ملري�ض م�شتبه
معد (ومن ذلك فريو�س كورونا) اجلهات
يف �إ�صابته مبر�ض ٍ
الأمنية وال�صحية املخت�صة .وبينت الالئحة التنفيذية
للمادة املذكورة �أن على املمار�س ال�صحي االلتزام مبا ي�صدر
من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن الأمرا�ض املعدية،
و�أن يتم التبليغ للجهات املخت�صة مبا�شرة �أو من خالل
املن�ش�أة التي يتبع لها املمار�س ال�صحي.
ويخ�ضع املمار�س ال�صحي حال �إخالله بهذا االلتزام -كما
�أو�ضحت امل��ادة  28من النظام املذكور-لعقوبة جزائية
ت�صل �إىل ال�سجن مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر وغرامة مالية
ال تزيد عن (� )100ألف ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني،
ف�ضال عن العقوبات الت�أديبية التي �أ�شارت �إليها املادة ،32
والتي قد ت�صل �إىل �إلغاء الرتخي�ص مبزاولة املهنة و�شطب
اال�سم من �سجل املرخ�ص لهم.
ورغ ��م �أهمية الن�صو�ص القانونية� ،إال �أن��ه��ا ال تكفي
وحدها ملواجهة جميع املمار�سات غري الأخالقية لبع�ض
اال�شخا�ص .فيفرت�ض �أن ت�سود مبادئ الأخالق وال�ضمري
احلي يف املجتمع؛ للحد من خطورة هذا الوباء .ويبقى
االل��ت��زام بالقانون اح�ترا ًم��ا ل��ل��ذات وع��ن��وا ًن��ا للح�ضارة
والتقدم الذي يحقق امل�صلحة العامة .وهذه دعوة لأبناء
الوطن واملقيمني والزائرين للتحلي بف�ضيلة االلتزام
بالقانونً ،
�سائل اهلل عز وجل �أن يحفظ هذا الوطن و�أُمتنا
العربية والإ�سالمية والب�شرية جمعاء من كل �شر.
(*) وهذا بخالف ال�شخ�ص الذي ينقل فريو�س كورونا �إىل الغري
وهو ال يعلم �أو يت�أكد �أنه م�صاب؛ ب�سبب عدم ظهور �أية �أعرا�ض عليه
كونه يتمتع ب�صحة جيدة ومبناعة قوية ي�ستطيع من خاللها مقاومة
الفريو�س ،ويف هذه ال�صورة �إذا مت نقل الفريو�س �إىل الغري ف�إن
امل�صاب الناقل للعدوى ال ي�س�أل جزائي ًا النتفاء الق�صد واخلط�أ لديه.

gs.statcounter.com
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حلول لرفع مستوى الخدمات المقدمة

مــاذا تعرف
عــــن
«المتــاجر
المظلــمة»؟
إعداد /د.سامح الشريف

ما مفهوم املتاجر املظلمة؟ وما دورها يف
تن�شيط التجارة الإلكرتونية يف اململكة وفتح �آفاق
جديدة للت�سويق الرقمي وحت�سني جتربة العمالء
وت�سهيل ح�صولهم على املنتجات؟ يف التقرير
التايل نتعرف على «املتاجر املظلمة» التي بد�أت
يف االنت�شار والتو�سع يف خمتلف �أنحاء العامل بعد
جائحة كورونا.
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متاجر تقدم الخدمة عبر
التسوق اإللكتروني
�أمانة الريا�ض

�أ�صدرت �أمانة منطقة الريا�ض �أول رخ�صة متاجر بنظام DARK
 STOREلإن�شاء �أكرب مركز ت�سوق �إلكرتوين يف اململكة .و�أ�شارت

الأمانة �إىل �أن ذلك ي�أتي حتقيقًا مل�ستهدف املدينة الذكية ودع ًما
للتجارة الإل��ك�ترون��ي��ة واخل��دم��ات اللوج�ستية ،و�ضمن الدعم
ال��ذي تقدمه ،ومواكبة للطلب املتزايد على املنتجات الغذائية
واال�ستهالكية عرب الإنرتنت.

جائحة كورونا

وفق ًا لتقرير ل�شركة "�أو�شن �أك�س" لال�ست�شارات الإدارية عن املتاجر
�أو املخازن املظلمة ،فقد �أ�سهمت جائحة كورونا منذ بدايتها يف عام
2020م يف انت�شار فكرة املتاجر الإلكرتونية؛ العتماد الكثري على
ق�ضاء احتياجاتهم عرب الإنرتنت .وبرزت �أهمية خدمات التو�صيل
اللوج�ستية؛ مما جعل العديد من �أ�صحاب املتاجر يقومون بتوفري
وتطوير خدمات �إلكرتونية كبديل جتاري ب�سبب �إجراءات التباعد
االجتماعي ،وذلك للحد من عدد املت�سوقني بالداخل ،فاخلوف من
الإ�صابة بالعدوى يعد �سبب ًا كافي ًا لتف�ضيل الت�سوق عرب الإنرتنت.
ووفق ًا للتقرير؛ فقد �أدى التغري يف �سلوك امل�ستهلك �إىل حماولة
�إيجاد حلول لرفع م�ستوى اخلدمات املقدمة من �أ�صحاب املتاجر
الإلكرتونية لتتما�شى مع توقعات امل�ستهلكني ،ومن �أهم هذه احللول
"املخازن املظلمة" التي ت�سهم يف تقدمي حلول متكاملة لأ�صحاب
املتاجر الإلكرتونية وامل�ستهلكني مع ًا؛ ملواكبة النمو املت�سارع يف
الطلبات وجودة اخلدمات عرب الإنرتنت.
ويع ّرف التقرير املخازن املظلمة ب�أنها خم��ازن لها وج��ود فعلي
ولي�ست متاحة للجمهور (حتول املتجر من بيع مبا�شر وتقليدي �إىل
مركز تعبئة وتو�صيل)؛ ويتم تنظيمه تلبية الحتياجات الت�سوق عرب
الإنرتنت ،وميكن للعميل الطلب عرب برامج التو�صيل اللوج�ستية.
وعلى الرغم من �أن املخازن املظلمة كانت ح ًال ذكي ًا �أثناء جائحة
كورونا� ،إال �أنها لي�ست مفهوم ًا جديد ًا ،فهي �شائعة يف اململكة
املتحدة وفرن�سا وال�صني ودول �أخرى حول العامل.

،،

من هو المتسوق الخفي
الشخصي؟
�سين�سربي" و"تي�سكو"

ي�شري املوقع االقت�صادي املتخ�ص�ص "�أرقام" �إىل �أن انطالق
املتاجر املظلمة كان يف �أوروب���ا ،وظهر امل�صطلح لأول مرة عام
 2009يف اململكة املتحدة ،والتي ت�شهد مناف�سة �شر�سة بني �سال�سل
جتزئة البقالة وعلى ر�أ�سها "�سين�سربي" و"تي�سكو".
ووفق ًا لـ"�أرقام" ،ف�إن متاجر البقالة املظلمة �أو املخازن املظلمة �أو
مراكز "دوت كوم" ،كلها ت�سميات للمفهوم نف�سه ،والذي يقت�صر
فيه دور امل�ستهلك على �إجراء الطلب عرب الإنرتنت ،بعد ت�صفح
قائمة املنتجات املتوافرة كبديل لعملية الت�سوق التقليدية التي
ريا.
حتتاج �إىل التجول كث ً
ويف متاجر البقالة املظلمة ،وال��ت��ي ت�شبه م��ن ال��داخ��ل املتاجر
متاما ،وبعدما ي�ؤكد امل�ستهلك طلبه عرب املن�صة �أو
التقليدية ً
املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملتجر ،يتوىل �أحد العاملني جمع ال�سلع
واملنتجات املطلوبة من على الأرفف يف الأق�سام املختلفة .وداخل
متجر البقالة املظلم ،يبدو امل�شهد �أ�شبه بعملية الت�سوق املعهودة يف
املراكز التجارية العادية� .أ�شخا�ص يتجولون هنا وهناك ،ويدفعون
عربات الت�سوق �أمامهم جلمع الطلبات ،بيد �أن جميع املت�سوقني
موحدا وهم من العاملني لدى املتجر.
يرتدون ز ًيا
ً
وي�ستطرد موقع "�أرقام" ،مبجرد االنتهاء من جتميع طلب ما ،يتم
انتقاله للمرحلة التالية ،وهي التو�صيل �إىل املنزل ،حيث �سيكون
على امل�ستهلك ال�سداد وت�سلم طلبه ،وال حاجة لذكر �أن عملية الدفع
نقدا.
قد تتم عن طريق العديد من و�سائل الدفع الإلكرتوين �أو حتى ً
وجاءت هذه الت�سمية "متاجر البقالة املظلمة" لأنها متاجر غري
مفتوحة �أم��ام العامة وال تتلقى طلبات �أو تبيع منتجاتها �إال عرب
الإنرتنت� ،سواء با�ستخدام من�صة خا�صة �أو املواقع الإلكرتونية
التابعة للمتاجر.

مراكز توزيع

وي�شري اخلبري يف �سال�سل الإمداد و�إدارة امل�شاريع حممد املعيبد
�إىل �أن املخازن املظلمة هي م�ستودعات �أو مراكز توزيع تقدم خدمة
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،،

بديل تجاري إلكتروني
يعمل على مدار الساعة

للبائعني عرب الت�سوق الإلكرتوين ولي�ست مفتوحة للعمالء .تتميز
ب�أنها تخدم البائعني عرب الت�سوق الإل��ك�تروين يف عملية الطلب
والتجميع للمنتجات يف مواقع �سهلة الو�صول ملوظف التو�صيل
وقريبة من مواقع العمالء ،وامليزة كذلك �أن العملية تكون �آلية
بالكامل؛ وبالتايل ترتفع اجلودة وال�سرعة ،وكذلك حتديث توفر
املنتجات فعلي ًا يف امل�ستودعات �أو مراكز التوزيع.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املخازن املظلمة ت�سهم يف حت�سني �إدارة
�سل�سلة الإمداد من خالل ما يلي :تخفي�ض التكاليف حيث �ستوفر
تكاليف التخزين والت�شغيل للم�ستودع �أو مركز التوزيع على
املنظمات ،وحتديث �أ�سرع لكمية املخزون ل��دى البائع والعميل
وبالتايل حت�سني عملية التخطيط وجتربة العميل ،وتواجد املراكز
قرب موقع العميل وبالتايل تخفي�ض الوقت يف عملية التو�صيل،
كذلك فاخلدمة يتم تقدميها على م��دار ال�ساعة ملقدم اخلدمة
وبالتايل هناك مرونة �أكرب يف تنفيذ الطلبات.

مقــــال

� 24ساعة

وقد �أو�ضح اخلبري يف �إدارة برامج التجارة الإلكرتونية� ،سعود
احل�سني� ،أن هذه امل�ستودعات قد تكون م�ؤمتتة بالكامل وبدون
ا�ستخدام عمالة ب�شرية ،وم��زودة بالكامريات و�أج��ه��زة التعبئة
والتغليف واملل�صقات؛ وال�سبب هو �سرعة تنفيذ وت�سليم الطلبات
عرب الإنرتنت ب�شكل خا�ص .و�أ�ضاف احل�سني� :إن هذه املخازن التي
ال يرتادها العمالء تعمل مبعدات و�أجهزة �آلية ورافعات و�أحزمة
ناقلة ،وذلك ح�سب م�ساحة املخازن ،الفتًا �إىل �أن هذه املخازن
حتديدا هي مركز توزيع خم�ص�ص
تعترب منافذ بيع بالتجزئة� ،أو
ً
فقط للتجارة الإلكرتونية ال يرتاده العمالء ،ومتثل نقطة جتميع
الطلبات ومن ثم توزيعها على الأحياء املجاورة �أو القريبة من
املتجر �أو امل�ستودع املظلم ،من خ�لال من�صة املتجر وا�ستقبال
واخ��ت��ي��ار الطلبات وعمليات امل��ع��اجل��ة للطلبات ،التوجيه ،ثم
التخطيط والتجميع ويتم من خالل موظفي املخزن ،وه�ؤالء يطلق
عليهم "املت�سوق اخلفي �أو املت�سوق ال�شخ�صي" الذي مهمته جتميع
الطلبات يف طلب واحد وجتهيزها لل�شحن ،وعادة يكون العمل يف
هذه املخازن على مدار � 24ساعة ،حيث يعتمد العمل يف املقام الأول
على التقنية الإلكرتونية.

دور المنظمات في إدارة
ضغوطات العمل
ت�شكل ال�ضغوط جز ًءا ال يتجز�أ من حياة كل فرد يف املجتمع ،وت�أتي �ضغوطات العمل مقرتن ًة
بال�ضغوطات العائلية ك�أكرب م�صدرين لل�ضغوط يف حياة الأ�شخا�ص .فيما يخ�ص العمل،
هناك عدة بواعث وم�سببات لل�ضغوط على املوظفني ميكن ت�صنيفها ح�سب الآتي :م�صادر
�ضغوطات ذات عالقة باملوظف ،م�صادر ذات عالقة بالوظيفة ،وم�صادر ذات عالقة باملنظمة.
يكاد ي�ستحيل على الفرد م ًنا �أن يخلق حاجزً ا نف�س ًيا يف�صل بني حياته خارج العمل وداخل
العمل؛ ولذلك ت�ترك ال�ضغوطات ال�شخ�صية والعائلية ،مثل وف��اة قريب� ،أو �صديق� ،أو
الأمرا�ض التي ت�صيب الفرد �أو �أحد �أف��راد عائلته� ،أو غريها� ،أثرها على نف�سية املوظف
و�أدائ��ه داخ��ل العمل .فيما قد ت�شمل �ضغوطات العمل ذات العالقة باملوظف �أم��و ًرا لي�س
لها عالقة بالعمل لكنها ت�ستجلب ت�أثريها ال�سلبي على حياة الفرد الوظيفية .تخت�ص
ال�ضغوط ذات العالقة بالوظيفية ب���أم��ور لها عالقة مبا�شرة بعمل امل��وظ��ف ،مثل مكان

أ.عبدالرحمن عبدالله مسعد
عضو هيئة تدريب

العمل ،وعالقته م��ع زم�لائ��ه وم��دي��ره ،و�صعوبة �أو تعقيد العمل .وال تقت�صر م�صادر

قطاع السلوك التنظيمي

ال�ضغوط على ذل��ك ،ب��ل ت�سبب غياب ال�شفافية ،والتغيريات املفاجئة ،وال�صراعات

معهد االدارة العامة

التنظيمية؛ �ضغوطات ال يقل ت���أث�يره��ا على امل��وظ��ف ع��ن �أن���واع ال�ضغوطات الأخ���رى.
ولأن �ضغوطات العمل ت�ؤثر على �أداء وانتاجية املوظف؛ ت�أخذ املنظمات والقيادات الناجحة
يف اعتبارها م�س�ألة معاجلة ال�ضغوط التي ت�صيب املوظفني .وتعترب �إدارة ال�ضغوط �أو
التعامل مع �ضغوطات العمل التي ت�صيب املوظفني حمط اهتمام �إدارات املوارد الب�شرية
التي تهدف �إىل بناء و�ضمان بيئة عمل حتقق ملوظفيها الرخاء ومتنحهم فر�ص النجاح
واملناف�سة .بداي ًة من حتليل وتو�صيف الوظائف ،وم���رو ًرا بخلق ثقافة تنظيمية ف ّعالة،
ونهاي ًة بتوفري فر�ص الدعم املعنوي والنف�سي للموظفني .وميكن للمنظمات امل�ساهمة
احلقيقية يف تخفيف ال�ضغوط �أو حتى احل��ول دون ن�شوئها .ويعترب توفري برامج رعاية
متخ�ص�صة تعرف بـ " "Wellness Programsالتي تهدف لتح�سني م�ستوى
العافية والرفاه للموظفني �أحد املمار�سات التنظيمية ال�شائعة للتعامل مع �ضغوط العمل.
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مقــــال

إصدار جديد

هل االعتماد التجاري اإللكتروني
ً
بديال لخطابات االعتماد؟

د.محمد حيدر محيالن
عضو هيئة التدريب
قطاع إدارة المواد
معهد االدارة العامة
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يعترب االعتماد امل�ستندي �ضما ًنا مه ًما للم�ستورد وامل�صدر ،خا�ص ًة مع التبادالت التجارية الدولية ،وهو
من �أ�شكال ت�أمني الدفع من م�ؤ�س�سة مالية �أو طرف �آخر معتمد يف املعاملة؛ نظ ًرا لأهميته والختالف
القوانني بني البالد واحلاجة �إليه من م�ستفيد لآخر .فقد ظهر خلطابات االعتماد امل�ستندي عدة
�أنواع ،كخطابات االعتماد التجارية ،واخلطابات اجلاهزة ،والقابلة للإلغاء ،وغريها من الأنواع.
وعاد ًة ما تكون التكلفة التي يتحملها امل�ستورد لإ�صدار اعتماد جتاري م�ستندي جز ًءا ً
ب�سيطا من تكلفة
خطاب االعتماد البنكي امل�ستندي .حيث �إن التكلفة التي يتحملها امل�صدر هي �صفر؛ ويتم ت�سوية
االئتمان التجاري امل�ستندي با�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت بد ًال من الورق .وهو يتبع
نف�س �إر�شادات الأعراف واملمار�سات املوحدة ال�صادرة عن غرفة التجارة الدولية ( )ICCكبنك.
متاما.
كذلك يعترب �سري ًعا ومنخف�ض التكلفة و�آم ًنا و�إلكرتون ًيا ً
ولكن ،كيف يعمل االئتمان التجاري امل�ستندي؟
يتفق البائع وامل�شرتي على معاملة جتارية حمددة ب�أمر �شراء لل�سلع واخلدمات بني الطرفني .فيتم
�إ�صدار االئتمان التجاري امل�ستندي كطريقة دفع تدعم �أمر ال�شراء مع �شروط و�أحكام الدفع.
من ميكنه �إ�صدار اعتماد جتاري م�ستندي؟
ميكن لأي �شركة تتاجر مع �شركة �أخرى ا�صدار اعتماد جتاري م�ستندي .فهو لي�س �أداة مالية ،بل
تعليمات.
فوائد ا�ستخدام االعتماد التجاري امل�ستندي:
ً
ي�ستخدم االعتماد التجاري امل�ستندي ال�سجالت الإلكرتونية بدال من امل�ستندات الورقية خالل دقائق،
وميكن �إ�صداره والتفاو�ض ب�ش�أنه من خالل من�صات التجارة الإلكرتونية عرب الإنرتنت .وتتوفر �أموال
(البائع) امل�ستفيد منه مع �شركة �ضمان دولية تابعة لطرف ثالث مبوجب عقد مع امل�شرتي (مقدم
الطلب) .وال يحمل �أي تكلفة على امل�ستفيد (امل�صدر) .ويدعم االعتماد التجاري امل�ستندي من�صات
التجارة الإلكرتونية عرب الإنرتنت با�ستخدام الفيديو ( )Zoomوالإنرتنت العاملي ()Starlink
والقواعد الإلكرتونية لغرفة التجارة الدولية
عيوب ا�ستخدام االعتماد التجاري امل�ستندي:
وبالرغم من مزاياه؛ �إال �أنه ما زال غري معروف على نطاق وا�سع .وال يدرك امل�شرتون والبائعون �أن
هذه اخلدمة متاحة لال�ستخدام .ويتطلب االعتماد التجاري امل�ستندي عملة ليتم �إيداعها لدى �شركة
�ضمان دولية .ويتطلب ال�شفافية والتحقيق (حتقيقات العناية الواجبة) جلميع مبادئ املعاملة.
وختاما ،ميكن ا�ستخدام االئتمان التجاري امل�ستندي يف  ٪10من التجارة العاملية غري املدعومة ب�أداة
ً
حت�صيل .ومبوجبه يتم �إلغاء وجود الو�سطاء بني امل�شرتين والبائعني الدوليني .وبوا�سطته �سيدير
امل�شرتون والبائعون وظائف االئتمان والتح�صيل اخلا�صة بتمويلهم التجاري ب�أنف�سهم .وبحلول نهاية
عام 2021م� ،سيكون الواقع اجلديد هو الإنرتنت العاملي القمر ال�صناعي ذو النطاق العري�ض،
والفيديو العاملي ZOOM؛ ونلفت هنا �إىل �أن هذه التقنيات �ستوفر القدرة العاملية ل�شركات
اال�سترياد والت�صدير لإ�صدار املدفوعات التجارية امل�ستندية (التح�صيالت) واالعتمادات التجارية
امل�ستندية (االعتمادات) و�إيداعها وتقدميها والتفاو�ض ب�ش�أنها ومعاجلتها دون م�صارف ب (100
ثانية).

كتــاب جديـــد
لـمعـهـد اإلدارة العــامـة
يتناول تصميمها وتطبيقها

نظم قواعد البيانات
العالقية
ن��ظ��م ق���واع���د ال��ب��ي��ان��ات �أح����د �أه����م ال��ت��خ�����ص�����ص��ات وامل���ج���االت
العلمية والعملية يف ك��اف��ة امل��ن��ظ��م��ات ،وال �سيما اخلدمية
منها ،كالتعليم ،وال�صحة ،واملكتبات� ،إ�ضافة �إىل املنظمات
االق��ت�����ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ،ك��ال��ب��ن��وك ،و�أ����س���واق امل��ال،
والتجارة الإلكرتونية .ه��ذه النظم التي تتعامل مع حفظ
وا���س�ترج��اع ومعاجلة البيانات التي حتر�ص ه��ذه املنظمات
عليها لأنها امل��ادة الأ�سا�سية للمعلومات التي تعد �أح��د �أهم
موارد تلك املنظمات .ولذلك ف�إن اهتمام الباحثني واخلرباء
��اج��ا مه ًما يف
ب��ه��ذا امل��ج��ال الع�صري وامل�ستقبلي يلبي اح��ت��ي ً
م�سرية املنظمات املختلفة ،وي�سهم يف تطور جمتمعاتها .وبناء
على ذلك فقد �أ�صدر معهد الإدارة العامة الطبعة الثانية من
كتاب "ت�صميم وتطبيق نظم قواعد البيانات العالقية" ،من
ت�أليف �أ.د/يو�سف بن جا�سم الهميلي.
تبلغ ع���دد �صفحات ال��ك��ت��اب � 628صفحة ،وي�����ض��م  9ف�صول
متنوعة .ي�ستهلها امل�ؤلف بالف�صل الأول عن "تطوير نظم
املعلومات" ،في�ستعر�ض من خالله ميزات النظم التطبيقية
املبنية على قواعد البيانات ،ونظم قواعد البيانات ،و�سردًا
تاريخ ًيا لتطورها .ويتناول الف�صل الثاين "منذجة بيانات
املنظمة" ،فيناق�ش منذجة البيانات وقواعد العمل با�ستخدام
النمذجة املفاهيمية ،وال��ع�لاق��ات ،وح��ال��ة تطبيقية .ويركز

الف�صل الثالث على "منوذج كينونة-عالقة املطور" ،فيو�ضح
ً
كل من الأنواع الرئي�سية والفرعية يف هذا النموذج ،مع حالة
درا���س��ي��ة .وي��ق��دم الف�صل ال��راب��ع "النموذج العالقي ولغاته
الر�سمية" ،في�سلط ال�ضوء على ه��ذا ال��ن��م��وذج بالتف�صيل،
واجلرب العالقي ،واحل�ساب العالقي ،و�أمثلة عليهما.
�أما الف�صل اخلام�س فيتطرق �إىل "الت�صميم املنطقي لنظم
ق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات العالقية" ،ف��ي�برز التحويل م��ن النموذج
املفاهيمي �إىل النموذج العالقي� ،إ�ضافة �إىل الت�صميم املنطقي
للحالة ال��درا���س��ي��ة .وي��ل��ف��ت الف�صل ال�����س��اد���س �إىل "تطبيع
العالقات والت�صميم املادي لقواعد البيانات العالقية" ،مبي ًنا
املق�صود بكل من :التطبيع ،والت�صميم املادي لقواعد البيانات
العالقية .وي�صحبنا �أ.د.الهميلي يف جز�أين بالف�صلني ال�سابع
والثامن �إىل "لغة اال�ستف�سار البنائية" ،فيتناول بالتف�صيل
ً
ك�ل�ا م��ن ل��غ��ت��ي :ت��ع��ري��ف ال��ب��ي��ان��ات ،وم��ع��اجل��ت��ه��ا ،وال�����ض��رب
الكرتيزي وربط اجلداول يف تعليمة االختيار ،واال�ستف�سارات
املتداخلة ،وتعليمات الإ�ضافة واحلذف والتحديث ،والدوال،
ول��غ��ة ال��ت��ح��ك��م يف ال��ب��ي��ان��ات .بينما ي��ط��رح ال��ف�����ص��ل التا�سع
"مو�ضوعات متقدمة يف نظم قواعد البيانات" ،كاملعامالت،
وقواعد البينات ال�شيئية ،وقواعد البيانات املوزعة.
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الصفحة الذكية
إعداد /أ.علي الشبلي

أقـــــــوى
شركات اإلعالم واالتصال
234

مليون دوالر

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

220

مليون دوالر

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

209

مليون دوالر

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

203

مليون دوالر

اشتهرت بأنها شركة خدمات هاتفية ولكنها
اآلن تمتلك أهم المحطات التلفزيونية ،مثل
 CNNو  TNTوغيرهما .كما تمتلك أشهر خدمات
التلفزيون الفضائي في أمريكاDirect Tv:

130

مليون دوالر

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  26مليون مشترك.
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يوفر فرص ًا جديدة وال مكان لإلنسانية

هل تقبل مديرك

«روبــــــوت»؟
إعداد /د.أحمد زكريا أحمد

رمبا تعتقد �أن فكرة املدير "الروبوت" مازالت بعيدة
عنك� ،أو يتم تطبيقها ب�شكل نادر وعلى ا�ستحياء.
�صحيحا؛
فا�سمح يل �أن �أخربك �أن اعتقادك هذا لي�س
ً
فقد تطور جمال "الروبوتات" ب�شكل مذهل و�أ�صبح
�أحد �أهم جماالت امل�ستقبل و�أحد �أهم التخ�ص�صات
املطلوبة يف �سوق العمل� ،إ�ضافة �إىل �أن تطبيقات الذكاء
اال�صطناعي يف الإدارة �أ�صبحت ملمو�سة وب�شكل متزايد
من يوم لآخر .ولن نكون مبالغني بقولنا �إننا �أ�صبحنا
نتلقى الأوامر من مثل هذه الروبوتات والتطبيقات،
ً
فمثل نحن يوم ًيا نلتزم ب�أوامر �إ�شارة املرور الإلكرتونية
التي ت�سمح/وجترب قائدي ال�سيارات على اال�ستجابة
لكل ما يتعلق بتنظيم حركة املرور يف �شوارعنا .كذلك
جند �أن �شركات �سائقي الأجرة مثل "�أوبر" التي لي�س
ل�سائقيها "مدير ب�شري" ،يتلقون التعليمات من خالل
"تطبيق" على �أجهزتهم املحمولة .فهل تقبل �أن يكون
مديرك يف العمل "روبوت"؟ وكيف �ستتعامل معه؟ وما
تقييمك له؟ يف هذا التقرير �سنجيب على هذه الأ�سئلة.
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دراســـة أمريكــية:
الموظفون يثقون في «الروبوت»
أكثر من المدير البشري!

تطور وخماوف وقلق

ي�شهد العامل ظهور جيل من الروبوتات �أكرث تعقيدًا من �أيّ
وقت م�ضى ،وا�ستخدامها يف كافة جماالت احلياة ،كال�صناعة،
وال�صحة ،والأم���ن ،وم�ساعدة الب�شر ،وغريها من املجاالت.
وق��د ع���ززت جائحة ك��ورون��ا احل��اج��ة �إىل ال��روب��وت��ات يف �إدارة
الأزم����ات ،وك��ان خ�ير مثال لذلك يف ك��ل م��ن ال�صني والهند.
وت�ؤكد �صحيفة "العرب" �أن "الروبوتات" وتطبيقات الذكاء
اال�صطناعي حتتل مكا ًنا بار ًزا يف �إدارة ال�شركات العاملية� ،أمثال
�أم���ازون ،وغوغل ،ونتفليك�س ،وعلي بابا ،وفي�سبوك؛ وه��و ما
يثري تنامي املخاوف والقلق �إزاء تغول �سلطات هذه الروبوتات
والتطبيقات على ال�صالحيات املخولة للمديرين الب�شريني،
ويثري �أي���ً��ض��ا خم��اوف امل��دي��ري��ن التنفيذيني ال��ذي��ن ي��رون �أن
الب�ساط بد�أ ُي�سحب من حتت �أقدامهم ل�صاحلها.
وي�ضيف موقع "� "CNNإن "الروبوتات" �أ�صبحت �أرخ�ص من
العديد من العاملني الب�شر ،ويعود ذلك جزئياً �إىل انخفا�ض
ت��ك��ال��ي��ف الآالت م���ع ت��ق��دم ال��ت��ق��ن��ي��ات .ف��ب�ين ال��ع��ام�ين 2011
و2016م ،انخف�ض متو�سط �سعر ال��وح��دة لكل روب��وت بن�سبة
 ،%11وفقاً لـ"�أوك�سفورد �إيكونوميك�س" .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
باتت "الروبوتات" قادرة على �إمتام عمليات �أكرث تطو ًرا والعمل
يف جماالت �أكرث تنوعًاً ،
ف�ضل عن ارتفاع الطلب يف ال�سوق على
ال�سلع امل�صنعة.

امل�ستقبل للـ"روبوت"

ي��ذك��ر م��وق��ع "اجلزيرة" �أن درا���س��ة �أج��رت��ه��ا �شركة "�أوراكل"
الأمريكية مع �شركة "فيوت�شر وورك بال�س" املتخ�ص�صة يف
تطوير بيئة العمل امل�ستقبلية ،ك�شفت �أن املوظفني يثقون يف
املدير "الروبوت" �أكرث من املدير الب�شري .و�شملت الدرا�سة
 8370م��وظ�� ًف��ا ي��ع��م��ل��ون يف م��ن��ا���ص��ب �إداري������ة ور�ؤ����س���اء �أق�����س��ام
وعب �أغلب املوظفني ( )%65عن
امل��وارد الب�شرية يف  10دولّ .
تفا�ؤلهم وحما�ستهم لإمكانية وج���ود "الروبوتات" كزمالء
لهم يف ال��ع��م��ل .و�أو���ض��ح��ت ال��درا���س��ة �أن امل��وظ��ف�ين يف ك��ل من
الهند وال�صني ي�شعرون بن�سبة فاقت الـ  %50باحلما�س الأكرب

،،

إدارة الروبوتات ستوفر 20
وظيفة جديدة للبشر

ال�ستخدام ال��ذك��اء اال�صطناعي ،وج���اءت بعدهما �سنغافورة
( ،)%41وال�ب�رازي���ل ( ،)%32و�أ���س�ترال��ي��ا/ن��ي��وزي��ل��ن��دا (،)%26
واليابان ( ،)%25بينما حلت الواليات املتحدة ( )%22واململكة
املتحدة ( )%20ثم فرن�سا ( )%8يف امل��رات��ب التالية .ووج��دت
الدرا�سة �أن الذكاء اال�صطناعي �أعاد ت�شكيل العالقة بني الب�شر
واملديرين يف �أماكن العمل ،و�أنه يعمل اليوم على �إعادة ت�شكيل
الدور املطلوب من فرق املوارد الب�شرية واملديرين ال�ستقطاب
املواهب واملحافظة عليها وتنميتها.

 20وظيفة جديدة

وي��رى موقع "العربية" �أن ع�صر "الروبوتات" رمب��ا �سيفرز
العديد من الوظائف التي مل يكن لها وج��ود من قبل .فقد
ن�شرت �شركة "كوغنيزانت  "Cognizantال��رائ��دة يف تقدمي
خدمات الأعمال والتكنولوجيا ،مبا يف ذلك اخلدمات الرقمية
والتكنولوجية واال���س��ت�����ش��اري��ة وال��ع��م��ل��ي��ات ال��واق��ع م��ق��ره��ا يف
"نيوجري�سي" الأم��ري��ك��ي��ة ،ت��ق��ري��راً ج��دي��داً� ،أ���ش��ارت فيه �إىل
اعتقادها ب�إمكانية توفر  20وظيفة جديدة خ�لال ال�سنوات
القادمة بف�ضل �إدارة "الروبوتات" ،والتي يذكرها على �سبيل
التحديد كالتايل :حمقق البيانات ،وامل�شي والتكلم ،وحملل
امل����دن ال�����س��ي�بران��ي��ة ،و���ص��ان��ع رح��ل�ات ال���واق���ع امل���ع���زز ،وم��دي��ر
تطوير �أعمال الذكاء اال�صطناعي ،وم�ست�شار االلتزام باللياقة
ال��ب��دن��ي��ة ،وت��ق��ن��ي ال��رع��اي��ة ال�صحية وال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي،
وو���س��ي��ط ال��ب��ي��ان��ات ال�شخ�صية ،وم���راق���ب ال��ط��ري��ق ال�����س��ري��ع،
واخلياط الرقمي ،وم�س�ؤول التنوع الوراثي ،وم�س�ؤول ال�صحة
املالية ،وم�س�ؤول امل�صادر الأخالقية ،ومدير حو�سبة احلافة،
وحملل تقنيات تعلم الآل��ة الكمومية ،وكبري موظفي الثقة،
وم��دي��ر ال��ف��ري��ق ،وم��دي��ر حمفظة امل��ح��ت��وى ال���وراث���ي ،وخبري
املتجر االفرتا�ضي ،والقيٍم على الذاكرة ال�شخ�صية.

�إيجابيات

و�إذا تخيلنا �أن "الروبوتات" تبو�أت منا�صب عليا كمديرين؛
فما �أهم مميزاتها؟ هذا ال�س�ؤال ميكن الإجابة عليه من خالل
الت�أكيد على ما تنجزه " الروبوتات" اليوم بكفاءة عالية العديد
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توقعات «موردور انتليجنس»:
حان الوقت في منطقة الشرق
األوسط لتبني الروبوتات الذكية

من املهام التي كانت حكرا على الب�شر ،من بينها مهام معقدة
ن�سبيا مل نكن لنتخيل �أن ينجزها غري الإن�سان ،مثل �صرف
الو�صفات الطبية (ال�صيدلة) ،وامل�ساعدة القانونية ،و�سياقة
املركبات ،وري��ادة الف�ضاء ،و�إدارة املخازن ،وجمال�سة الأطفال
وغ�يره��ا ال��ك��ث�ير .وه��ن��اك ���ش��رك��ات تعتمد ب�شكل ك��ب�ير على
"الروبوتات" يف ت�شغيل و�إدارة امل�صانع واملخازن ،مثل �شركة"
فولك�س فاجن" ،و�شركة" �أمازون" ،وغريهما.
ومن فوائد املدير "الروبوت" الكثرية ،مثال قدرته على تقييم
�أداء املوظفني بدقة وبالتايل حتديد الراتب ال��ذي ي�ستحقه
املوظف ،ومنحه ترقية �أو حجبها عنه ،بالإ�ضافة �إىل مهارته يف
تنظيم جداول عمل املوظفني دون �أن يف�سد عليهم عطالتهم.
كما ال ميكن اتهامه بالتحيز �أو امل��ح��اب��اة ،وه��و م��ا يقلل من
املناو�شات بني املوظفني ،ويف بع�ض الأحيان لن يتعمد مديرك
"الروبوت" �أن يختلق م�شكالت �شخ�صية بينك وبينه ،حينما
تختلف معه �أو تنتقده يف بع�ض ال��ق��رارات والإج����راءات التي
ي��ت��خ��ذه��ا� ،أي �أن���ه لن ي�شخ�صن الأمور بينك وبينه.
ت��ق��ي��ي��م��ات امل���دي���ر "الروبوت"
ك��ذل��ك ف���إن
ل����ل����م����وظ����ف��ي�ن �����س����ت����ك����ون
مو�ضوعية ووفق معايري
حم���������������������ددة
وغ�������ي�������ر

متحيزة ،مثل مدى التزامهم مبواعيد العمل ،وع��دد ر�سائل
بريدهم الإل��ك�تروين التي ير�سلونها ،وم���رات اال���س�تراح��ات،
والإج������ازات ،وع���دد مكاملاتهم الهاتفية �أث��ن��اء عملهم .بينما
تقييمات املدير الب�شري لهم رمبا �سرتاعي هذه املعايري وفق
ح�سابات �أخ��رى؛ و�سيميل ملعايري �أخ��رى �إن�سانية ،ك���أن يكون
�أحدهم هو العائل الوحيد لأ�سرته� ،أو �أنه م�صاب مبر�ض ما،

�سلبيات

يف ب��ع�����ض الأح����ي����ان ،وع��ن��د ح����دوث م�����ش��ك��ل��ة م���ا ب�ي�ن م��وظ��ف
ومديره "الروبوت"-كالتي حتدث بني بع�ض �سائقي �شركات
الأجرة-رمبا لن ميكنه التعامل مع مديره ب�شكل مبا�شر ،بل
يقوم ب�إر�سال �شكواه يف ر�سالة ن�صية ثم ينتظر الرد ،والنتائج
ميكن �أن تكون مقنعة ،وفى �أحيان كثرية تثري غ�ضب بع�ض
ال�سائقني .كذلك يحذر بع�ض اخل�براء واملتخ�ص�صني من �أن
�إعطاء "�سلطة مطلقة" لـ"الروبوت" ،قد ي���ؤدى �إىل م�ستقبل
بائ�س ،ون��ذك��ر هنا �شركة "�أمازون" كمثال ،وال��ت��ي ت�ستخدم
�أنظمة الذكاء اال�صطناعي لتوجيه املوظفني ،وقد ت�سبب ذلك
يف حدوث حاالت �إرهاق �شديدة بينهم.

ما تقييم المدير الــ «روبــــــوت»؟

إيجـــابيـــات

ســـلبيـــات

كفاءة عالية في تنفيذ المهام.

افتقاد اللمسة اإلنسانية في
اإلدارة.

القدرة على تقييم أداء
الموظفين بكل دقة.

يرتكب بعض األخطاء في
مواقف معينة.

احلل و"الروبوتات الذكية"

يرى العديد من اخلرباء �أن احلل املنا�سب يكمن يف اال�ستعانة
بالـ"روبوتات" وتطبيقات ال��ذك��اء اال�صطناعي يف الإدارة-
كمديرين-لكن حتت �إ���ش��راف ب�شري؛ ورمب��ا ك��ان مربرهم يف
هذا االق�تراح هو �أهمية تطبيق معياري املرونة ،والإن�سانية،
وب�شكل متنا�سب م��ع م�صلحة العمل ،وال �سيما م��ع م��ا ي��راه
موقع "ع�صري.نت" من �أن��ه مع و�صول �سوق �أمتتة امل�صانع
الذكية يف ال�شرق الأو���س��ط �إىل حجم قيا�سي يبلغ  17مليار
دوالر للعام 2020م-وف�� ًق��ا لتوقعات "موردور انتليجن�س"-ف�إن
الوقت قد حان يف املنطقة لتبني "الروبوتات الذكية"؛ من �أجل
دفع عجلة االبتكار ودعم ا�ستمرارية الأعمال.

موضوعي وغير متحيز في
القرارات واإلجراءات

افتقاد المرونة في أمور ومواقف
حاسمة.

ال يزال معيارا األمان والخصوصية
من الهواجس الرئيسية لدى
الموظفين عند تعاملهم مع
«الروبوتات» وتطبيقات الذكاء
االصطناعي.

إدارة الروبوتات ستوفر فرص ًا
وظيفية مستقبلية للبشر لم
يكن لها وجود من قبل.

القدرة على إتمام عمليات أكثر
تطو ًرا والعمل في مجاالت أكثر
تنوعا.
ً
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ثقافة بصرية

مقــــال

اعداد :علي مرزوق الشبلي

العمل العميق

أ.سوسن المفلح
عضو هيئة التدريب
قطاع اإلدارة المكتبية
الفرع النسائي بالرياض
معهد االدارة العامة
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يف ع�صر االقت�صاد املعريف ،يتمايز الأف��راد وفقاً مل�ستوى قدراتهم املعرفية ،وقدرتهم على
التعلم واال�ستمرار يف اكت�ساب مهارات جديدة ملواكبة التغريات ال�سريعة التي يفر�ضها �إيقاع
الع�صر؛ حيث تعتمد معظم الوظائف على العمل املُر ًكز الذي يتطلب املجهود الذهني يف
�أدائ��ه .ومن هنا برز مفهوم العمل العميق لأول مرة عام 2016م من خالل كتاب "العمل
العميق :قواعد لتحقيق جن��اح مركز يف ع��امل م�شتت" للكاتب  Cal Newportالذي
يرى �أن القدرة على �أداء العمل العميق لها قيمة كبرية لتحقيق النجاح والتميز يف ع�صر
االقت�صاد املعريف .وهذه القدرة �أ�صبحت نادرة ب�شكل متزايد بني الأف��راد؛ ونتيجة لذلك
ف�إن "القليلني الذين ي�صقلون تلك املهارة ،ثم يجعلونها جوهر حياتهم؛ �سوف ينجحون".
وي��ع��رف  Newportال��ع��م��ل ال��ع��م��ي��ق ب����أن���ه :جم��م��وع��ة الأن�����ش��ط��ة امل��ه��ن��ي��ة ال��ت��ي يتطلب
�إجن��ازه��ا ح��ال��ة عالية م��ن ال�ترك��ي��ز امل��ت��وا���ص��ل ال���ذي ي��دف��ع ب��ال��ق��درات املعرفية وامل��ه��ارات
�إىل �أق�����ص��ى ح��د مم��ك��ن ،وت�سهم ه���ذه اجل��ه��ود يف �إن�����ش��اء قيمة ج��دي��دة وت��ط��وي��ر م��ه��ارات
م��ن ال�صعب �أداءه���ا م��ن قبل الآخ��ري��ن .وه��ي غالباً امل��ه��ام املهمة �أو ال�صعبة التي حتتاج
جمهوداً ذهنياً كبرياً ،وي�صعب احل�صول عليها بطريقة �أخ��رى �أ�سهل .وعلى العك�س من
ه���ذا ،ف����إن العمل ال�سطحي ه��و العمل على م��ه��ام ال تتطلب معرفة وال حت��ت��اج جم��ه��وداً
ذهنياً تقريباً؛ حيث ميكن �أدا�ؤه���ا ب�شكل روتيني حتى �أث��ن��اء ت�شتت ال��ذه��ن ،وه��ي ع��ادة ال
ت�ضيف قيمة جديدة وال ت���ؤدي �إىل تطور يف املهارات ،ومن ال�سهل �أن يقوم بها الآخ��رون.
وما يجعل من قدرة العمل العميق نادرة ومتميزة� ،أنها قدرة حتتاج �إىل اال�ستمرارية واملوا�صلة
بجعلها عادة يومية لها طقو�سها اخلا�صة ،والعمل برتكيز على فرتات زمنية ق�صرية ،ومتابعة
وتقييم م�ستوى التقدم والإجناز .وهذا يتطلب قوة �إرادة كبرية ملقاومة الهرب �إىل امل�شتتات،
وخا�صة التي ت�سببها و�سائل التوا�صل االجتماعي� ،أو الهرب �إىل �أداء الأعمال ال�سطحية قليلة
الفائدة التي تغذي الإح�سا�س باالن�شغال .مع �ضرورة تقبل ال�شعور بامللل والتعب ،و�إدراك �أن
القدرة على التحمل �ستزداد تدريجياً ،وخا�صة مع اقرتاب حت�صيل املكاف�آت وحتقيق الأهداف؛
ومع مرور الوقت �سي�صبح العمل ان�سيابياً ب�شكل ممتع ،يقود �إىل املزيد من الرتكيز والإجناز.
ما هو العمل العميق الذي تود �أن تتميز به؟
قال املتنبي:
و َت�أتِي عَـلَى َقـ ْد ِر ال ِكــرا ِم املَكـ ـ ـ ـ ـ ــا ِر ُم
عَـلَى َقـ ْد ِر �أَهـلِ ال َعـز ِم َت�أتِي ال َعزا ِئـ ـ ـ ـ ـ ُم
و َت ُ
ري ِ�صغا ُرها و َت�ص ُغـر فـي َعي ِـن ال َعظِ ي ِـم ال َعظـا ِئ ُم
ال�صغِـ ِ
عظـ ُم فـي َعي ِـن ّ

أشهر اللوحات الفنية:

«مستنقع الضفادع»
للفنان الفرنسي :كلود مونيه

يعود تاريخ اللوحة للعام  .1869وهي من روائع الفنان الفرن�سي
ال�شهري كلود مونيه ،والذي ا�شتهر بر�سوماته للمناظر الطبيعية
ب�أ�سلوبه اخلا�ص البعيد عن الواقعية اجلامدة ،مع االهتمام
بالتفا�صيل وتناغم الألوان.
نرى يف لوحته ج�سر ًا خفيف ًا ي�ؤدي �إىل من�صة على املاء  ،و�شرفة
يف املقهى  ،وح�شد من النا�س ي�ستمتعون ويتوا�صلون مع بع�ضهم
البع�ض  ،فيما بدت اخللفية اخل�ضراء ب�ضربات �سريعة بالري�شة
وظهرت متوجات املياه ب�شكل قوي تناغمت وتناثرت من خالله
جميع �ألوان اللوحة.
ول��د مونيه يف باري�س بتاريخ  14نوفمرب/ت�شرين الثاين عام
 .1840التحق ب�أكادميية  Suisseللفنون اجلميلة .وبعدما
ً
معر�ضا فن ًيا للوحاته عام  ،1874و�صف �أحد النقاد
�أقام مونيه
�أعماله بكلمة “انطباعية” ،لأنها كانت ،على حد قوله ،ت�صب جل
تركيزها على ال�ضوء وال�شكل ً
عو�ضا عن �إ�ضفاء اللم�سة الواقعية،
فارتبط ذلك امل�صطلح مبونيه و�سمي برائد االنطباعية.

تقوم املدر�سة االنطباعية على �أهمية �أن يغادر الفنان املر�سم
�أو الور�شة وير�سم لوحاته بني �أح�ضان الطبيعة وحتت �أ�شعة
ال�شم�س .ويهتم الفنان االنطباعي بنقل انطباعاته يف اللوحة
م�ستلهما ت�أثر ال�ضوء على الأ�شياء ،وتب�سيط املنظور وت��وازن
الظالل .وقد اهتم مونيه يف لوحاته االنطباعية بالتعبري عن
ت�أثريات ال�ضوء يف �أوقات خمتلفة من اليوم ،وت�أثري الألوان على
بع�ضها.
تتجاهل املدر�سة االنطباعية ق�ضية (املو�ضوع) ،وتهتم بال�شكل
العام ونقل االح�سا�س الب�صري مبا�شرة اىل اللوحة .فتخل�ص
الفنان من قيد املو�ضوع و�أ�صبح من املمكن �أن متثل اللوحة يف
الفن احلديث �أي �شيء.
تويف الفنان كلود مونيه يف العام  1926بعدما �شكل مع زمالئه
االنطباعيني بول �سيزان وادوارد مانيه و�أوغ�ست رينوار وغريهم
مرحلة حتول كبرية متردت على املدار�س الكال�سيكية ومهدت
الطريق ملدار�س الفن احلديث كالتكعيبية والتجريدية.
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ساحة نقاش

نفسر ..نفكر ..نتصرف

قـــاعـدة « 3ن»
إيجابيا في عملك
لتكون
ً

التحديات التي نواجهها يف حياتنا ويف بيئة عملنا كثرية ،ول��ن نتمكن من التغلب عليها �إال من خالل
بيئة العمل الإيجابية ،والتي يجب �أن ي��درك اجلميع �أنها لي�ست بال�ضرورة بيئة مثالية ومر�ضية
للجميع ،لكنها بيئة حمفزة ،وت�شعر من�سوبيها بالوالء واالنتماء ،والر�ضا ،والفعالية ،والطم�أنينة،
والأم � ��ان ال��وظ��ي��ف��ي ،وال ��راح ��ة النف�سية؛ وه ��و م��ا ينعك�س ع��ل��ى �أدائ ��ه ��م ومنظماتهم ورمب ��ا ي�صلون
ل��درج��ة الإب� ��داع" .فكن �إيجاب ًيا يف بيئة عملك" ،وال��ت��ي تق�ضي فيها م��ا ي��ق��ارب م��ن ثلث حياتك على
الأق ��ل ،ورمب��ا ي��زي��د ،وه��ي ن�صيحة ذهبية ميكننا العمل بها م��ن خ�لال االل��ت��زام بقاعدة " 3نون"� ،أي
(ن��ف�����س��ر ،ن��ف��ك��ر ،ن ��ت ��� ��ص ��رف) .ه����ذه ال ��ق ��اع ��دة ال ��ت ��ي ن�����س��ل��ط ع��ل��ي��ه��ا ال ��� ��ض ��وء يف ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر.
إعداد /د.أحمـد زكـريا أحمـد

،،

تفسيرنا اإليجابي

للمواقف يجنبنا أزمة
الثقة

على �سبيل املثال
ً
فمثل �إي��اك �أن تف�سر طلب املدير منك
�إجن��از مهام كثرية �أن��ه يريد �أن يتعبك،
بل تعامل مع الأوامر والطلبات مبنتهى
الإي��ج��اب��ي��ة ،وف�سرها م��ن ناحية �أن���ه ال
�أحد يقدر على هذه املهام غريك؛ ف�أنت
بنظر املدير �إذن متميز .فعندما تف�سر
�إي��ج��اب�� ًي��ا؛ �ستفكر �إي��ج��اب�� ًي��ا؛ و�ستبحث
عن �سبل لإجن��از املطلوب بدقة عالية؛
ت���دف���ع���ك ����س���ري���ع���اً ل���ل���ت�������ص���رف ب��ح��ك��م��ة
مدرو�سة حتقق ر�ضاك عن نف�سك ور�ضا
مديرك وجميع ر�ؤ�سائك عنك.

ُح�سن النية والثقة

وحتى نتجنب ت�سلل مد ال�سلبية لبيئة
عملنا؛ يجب �أن يكون تف�سرينا للأمور
و"ح�سن النية"؛
م��ب��ن�� ًي��ا ع��ل��ى "الثقة" ُ
ف��ق��د ك�����ش��ف��ت درا�����س����ة �أج���رت���ه���ا ج��ام��ع��ة
"تورونتو" الكندية ،ومت ن�شرها يف جملة
"الأكادميية الوطنية للعلوم" �أن �صفة
وح�سن النية حتتالن املرتبة
االجتهاد ُ
الأوىل ب�ين ال�سمات الأخ���رى للموظف
امل��ث��ايل .وق���ال م���ؤل��ف ال��درا���س��ة "مايكل
ويلموت"�" :إن ُح�سن النية واالجتهاد
ه��ي ال�صفات الأق����وى ال��ت��ي تتنب�أ ب����أداء
املوظف يف مكان العمل".
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فمن �أب���رز م��زاي��ا ال�شخ�ص ال��ذي يت�سم
ب ُ��ح�����س��ن ال��ن��ي��ة واالج���ت���ه���اد :ال��ت��ن��ظ��ي��م،
والإح�سا�س بامل�س�ؤولية �أم��ام الآخ��ري��ن،
وق�����������درة ال���������س����ي����ط����رة ع����ل����ى ال���ن���ف�������س،
واالل���ت���زام ب��ال��ق��واع��د .ف��ه��ذه م���ؤ���ش��رات
قوية للح�صول على نتائج �إيجابية يف
احلياة ،واحلفاظ على �صحتك البدنية
والنف�سية ،وط��ول العمر ،و�أداء العمل،
واال�ستقرار الزوجي ،والرفاه.
وتعد الثقة من �أهم العوامل التي ت�سهم
يف تف�سرينا للمواقف والت�صرفات التي
ت��واج��ه��ن��ا يف ب��ي��ئ��ة ع��م��ل��ن��ا وت��ت��ك��ام��ل مع
ُح�سن النية يف اكتمال التف�سري الإيجابي
ل��ه��ذه امل���واق���ف وال��ت�����ص��رف��ات .ويف ه��ذا
ال�����ص��دد ،ويف ظ��ل م��ا يعانيه ال��ع��امل من
تف�شي جائحة "كورونا" وب���روز العمل
عن ُبعد كبديل منا�سب لهذه الظروف
والتحديات؛ ينبغي لنا �أن نلفت ملا �أورده
م��وق��ع "عربي  "BBCال����ذي �أو����ض���ح �أن
العمل عن ُبعد رمبا يقو�ض هذه الثقة
ب�ين املوظفني وبع�ضهم البع�ض ورمب��ا
بني املوظفني ومديريهم.

،،

 7فوائد مهمة

للتفكير اإليجابي
بجودة الحياة

اله�شة التي حتكم �سلوكيات املوظفني يف
الكثري من ال�شركات ،وطفا على ال�سطح
الت�شكيك وان��ع��دام الثقة ب�ين املديرين
واملوظفني الذين يعملون عن ُبعد.
ف�إذا ارت�ضينا �أنه من املعلوم يف الظروف
العادية �أن الثقة تولٍد الثقة ،ف�إن خرباء
يف ال��وق��ت احل���ايل ي���رون �أن العك�س هو
ال�����ص��ح��ي��ح؛ ف��ق��د �أدى غ���ي���اب ال��ت��ف��اع��ل
ال�شخ�صي الذي يوطد العالقات املهنية،
�إىل ت�سرب ال�شك �إىل نفو�س املوظفني
ح��ي��ال ���س��ل��وك��ي��ات زم�لائ��ه��م ،ب��ن��اء على
اف�ت�را����ض���ات ���س��ل��ب��ي��ة ال �أ���س��ا���س ل��ه��ا من
ال�صحة يف ال��غ��ال��ب .وم��ن جهة �أخ���رى،
ف������إن ال��ك��ث�ير م���ن امل���دي���ري���ن ال���ذي���ن مل
يتدربوا على �إدارة فرق من املوظفني عن
كورونا و�أزمة ثقة
وه��ن��ا ي��ط��رح امل��وق��ع ت�����س��ا� ًؤل م��ه�� ًم��ا :هل ُبعد� ،سقطوا يف فخ الإف��راط يف مراقبة
�يرا ما
تراجعت ثقتنا يف زمالئنا يف العمل؟ وهو امل��وظ��ف�ين ،وه����ذه امل��م��ار���س��ات ك��ث ً
ما يجيب عليه ،الفتًا �إىل �أن هذا الو�ضع تنعك�س �سل ًبا على �أداء املوظف.
 7فوائد
اال�ستثنائي قد �أث��ار حما�سة البع�ض يف
ال��ب��داي��ة ل��ل��ت��ع��اون م��ع زم�لائ��ه��م ال��ذي��ن ولعل حلقة الو�صل املهمة بني التف�سري
ي���ح���اول���ون ج��اه��دي��ن ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات وال��ت�����ص��رف��ات يف ق��اع��دة " 3نون" تكمن
الأ���س��رة وجتهيز بيئة عمل منا�سبة من يف التفكري ،وبالطبع ف���إن املق�صود هنا
املنزل للنهو�ض ب�أعباء الوظيفة عن ُبعد .هو التفكري الإيجابي .ويف ه��ذا ال�صدد
ل��ك��ن ب��ع��د ع���ام م��ن ال��ع��م��ل االف�ترا���ض��ي ،يرى خرباء الإدارة �أن طريق النجاح يف
ت�����ص��دع��ت رك��ائ��ز ال��ث��ق��اف��ات التنظيمية العمل حتكمه طريقة و�أمن��اط التفكري

1442هـ
شوال 1442 --هـ
 -- 179شوال
العدد 179
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ساحة نقاش

مقــــال

السالمة والصحة المهنية
في بيئة العمل

ال���ت���ي ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا ك���ل م��ن��ا يف وظ��ي��ف��ت��ه،
و�إ�����ص����راره ع��ل��ى ج��ع��ل ب��ي��ئ��ة ع��م��ل��ه �أك�ثر
�إيجابية ع�بر التفكري الإي��ج��اب��ي ال��ذي
مي����د ك����ل م����ن ح���ول���ن���ا ب���ال���ط���اق���ة ال��ت��ي
يحتاجونها .فيو�ضح ال��ب��اح��ث��ان يحيى
النجار وعبدالر�ؤوف الطالع يف بحثهما
عن "التفكري الإيجابي وعالقته بجودة
احل���ي���اة ل����دى العاملني" �أن ال��ت��ف��ك�ير
الإيجابي ي�شتمل على ق��درة الفرد على
ال�ترك��ي��ز واالن��ت��ب��اه �إىل ج��وان��ب ال��ق��وة
يف ك��ل م��ن امل�شكلة و�أي ً
�����ض��ا يف ال��ق��درات
التي ميتلكها الفرد ،كالقدرات النف�سية
وامل��ث��اب��رة ،وال��ق��درة على حتمل امل�شاق،
والتوافق النف�سي .كما يت�ضمن قدرات
عقلية ترتبط ب�أ�ساليب وا�سرتاتيجيات
م���ت���ن���وع���ة حل����ل امل�������ش���ك�ل�ات ،وال����ق����درة
ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م واال���س��ت��ف��ادة م���ن امل��واق��ف
ال�ضاغطة ،واكت�شاف الفر�ص الإيجابية
يف امل���وق���ف ،وت��ك��وي��ن ع����ادات ج��دي��دة يف
حياة الفرد.
ومي���ك���ن �أن جن��م��ل ه��ن��ا �أب������رز  7ف��وائ��د
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تأثير «بيجماليون»

يساعد زمالء العمل
ورؤسائهم في
تصرفاتهم بإيجابية

للتفكري الإي��ج��اب��ي فيما يتعلق ببيئة
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل :ف��ه��و يدفع
امل���وظ���ف ن��ح��و ال���ن���ج���اح ،وي��ج��ع��ل��ه �أك�ث�ر
����س���ع���ادة ،وت��ك��وي��ن ع�ل�اق���ات �أف�����ض��ل مع
زم�ل�ائ���ه ،ومي��ن��ح��ه م���زي���دًا م���ن ال��ث��ق��ة،
والقدرة على حل امل�شكالت ،وامل�ساعدة يف
�صنع القرارات ،وتقليل التوتر وحت�سني
ال�صحة النف�سية والبدنية.

ت�أثري "بيجماليون"

و�إذا �سلطنا ال�ضوء على الت�صرفات؛ ف�إنه
وف��قً��ا لـ" 3نون" ف����إن انعكا�س التف�سري
الإي���ج���اب���ي ع��ل��ى ال��ت��ف��ك�ير الإي���ج���اب���ي؛
����س���ي����ؤدي ب���ال�������ض���رورة �إىل ال��ت�����ص��رف��ات
الإي��ج��اب��ي��ة .ف��الإن�����س��ان م��ا ه��و � ّإل ثمار
�أف���ك���اره ال��ت��ي حت��ك��م ت�����ص��رف��ات��ه الح��قً��ا؛

وهو ما ي�ؤثر بدوره يف تفكري وت�صرفات
الآخرين ممن يتعامل معهم ،كزمالئه
بالعمل �أو ر�ؤ���س��ائ��ه .وهنا يح�ضرين ما
تو�صل �إليه الطبيب النف�سي "روزنتال"
ويعرف بـ"ت�أثري بيجماليون" �أو "ت�أثري
روزنتال"-ن�سبة �إل���ي���ه�-أن���ه �إذا ك��ان��ت
ل��دي��ك ت��وق��ع��ات �إي��ج��اب��ي��ة ح���ول �شخ�ص
م��ا ،ف�ستتمكن ح��قًّ��ا م��ن �إح����داث تغيري
�إي��ج��اب��ي يف ���س��ل��وك��ه ،وه���و م��ا �أث��ب��ت��ه من
خ�لال درا�سته التي �أج��راه��ا على بع�ض
معلمي وطلبة �إحدى املدار�س االبتدائية
وبحث يف تفكري ه�ؤالء املعلمني ب�ش�أنهم
وكيفية التعامل معهم .فقد اختار ه�ؤالء
الطلبة ع�شوائ ًّيا ،و�أثبت �أنهم يف نهاية
ال��ع��ام ال��درا���س��ي حققوا نتائج �أع��ل��ى من
زمالئهم بالفعل ،و�أن التوقع �أو التفكري
الإيجابي للمعلمني مل يكن وحده �سب ًبا
يف النتائج الإيجابية؛ �إمنا الطريقة التي
تعامل بها املعلمون مع ه���ؤالء الطالب،
�إذ ق�ضوا وقتًا �أطول معهم واهتموا بهم
�أكرث من �سواهم.

االل��ت��زام ب�أنظمة ومعايري وق��وان�ين ال�سالمة وال�صحة املهنية ي��دل على وع��ي وتقدم الأف��راد
واملجتمعات ورقيها وتطورها ،ويعترب � ً
أي�ضا مظه ًرا من مظاهر التح�ضر؛ حتى �أ�صبح االلتزام بهذه
الأنظمة واملعايري منط حياة وثقافة فرد ُتار�س يف جميع جماالت احلياة العامة واخلا�صة.
وتعترب التعليمات اخلا�صة بال�سالمة وال�صحة املهنية وااللتزام بها من الركائز الأ�سا�سية التي
اهتماما وا�س ًعا
ت�ستند عليها املن�ش�آت ،وخ�صو�ص ًا التي ت�سعى للتميز؛ فالرائدة واملتميزة تعطي
ً
ملجال الأمن وال�سالمة وال�صحة املهنية ،وهذا ملا مت ر�صده من ارتفاع يف م�ؤ�شرات الأداء الوظيفي،
وجودة املنتج� ،إميا ًنا منها ب�أن العن�صر الب�شري هو من يدفع عجلة التطوير والتنمية واال�ستدامة،
وو�صلوا يف هذا املجال اىل تكيف بيئة العمل مبا ينا�سب املوظف ولي�س تكيف املوظف مع ما يتنا�سب
مع بيئة العمل.
وهناك العديد من املخاطر يف بيئة العمل املكتبي ،مت تق�سمها �إىل نوعني هما :املخاطر اجل�سدية،
واملخاطر النف�سية .اجل�سدية منها ت�شمل ب�شكل عام �أخطار احلرائق ،والكهرباء ،وال�سقوط،
والعمل اليدوي ،مثل حمل ال�صناديق ،وامللفات ،ونقل الأثاث والأجهزة املكتبية ،وتعترب من �أكرث
الأ�سباب لإ�صابات العمل� .أما النوع الثاين فهي املخاطر النف�سية ،مثل التنمر ،والعنف الوظيفي
والتوتر ،والتنمر وهو الت�أثري �أو حماولة �إحلاق ال�ضرر ب�شخ�ص ما �أو جمموعة �أ�شخا�ص من خالل
التحطيم اللفظي واال�ستهزاء ،والتهكم وال�سخرية ،واالنتقا�ص بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة،
�أما العنف فهو �إيذاء املوظف وم�ضايقته وتهديده يف عمله ،وت�صيد الأخطاء الب�سيطة وت�ضخيمها،
يف حني �أن التوتر ال يعد ً
مر�ضا نف�س ًيا ،لكن �إذا كان هذا التوتر ب�صفة م�ستمرة ف�إنه قد يعر�ض
احلالة النف�سية مل�شكالت مما ي�ضعف الرتكيز ،وبرفع القلق واالنفعاالت وتقلبات املزاج ،وعدم
و�ضعت
القدرة على التوا�صل ،وانخفا�ض م�ستوى الأداء .ويف علم الأمن وال�سالمة وال�صحة املهنية ِ
خطط و�إجراءات وتعليمات لإيقاف هذه الآثار ومنع حدوثها.
وعموما ،فللعمل دور م�ؤثر يف حياة النا�س؛ فهو يعزز ال�شعور باحرتام الذات وتقديرها ،ويخلق
ً
الفر�ص املواتية لبناء عالقات اجتماعية ومهنية ،وي�شجع على االبتكار ،وي�ساعد يف تنمية املهارات
والقدرات الذاتية ،وي�ضفي الن�شاط واحليوية ،ويعزز روح الإخاء واملحبة بني املوظفني على اختالف
امل�ستويات الوظيفية ،ويعزز �شعور وروح االنتماء ،وينبذ الأمن��اط والأ�ساليب ال�سيئة .ويجب �أن
يفهم املوظف ما دوره؟ وما حقوقه؟ ووجباته؟ والأنظمة والإجراءات اخلا�صة بالعقوبات؟ فكرامة
الإن�سان وحقوقه حمفوظة.
والبد من تفعيل دور الأمن وال�سالمة وال�صحة املهنية ،ودور الرقابة ل�سري الأنظمة والقرارات
والإج��راءات ح�سب الكيفية املخطط لها ،وهذا ما ت�صبو اليه ر�ؤية اململكة  .2030فقد مت �إن�شاء
الربنامج الوطني لل�صحة وال�سالمة املهنية؛ والذي يهدف �إىل حماية العاملني من جميع املخاطر
وتهيئة بيئة عمل ح�سب املعايري واملمار�سات العاملية ت�أكيد ًا للدور الريادي الذي تقوم به اململكة على
امل�ستوى الوطني والإقليمي والعاملي.

أ.محمد سويد
أمن وسالمة مهنية
معهد االدارة العامة
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كاريكاتير

أنفوجرافيك

التنقيب
فــــــــــــــي
البيانات

التنقيب في البيانات ليس نظام ًا جديد ًا بل هو تعريف جيد الستخدام
العديد من التخصصات ،إذ يتم وضع بيانات االستخراج بشكل محكم عن
تالقي التخصصات التالية

اإلحصاء

الذكاء
االصطناعي

التعلم اآللي
والتعرف
على األنماط

علم اإلدارة
ونظم
المعلومات

إدارة قاعدة
البيانات
وتخزين
البيانات

تصوير
البيانات

كاريكاتير خاص بمجلة «التنمية اإلدارية»

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

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
إدارة الموارد البشرية األمريكية ()SHRM

،،

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون
مشترك بين المعهد و( )SHRMفي
مجال البرامج التدريبية والتطوير المهني
والمشاركة في تنفيذ الفعاليات

و�أ�ضاف معاليه� :إن املعهد يعمل على حتقيق �أهداف وغايات ر�ؤية
اململكة  ،2030خا�صة عندما يتعلق الأمر باكت�شاف املواهب املحتملة،
وم�ساعدتهم على الو�صول �إىل ذروة النجاح املرجوة .حيث ي�سعى املعهد
جاهد ًا ملوا�صلة جناحه كمنظمة رائدة تدعم التنمية الإدارية يف اململكة
بكفاءة وابتكار لتطوير املوارد الب�شرية للم�ساهمة يف قيادة وتقدم وازدهار
اململكة العربية ال�سعودية ،وف ًقا لر�ؤية .2030

�أحدث املعارف واملهارات

افتتح معايل مدير عام املعهد الدكتور بندر بن �أ�سعد ال�سجان ،يوم الأربعاء � 21شوال 1442هـ ،املوافق  2يونيو 2021م
فعاليات �أكرب م�ؤمتر للموارد الب�شرية يف ال�شرق الأو�سط ،والذي ينفذه معهد الإدارة العامة بعنوان" :الإعداد ملواهب
امل�ستقبل" ،وذلك بال�شراكة مع جمعية �إدارة املوارد الب�شرية الأمريكية ( ،)SHRMوالتي تعد �أحد �أكرب اجلهات
الرائدة يف �إدارة املوارد الب�شرية على م�ستوى العامل .وقد ا�ستمرت فعاليات امل�ؤمتر خالل الفرتة من  3-2يونيو 2012م،
م�ساء بتوقيت اململكة.
من ال�ساعة � 8:30صباح ًا حتى 5:30
ً
ومت تنفيذ امل�ؤمتر (عن ُبعد) بح�ضور ما يزيد عن ( )800خمت�ص من
حمرتيف املوارد الب�شرية على م�ستوى العامل ،ومب�شاركة عدد من �أ�شهر
القيادات وامل�ست�شارين يف القيادة و�إدارة املوارد الب�شرية و�إدارة املواهب.
وتناول امل�ؤمتر م�ستقبل املوارد الب�شرية ،من خالل الدرو�س امل�ستفادة
وجتارب املوظفني خالل العام املا�ضي ،وا�ستقراء م�ستقبل املوارد
الب�شرية .كما مت تنفيذ ( )4ور�ش عمل تخ�ص�صية على هام�ش امل�ؤمتر.
وهدف امل�ؤمتر �إىل العمل على مواكبة �أف�ضل و�أحدث املمار�سات
واال�سرتاتيجيات يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية ،يف ظل املتغريات التي
تواجه العامل حال ًيا ،والرتكيز على اململكة العربية ال�سعودية؛ كونها الأهم
باملنطقة التي ت�شهد حتو ًال يف �إدارات املوارد الب�شرية �سواء على امل�ستوى
احلكومي �أو اخلا�ص.
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م�شاركة رفيعة امل�ستوى

و�أو�ضح معايل الدكتور بندر ال�سجان خالل كلمته االفتتاحية �أن معهد
الإدارة العامة و�شركائه يتطلعون من خالل تنظيم هذا امل�ؤمتر املهم �إىل
م�ستقبل �أف�ضل مليء باالبتكار والتحول الإيجابي يف جمال تنمية وتطوير
املوارد الب�شرية.
و�أ�شار معاليه �إىل امل�شاركة رفيعة امل�ستوى يف امل�ؤمتر من قبل قادة
ال�صناعة املتميزين واملديرين التنفيذيني العامليني ،والذي ي�سعدنا
وجودهم معنا اليوم .كما قدًم �شكره لكافة املتحدثني يف امل�ؤمتر الذين
�شاركوا ب�أفكارهم وخرباتهم و�آرائهم.
و�أكد الدكتور ال�سجان �أن متخ�ص�صي املوارد الب�شرية امل�ؤهلني هم املحرك
الأ�سا�سي لنجاح امل�ؤ�س�سات.

و�أ�شار معايل مدير عام املعهد �إىل �أن اململكة قد قطعت بالفعل خطوات
كبرية نحو رقمنة اخلدمات قبل جائحة كورونا ،كما �أن احلاجة �إىل
التباعد االجتماعي قد دفعتنا وب�شكل كبري نحو تطوير بنيتنا التحتية
الرقمية ،وهو ما مكننا من تقدمي حمتوى تدريبي مرن وحديث يف جمال
تطوير املوارد الب�شرية يف الأجهزة احلكومية؛ ل�ضمان ح�صول املوظفني
دائ ًما على �أحدث املعارف واملهارات يف جماالت تخ�ص�صهم.
كما �أعلن معايل الدكتور بندر ال�سجان يف ختام كلمته عن توقيع مذكرة
تفاهم م�شرتك اليوم بني معهد الإدارة العامة وجمعية �إدارة املوارد
الب�شرية الأمريكية ()SHRM؛ تهدف �إىل �إن�شاء �أماكن عمل �أف�ضل للغد
وتعزيز ر�ؤية جمتمع موارد ب�شرية عاملي امل�ستوى يف املنطقة من خالل
برامج التطوير املهني والفعاليات والأن�شطة الأخرى التي من �ش�أنها
ت�سريع منو متخ�ص�صي املوارد الب�شرية.

بيئة العمل الهجني

ومن جهته نفذ �سعادة مدير عام املوارد الب�شرية باملعهد ،رئي�س فريق
الإعداد للم�ؤمتر الأ�ستاذ عبد الرحمن ال�شعيل ،يف يوم االفتتاح ندوة عن
"بيئة العمل الهجني" التي تدمج نظامي "العمل املكتبي" و"العمل عن
ُبعد" .ا�ستعر�ض خاللها عدة حماور �أبرزها :مزايا هذا النظام ،ومثالبه،
واملعوقات التي تواجه قادة الأعمال عند تنفيذه ،وكيف ميكنهم التغلب
عليها؟ كما �ألقى ال�ضوء على جتربة اململكة يف هذا ال�ش�أن .وقد ات�سمت
الندوة بالتفاعل املميز واملحتوى الرثي املركز الذي نال ا�ستح�سان وا�شادة
احل�ضور ،خا�صة ملا ميثله هذا املو�ضوع من �أهمية بالغة؛ ملا فر�ضته ظروف
جائحة كورونا امل�ستجد  19-covidمن واقع جديد على بيئة الأعمال يف
العامل.

مذكرة تفاهم

وعلى هام�ش امل�ؤمتر قام كل من :معايل مدير عام املعهد الدكتور بندر
بن �أ�سعد ال�سجان ،والرئي�س التنفيذي جلمعية �إدارة املوارد الب�شرية
الأمريكية ال�سيد جوين تيلور بتوقيع مذكرة تفاهم بني املعهد واجلمعية؛
تخت�ص بتنفيذ برامج تدريبية ،والتطوير املهني ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة

يف تنفيذ الفعاليات وغريها من �أوجه التعاون امل�شرتك.
وي�أتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون بني الطرفني يف
جماالت تطوير ر�أ�س املال الب�شري .وجاءت هذه املذكرة ك�أحد ثمار
التعاون بني اجلانبني خالل الفرتة املا�ضية ،والتي �أظهر فيها اجلانبان
عال من االحرتافية والطموح يف فتح �أفاق �أرحب للتعاون وفق
م�ستوى ٍ
لأف�ضل املمار�سات والأ�ساليب العاملية يف جماالت املوارد الب�شرية.
ويف هذا اجلانب� ،أو�ضح مدير عام املوارد الب�شرية مبعهد الإدارة العامة،
رئي�س فريق الإعداد للم�ؤمتر الأ�ستاذ عبد الرحمن بن حممد ال�شعيل� ،أن
توقيع مذكرة التفاهم بني اجلانبني ت�أتي كخطوة نوعية لتعزيز التعاون بني
معهد الإدارة العامة-باعتباره �أحد �أكرب الكيانات التدريبية واال�ست�شارية
باململكة-مع جمعية �إدارة املوارد الب�شرية الأمريكية ،والتي تعد من �أهم
اجلهات الرائدة يف �إدارة املوارد الب�شرية على م�ستوى العامل.
و�أ�ضاف ال�شعيل�" :إن املعهد ي�سعى ،بقيادة معايل مدير عام املعهد
الدكتور بندر بن �أ�سعد ال�سجان ،لالرتقاء مب�ستوى املوارد الب�شرية
باململكة ،و�إن مثل هذه ال�شراكات ت�أتي تنفيذ ًا خلطة املعهد اال�سرتاتيجية
والتي ت�سعى لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030وتعزز من دور املعهد
يف تطوير الكادر الب�شري".
يذكر �أن معهد الإدارة العامة يعترب من �أول اجلهات التي قامت بتطبيق
برنامج امللك �سلمان لتنمية املوارد الب�شرية؛ والذي يهدف لرفع جودة
العمل ،وتهيئة القطاعات احلكومية لالنتقال ملفهوم املوارد الب�شرية وفق
املعايري العاملية.
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يحر�ص كثري من قادة املنظمات احلديثة على مواكبة التطورات التقنية والإداري��ة والفنية ،والعمل
على حتقيق تكامل منظماتهم مع البيئة اخلارجية والتطورات املرتبطة بها؛ مما يرتتب عليه �إحداث
تغيريات عديدة يف البيئة الداخلية ،وذلك مل�ساعدة املنظمة يف االنتقال من الو�ضع الراهن �إىل الو�ضع
امل�ستهدف .وقد ت�شتمل هذه التغيريات ،تغريات تتعلق بالأهداف اال�سرتاتيجية �أو الهياكل التنظيمية
�أو العمليات الت�شغيلية �أو الطرق والأ�ساليب والو�سائل وغريها ،والعمل على حتقيق الأهداف اجلديدة
بكفاءة وفعالية؛ و�صو ًال للتميز امل�ؤ�س�سي يف االداء.
ويف �سعيهم هذا ،قد يتغافل بع�ض القادة-بق�صد �أو بدون ق�صد-عن حمور من �أهم حماور التغيري،
�أال وهو العن�صر الب�شري الذي يعترب اخلط الفا�صل لنجاح التغيري ،مفرت� ًضا �أنه يتوجب على املوظف
�أن يتواكب مع هذه التغيريات وعلى نف�س وترية �سرعة التغيري ،ولكن هنا يغيب عن ذهنه �أن العن�صر
الب�شري لي�س �آلة توجهها بجهاز التحكم ،وحتركها ميني ًا وي�سار ًا كيفما ت�شاء.
لذا يجب الآخذ يف االعتبار �أثناء التخطيط لعملية التغيري يف �أي منظمة ،مواردها الب�شرية ،والتي تعترب
من �أهم حماور التغيري و�أ�صعبها؛ لأنها قد تتحول �إىل عقبة يف عملية التغيري ،مما قد يقلل من ت�سارع
التغيري �أو ي�ؤدي �إىل �إف�شاله .لذا ال بد �أن تعمل الإدارة العليا على احل�صول على دعم املوظفني ب�إقناعهم
بجدوى عملية التغيري ،و�أهمية م�شاركتهم الفاعلة يف جناحه.
وميكن حتقيق ذلك من خالل جمموعة من املمار�سات ،والتي من �أولها العمل على ن�شر ثقافة التغيري
واحلاجة له ،من خالل �إدراك الأفراد �أ�سباب التغيري املرتبطة بالتطورات املحيطة ور�ؤية الأحداث على
حقيقتها مبزاياها وعيوبها وتف�سريها التف�سري الواقعي وال�صحيح الذي ي�ساعد يف اال�ستجابة املالئمة
للتغيري.
كما ال بد من �أن يتم التوا�صل امل�ستمر بني الإدارة العليا والأفراد ،والعمل على بناء الثقة يف الإدارة العليا،
وما الفوائد واملزايا املرتبطة بنجاح عملية التغيري �سواء على م�ستوى املنظمة �أو على م�ستوى الأفراد.
فبالرغم من �أن القلة من املوظفني قد يرف�ضون التغيري؛ رغبة يف املحافظة على وظائفهم ومكا�سبهم
الفردية املرتبطة بها� ،إال �أن الغالبية منهم قد يرف�ضون التغيري لعدم و�ضوحه وخوفه من املجهول ،و�أنه
قد يحمل �أ�ضرا ًرا له ،مما يثري التنظيم غري الر�سمي ،ويو�سع من دائرة مقاومة التغيري والتكاتف على
�إف�شاله .كما يجب تو�ضيح جميع مراحل عملية التغيري ،واملدة الزمنية املتوقعة لكل مرحلة ،مع تو�ضيح
الأهداف النهائية اخلا�صة بها ،و�أن تكون هناك �شفافية عالية للمراحل الزمنية والتحديات واملتطلبات
واملكا�سب املتوقعة لكل مرحلة.
كذلك ال بد من �أن يتم تو�سيع م�شاركة الأفراد يف عملية التغيري و�أخذ �آرائهم ومقرتحاتهم فيها ،وميكن
زيادة ت�سارع التغيري من خالل تقدمي احلوافز الإيجابية� ،سواء املادية �أو املعنوية ،والتي من �أهمها رغبة
املوظف يف حتقيق الذات من خالل املهام التي يكلف بها �أثناء التغيري من خالل حر�ص الإدارة على
ممار�سات التفوي�ض والتمكني الفعال والتطوير امل�ستمر للأفراد.
كما يجب تدريب الأفراد على املعارف واملهارات واجلدارات املتطلبة لعملية التغيري ،ومبا يرتبط بها من
اجتاهات و�سلوكيات ،ويف الوقت نف�سه ت�سهيل عملية التدريب من خالل اال�ستفادة من التقنية احلديثة
يف هذا املجال ،مثل التدريب عن بعد� ،أو من�صات التدريب الإلكرتونية وغريها ،مع تعزيز امل�س�ؤولية
لديهم عن التطوير الذاتي ،وتكوين القيم وال�سلوكيات الإيجابية �أثناء عملية التغيري.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه من املهم بناء ثقافة العمل اجلماعي و�أهميته ،مع العمل على تعزيز العالقات
الإن�سانية بني جميع �أفراد التنظيم؛ لأن التغيري قد يرتتب عليه-لبع�ض الأفراد-تغيريات وظيفية بنقله
�أو نقل رئي�سه �أو زمالئه املقربني ونقل زمالء جدد؛ مما ي�شعره باخلوف على عالقاته امل�ستقرة ،وحاجته
�إىل بناء عالقات جديدة ،والقلق حول كيفية بنائها و�إمكانية جناحها.

كتـاب مترجـم
للمعـــهد يستخـــــدم
التحليالت التنبؤية

تطـــــــــويــــر
رأس المال البشري
ر�أ�س املال الب�شري هو �أحد �أهم �أ�صول املنظمات طويلة الأجل ،والذي
يجب تطويره واال�ستثمار فيه من خالل تعزيز مهاراته؛ لأن اال�ستثمار
املايل فيه يعد عملية يف غاية الذكاء .فهذه املنظمات تدير هذه العملية
با�ستخدام املكاف�آت واالمتيازات وفر�ص النمو الوظيفي لإ�شراك القوى
العاملة لديها وحتفيز املوظفني على النجاح؛ بهدف حتقيق �أعلى
معدالت الأداء الفعال .ويربز التعليم والتدريب ك�أحد �أهم جماالت هذا
اال�ستثمار ،وهو املو�ضوع املهم الذي يتناوله كتاب تطوير ر�أ�س املال
الب�شري"� ،أحد الإ�صدارات اجلديدة ملعهد الإدارة العامة ،للم�ؤلفني:
جني بيز ،وبوين بريي�سفورد ،وليو ولكر ،وقام برتجمته للعربية د.حممد
بن حممد باجنيد ،وهو الكتاب الذي ن�سلط عليه ال�ضوء يف هذا العدد
من "التنمية الإدارية" ،ون�ستعر�ض �أبرز ما يت�ضمنه من مو�ضوعات.

القوى العاملة واال�سرتاتيجية

يت�ألف الكتاب من  10ف�صول متنوعة ،وتبلغ عدد �صفحاته � 312صفحة.
يدور مو�ضوع الف�صل الأول منه حول "القوى العاملة اجلديدة" ،حيث
يو�ضح امل�ؤلفون �أن حتليالت ر�أ�س املال الب�شري تزداد �شعبية يف وقت
تدير فيه املنظمات ما ي�صل �إىل � 5أنواع من الأجيال يف مكان العمل؛
فيقومون بتعريف الأجيال وت�صنيفها والتباين املتوقع مع تغريها .كذلك
يتطرق هذا الف�صل �إىل تراجع معدالت التقاعد� ،إ�ضافة �إىل عدد من
املو�ضوعات امل�ؤثرة يف ت�شكيل هذه القوى العاملة ،كالتقنية ،واالقت�صاد،
والعوملة ،والرتكيبة ال�سكانية .وي�برز الف�صل الثاين "احلاجة �إىل
ا�سرتاتيجية جديدة" ،فريكز على القيا�س كعملية مدرو�سة ،و�سل�سلة
التحليالت املتبعة ،وا�ستمرارية التعليم وحتليالت التطور.

القيا�س والتخطيط للنجاح

يخ�ص�ص الكتاب ف�صله الثالث للحديث عن "�إن�شاء �إطار القيا�س"،
م�ؤكدً ا على �أن القيا�س هو عملية مدرو�سة و�أن امل�ؤ�س�سات التي تتقنه
تخلق ثقافة القيا�س ،و�أن له العديد من الأط��ر التي يجب على هذه

امل�ؤ�س�سات اختيار الأن�سب من بينها ،ثم يناق�ش �إط��ار القيا�س العملي
للتعلم .ويف الف�صل ال��راب��ع ي�سلط امل���ؤل��ف��ون ال�ضوء على "التخطيط
ً
مرتبطا ببع�ض االعتبارات ،كالغاية والإرادة
للنجاح" ،وال��ذي يرونه
امل�ؤ�س�سية ،واملهارات والقدرات ،والأدوات والتقنية ،والبيانات.

مواءمات وحت�سني �أ�سا�سيات

ثم ينتقل الكتاب �إىل الرتكيز على بع�ض املواءمات املهمة ،والتي يربز منها
يف الف�صل اخلام�س "مواءمة املنهج التدريبي" ،بحيث يرتبط مبتطلبات
العمل ،وبطريقة جتعل كل �شيء تقدمه امل�ؤ�س�سات يدفع نحو �أهدافها
واع ومق�صود .بينما يفرد الف�صل ال�ساد�س لـ"مواءمة القيا�س"،
ب�شكل ٍ
حيث تبدو املواءمة كمبادرة� ،إما عن طريق برنامج �أو دورة �أو عدة دورات
لتفعيل النجاح؛ حتى ميكن قيا�س وحتديد ت�أثريه على نتائج الأعمال.
ويهتم الف�صل ال�سابع بـ"حت�سني الأ�سا�سيات" يف عملية تقييم التعلم
مب�ستوييه الأول والثاين و�أهمية جمع البيانات ،واملعلومات اخلا�صة بذلك
ون�شرها؛ لتوفري بيانات موثوقة ،حتى ميكن �إدراك مردود عملية التدريب.

التحليالت التنب�ؤية

وختا ًما ،ي�ستعر�ض امل�ؤلفون يف الف�صول الثالثة الأخ�يرة من الكتاب:
الثامن ،والتا�سع ،والعا�شر ،دور التحليالت التنب�ؤية يف جمال التعليم
والتدريب وطرق تنفيذها .فيناق�شون كال من" :الأدلة الثابتة با�ستخدام
التحليالت املتقدمة" ،و"التح�سني بوا�سطة التحليالت التنب�ؤية" ،و�أمثلة
لنجاحات هذه التحليالت.
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تـــقرير

ع�صر الآلة

كشفتها حادثة السلحفاة
و المجرم المدان ..

هــJJJJــــــل
تفــــوقــت
علينــــا اآلالت؟

اعتماد الإن�سان يف ال�سنوات الأخرية على ا�ستخدام
الآلة ك�أ�سلوب حياة؛ مبا حتققه له من تي�سري هائل
يف اخلدمة ،واخت�صار امل�سافة والوقت ،ومعاجلة
امل�شكالت .فهل يف خ�ضم هذا الأمر ن�سي الإن�سان
�أنه يدفع يف مقابل ذلك الثمن من �صحته ،ومن
الأعرا�ض اجل�سدية الناجتة عن اجللو�س وعدم
احلركة �أو عن الإدمان على امل�شاهدة؟ وت�أثري ذلك
على العني والأذن والأع�صاب والظهر واملخ ،و�أ�شد من
ذلك القلب� ،إ�ضافة �إىل الت�أثري النف�سي بالعزلة عن
النا�س ،وعدم انتظام الربنامج احلياتي ،واالنفتاح
غري املن�ضبط على الفر�ص والآفاق واملتغريات،
وين�سي كم يفقد من امل�شاعر والأحا�سي�س واملعاين
الإن�سانية مقابل الراحة واال�سرتخاء.

ح��ول ه��ذه التداعيات ق��ال باحثان �أمريكيان خمت�صان بالعلوم
التقنية�« ،إريك براينغولف�سون» �أ�ستاذ الإدارة يف جامعة «�سلون»،
و»�أن��درو ماكفي» الباحث يف مركز الأعمال الرقمية� :إن العامل
دخل منذ قرابة عقد ون�صف مرحلة «ع�صر الآل��ة الثاين» الذي
حتل فيه الأجهزة حمل الدماغ الب�شري وتتفوق عليه ،م�ؤكدين �أن
الب�شر يفقدون �أدوارهم و�أعمالهم بوترية مت�سارعة بوجود الآالت
الذكية ،ما يحتم �إعادة التفكري يف تداعيات الأحداث على تطور
الب�شر ككل ،و�أن النقطة املف�صلية يف ظهور «ع�صر الآلة الثاين»،
متثلت يف انت�صار الكمبيوتر على الإن�سان يف لعبة ال�شطرجن.

القوة الذهنية

�أما «براينغولف�سون» فقال« :خالل الع�صر الأول حلت الآلة حمل
قوة الإن�سان �أو احليوان يف الأعمال ال�شاقة ،فاملحرك البخاري،
وبعد ذلك حمرك الوقود؛ �سمحا با�ستبدال قوة ع�ضالت الب�شر
�أو احليوانات ،غري �أن الع�صر الثاين يركز على ا�ستبدال قوة
الب�شر الذهنية؛ مما �سيفتح الباب �أمام نقطة حتول يف م�سرية
الب�شر ،وال�س�ؤال :هل �سيكون الب�شر جمرد عامل �إ�ضايف �أو ميكن
اال�ستغناء عنهم؟ لأنه يف كثري من الأحيان ميكن اال�ستغناء عن
الب�شر متاما ،بل �إن وج��وده��م قد ي�شو�ش على العمل ال�سليم
للآلة ،وهذا ما ح�صل مثال بالن�سبة للمحا�سبني الذين انتهى
عملهم فعليا مع طرح برامج تقوم بكل مهامهم».

جنب ًا �إىل جنب

وعلى اجلانب الآخر يرى عدد من املتخ�ص�صني �أن هذا الطرح
غ�ير دق��ي��ق ،و�أن��ن��ا �سنعمل جميعا ج��ن��ب��اً �إىل ج��ن��ب م��ع �أج��ه��زة
الروبوت والآالت يف وقت �أقرب مما نعتقد ،وهناك �أ�شياء �سوف
ت�ساعدنا على فهم هذه الأجهزة ودورها يف �أماكن العمل ب�صورة
�أف�ضل.

غياب �شم�سنا

وح�سب تقرير مل�ؤ�س�سة «مكنزي» ،ف�إنه مع التكنولوجيا املتوفرة
ميكن فقط �أن ت�صبح  %5من الوظائف �آلية ب�شكل كامل ،لكن
 %60من الوظائف ميكن �أن ت���ؤدي �أجهزة الروبوتات ما يقرب
من ثلث مهامها .لذا وقبل �أن نراهن على غياب �شم�سنا كب�شر
يف �أماكن العمل ،نعر�ض فيما يلي بع�ض القواعد التي حتتاج
ملعرفتها فيما يتعلق بالعمل مع الآالت و»الروبوتات» و�سلبياته
وعدم قدرتها على العمل كالب�شر:
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ال تفكر

يقول الفيل�سوف الربيطاين املجري «مايكل ب��والين»« :الآالت
ال تفكر ك��ال��ذك��اء ال��ب�����ش��ري ،فبع�ض امل���ه���ارات ،م��ث��ل ا���س��ت��خ��دام
قواعد اللغة الدقيقة ميكن �أن تق�سم �إىل قواعد ميكن �شرحها
للآخرين� ،إال �أن كثرياً منها ال ميكن تق�سيمه �أو جتزئته ،وال
ميكننا تعليمها للكمبيوتر.

ال�سلحفاة املطبوعة

وترتكب الآالت �أخطاء فادحة ،مثل احلادثة التي ا�ستنتج فيها
برنامج �آيل �أن �سلحفاة مطبوعة بخا�صية الطباعة ثالثية
الأبعاد هي بندقية؛ مما �أثبت �أن هذا الربنامج التقني ال ميكنه
التفكري بطريقة عملية ،وتغيري بك�سل واحد يف �أي �صورة من
ال�صور ميكن �أن ي�ؤدي �إىل مثل هذا الف�شل يف التعرف عليها.

ال تتخذ القرار

وتتمثل امل�شكلة الأخ��رى يف الذكاء اال�صطناعي �أن لي�س لديها
القدرة على الفهم واملنطق املتوفرة لدى الإن�سان؛ لذا ومع زيادة
االهتمام با�ستعمال الذكاء اال�صطناعي فر�ض االحتاد الأوروبي
ت�شريعات جديدة تعطي الأفراد احلق يف احل�صول على تف�سري
للمنطق الكامن وراء قرارات �أجهزة الذكاء اال�صطناعي.

املجرم املدان

يف الآون�����ة الأخ��ي��رة كلفت ب��رجم��ي��ة م��ن ال�برجم��ي��ات بتقدمي
امل�����ش��ورة ح���ول م��ا �إذا ك���ان م��ن امل��رج��ح �أن يعيد امل��ج��رم امل���دان
الكرة يف ممار�سة اجلرمية؛ فكانت النتيجة �أن امل�شورة جاءت
م�ضاعفة يف ق�سوتها بخ�صو�ص ذوي ال��ب�����ش��رة ال�����س��وداء ،ل��ذا
هناك حتيزات ب�شرية موجودة �أثناء عملية تغذية املعلومات.
وي�شرح ه��ذه املع�ضلة ب�شكل جيد اخلبري االقت�صادي «دان��ي��ال
كاهنيمان» ،احلا�صل على جائزة نوبل ،وال��ذي ق�ضى حياته يف
درا���س��ة االنحيازات غري العقالنية يف الذهن الب�شري ،م�ؤكداً
�أن طرق اال�ستدالل بطبيعتها اخلا�صة �سينتج عنها انحيازات.
وهذا الأمر �صحيح بالن�سبة للإن�سان ولآلة الذكاء اال�صطناعي،
لكن اال�ستدالل بالن�سبة للذكاء اال�صطناعي لي�س بال�ضرورة هو
اال�ستدالل الب�شري.

الآالت قادمة

ومي��ك��ن ال��ق��ول �إن «ال��روب��وت��ات» والآالت ق��ادم��ة ،و���س��وف تغري
م�ستقبل العمل �إىل الأب��د؛ لكنها لن ت�صبح قريبة ال�شبه �أكرث
بالإن�سان ،ولن حتل بدي ً
ال عنه ،بل �ستكون م�ساعدة له.
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تـــقرير

يطور مهاراتنا ويؤثر على صحتنا البدنية والذهنية والنفسية

«الخلطة السرية»..
طعام جيد وعمل ناجح
َمن منا ال يحب الطعام وال ي�ستمتع بتناوله؟ وهل فكرت يو ًما �أن هذا الطعام رمبا يكون �سر متيزك و�إبداعك
الوظيفي وزيادة دخلك مقارنة بزمالئك يف العمل؟ هذا الأمر قد يبدو غري ًبا ،لكننا �إن �أمعنا النظر فيه �سنكت�شف
�أنه حقيقي ،بل و�أ�صبح من التوجهات املهمة واحلديثة يف عامل الإدارة والأعمال؛ ذلك �إذا �أردنا �أن نحقق احل�سنيني
وهما :متعة العمل ،والنجاح التميز يف �أعمالنا ومهامنا الوظيفية بكل �أريحية .فالطعام رمبا يكون خري معني على
�أداء �أعمالنا بنجاح �إذا كان تناوله مع امل�شروبات مينحنا احليوية والن�شاط ويبعدنا عن التوتر ويجعلنا يف �صحة
ج�سمانية وعقلية ونف�سية جيدة .كذلك رمبا يكون خري معلم نتعلم من طرق �إعداده الكثري من املهارات الوظيفية
التي حتقق لنا النجاح والإبداع يف �أماكن عملنا .يف هذا التقرير ن�صحبكم لعامل بع�ض الأطعمة وامل�شروبات التي
يرى اخلرباء والباحثون �أنها تعد �سر جناحنا ومتيزنا ورمبا �إبداعنا يف �أعمالنا.

أثبتت الدراسات أن شاربو القهوة
الطاقة والسريعة
ن���اد ًرا م��ا نربط ب�ين طعامنا وب�ين الأداء يف مكان العمل ،لكن العلم يحققون نجاح في العمل أكثر من
يخربنا الآن �أن ما ن�أكله له ت�أثري كبري على �أدائنا الوظيفي ،وهو الأمر شاربو الشاي
ال��ذي يذكره لنا بالتف�صيل "مات مايبريي" يف مقاله املف�صل مبوقع
مو�ضحا �أن ما نتناوله من
"،"Entrepreneur Middle East
ً
�أطعمة يف �أماكن �أعمالنا وغريها؛ ميكن �أن يكون فار ًقا يف �أدائنا املعريف حني �أن الأنظمة الغذائية املليئة بالفواكه واخل�ضروات واملك�سرات والبذور
وم�ستويات الطاقة وقدرتنا على اتخاذ القرارات احلا�سمة .فاختياراتنا ميكن �أن تعزز تركيزهم وتوقعاتهم.
الغذائية يف النهاية ت�ؤثر على جناحنا يف �أماكن �أعمالنا .فتناولك الطعام
القهوة والسعادة
ب�شكل �صحيح يحقق �أق�صى ا�ستفادة من يومك والبقاء حا�ض ًرا خالل هناك العديد من الأطعمة وامل�شروبات التي ت�ساعدنا يف �أداء �أعمالنا
االجتماعات الطويلة واملواقف املجهِدة .كذلك ف�إن العرو�ض التقدميية يف بنجاح وحتافظ على تركيزنا وتقينا من التوتر وتعمل على حت�سني �صحة
قاعة االجتماعات واملفاو�ضات التي نبذل فيها جهودًا كبرية والتفاعالت الدماغ و�صحتنا البدنية والنف�سية ،والتي ندعوكم لتناولها يف مكان العمل؛
مع العمالء ،وغريها تتطلب تركيزًا �شدي ًدا وقوة ذهنية ،حيث ي�ساعد لكن بال �إفراط ووفق مقت�ضيات احلالة ال�صحية لكل منا.
الطعام على تغذية مهارات التعلم والذاكرة واملهام املعرفية الأخرى .وعلى ن�ستهل حديثنا باحت�ساء القهوة التي تثري اجلدل حول �أ�ضرارها وفوائدها
�صعيد مت�صل ت�ؤثر الأنظمة الغذائية املليئة مب�شروبات الطاقة والوجبات ب�شكل عام� ،إال �أن هذا اجلدل يتال�شى حال تناولنا �إياها بال �إف��راط-
ال�سريعة وال�سكر �سل ًبا على �أمزجة املوظفني وتع ُلمهم وذاكرة كل منهم ،يف كما ذك��رن��ا-يف مكان العمل .ه��ذا ما �أورده موقع ""ProofHub

،،
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مشروبات الطاقة والوجبات
السريعة والسكر تؤثر سل ًبا على أداء
الموظفين

،،

�أن الأ�شخا�ص الذين يحت�سون القهوة يكونون �أكرث �سعادة ويحققون
جناحا يف العمل �أكرث من الأ�شخا�ص الذين يف�ضلون ال�شاي ،ووف ًقا
ً
ملا تذكره "كاترينا ويب"-مديرة فئة -Nescafe Alegriaالتي
كلفت ب�إجراء هذه الدرا�سة ،ف�إنه من املثري لالهتمام �أن نرى الذين
يف�ضلون �شرب القهوة يك�سبون  2000جنيه �إ�سرتليني �سنو ًيا �أكرث من
�أولئك الذين ي�شربون ال�شاي .وت�ؤكد "كاترينا" �أن من يحت�سون القهوة
ي�ستمتعون يف املكتب ،بينما يعترب �شاربو ال�شاي �أنف�سهم �أك�ثر متعة
خارج بيئة املكتب .وت�شري � ً
أي�ضا �إىل �أن ا�ستهالك القهوة ي�ؤثر ب�شكل
�إيجابي يف حت�سني الإنتاجية ،لذلك قد يكون هذا �سب ًبا وراء املزيد من
النجاح ل�شاربي القهوة.
الكولين
وغال ًبا ما ي�شار �إىل البي�ض �أنه من بني قائمة "�أف�ضل الأغذية"؛ فهو
يحتوي على العنا�صر الغذائية القوية التي تعمل على تعزيز �صحة
ال��دم��اغ وحت�سني الأداء .كذلك يحتوي البي�ض على كل ما حتتاجه
�أج�سامنا ،وهو م�صدر غني للكولني ذلك العن�صر الغذائي الأ�سا�سي
لأج�سامنا؛ وهو ما �أكدته درا�سة �أجريت يف كلية الطب بجامعة بو�سطن
الأمريكية ،والتي ك�شفت عن ارتباط تناول نظام غذائي غني بالكولني
بذاكرة �أك�ثر حدة وي�ساعد يف تطوير �أدائنا �أعمالنا ب�شكل �أف�ضل؛
فالبي�ض م�صدر كبري ملادة الكولني .ووف ًقا لقاعدة بيانات تابعة لوزارة
الزراعة الأمريكية ،حتتوي بي�ضة واحدة م�سلوقة جي ًدا على ما يقرب
من  1,11ميكروغرام من فيتامني ب  ،12وهي كمية تعادل  %18,5من
احتياجات اجل�سم اليومية من هذا الفيتامني.
ويذكر موقع "� "WebTebأن الكولني هو عن�صر غذائي ي�شبه �إىل
حد كبري فيتامينات املجموعة ب ،وينتجه الكبد ،لكن رمبا بكميات
غري كافية .ومن �أبرز م�صادر الكولني :بع�ض �أنواع اللحوم وامل�أكوالت
البحرية ،وبع�ض �أنواع اخل�ضروات ،كالربوكلي ،وبع�ض �أنواع البقوليات،
كاحلم�ص ،وبع�ض الأغذية وامل�شروبات الأخرى ،كاملك�سرات ،والفطر،
وحليب املاعز .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه من فوائد الكولني � ً
أي�ضا حت�سني
�صحة الكبد ،وحت�سني �صحة اجلهاز الع�صبي ،وخف�ض فر�ص الإ�صابة
بالزهامير ،واحلفاظ على �صحة القلب.
 4مهارات وظيفية
بعك�س النظرة النمطية ال�سائدة �أن املطبخ و�إعداد الطعام وامل�شروبات

 4مهارات وظيفية نتعلمها من
إعداد الطعام تحقق لنا التميز واإلبداع

،،

حكر على امل��ر�أة ،وال �سيما يف جمتمعاتنا العربية ،ف�إن العديد من
اخل�براء والدرا�سات ت�ؤكد �أن طرق و�إج��راءات �إع��داد الطعام ت�ؤثر
ب�شكل �إيجابي يف تنمية املهارات الوظيفية وحت�سني الأداء الوظيفي
يف بيئة العمل .هذا ما �أ�شار �إليه موقع ""The Potentiality
الذي ير�شد املوظفني �إىل �ضرورة تنمية مهاراتهم الوظيفية وتعلم
درو�س �إدارية من طرق �إعداد الطعام املختلفة ،كالتايل:
Óالتخطيط والدقة� :إذا �أراد �أحد املوظفني �إعداد �أطعمة جيدة
وا�صطحابها معه �إىل مكان عمله؛ فمن امل���ؤك��د �أن��ه �سيقوم
بالتخطيط ل�شراء مكوناتها ،ويراعي الدقة يف �إع��داد وخلط
هذه املكونات حتى يح�صل على �أطعمة لذيذة .وهذا بال�ضبط
ما يحتاجه كل منا خالل م�سريته الوظيفية ويف �أدائ��ه مهامه
الوظيفية بنجاح؛ �إذ ال بد من �أن يتحلى مبهارة الإعداد اجليد
والتخطيط.
Óامتالك �أدوات الإجن��از :يحر�ص كل منا على �أن يعد �أطعمة
كثرية ،خا�صة يف املنا�سبات ،والتي تتطلب جم��ه��ودًا كب ًريا،
و�أن يكون �شكلها ومذاقها ك�أف�ضل ما يكون؛ وهو ما لن يتحقق
دون وجود �أدوات منا�سبة ت�ستطيع ا�ستخدامها ب�شكل متمكن.
وهو الأمر الذي ينطبق على عامل الأعمال والإدارة؛ فكي تنجز
مهامك الوظيفية ب�إتقان؛ يجب عليك �أن متتلك الأدوات التي
ت�سهٍ ل عليك �أداء هذه املهام ،كالكمبيوتر.
Óطريقة التقدمي :يهتم ك��ل منا بطريقة تقدمي الطعام التي
تنعك�س على ا�ستقبالنا وا�ستقبال النا�س له .ف�إن �أتقنت طريقة
و�شكل تقدمي الطعام؛ فرمبا ميكنك �أن ت�صبح ماه ًرا يف طرح
�أف��ك��ارك على ر�ؤ���س��ائ��ك يف العمل� ،أو على العمالء ،وبحيث
ت�ستطيع توجيههم �إىل �أف�ضل ما تقدمه جهة عملك.
Óاب��ح��ث ع��ن التميز والإب�����داع :لكل منا طريقته اخل��ا���ص��ة �أو
الـ"�ستايل" اخلا�ص به يف حت�ضري الطعام ،وال��ذي مبجرد
تناوله ميكن معرفة من قام بطهوه ،وهو ما ي�ؤكد �أنه بارع يف
�إعداده وطهوه .وهذا ما ميكننا اكت�سابه كمهارة مهمة يف �أداء
�أعمالنا؛ فيجب �أن يتحدث عنك عملك ،وي��درك من خالله
زمالئك ،وعمالئك ،ور�ؤ�سائك �أنك �أنت الإن�سان املتميز واملبدع
الذي قام ب�إجنازه ،وال �أحد غريك.
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األخيرة

المنصات الحكومية وصناعة المحتوى

شقران بن سعد الرشيدي
مدير تحرير مجلة «التنمية اإلدارية»
رئيس قسم المحتوى
إدارة االتصال المؤسسي
معهد اإلدارة العامة
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ر�سمت اململكة تطلعات مرحلة تنموية جديدة ،وفق ر�ؤية طموحة؛ هدفها الرئي�س حت�سني
جودة حياة املواطنني واملقيمني ،و�إن�شاء جمتمع حيوي متطور؛ فوفرت من �أجل ذلك العديد
من املن�صات الإلكرتونية خلدمة املجتمع يف التعليم ،وال�صحة ،والإ�سكان ،والوظائف،
والأمن ،والتجارة وغريها ،ون�شرت �أكرث من  12من�صة �إلكرتونية ،ميكن من خاللها تي�سري
كافة �أمور احلياة اليومية ،وتقدمي اخلدمات احلكومية املطلوبة.
ً
ً
ً
ومن املن�صات الناجحة ،من�صة "جود الإ�سكان" التي تقدم منوذجا وطنيا م�شرفا يف خدمة
املجتمع ،ك�إحدى مبادرات م�ؤ�س�سة الإ�سكان التنموي الأهلية؛ بعد �أن �سجلت يف الآونة الأخرية
ح�ضور ًا فاع ًال و�إجناز ًا غري م�سبوق يف تفاعل املجتمع مع ما تقدمه ،وقد جتاوزت تربعات
املواطنني للعطاء الإ�سكاين ماليني الرياالت التي ا�ستفاد منها �آالف الأ�سر املحتاجة لل�سكن.
وي�أتي هذا النجاح ب�سبب �آليات العمل الإبداعية واملبتكرة التي تتبناها املن�صة �إداري ًا و�إعالمي ًا
وتقني ًا ،ي�ضاف �إليها ال�شفافية والدقة واالحرتافية التي ترجمت جزء ًا من همة وعزم املجتمع
ال�سعودي يف حتقيق التكاتف؛ مما جعلها واجهة �إلكرتونية م�شرفة للعمل اخلريي الوطني.
ولأن اجلانب الإعالمي ،واملحتوى امل�ؤثر الذي تبنته "املن�صة" �أ�سهم يف التعريف بها و�إقناع
امل�ستهدفني للتربع ،و�أثبت جناحه ب�شكل كبري ،وال�سيما يف ا�ستخدام �أفكار �إعالمية ات�صالية
مبدعة �أ�سهمت يف التفاعل الإيجابي ،كجود املوظفني ،وجود بال حدود ،وجود الراحلني،
وجود مربور ،وجود املتاجر وغريها� ،إ�ضافة �إىل التغريدات االت�صالية امل�ؤثرة؛ مما يجعل
القائمني على ه��ذا اجلانب ي�ستحقون عن ج��دارة جائزة �صناعة املحتوى ،واحلمالت
الإعالمية احلكومية الناجحة ،و�أن تد ًر�س كحالة  Case Studyلال�ستفادة منها.
و�إن كانت من�صة "جود الإ�سكان" من الإ�ضاءات املعتربة يف جمال املن�صات احلكومية،
واحلمالت الإعالمية الناجحة ،ففي املقابل تظهر لنا بع�ض احلمالت الوطنية التي مل
حتقق �أهدافها .رغم �أنها تبد�أ مبهرة ،ثم تتقل�ص لتنزوي دون �أثر يذكر على الرغم من
بنائها "النظري" ال�سليم ،والإمكانات املتوفرة لها ،لكنها ت�صبح يف النهاية بال قيمة �أو هدف
فتتحول �إىل �إهدار للوقت واجلهد واملال ،وتفقد ت�أثريها وم�صداقيتها عند اجلمهور؛ نتيجة
ت�شتت ر�سائلها االت�صالية ،و�سوء "النمذجة"� ،أي الف�شل يف اختيار �شخ�صية "رمز" �أو منوذج
يكون ناجح ًا وله ت�أثري يف املجتمع� ،إ�ضافة �إىل اعتمادها على "�أفكار الن�صائح" ،وفى علم
النف�س هناك ما يعرف ب�أن املتلقي ال يقبل دائما اال�ستماع �إىل الن�صائح.
وحتى ال ي�ضيع هدف احلمالت الإعالمية الرئي�س و�سط �أهداف فرعية متداخلة ومت�شابكة؛
يف�ضل على �إدارة احلملة �صناعة حمتوى م�ؤثر يالم�س يف املتلقي جانبي العاطفة والإقناع،
كال�سرد الق�ص�صي ،وا�ستخدام الفيديو ،و"املو�شن جرافيك" ،ب�أ�ساليب �إبداعية متنوعة
مع اختيار التوقيت املنا�سب ،ور�صد ردود فعل اجلمهور وم�شاعره ال�سلبية والإيجابية منذ
البداية وتعديل ما ميكن؛ حتى ال تتال�شى �أهداف احلمالت احلكومية التوعوية رغم بنائها
ال�صحيح.
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