كتاب خادم الحرمين الشريفين

معالي الدكتور بندر السجان :نفخر بهذا اإلصدار الذي يرصد تاريخ
خادم الحرمين الشريفين واإلنجازات الوطنية والتنموية التي حققها

رؤية ملك قائد..كتاب جديد لمعهد اإلدارة
العامة يوثق بالكلمة والصورة حياة وإنجازات
الملك سلمان بن عبدالعزيز
�صدر حديث ًا عن معهد الإدارة العامة كتاب (خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ر�ؤية ملك قائد) الذي ي�ستعر�ض بالكلمة وال�صورة
واملعلومة مراحل حياة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،يحفظه اهلل ،و�أدواره التاريخية املختلفة ،منذ ن�ش�أته ،وتعليمه ،واجلوانب
التي متيز بها اجتماعي ًا وتربوي ًا وثقافي ًا و�سيا�سي ًا ،واملهام التي توالها يف مراحل مبكرة من حياته ،بداية من تعيينه نائب ًا لأمري الريا�ض ثم �أمري ًا للريا�ض،
وتعيينه وزير ًا للدفاع ،ثم ولي ًا للعهد ،حتى تقلد عر�ش اململكة العربية ال�سعودية يف  3ربيع الآخر 1436ه املوافق  23يناير 2015م.
ويوثق الإ�صدار عرب �صفحاته الـ  223بالتواريخ والأرقام وال�صور القدمية النادرة ،واللقطات احلديثة ق�صة الإجنازات التي حققها خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز على �صعيد التنظيم الإداري لأجهزة الدولة ،وقفزات التنمية ال�شاملة التي حتققت حتى الآن يف جماالت :التعليم،
والتدريب ،وال�صحة ،والتحوالت االجتماعية .كما يقدم �شهادات �إ�شادة وفخر من قادة العامل و�شخ�صيات بارزة دولي ًا بجهوده الكبرية�-أيده اهلل.
وبهذه املنا�سبة ،قال معايل مدير عام معهد الإدارة العامة ،الدكتور بندر بن �أ�سعد ال�سجان" :يفخر معهد الإدارة العامة بهذا الإ�صدار الذي يوثق
باملعلومات الدقيقة والتف�صيلية حلياة خادم احلرمني ال�شريفني والإجنازات التي حققها ،والبناء املتوا�صل عرب مراحل حياته احلافلة بالتجارب ك�أحد
القادة الذين ازدان تاريخ اململكة ب�أعمالهم وعطاءاتهم".
و�أ�ضاف الدكتور ال�سجان" :امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،منذ التحاقه بالعمل الر�سمي يف مرحلة مبكرة من حياته؛ برز ك�أحد �أهم ال�شخ�صيات الفاعلة
وامل�ؤثرة من �أبناء امللك عبدالعزيز–طيب اهلل ثراه–الذين تولوا م�سئولية القيادة يف مرحلة حا�سمة من تاريخنا الوطني الذي يزهو برجاله".
و�أ�شاد الدكتور ال�سجان بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني-يحفظه اهلل-م�ؤكد ًا �أن ملك احلزم والعزم ا�ستطاع �أن يقود بالده عرب حتوالت وطنية حا�سمة،
و�أن يقدم منوذج ًا فريد ًا لرجل الدولة الناجح وقائد التغيري والتطور التنموي والإداري.
و�أكد معايل مدير عام معهد الإدارة العامة �أن �إجنازات خادم احلرمني املهمة على خمتلف الأ�صعدة ر�سمت لنا تطلعات مرحلة جديدة غايتها �إن�شاء
جمتمع ناب�ض باحلياة ،ي�ستطيع فيه املواطنون حتقيق �أحالمهم وتطلعاتهم يف وطن مزدهر ي�ؤ�س�س لنه�ضة ع�صرية �شاملة.
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رئيس التحرير:
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أlil .مهند بن جمال أبو عبيد
مدير إدارة االتصال المؤسسي

هاتف  - 8297117 :فاكس 4745022 :
AbuObaidM@ipa.edu.sa

بنيته التقنية القوية تستوعب حوالي
مليون ترشيح إلكتروني سنو ًيا

معهد اإلدارة العامة بين أفضل
 7جهات حكومية
في التحول الرقمي

مديرا التحرير:
أ .عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق
هاتف 4745325 :
hadlaqa@ipa.edu.sa

حــــــوار

12

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

الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية األشخاص
ذوي اإلعاقة د.هشام الحيدري

هيئة التحرير:

التدريب هو الطريق للمشاركة
الفاعلة في المجتمع

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

ساحة نقاش

30

معهد اإلدارة العامة

دعا إليه اتحاد الصناعات
البريطاني وطبقته كوريا
الجنوبية وشركات عالمية

hhالتــــــزام..
جـديــــة..
تمـيـــز..

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

التوظيف األعمى..مساواة
في التعيين والبقاء لألفضل

33

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

24

40

مقـــــــال

متطلبات تطوير

أهمية البيانات

أداء القادة

في زمن كورونا

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

مقـــــــال

المضاعِ فون
ُ

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 :

تــقــريــر

بنيته التقنية القوية تستوعب حوالي مليون
ترشيح إلكتروني سنو ًيا

معهد اإلدارة العامة بين

أفضل  7جهات حكومية
في التحول الرقمي

تخطو اململكة العربية ال�سعودية خطوات واثقة ومتميزة يف عامل التحول الرقمي؛ مما جعلها �ضمن �أبرز دول املنطقة
ً
وات�ساقا مع هذه اال�سرتاتيجية الوطنية ،ور�ؤية
يف هذا املجال الع�صري ،وتتبو�أ مكانتها الالئقة على امل�ستوى العاملي.
اململكة  2030التي تويل التقنية اهتما ًما بار ًزا �ضمن �أولوياتها لبناء وطن ع�صري �ضمن م�صاف دول العامل املتقدمة.
فقد حر�ص معهد الإدارة العامة منذ ت�أ�سي�سه قبل  60عا ًما على �أن يتوا�صل عطائه التنموي ،كم�ؤ�س�سة رائدة يف دعم
التنمية الإدارية تتخذ من املبادرة و�سرعة اال�ستجابة واالبتكار منهج عمل ُي ًكن حكومة اململكة من حتقيق �أهدافها،
وذلك عرب جماالت عديدة ،كالتدريب الإداري ،والبحوث والدرا�سات الإدارية ،واال�ست�شارات الإدارية ،وغريها من
املجاالت التي متثل نقاط متا�س مهمة بني التنمية الإدارية وم�سرية التنمية ب�صفة عامة يف اململكة ،مثل التحول
الرقمي والبنية التقنية املتميزة التي ي�ستثمر فيها املعهد با�ستمرار؛ لتح�سني جودة خمرجاته وتلبية رغبات عمالئه.

،،

أنشأ مرك ًزا للبيانات وفق
أفضل الممارسات العالمية

مركز متميز

فقد �أن�ش�أ املعهد مركزً ا للبيانات مركزي وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية
 Data Center 3 Tierوفق ت�صنيف Uptime Institute؛
لتحقيق �أعلى م�ستوى من رفع التواجدية ومتكني ا�ستمرارية الأعمال،
وهذا املركز مرتبط بـ  10مراكز بيانات فرعية للفروع ومركز
لال�ستعادة من الكوارث .كما يتكامل مع �أنظمة املعهد �أكرث من ٦٠
جهة حكومية من خالل قناة التكامل احلكومية؛ لال�ستفادة من
خدمات الرت�شيح وخطط التدريب ال�سنوية ونتائج املتدربني وغريها
من اخلدمات ب�شكل �آيل .كذلك مت ت�صنيف املعهد �ضمن �أف�ضل 7
جهات حكومية يف قطاع التعليم ن�ضج ًا يف قيا�س ن�ضج التحول الرقمي
احلكومي ،وفق نتائج القيا�س الثامن للتحول الرقمي احلكومي،
حيث ي�صلنا يف املعهد ما يقارب من مليون طلب تر�شيح �إلكرتوين
على برامج املعهد يف العام الواحد .ويتم معاجلة هذه الطلبات منذ
ا�ستقبال الطلب حتى القبول ب�شكل �آيل ودون تدخل ب�شري.

 6مليون زائر

كذلك ا�ستثمر املعهد يف بناء من�صة تدريب �إلكرتوين رقمية تعتمد
على �أحدث الأ�ساليب الرقمية و�أف�ضل املمار�سات العاملية يف ت�صميم
وتطوير الربامج التدريبية الإلكرتونية ،وهي من�صة "�إثرائي" التي
تعد اليوم واحدة من املن�صات العربية الأ�شهر يف الوطن العربي يف
قوة وجودة املحتوى التدريبي ،والذي يقدم خيارات تدريبية ع�صرية
من خالل من�صة رقمية متاحة جلميع املوظفني وامل�ستفيدين يف �أي
وقت ومكان .وهذا اخليار اال�سرتاتيجي املهم قلل من التكلفة املادية
على املوظف وجهته الوظيفية ،خا�صة من هم يف مدن ال تتوفر فيها
فروع للمعهد ،ووفر على ميزانية الدولة الكثري من �أعباء م�صاريف
االنتداب ،والتذاكر ،وال�سكن .وتزخر "�إثرائي" اليوم ب�أكرث من
منتجا ،و�أكرث من  3ماليني دورة تدريبية منفذة على املن�صة،
ً 266
و�أكرث من  6مليون زائر من خمتلف �أرجاء الوطن العربي .هذا
بخالف اخلدمات املكمِ لة للعملية التدريبية والتي تقدم باملن�صة من
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تــقــريــر

إنفوجرافيك

5نظــريــــات للقيـــادة

،،

،،

«إثرائي» من أشهر المنصات
العربية في المنطقة

تنفيذ أكثر من  ٢١٩٥٥١جلسة
تدريبية (عن ُبعد) استفاد منها
 ١١٤٤٥١متدر ًبا ومتدربة

�إ�ضاءات �إثرائية وم�ؤمترات الكرتونية والتي تقدم جما ًنا كم�ساهمة
من املعهد يف ن�شر الثقافة واملمار�سات الإدارية ال�سليمة ،وتعزيز
دور اململكة يف �إثراء املحتوى العربي الرقمي .ومل تتوقف م�سرية
التطوير التقني يف املعهد ،والذي يعمل على تطوير خدماته
ً
م�ستقبل واال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف التدريب،
التدريبية
مثل الواقع االفرتا�ضي ،والواقع املُعزز ،وغريهما.

ا�سرتاتيجيته  2030التي �أطلقها املعهد م�ؤخ ًرا مواكب ًة لأهداف
وبرامج ر�ؤية اململكة  2030لتنمية وتطوير ر�أ�س املال الب�شري،
واالرتقاء ب�أداء الأجهزة العامة ،وتنمية االقت�صاد الرقمي؛
للم�ساهمة بدور فاعل يف حتقيق ر�ؤية اململكة وم�ستهدفاتنا الوطنية.
ومن ناحية �أخرى ،فقد خطى املعهد خطوات بناءة يف جمال متكني
املر�أة� ،سواء من خالل فروعه الن�سائية باملناطق املختلفة للمملكة،
�أو عرب قيامه بتدريب �أكرث من � 52ألف موظفة و 1300قيادية خالل
اخلم�س �سنوات املا�ضية.
كما ا�ستحدث املعهد يف وقت م�ضى جمموعة من الربامج النوعية
واملوجهة خلريجي الثانوية العامة �أو اجلامعة؛ م�ساهم ًة منه يف
�إعداد كفاءات وطنية منا�سبة الحتياجات �سوق العمل .وعلى �صعيد
مت�صل ،وانطال ًقا من اهتمام قيادتنا الر�شيدة-يحفظها اهلل-
بربنامج الدبلوم العايل للعلوم القانونية؛ فقد مت تطوير الربنامج،
�سواء يف ت�صميمه �أو تركيزه على اجلانب التطبيقي ،بحيث يتم
ا�ستقطاب كفاءات قانونية كبرية للتدري�س يف الربنامج �ست�ضمن
خمرجات مميزة؛ �ست�سهم يف تلبية احتياجات املرحلة القادمة من
الكفاءات ال�سعودية القانونية امل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية اململكة.

خدمات �إلكرتونية متميزة

بالإ�ضافة �إىل �أنه يتكامل مع �أنظمة املعهد �أكرث من  ٦٠جهة حكومية
من خالل قناة التكامل احلكومية؛ لال�ستفادة من خدمات الرت�شيح
وخطط التدريب ال�سنوية ونتائج املتدربني وغريها من اخلدمات
ب�شكل �آيل .كما مت ت�صنيف املعهد �ضمن �أف�ضل  7جهات حكومية
يف قطاع التعليم ن�ضج ًا يف قيا�س ن�ضج التحول الرقمي احلكومي
وفق نتائج القيا�س الثامن للتحول الرقمي احلكومي ،مع الأخذ
يف االعتبار ا�ستثمار املعهد يف بناء من�صته "�إثرائي" للتدريب
الإلكرتوين التي تعد اليوم واحدة من �أف�ضل املن�صات العربية يف
هذا املجال.
وبذلك مت التو�سع يف �شريحة امل�ستهدفني من خدمات املعهد
التدريبية ،وتنفيذ �أكرث من  ٢١٩٥٥١جل�سة تدريبية تزامنية مبا�شرة
عن ُبعد ،ا�ستفاد منها ما يقارب  ١١٤٤٥١متدر ًبا .كذلك مت تفعيل
ا�ستخدام تقنية املعامل االفرتا�ضية؛ لإتاحة معامل احلا�سب الآيل
باملعهد وا�ستخدامها عن ُبعد للمتدربني والدار�سني لتنفيذ الربامج
التدريبية العملية ل�ضمان املحافظة على جودة العملية التدريبية،
حيث ُعقدت �أكرث من  ٣٦٨٩٤جل�سة تدريبية عملية ،خالل العام
املا�ضي فقط.

دور ع�صري

هذه املوا�صفات املتميزة ملعهد الإدارة العامة ال تقت�صر فقط
على جمال التقنية ،لكنها ت�شمل جل املجاالت ،وهو ما ت�ستهدفه
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نظــرية السمــات
القادة لديهم سمات شخصية تجعلهم
يختلفون عن غيرهم ،وتؤهلهم ألن يكونوا
قادة وأهمها :الخصائص الجسدية ،والقدرات
العقلية ،والسمات االجتماعية

4

النظــريات التفــاعـلية
ترتكز على التفاعل بين عدد من المتغيرات
وهي :القائد وشخصيته وإمكاناته ،واألتباع
وحاجاتهم واتجاهاتهم ومشكالتهم،
والجماعة نفسها وبنائها وعالقاتها ،والظروف
البيئية والمواقف المحيطة

نظــرية الـرجـل الـعظيم
هناك رجال عظام يبرزون في المجتمع
لهم سمات فائقة وقدرات مميزة ومواهب
وعبقرية غير عادية؛ تجعل منهم قادة أي ًا كانت
المواقف االجتماعية التي يواجهونها

النظــرية الـمـوقفية
هناك مواقف وظروف تهيئ أفراد ًا معينين
ليتبوؤوا مكانة القيادة ،والفرد الذي يكون
قائد ًا في موقف قد ال يكون بالضرورة قائداً
في موقف آخر

5

النظــرية الـوظيفـية
تنظر إلى القيادة باعتبارها وظائف تنظيمية
يجب القيام بها من خالل توزيعها على
الجماعة ،وللقائد وظائف أهمها :تحديد
أهداف الجماعة ،ورسم السياسة ،والحفاظ
على النظام

المــصـــدر :السلوك اإلنساني وفن القيادة
والتعامل ومهارات اإلدارة

م�س�ؤوليته االجتماعية

وانطال ًقا من دوره وم�سئوليته االجتماعية؛ و�إدراكه �أهمية ذلك
يف حتقيق التنمية امل�ستدامة؛ فقد �أفرد معهد الإدارة العامة لها
م�شاريع خا�صة يف ا�سرتاتيجية  2023خلدمة امل�س�ؤولية االجتماعية
من خالل مبادرة "تقدمي خدمات تدريبية للقطاع الثالث" التي
تت�ضمن  3م�شاريع ا�سرتاتيجية ،وهي :م�شروع ن�شر ثقافة امل�س�ؤولية
االجتماعية وزيادة الوعي مبمار�ساتها يف املعهد ،وم�شروع تهيئة
البيئة التدريبية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لال�ستفادة من برامج
املعهد التدريبية ،وم�شروع التو�سع يف تقدمي برامج تدريبية
ت�ستهدف القطاع الثالث.
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دراســـات

 4نتائج و 4تو�صيات

خل�ص الباحث �إىل  4نتائج ه��ي :تباين وت��داخ��ل مفهومي القوة
القاهرة والظروف الطارئة؛ مما ي�صعب التمييز بينهما .كما تتفق
ال�شروط الواجبة التطبيق بني نظريتي القوة القاهرة والظروف
ال��ط��ارئ��ة .كذلك ع��دم كفاية الت�شريع ال�سعودي ملعاجلة الآث��ار
القانونية الناجمة عن تعرث االلتزامات التعاقدية؛ ب�سبب جائحة
ك��ورون��ا .وطبق الق�ضاء ال�سعودي النظريتني على �أ�سا�س �أحكام
اجلوائح الواردة يف الفقه.

دراسة عن اآلثار القانونية
لجائحة كورونا توصي:

إصـــــدار تشـــــريع
لتحديد مفهومي
القوة القاهرة
والظروف الطارئة

شـــروط تطبيق نظرية القوة القاهرة:

مازال العامل يقف مذهوال �أمام جائحة كورونا التي اجتاحت كل الدول-ومن بينها اململكة العربية ال�سعودية-
و�ألقت بظاللها على جميع املجاالت ،وال �سيما حركة املال والأعمال؛ لذلك ت�صدى الباحثون لها وتناولوا �آثارها
التي انعك�ست على االلتزامات العقدية .وفور حدوث هذه اجلائحة توقع اخلرباء والباحثون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل
عزوف الكثري من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،وحتى الأف��راد ،عن تنفيذ هذه االلتزامات� ،أو ف�سخها� ،أو ت�أجيلها� ،أو
تعديلها؛ بحجة وجود قوة قاهرة �أو ظروف طارئة متمثلة بهذه اجلائحة و�آثارها .غري �أن الإ�شكالية هنا تكمن
يف مدى انطباق هاتني النظريتني على هذه اجلائحة؛ وهو مو�ضوع مهم دفع د.حممد �سعود خليل اخل�صاونة �إىل
بحثه من الناحية القانونية يف اململكة ،من خالل درا�سته املن�شورة مبجلة "الإدارة العامة" ال�صادرة عن معهد
الإدارة العامة ،والتي ن�سلط ال�ضوء عليها يف هذا العدد ،و�إليكم التفا�صيل.

القوة القاهرة

ي�ستعر�ض الباحث تعريفات الباحثني للقوة القاهرة و�شروط
تطبيقها؛ والتي يخل�ص منها �إىل �أنها حدث غري متوقع ،وال ميكن
دفعه ،وال �ش�أن لإرادة املدين فيه ،يجعل من تنفيذ االلتزام �أم ًرا
ً
م�ستحيل؛ وي�ؤدي بالتايل �إىل انف�ساخ الرابطة العقدية .ويف �ضوء
ذلك تتحدد � 3شروط ،مو�ضحة بالإنفوجرافيك؛ يجب �أن تكون
جمتمعة م ًعا لتطبيق نظرية القوة القاهرة.

الظروف الطارئة

كذلك ي�سرد الباحث تعريفات الباحثني ومفاهيمهم لنظرية
الظروف اال�ستثنائية ،والتي يراها ظرو ًفا حت��دث ب�شكل الحق
على ن�شوء العقد ،وت���ؤث��ر على ت���وازن العالقة العقدية؛ ب�سبب
�أحداث مل تكن متوقعة جتعل من تنفيذ االلتزام �أم ًرا �شا ًقا على
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1442هـ
القعدة1442- -هـ
ذوالقعدة
- -180ذو
العدد180
العدد

ويبدي د.حممد اخل�صاونة  4تو�صيات هي� :ضرورة �إ�صدار ت�شريع
خا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية يحدد مفهوم النظريتني ،ومييز
بينهما ،ويحدد املوقف القانوين من جائحة كورونا ،وموقعها بني
النظريتني .و�ضرورة �إيجاد و�سائل بديلة لت�سوية املنازعات العقدية
الناجتة عن هذه اجلائحة .وعقد م�ؤمتر علمي ا�ستثنائي لتحديد
مفهوم قانوين�-شرعي لتلك اجلائحة ،ومتييز هاتني النظريتني،
وال�شروط الواجبة التطبيق .و�ضرورة تدخل الدولة من خالل ت�شكيل
جلان قانونية-اقت�صادية؛ لتحديد القطاعات املت�أثرة باجلائحة.

املدين ،وتهدده بخ�سارة ج�سيمة ،ولكنها ال ترقى �إىل درجة القوة
ً
م�ستحيل يرتتب عليه
القاهرة التي جتعل من تنفيذ االلتزام �أم ًرا
انق�ضاء االلتزام ،بل يكفي تعديل االلتزام �إىل احلد الأدنى الذي
ي�ؤدي لزوال هذا الإرهاق ،و�إعادة التوازن الذي يقوم عليه تكوين
العالقة التعاقدية .وبناء على ذل��ك توجد ��� 7ش��روط ،مو�ضحة
بالإنفوجرافيك؛ لتطبيق نظرية الظروف اال�ستثنائية.
وي��رى د.حممد اخل�صاونة �أن �شروط تطبيق نظرية الظروف
الطارئة �أو�سع من �شروط تطبيق نظرية القوة القاهرة ،كما �أن
الأث��ر القانوين لكلتيهما خمتلف ،ففي حني يرتتب على تطبيق
نظرية القوة القاهرة ف�سخ العقد وانق�ضاء االلتزام ،ف�إنه يرتتب
على نظرية ال��ظ��روف الطارئة تعديل االل��ت��زام فقط �إىل احلد
املعقول.

1

2

3

أن يكون الحدث أو الفعل
أو الخطأ غير صادر عن
المدين ،أو نتيجة إلهماله ،أو
تقصيره ،وال دخل له فيه.

ومن األمور التي ال يمكن
توقعها بصورة مطلقة وقت
إبرام العقد.

واالستحالة المطلقة.

شـــروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة:

1

2

3

4

استثنائيا.
أن يكون الظرف
ً

وعاما
ً

ويقع بعد التوقيع على
العقد وقبل تمام التنفيذ.

وغير متوقع.

5

6

7

وعدم القدرة على دفعه.

وأال يكون للمتعاقد دخل
في حدوثه.

ً
مرهقا
ويصبح تنفيذ االلتزام
للمدين أو يهدده بخسارة
فادحة.

القعدة 1442 --هـ
ذو القعدة
 -- 180ذو
العدد 180
العدد
1442هـ
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حـــوار

،،

معهد اإلدارة العامة صرح
تدريبي رائد ويوفر مشاركة أكبر
لذوي اإلعاقة في التدريب

الرئيس التنفيذي لهيئة
رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

،،

المجتمع أصبح أكثر وعي ًا
وتق َبل ذوي اإلعاقة

د.هشام الحيدري
اهتمام احلكومة الر�شيدة
ريا بالأ�شخا�ص ذوي
ُول القيادة اهتما ًما كب ً
Óت ِ
الإعاقة .ما �أهم �أوجه الدعم املقدم من الدولة
لذوي االعاقة؟
ريا بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
تويل حكومتنا الر�شيدة
ً
اهتماما كب ً
بدعم مبا�شر من �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز �آل �سعود ،و�سمو �سيدي ويل العهد الأمري حممد
بن �سلمان-يحفظهما اهلل-من خالل كفالة حق ال�شخ�ص ذي
الإعاقة يف كافة مناحي احلياة .كذلك ت�أ�سي�س هيئة الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،والذي ي�أتي امتدا ًدا حلر�ص قيادتنا الر�شيدة على
�ضمان دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �سوق العمل واملجتمع،
وحتقيق حياة كرمية لهم ،ورفع م�ستوى الوعي من قبل املجتمع.

التدريب هو الطريق
للمشاركة الفاعلة
في المجتمع

حوار /د.سامح الشريف

�أكد �سعادة الرئي�س التنفيذي لهيئة رعاية الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،د.ه�شام احليدري� ،أن قيادتنا الر�شيدة-
يحفظها اهلل-تويل اهتمام ًا كبري ًا بالأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،و�أن الهيئة هي جهة تنظيمية ت�شريعية
ل�ضمان ح�صولهم على حقوقهم وتقدمي اخلدمات لهم.
و�أ�شار �إىل �أن املجتمع يعي ويهتم بق�ضاياهم ،ولفت �إىل
االهتمام الإعالمي ال�سعودي بدعمهم ون�شر �إجنازاتهم.
كما �سلط �سعادته ال�ضوء على دور معهد الإدارة العامة
يف تدريب وت�أهيل ذوي الإعاقة؛ فهو �صرح تدريبي
رائد يف اململكة.

12
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خدمات الهيئة
Óما �أهم اخلدمات التي تقدمها الهيئة لذوي الإعاقة؟
تعترب الهيئة هي اجلهة التنظيمية الت�شريعية؛ حيث تقوم على
�ضمان ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على حقوقهم ،وتعزيز
اخلدمات املقدمة لهم ،وحتقيق حياة كرمية لهم .كذلك رفع
م�ستوى الوعي من ِق َبل املجتمع عن الإعاقة وممار�سة حياتهم
الطبيعية دون حواجز.
وعي ودمج ومتكني
Óكيف ت�صف االهتمام املجتمعي بق�ضايا وم�شكالت
ذوي االعاقة؟
حينما نتحدث عن املجتمع ف�إننا نتحدث عن جمتمع يتفاعل مع
كافة الأمور االجتماعية ،ومن �ضمنها ق�ضايا الإعاقة؛ حيث �أ�صف

هذا االهتمام بوعي هذا املجتمع وتقبل الإعاقة؛ وهو ما انعك�س
على ما نراه من دمج ومتكني يف كافة املجاالت.
اهتمام �إعالمي
Óهل يهتم الإعالم ال�سعودي بق�ضايا ذوي الإعاقة
بال�شكل الكايف؟
الإعالم ركيزة �أ�سا�سية يف كل مناحي احلياة االجتماعية �أو
االقت�صادية �أو حتى التعليمية وال�صحية؛ فهو يقدم بع�ض الر�سائل
التي من �ش�أنها توعية املجتمع عن الإعاقة ،مثل و�ضع لغة الإ�شارة
يف بع�ض الربامج الإعالمية ،وكذلك و�ضع الو�سائط ال�صوتية
مع ال�صور ،ولكن ال نزال نطمح يف �أن يكون للإعالم دور فاعل
وبارز يف جمال الإعاقة وتوعية املجتمع عن حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة عرب و�سائل الإعالم املختلفة.
من�صات بديلة
Óهل ت�شكل و�سائل التوا�صل االجتماعي من�صات
بديلة ت�سلط ال�ضوء على م�شاكل الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة؟
ال �شك �أن و�سائل التوا�صل االجتماعي املختلفة �أ�صبحت الآن يف
مقدمة امل�صادر التي يعتمد عليها املتلقي؛ لذلك ف�إن الهيئة وعرب
ح�ساباتها على مواقع التوا�صل االجتماعي تقوم بتوعية املجتمع
حول الإعاقة .كذلك ن�شر الإجنازات التي حققها ذوو الإعاقة،
والأخبار املتعلقة بهم .كما يقوم بع�ض املهتمني مبجال الإعاقة
بن�شر التوعية � ً
أي�ضا ،وهناك بع�ض املواقع التي تهتم مبجال الإعاقة
والرتبية اخلا�صة والت�أهيل ،والتي ت�شارك � ً
أي�ضا يف توعية الأهايل
واملهتمني.
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حـــوار

أنظمة ولوائح

حفظ التوازن المالي
في العقود اإلدارية
في النظام السعودي

،،

لغة اإلشارة والوسائط
الصوتية ممارسات إعالمية جيدة

تدريب وت�أهيل
Óميثل التدريب لذوي الإعاقة و�سيلة مهمة لت�أهيلهم
مهن ًيا .كيف ت�صف جهود معهد الإدارة العامة لتوفري
تدريب مهني متقدم لهم؟
يعترب التدريب هو الطريق للتمكني؛ حيث ي�ستطيع ال�شخ�ص �أن
يتمكن من جمال العمل �أو حتى يف التعليم وغريهما من خالل
التدريب ورفع املهنية ،وبالتايل ي�ستطيع �أن ي�شارك م�شاركة فاعلة
يف املجتمع .ومما ال �شك فيه �أن معهد االدارة العامة هو �أحد
ال�صروح التدريبية الرائدة يف املجتمع ،و�سيكون ذلك وا�ضحا-
ب�إذن اهلل-خالل الأ�شهر القادمة؛ حينما نرى الأ�شخا�ص ذوي
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،،

وسائل التواصل االجتماعي
المختلفة أصبحت اآلنفي مقدمة
المصادر التي يعتمد عليها المتلقي

الإعاقة ي�ستطيعون امل�شاركة يف كافة الربامج التدريبية والتي
�سيقوم بها املعهد.
جماالت تعاون
Óما �أهم جماالت التعاون بينكم وبني معهد الإدارة
العامة خلدمة ذوي االعاقة؟
فيما يخ�ص جماالت التعاون �ستكون عن طريق �إتاحة التدريب
جلميع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،يف كافة الربامج والدورات
التدريبية .كذلك تطوير البنية التحتية؛ لكي تكون �سهلة الو�صول يف
املباين �أو املواقع الإلكرتونية للمعهد .كذلك �سي�ستفيد الطرفان من
هذه االتفاقية من خالل الأبحاث والدرا�سات التي تهم الطرفني.

قد تطر�أ بعد �إب���رام العقد الإداري ويف �أث��ن��اء تنفيذه ظ��روف غري
متوقعة؛ يكون من �ش�أنها الت�أثري يف اقت�صاديات العقد على نحو يختل
معه التوازن املايل له .وملا كان هذا اخللل من �ش�أنه �أن يهدد �إمتام
العقد على نحو �صحيح ،وبالتايل يهدد �سري املرافق العامة؛ مما دعا
املنظم ال�سعودي �إىل الن�ص على �إلزام اجلهات الإدارية بتعديل �أ�سعار
العقود �أو االتفاقيات الإطارية بالزيادة �أو النق�ص يف حاالت حمددة
وب���إج��راءات من�ضبطة� .أورده���ا يف امل��ادة  68من نظام املناف�سات
وامل�شرتيات احلكومية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )128/وتاريخ
13/11/1440هـ واملادة  113من الالئحة التنفيذية ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم  1242وتاريخ 1441/ 3/21ه واملعدلة بالقرار رقم 3479
وتاريخ  1441 / 8 /11هـ ،وكانت على النحو التايل:
�أوال :حاالت و�شروط تعديل �أ�سعار العقود:
 -1حالة تغري �أ�سعار املواد �أو اخلدمات الرئي�سة الداخلة يف
بنود املناف�سة :يف حال زيادة �أ�سعار املواد الأولية ،كالأ�سمنت� ،أو
احلديد� ،أو الأ�سفلت� ،أو �أي مواد �أولية يتم حتديدها من وزارة املالية
�أو باالتفاق معها؛ يتم تعوي�ض املتعاقد عن هذه الزيادة ،لكن ب�شروط
على النحو الآتي:
�أ� -أن يكون التغري يف الأ�سعار قد وقع بعد تاريخ تقدمي املتعاقد لعر�ضه.
ب� -أال يكون �سبب ذلك عائدً ا �إىل الت�أخر يف التنفيذ لأ�سباب تعود
�إىل املتعاقد.
ج�-أن يكون تغري الأ�سعار يف ال�سوق للبند الواحد قد جاوز ن�سبة %10
وفقا للم�ؤ�شرات ال�سعرية التي ت�صدر عن اجلهة ذات االخت�صا�ص.
ارتفاعا يف تكلفة العقد الإجمالية
د�-أن يرتتب على التغري يف الأ�سعار
ً
بن�سبة تزيد عن  .%3مع مراعاة �أنه حال تغري الأ�سعار باالنخفا�ض؛
حت�سم اجلهة من املتعاقد معها مبقدار الفرق يف الأ�سعار بال�شروط
ذاتها والن�سب امل�شار �إليها حال الزيادة.
 -2ح��ال��ة تعديل التعريفة اجلمركية �أو ال��ر���س��وم �أو
ال�ضرائب :كذلك يف حال تعديل التعريفة اجلمركية �أو
ال�ضرائب �أو امل��واد �أو اخلدمات امل�سعرة ر�سم ًيا بالزيادة؛
يتم تعوي�ض املتعاقد مع اجلهة احلكومية بعد توافر عدة
�شروط كالتايل:
�أ� -أن يكون تعديل التعريفة اجلمركية �أو ال�ضرائب �أو املواد �أو اخلدمات
امل�سعرة ر�سم ًيا قد مت بعد تاريخ تقدمي العر�ض.
ب�-أن ُيثبت املتعاقد �أنه دفع التعريفة اجلمركية �أو ال�ضرائب �أو املواد
�أو اخلدمات امل�سعرة ر�سم ًيا على �أ�سا�س الفئات املعدلة بالزيادة.
ج� -أال يكون ذلك التعديل قد �صدر بعد انتهاء املدة املحددة لتنفيذ
العقد.
د�-أال يكون حتمل املتعاقد لتلك الزيادة نا ً
جتا عن ت�أخره يف تنفيذ

د.محمود حمدي أحمد عبد الواحد
أستاذ القانون العام المساعد
معهد اإلدارة العامة

العقد ،ما مل يثبت �أن الت�أخري كان ب�سبب خارج عن �إرادته .مع مراعاة
�أنه حال تعديل التعريفة اجلمركية �أو ال�ضرائب �أو املواد �أو اخلدمات
امل�سعرة ر�سم ًيا باالنخفا�ض تخ�صم اجلهة من املتعاقد معها مقدار
الفرق يف الر�سوم �أو ال�ضرائب �أو املواد �أو اخلدمات امل�سعرة ر�سم ًيا ،ما
مل يثبت املتعاقد �أنه �أداها على �أ�سا�س الفئات قبل التعديل.
� -3إذا ح�صلت �أثناء تنفيذ العقد �صعوبات مادية مل يكن
بالإمكان توقعها.
ثانيا� :إجراءات التعوي�ض:
�إذا توافرت �إح��دى احل��االت ال�سابقة؛ ف�إن اجلهة احلكومية ال تقوم
ب�صرف التعوي�ض مبا�شرة ،بل البد من اتخاذ جمموعة من الإجراءات
على النحو التايل:
�أ� -أن يتقدم املتعاقد–�إن ر�أى �أحقيته يف �أي تعوي�ض-بطلب مدعوم
بامل�ستندات والإثباتات الالزمة �إما لال�ست�شاري �أو اجلهة احلكومية يف
امل�شاريع التي ال ت�ستلزم وجود ا�ست�شاري ،وذلك خالل مدة �ستني يو ًما
من حدوث الواقعة �سبب املطالبة.
ب -يف حال تقدمي الطلب لال�ست�شاري يقوم بدرا�سته خالل مدة ال
جتاوز  21يو ًما من تاريخ تلقيه ورفع تقرير للجهة .ج-تقوم اجلهة بعد
تلقيها تقرير اال�ست�شاري �أو طلب املتعاقد-ح�سب الأحوال-بدار�سة
ذلك الطلب فن ًيا ومال ًيا وقانون ًيا ،ثم تعر�ض التقرير �أو املطالبة ونتائج
الدرا�سة على جلنة فح�ص العرو�ض؛ لإ�صدار التو�صية خالل مدة ال
جتاوز  45يو ًما من تاريخ التلقي.
د-تقوم اجلهة برفع حم�ضر جلنة فح�ص العرو�ض بعد اعتماده من
م�شفوعا مب�ستندات املطالبة للجنة التظلمات وطلبات
رئي�س اجلهة،
ً
تعديل الأ���س��ع��ار املنظمة ب��امل��ادة  86م��ن النظام؛ للنظر يف الطلب
و�إ�صدار القرار الالزم خالل مدة ال جتاوز  45يو ًما من تاريخ تلقى
املطالبة مكتملة.
ويف كل الأحوال يقت�صر التعوي�ض الذي ت�صرفه اجلهة على ما ال يجاوز
 % 20من القيمة االجمالية للعقد ،و�إذا �أراد املتعاقد احل�صول على
ن�سبة جتاوز ذلك فعليه اللجوء للمحكمة الإدارية املخت�صة .مع مراعاة
�أن تلك احلاالت والإج��راءات متعلقة بالنظام العام؛ ومن ثم ال يجوز
للجهة احلكومية النظر يف �أي مطالبات بالتعوي�ض تخالف ما تقدم.
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،،

الرياض األعلى بـ 21772

طل ًبا وإتاحة  5أدلة إرشادية

أطلقته تحقيق ًا لرؤية 2030
ً
إقبال عليه
والسيدات األكثر

وزارة الموارد
البشرية والتنمية
االجتماعية
تستقطب ً 50
ألفا
للعمل عن ُبعد
حتقي ًقا مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030وال �سيما اخلا�صة
ً
وات�ساقا مع
بزيادة ن�سب التوظيف ،وتوطني الوظائف،
الثقافة اجلديدة ب�سوق العمل التي �أفرزتها التطورات
التقنية الالحقة؛ فقد �أطلقت وزارة املوارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية برنامج "العمل عن ُبعد" ،ك�أول كيان
�سعودي ر�سمي مرخ�ص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم
العمل عن ُبعد .وقد برزت �أهمية هذا الربنامج يف ظل جائحة
كورونا التي اجتاحت دول العامل ،ومنها اململكة العربية
وا�ضحا �أن تنامي
ال�سعودية .ويف ظل هذه املعطيات بدا
ً
الإقبال على الربنامج ،هو نتيجة متوقعة ،ويلبي رغبات
وتطلعات الباحثني عن عمل و�أ�صحاب الأعمال واملن�ش�آت.
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وإجرائية للبرنامج

� 50ألف طلب

وقد �أكدت مديرة برنامج العمل عن ُبعد بوزارة املوارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية� ،سحر الدايل ،خالل ور�شة عمل نظمتها
غرفة ال�شرقية-بح�سب �صحيفة "مكة املكرمة"�-أن الربنامج
ا�ستقطب (منذ انطالقه) � 50ألف طلب عمل ،منها � 48ألفًا
لل�سيدات بن�سبة بلغت  ،%96وكانت منطقة الريا�ض هي الأعلى
يف عدد امل�سجلني بالربنامج ب�إجمايل  21772طل ًبا ،تليها
املنطقة ال�شرقية بواقع  10753طل ًبا ،ثم مكة املكرمة بعدد 6970
طل ًبا ،وع�سري ب�إجمايل  2217طل ًبا ،وجنران التي �سجلت 2008
طلبات ،واحلدود ال�شمالية بعدد  1927طل ًبا ،واملدينة املنورة
بواقع  768طل ًبا ،والق�صيم ب�إجمايل  743طل ًبا ،وحائل ب�إجمايل
 462طل ًبا ،فالباحة التي �سجلت  459طل ًبا ،وتبوك بعدد 429
طل ًبا ،ثم جازان ب�إجمايل 426طل ًبا ،و�سجلت اجلوف �أدنى عدد
من الطلبات بواقع  212طل ًبا.
ولفتت مديرة الربنامج �إىل ال�سعي �إىل �إدخال خمتلف الوظائف
التي تطلبها ال�شركات ،منوهة بوجود �إمكانية لتحويل عمل بع�ض
ال�شركات �إىل عمل عن ُبعد ب�شكل كامل �شرط توافر العقود
والت�سجيل يف الت�أمينات االجتماعية واخل�ضوع للرقابة .كذلك
توقعت الدايل زيادة عدد ال�سعوديني يف الأ�شهر املقبلة
بعد ق�صر اال�ستعانة بهذا النموذج على ال�سعوديني اعتبا ًرا من
مطلع �أغ�سط�س املقبل.

� 5أدلة ومزايا مهمة

وقد �أتاحت الوزارة � 5أدلة �إر�شادية و�إجرائية للربنامج ،وهي:
دليل اال�ستخدام للباحث عن عمل ،ودليل اال�ستخدام للمن�ش�آت،
والدليل الإجرائي للعمل عن ُبعد ،ودليل اال�ستخدام ملزودي
اخلدمات ،والدليل الإر�شادي لأ�صحاب الأعمال عن كيفية
تفعيل برنامج العمل عن ُبعد .ومن اجلدير بالذكر �أن الوزارة
خ�ص�صت بواب ًة للربنامج ،تت�صف بالعديد من املزايا كالتايل:
�إمكانية �إن�شاء �سرية ذاتية ،وا�ستعرا�ض الوظائف والتقدمي
عليها ،وقبول العرو�ض املقدمة من ال�شركات ،والتوظيف

،،
%85

دراسة «في إم وير»:

من موظفين سعوديين
يشيدون بسهولة عمليات توظيف
المواهب في المملكة
املبا�شر للعاملني ،والتعاقد الإلكرتوين مع العامل عن ُبعد ،ون�شر
�إعالنات وظيفية يف البوابة ،والبحث يف قاعدة بيانات الباحثني
ح�سب التخ�ص�ص ،وقبول املتقدمني يف البوابة ،والتوظيف دون
الإعالن عن وظيفة يف املن�ش�أة ،والتعاقد مع ال�شركات الراغبة
يف خدمات مزودي اخلدمات ،والربط مع املن�صة و�إر�سال
بيانات املراقبة واملتابعة ،وعر�ض بيانات مزود اخلدمة يف
مهما من
البوابة .وهذه املزايا تو�ضح �أن الربنامج يحقق عد ًدا ً
املبادئ ،كال�شفافية ،والعدالة ،وامل�ساواة ،واملرونة يف التوظيف،
وال�سرعة (يف التقدمي ،والتوظيف)� ،إ�ضافة �إىل مراعاة الطابع
الإن�ساين (للمر�أة وظروفها وحاالتها املختلفة ،وذوي الإعاقة)،
وحتقيق ال�شراكة مع القطاع احلكومي ،وامل�ساهمة يف زيادة ن�سبة
التوطني .وجميعها مبادئ ت�ستهدفها ر�ؤية اململكة .2030

درا�سة عن ال�سعودية

وعلى �صعيد �آخر؛ ك�شفت درا�سة جديدة �أجرتها �شركة "يف �إم
وير"-طبقًا ملوقع رواد الأعمال-عن �أن ن�سبة  %45من املوظفني
يف اململكة يرون �أن ممار�سات العمل عن ُبعد باتت مطل ًبا �أ�سا�س ًيا
ولي�ست ميزة كمالية .كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن حوايل ثلثي
امل�ستط َلعني ال�سعوديني ( )%64يرون �أن م�ؤ�س�ساتهم تدرك مدى
فائدة تطبيق ممار�سات العمل عن ُبعد؛ بحيث مل يعد بالإمكان
العودة �إىل العمل وفق املفاهيم ال�سابقة.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أنه منذ انت�شار ممار�سات العمل عن ُبعد؛
يرى  %95من املوظفني-الذين �شملتهم الدرا�سة يف ال�سعودية-
حت�سن ب�شكل
�أن م�ستوى التوا�صل ال�شخ�صي مع زمالء العمل ً
كبري ،كما ي�شعر  %82منهم �أنهم باتوا يتمتعون بقدرة �أكرب على
احلوار �أثناء عقد االجتماعات وامل�ؤمترات املرئية عرب الفيديو،
يف حني �أفاد  %81ب�أن م�ستويات التوتر لديهم تراجعت .كذلك
�شهدت معنويات املوظفني ( )%38ومعدالت الإنتاجية ()%40
ً
ملحوظا �أثناء فرتة العمل عن ُبعد .كما �أ�شاد %85
ارتفاعا
ً
بان�سيابية و�سهولة عمليات توظيف املواهب من الدرجة الأوىل
يف ال�سعودية.
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الترفيه ..يعالج االحتراق الوظيفي
ويحمي من الــ«كاروشي»
حتى وقت قريب كانت اجلدية هي ال�سمة الأ�سا�سية كي نحكم على جناح الآخرين يف �أعمالهم ،ويف
ؤ�شرا على الف�شل والت�سيب ،وبخا�صة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية .هذا
املقابل كان اللجوء �إىل الرتفيه م� ً
ً
م�ستقبل لعامل الإدارة والأعمال الذي يتجه بقوة للبحث عن
املفهوم التقليدي مل يعد منا�س ًبا الآن �أو
كل ما من �ش�أنه الرتفيه عن املوظفني و�إقامة الفعاليات الرتفيهية التي ثبت �أنها ذات عالقة وطيدة
بزيادة �إنتاجيتهم وقوة �أدائهم ،وب�سعادتهم وجناحهم يف العمل؛ وهو الأمر الذي تهتم به وب�شدة
امل�ؤ�س�سات العاملية الكبرية ،مثل جوجل ،ومعظم ال�شركات اليابانية .يف هذا التقرير �سن�سلط ال�ضوء
على جانب الرتفيه يف عامل الإدارة والأعمال؛ من �أجل بيئة عمل �سعيدة وحياة �سعيدة.
إعـداد /د.أحـمـد زكـريا أحـمـد

،،

الحيوانات األليفة أحدث
صيحة للترفيه عن الموظفين في
أماكن العمل

�س�ؤال مهم وتفاعالت
يطرح موقع "بيت.كوم"-املعنِي ب�شئون وعامل التوظيف�-س� ًؤال
مه ًما على م�ستخدميه وهو :هل ت�ؤيد وجود و�سائل للرتفيه يف بيئة
العمل؟ وقد تفاعل م�ستخدمو املوقع مع هذا ال�س�ؤال ب�شكل كبري
وكانت جميع �إجاباتهم بالت�أييد ،والتي ن�ستعر�ض معكم ً
بع�ضا
منها ،كالتايل :فقد �أجابت دانا قي�سي بقولها :نعم �أ�ؤيد الفكرة؛
فالإن�سان بطبعه يحتاج �إىل الراحة اجل�سمية والذهنية من �أجل
�إعادة تهيئة نف�سه مرة �أخرى .كذلك فهو يفقد قوته وتركيزه
وبالتايل هو بحاجة �إىل �إعادة ت�أهيل من جديد .فاملوظف يخرج
كل ًيا ولو لفرتات �صغرية من ال�ضغوط امل�ستمرة �أو الردود على
الإميالت؛ في�ستعيد جتديد ن�شاطه مرة �أخري وي�ستطيع �أن يكمل
دون ملل .ويك�شف حممود الغنام عن جانب �آخر فيقول :الأدوات
الرتفيهية ت�ساعد املجتهدين على الإبداع واخلروج من وط�أة
ال�ضغوط النف�سية وبالطبع �سيكون هناك من يتكا�سل وي�ستغلها
ب�شكل �سلبي ،ولكن يف نهاية الأمر امل�شاركة يف �أن�شطة خارج العمل
حتقق جو ًا �أ�سر ًيا يف بيئة العمل ،وثقة متبادلة تدفع يف النهاية �إىل
زيادة الإنتاجية .ويرى م�ستخدم �آخر-مل يذكر ا�سمه�-أن الرتفيه
ي�ساعد املوظفني على اخلروج من بيئة توتر العمل .كما ي�ساعدهم
علي فتح �آفاق الإبداع �شريطة ا�ستخدام �أدوات ترفيه منا�سبه يف
توقيت منا�سب ويف مكان منا�سب؛ حتى ال تكون النتائج عك�سية.

ترفيه �إجباري!

ولأن امل�ؤ�س�سات وال�شركات املختلفة تدرك املردود املهم للرتفيه
خالل �أوقات العمل يف �أداء موظفيها؛ فقد جل�أت الكثري منها
�إىل �إجبارهم على االنخراط يف �أن�شطة وفعاليات ترفيهية .وهو
ما ي�ؤكد عليه موقع " BBC NEWSعربي" �أنه يف العام املا�ضي،
عندما التحقت "مادي�سون درايغر" ب�شركة هند�سية ملعاجلة املياه،
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ومقرها �سياتل بالواليات املتحدة ،مل تكن تدرك �أن الرتا�شق
بالبي�ض يف فناء ال�شركة� ،أو ممار�سة لعبة الـ"هوال هوب"� ،أو
حتى تقدمي درو�س يف تعليم جدل ال�شعر ميكن �أن يكون جزء ًا
من التو�صيف الوظيفي يف هذه ال�شركة .ومثل بقية االجتماعات
التقليدية ،يعترب ح�ضور مثل هذه الأن�شطة �إجباري ًا يف ال�شركة.
وتعد فعاليات الرتفيه الإجباري-كما ي�شار �إليه داخل �أروقة
املكاتب-من الأمور التي ُيحث عليها جميع املوظفني يف ال�شركة
بقوة ،حتى لو مل يكن لها عالقة مبا�شرة بعمل ال�شركة� ،أو مل تكن
ً
مف�ضل للرتفيه بالن�سبة لكافة املوظفني.
ممتعة� ،أو م�صد ًرا

اجلمعة املمتازة

وعلى �صعيد مت�صل ،ونظ ًرا لأهمية الرتفيه؛ فقد تغريت ثقافة
العمل يف اليابان من العمل اجلاد واملتوا�صل بال ترفيه �إىل �أهمية
الرتفيه يف �أماكن العمل؛ ملواجهة ظاهرة "الكارو�شي" ".فهذه
الظاهرة كارو�شي" عبارة عن كلمة يابانية تعني املوت من كرثة
العمل ،وفق ما �أ�شارت �إليه جريدة "الإندبندنت" الربيطانية.
وقد برزت هذه الظاهرة؛ نتيجة لثقافة العمل اليابانية ال�صعبة،
وتعود جذورها ل�سبعينيات القرن املا�ضي� ،إذ كانت �أجور املوظفني
منخف�ضة ،ما دفعهم �إىل زيادة �ساعات العمل بهدف احل�صول
على راتب �إ�ضايف.
وملواجهة ظاهرة "الكارو�شي" ،اعتمدت احلكومة اليابانية عدة
حلول؛ بهدف �إقناع املوظفني ب�ضرورة �أخذ �أوقات لال�سرتاحة
والرتفيه ومغادرة �أماكن عملهم يف �أوقات مبكرة دون القيام
ب�ساعات عمل �إ�ضافية .ومن هذه احللول "اجلمعة املمتازة"،
التي يتم تنظيمها يف �آخر جمعة من كل �شهر .ويف هذا ال�صدد
ي�شري موقع "كرابي" الياباين �إىل �أن يوم اجلمعة هذا تقام فيه
العديد من الفعاليات املو�سيقية ،على غرار املو�سيقى يف �شوارع
املدن وتقدمي وجبات الأكل اللذيذة ب�أ�سعار منا�سبة ،بالإ�ضافة �إىل
تخفي�ض تذاكر ال�سفر .وت�أمل احلكومة من خالل هذه اخلطوة يف
�إقناع املوظفني ب�أهمية الراحة والرتفيه للج�سم.

�أفكار ترفيهية

وهناك الكثري من الأفكار التي رمبا تتقا�سمها الكثري من امل�ؤ�س�سات
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الرحالت والتعليم

،،

ً
حلول ذكية
اليابان تعتمد
و «الجمعة الممتازة» للترفيه عن
موظفيها

للرتفيه عن من�سوبيه ،وهو الأمر الذي يطرحه موقع "مو�ضوع" ،والذي
يذكر العديد من الأمثلة لهذه الأفكار على النحو التايل :يوم مل�شاهدة
فيلم ،والقيام بنزهة عائلية ،وحفالت يف الإجازة ،و�إ�ضافة �أماكن
مريحة لال�سرتاحة ،وعقد نادي الكتاب ،وتبادل الهدايا.

وتبع ًا لدرا�سة ا�ستق�صائية �أجرتها "بانفيلد" يف �شباط املا�ضي ف�إن
 %81من �صانعي القرارات يف �أق�سام املوارد الب�شرية ،و %67من
املوظفني الذين �شملتهم الدرا�سة ذكروا �أن ال�سماح لهم بالإبقاء
على حيواناتهم الأليفة يف املكتب يزيد الإنتاجية ،وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ف�إن  %91من خرباء املوارد الب�شرية ،و %88من املوظفني
�أكدوا �أنها حت�سٍ ن احلالة املزاجية وعلى ما يبدو يف النهاية ،ف�إن
هذه املخلوقات الأليفة واجلميلة تخفف من �ضغط العمل .وت�ضفي
م�سحة من الرتفيه والإبداع الذي يخفف ال�ضغط عن املوظفني� .إن
ال�سماح ب�إ�ضافة هذه احليوانات الأليفة �إىل ن�سيج العمل اليومي
يبدو كفكرة جمنونة ،ولكن يف احلقيقة ف�إن هذه الفكرة جتعل
املوظفني �أكرث �سعادة ،وت�ساعدهم على خلق بيئة ت�شعرهم بالوالء
للمكان الذي يتواجدون فيه .موظفني �سعداء ذلك يعني عمال �أكرث
�إنتاجيه ون�شاط.

احليوانات الأليفة!

ويف مقاله املرتجم مبوقع " Entrepreneurرواد الأعمال العربية"
بعنوان" :امنح موظفيك بع�ض الرتفيه و�سيعملون على �أكمل
وجه" ،ير�صد "مات �سرتاز" بع�ض ملهيات العمل التي قد تزيد من
�إنتاجيتهم ،والتي من بينها احليوانات الأليفة ،فيقول :تخيل مكتب ًا
مزدحم ًا باملوظفني وي�ضج باحلركة ،ولكن تخيله املكتب نف�سه يف
وجود حيوانات �أليفة فيه! قد تبدو هذه الفكرة جنونية قلي ًال وهزلية
�إىل حد ما ،ولكن ال�سماح ببقاء احليوانات الأليفة يف املكاتب قد يكون
له �أثر �إيجابي على الإنتاجية.

20

،،

متفاعلون :إعادة تأهيل
ويساعد على اإلبداع بشرط األدوات
والتوقيت واألماكن المناسبة
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تعترب الرحالت امليدانية التعليمية التي تقوم بها املدار�س واجلامعات واملعاهد ذات �أهمية
كبرية وبعد تربوي عظيم ،وهي جزء ال يتجز�أ من الرتبية ال�شاملة حيث تب ِني معامل ال�شخ�صية
ال�سوية وتنقل للطالب الرتبية العملية يف خمتلف جوانب احلياة وتعد قاعدة �أ�سا�سية من
قواعد الرتبية القومية .كما �أن لها دو ًرا وا�س ًعا يف �صقل املهارات ،واكت�شاف وتنمية االجتاهات
امل�ستقبلية و�أهداف الطالب املكنونة واملواهب والطاقات وتوظيفها يف الأعمال املثمرة وتعزيز
�يرا اكت�شاف امليول ،خا�صة يف املراحل
االنتماء وامل�سئولية االجتماعية على املدى البعيد و�أخ ً
العمرية الأوىل (ابتدائي ،ومتو�سط ،وثانوي)؛ ففي هذه املرحلة تتكون ميولهم وتتحدد معامل
�شخ�صياتهم .ونظ ًرا لطبيعة خ�صائ�صهم النف�سية و�صغر �أعمارهم؛ ف�إنهم يتعلمون بالأ�سلوب
املح�سو�س املادي ب�شكل �أف�ضل؛ وذلك لأن قدراتهم على اكت�ساب املفاهيم املجردة حمدودة لكن
هناك نقطة مهمه جدً ا ،وهي �أنه يجب على �أع�ضاء هيئة التدري�س عدم جعل هذه الزيارات خالية
من الأهداف واال�ستزادة املعرفية ،مبعنى عدم ح�صر الرحالت يف نطاق �ضيق ويف �أماكن غري
متطورة و�/أو مملة �أو حتى تكرار بع�ض الأماكن؛ لأن ذلك ي�ؤدي �إىل انعكا�سات �سلبية ونتائج
�ضعيفة .كذلك تكون الفوائد حمدودة والأهداف مهملةً � ،
أي�ضا ال بد من االنتباه �إىل �أال تقت�صر
هذه الرحالت على املتفوقني واملتفوقات �أو اختيار فئة معينة ب�شكل دائم؛ لأن الهدف الأ�سا�سي من
هذه الزيارات �صقل مهارات املتفوق وغري املتفوق ،و�إن كان يف �أغلب الأحيان الفئة غري املتفوقة
قد تكون �أحوج ملثل هذه الزيارات؛ لأنها �ست�ساعدها على ر�ؤية الطموح وتو�سع مداركهم يف التعلم
ب�أ�ساليب جديدة وواقعية ومبتكرة ،وفوق ذلك كله فالعدل بني الطالب �ضرورة حتمية؛ لتعميم
املعرفة وعدم التحيز فيها.
وب�صفة عامة ف�إن الرحالت �سواء كانت ثقافية� ،أو علمية� ،أو ترفيهية� ،أو تعليمية� ،أو اجتماعية،
فهي توفر-ب�شكل كبري-ج ًوا مفع ًما بالثقة وتنمي روح البذل والعطاء يف نفو�س الطالب وتك�سبهم
مهارات يف التعامل مع الآخرين وتربط بني اجلوانب النظرية والتطبيقية يف حياتهم؛ فيتحقق
التفاعل املتكامل بينهم وبني املجتمع.
ويف ر�أيي ال�شخ�صي ،يجب على كل �أ�ستاذ مربي �أو مدرب موجه �أن يهتم بالرحالت و�أن يجعلها
جز ًءا ال يتجز�أ من مادته و�أن يتحمل ال�صعاب يف عمل الإجراءات الإدارية التي حتتاجها عملية
القيام بالرحالت ،بحيث ال ينتهي كل طالب من تعليمه �إال وقد زار �أهم املكتبات ومراكز املعلومات
واملتاحف واملعار�ض واجلامعات وبيئات العمل اجلاذبة واملحفزة يف منطقة درا�سته ،و�إن كنت
اعترب هذه ر�سالة موجهة جلميع القائمني على التعليم يف جميع املراحل.

أ .أمل عبد العزيز الحسين
رئيسة مكتبة الفرع النسائي
معهد اإلدارة العامة بالرياض
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نحن والتقنية

إيقاعهم سريع وقادرون على العمل من أي مكان

الجيل " .." Zرقميون يبحثون
عن الدخل المرتفع
لي�ست الوظائف وحدها التي تتطور با�ستمرار وتفر�ض على الأفراد التكيف معها؛ و�إمنا
الأفراد �أنف�سهم يتطورون وتختلف �سماتهم تبع ًا للع�صر الذي يعي�شونه ويطلبون �سمات خمتلفة
من الأعمال ،وهو ما يفر�ض على املنظمات �أن تنتبه ل�سمات كل جيل وتتكيف هي الأخرى مع
�سماته ال�شخ�صية والوظيفية .واجليل (� )zأحد �أبرز الأجيال التي �أحدثت حتو ًال كبري ًا يف
عامل الأعمال للتكيف مع �سماتهم املتفردة.
إعداد /د.سامح الشريف

،،

 %60غير قادرين على
البقاء بدون إنترنت لمدة  4ساعات

تطور تكنولوجي

جيل ( )zهو اجليل الذي يلي جيل الألفية ،ويتكون من مواليد
منت�صف الت�سعينيات �إىل منت�صف العقد الأول من الألفية الثانية.
ووفق ًا لتقارير �إعالمية ،يتميز �أفراد هذا اجليل برباعتهم يف
ا�ستخدام التكنولوجيا املت�صلة؛ ذلك �أنهم ُولدوا خالل فرتة متيزت
بتطور تكنولوجي هائل.
ومن �أهم �سمات هذا اجليل ما يلي:
 Óعدم اال�ستغناء عن هواتفهم الذكية وا�ستهالكهم الكبري
للمعلومات و�سرعة التنقل بينها� ،إذ ال ي�شد انتباههم �إال ما
خرج عن امل�ألوف.
Óالتجان�س� ،إذ يت�صرف �أفراد هذا اجليل بطريقة مت�شابهة يف
جميع �أنحاء العامل �أكرث من الأجيال ال�سابقة.
Óالنظر للوظيفة كو�سيلة لتحقيق غاياتهم املالية فقط ،فعلى
عك�س نظرائهم من جيل الألفية الذين غالب ًا ما يحبون
وظيفتهم ،فهم يقبلون ب�سهولة الوظائف التي توفر دخ ًال ثابت ًا
ومزايا جذابة حتى ولو مل تكن وظيفة �أحالمهم.
Óقابلية التغيري لديهم عالية� ،إذ �أنهم اعتادوا على الإيقاع
لتغي التكنولوجيا.
ال�سريع ُ

�أجيال تقنية

غال ًبا ما ترتبط الأجيال بالتقنية التي اعتمدوها �أثناء منوهم،
�سواء كان ذلك �إدخال الرتانز�ستور �أو احلا�سب ال�شخ�صي �أو بداية
الإنرتنت �أو جهاز �آيفون �أو الأجهزة القابلة لالرتداء �أو الذكاء
اال�صطناعي .وفق ًا لـ"البوابة العربية للأخبار التقنية" ،وعلى عك�س
اجليل ( )Xوجيل الألفية؛ ف�إن اجليل ()Zالذي ولد بني عامي
 1996و 2015هو �أول من دخل عاملًا كان فيه اجلميع مت�صلني
بالإنرتنت بالكامل.
ويف درا�سة جديدة من مركز "حركية الأجيال" ،مت تو�ضيح اعتماد
اجليل  Zعلى الإنرتنت ب�شكل ال ي�صدق ،حيث �إن  %60منهم غري
قادرين على البقاء بدون الإنرتنت ملدة � 4ساعات �أو �أكرث.
�إن اجليل ( )zهو جيل �إن�شاء املحتوى ،حيث ن�ش�أ على جمموعة
متنوعة من من�صات التوا�صل التي تقدم طر ًقا متعددة لتوجيه
الإبداع والتعبري ال�شخ�صي� ،سواء كان ذلك يف ترميز من�شورات
املدونة �أو حترير الفيديو على يوتيوب �أو ا�ستخدام �سناب �شات،
ف�إن هذا اجليل املبدع يعمل با�ستمرار.

،،

يفضلون ريادة األعمال
والتعليم المستمر
بنف�س الطريقة التي ت�ساعد بها معرفة الأجيال امل�سوقني على البيع
لفئات عمرية معينة ،ف�إن فهم ودرا�سة الأجيال ت�ساعد املنظمات
على �إدارة و�إ�شراك وتوظيف فئة عمرية معينة.
�إن  %62من جيل ( ،)zح�سبما تنقل �صحيفة "الوطن" ال�سعودية
عن �شركة ، Ypulseال يتذكرون الفرتة التي ت�سبق الركود
االقت�صادي  .2008بالن�سبة ملعظم جيل ( )zف�إن الذكريات
الوحيدة التي ميتلكونها خالل �سنوات ن�ش�أتهم تتكون من انهيار
�شركات ،وتقل�ص قطاعات ،وخ�سارة النا�س لوظائفهم.
ولأن متو�سط الربح ال�صايف لآباء جيل ( )zتراجع بحوايل %54
خالل الركود االقت�صادي؛ ف�إن جيل زد قد احتاج �إىل بع�ض الإقناع
�أن عليهم �أن يعملوا بجد .ومن املتوقع لـ %77من جيل (� )zأن يعملوا
ب�شكل جاد �أكرث من الأجيال ال�سابقة.
ولأن جيل الألفية كان اجليل الأكرث عر�ضة للتدقيق على الإطالق،
�أ�صبح جيل ( )zواعي ًا ب�أكرث نقاط القوة التي يجب عليهم
حماكاتها ،مثل كيفية التحول �إىل رواد �أعمال� ،أو االلتزام بالتعليم
امل�ستمر .كما يحاول هذا اجليل جتنب نقاط ال�ضعف يف اجليل
ال�سابق ،كال�سطحية يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،و�ضعف
املهارات االجتماعية ومهارات التوا�صل ،و�ضعف �أخالقيات العمل.

تدريب ومرونة

مل يعد احل�صول على وظيفة هو الهدف فقط بالن�سبة للجيل
ال�شاب ،بل احل�صول على وظيفة جيدة وممتعة و�ساعات عمل
مرنة .وح�سب موقع  viceعربية ،وبو�صفهم موظفني رقميني ،يعي
اجليل (� )Zأن االبتكار والتغيري ثابتان؛ ولكي يظلوا مواكبني للتقدم
التكنولوجي ،يف�ضل موظفو اجليل ( )Zوظائف تتواجد فيها فر�ص
للتدريب والتطور على امل�ستوى املهني وال�شخ�صي .ووفق ًا ملا �أجرته
�شركة "غارترن" من م�سح بياين ل�سوق العمل العاملي �سنة ،2018
َذ َكر  ٪23من مر�شحي اجليل (� )Zأن فر�ص التطوير هي عامل
اجلذب الرئي�سي يف قبول وظيفة عمل ،مقابل  ٪17فقط من
�أ�سالفهم من جيل الألفية �سنة .2013
كذلك يتوقع مر�شحو اجليل ( )Zمرونة يف ترتيبات عملهم؛ حيث
ي�شعر الكثري منهم بالراحة يف العمل عن بعد �أكرث من �أي جيل �آخر.
كما يرى ه�ؤالء املوظفون �أن العمل ال بد �أن ي�شتمل علـى الرتفيه،
و�أن الرتفيه يجب �أن ُيدمج يف العمل .فمكان العمل اجلذاب واملمتع
هو عامل مهم جد ًا من قبول هذا اجليل لوظيفة ما.

ذكريات ووعي
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مقــــال

انفوجرافيك

المهارات االتصالية
في بيئة العمل

أهمية البيانات في زمن كورونا
بينما يوا�صل فريو�س كورونا امل�ستجد  19-COVIDانت�شاره ال�سريع؛ جند �أنف�سنا �أمام حتديات
�ضخمة لي�ست فقط يف القطاع ال�صحي ،بل امتدت لت�شمل العديد من اجلوانب املختلفة اقت�صاد ًيا
واجتماع ًيا و�سيا�س ًيا وغريها .ومع تفاقم الأزمة وظهور العديد من الآثار اجلانبية للإجراءات التي

لغة الجسد
يستخدم األفراد اإلشارات غير اللفظية في
التواصل مع اآلخرين وتشكل من  50%إلى
 70%من االتصال المباشر ولها تأثير كبير
مقارنة بالتواصل اللفظي

عليها يف جميع املجاالت املختلفة .وهنا برزت �أهمية وجود �شبكة �ضخمة جدً ا من قواعد البيانات التي

اإلنصات

يتم اال�ستفادة منها يف كافة املجاالت االقت�صادية والتجارية ،ف�ضال عن قطاعات ال�صحة والتعليم

هو استقبال الصوت مع شدة االنتباه والتركيز
ويؤدي إلى تحقيق التفاهم وكسب االحترام

وميكن اال�ستفادة من وجود هذه البيانات املتاحة لتحديد االحتياجات النا�شئة واتخاذ بع�ض القرارات
با�ستخدام التحليالت التنب�ؤية و�أدوات الذكاء اال�صطناعي ،فقد مت تطوير بع�ض التطبيقات التي
متكن م�سئويل القطاعات ال�صحية من تتبع مواقع املخالطني للمر�ضى و�أماكن انت�شار هذا املر�ض

أ.علي خليل
عضو هيئة التدريب
قطاع تقنية المعلومات
معهد اإلدارة العامة

وبناء مناذج م�ستقبلية لكيفية انت�شاره وا�ستقراره يف �أماكن معينة؛ مما ي�ساعد اجلهات املخت�صة يف
عزل بع�ض الأماكن دون غريها .كما �أمكن-بالفعل-دمج بع�ض التقنيات التي ت�ستخدم قيا�س درجة
احلرارة وغريها من قيا�سات الت�شخي�ص لتحديد �إمكانية �إ�صابة بع�ض الأ�شخا�ص وحتديد هوياتهم،
ً
ف�ضل عن وجود العديد من من�صات البيانات املفتوحة التي ت�ساعد على فهم تطور انت�شار الفريو�س
و�أعرا�ض الإ�صابة به.
كذلك ف�إن حتليالت البيانات املتاحة ل�سلوك الأفراد من الناحية اال�ستهالكية لبع�ض املنتجات ب�شكل
عام� ،أو املواد الغذائية ب�شكل خا�ص؛ ميكن اال�ستفادة منها يف احل�صول على معلومات حول اجتاهات
امل�ستهلكني و�أمناطها املختلفة ،ومن ثم ت�أمني �سال�سل الإمداد وتوفري البدائل واحللول التي حتول دون
حدوث �أزمات ا�ستهالكية �أو غذائية ممكنة .وهنا تقوم حتليالت البيانات بدور �أكرب يف القدرة على
منع الأزمات �أو حلها ب�شكل �أ�سرع.

عملية مشتركة لتكييف المصالح المتعارضة
للوصول إلى حل يرضي جميع األطراف

العرض والتقديم

اتُخذت حلماية الأفراد من الإ�صابة بهذا املر�ض؛ ظهرت الأهمية الفائقة للبيانات التي يتم االعتماد

وغريها من القطاعات احليوية.

التفاوض

التحدث
القدرة على التعبير الشفوي عن المشاعر
الشخصية والمواقف االجتماعية مع سالمة
النطق وحسن اإللقاء

التفكير
يحتاج األفراد إلى تطوير مستوى التفكير
لديهم للتمكن من تلبية احتياجات العمل
الفعال
وتحقيق االتصال
ّ

المناقشة واإلقناع
مهارة مطلوبة في بيئة العمل وخاصة أثناء
االجتماعات لما لها من أهمية في تحقيق
الهدف من االجتماع كوسيلة اتصال فعالة
بين األفراد في المنظمة

يقاس مدى نجاحه بمدى توفر مواصفات
الفعال بما يحقق جذب الجمهور واثارة
العرض
ّ
انتباههم

إدارة الذات
تتعلق بتحقيق األهداف الشخصية بأكبر قدر
من الكفاءة وبما يحقق الرخاء والسعادة للفرد

إدارة الوقت
تساعد عل تنفيذ المهام واألعمال واألنشطة
في حدود الوقت المتاح وبأقل جهد وبأقصر
وقت

الـمصـدر :األعمال المكتبية المفاهيم
والممارسات – 2021م – من إصدارات معهد
اإلدارة العامة

�إن م�شاركة البيانات للح�صول على معلومات �أك�ثر دق��ة هي العامل الأه��م للقطاعات ال�صحية
واالقت�صادية والتجارية وغريها؛ لتحليل االجتاهات و�إدارة املوارد وت�أمني �سال�سل الإمداد والتموين
وكافة الأ�صول املادية .وعندما يتم ا�ستخدامها ب�شكل فعال عرب �سائر القطاعات املختلفة ،ميكن �أن
تكون �أحد �أهم الأدوات التي حتدد النجاح احلايل وامل�ستقبلي يف خمتلف املجاالت ،بينما ي�ستمر
العامل يف مكافحة هذا الوباء امل�ستجد وكل ما ي�ستجد يف امل�ستقبل.
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يحفظ حقوق الموظفين
في األجهزة الحكومية

الــتخصيـص..
اقتصاد
متنوع وإدارة
حكومية فاعلة
يعد نظام التخ�صي�ص ،الذي �صدرت املوافقة عليه
مبر�سوم ملكي رقم (م )63 /وتاريخ 1442 /8 /5هـ،
انطالقة نحو اقت�صاد متنوع و�إدارة حكومية فاعلة
وخدمات عامة ذات جودة عالية؛ �إذ ي�سهم يف حتقيق
الأهداف اال�سرتاتيجية للجهات احلكومية ،وتر�شيد
الإنفاق العام ،وزيادة �إيرادات الدولة ،ورفع كفاءة
االقت�صاد الوطني وزيادة قدرته التناف�سية .يف هذا
التقرير نتعرف على برنامج التخ�صي�ص ،و�أهدافه،
والقطاعات امل�ستهدفة بالتخ�صي�ص ،وقواعد معاملة
املوظفني يف القطاعات التي �ستخ�ضع للتخ�صي�ص.
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 11قطاع ًا حكومي ًا مستهدف ًا
بالتخصيص تعرف عليها

ما هو برنامج التخ�صي�ص؟ هو �أحد برامج حتقيق ر�ؤية ال�سعودية 2030؛ يهدف
�إىل تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف تقدمي اخلدمات و�إتاحة الأ�صول احلكومية
يح�سن من جودة اخلدمات املقدمة وي�سهم يف تقليل تكلفتها.
�أمامه ،مما ٍ
و�أُطلق برنامج التخ�صي�ص يف عام 2018م ،و�سعى لتحديد الأ�صول واخلدمات
احلكومية القابلة للتخ�صي�ص يف عدد من القطاعات ،وتطوير منظومة و�آليات
التخ�صي�ص ،وحتديد �أطر ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص لتعزيز جودة
وكفاءة اخلدمات العامة ،ودعم امل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية.
وقد جنح الربنامج يف املرحلة ال�سابقة يف و�ضع الأطر العامة ملنظومة
التخ�صي�ص من خالل �إ�صدار نظام التخ�صي�ص ،و�إن�شاء املركز الوطني
للتخ�صي�ص الذي يهدف �إىل تنظيم الإجراءات املُتعلقة مب�شاريع هذه املنظومة
وتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص وفق �إجراءات تنظيمية ب�شكل �شفاف وعادل.
وير ّكز الربنامج جهوده يف املرحلة القادمة على البناء على هذه املمكنات،
وتكثيف العمل على تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف تقدمي اخلدمات ،وتعظيم
القيمة امل�ستفادة من الأ�صول احلكومية ورفع كفاءة الإنفاق.

موافقة جمل�س الوزراء

وافق جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة يف �3شعبان 1442هـ على اعتماد نظام
التخ�صي�ص؛ والذي يهدف �إىل تعزيز ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص،
ونقل ملكية الأ�صول احلكومية �إىل حترير الأ�صول اململوكة للدولة �أمام القطاع
اخلا�ص وتخ�صي�ص خدمات حكومية حمدّدة ،والتو�سع يف م�شاركة القطاع
اخلا�ص يف م�شاريع البنية التحتية واخلدمات العامة املقدمة للمواطنني
واملقيمني .كما وافق جمل�س الوزراء على القواعد اخلا�صة مبعاملة املوظفني
والعمال يف القطاعات امل�ستهدفة بالتح ُّول والتخ�صي�ص.

جلنة رفيعة امل�ستوى

يتوىل الإ�شراف على برنامج التخ�صي�ص جلنة حكومية رفيعة امل�ستوى ،تت�شكل
من جمموعة من الوزراء املعنيني بتحقيق الربنامج و�ضمان جودته.
الأهداف اال�سرتاتيجية :ي�سعى الربنامج لتحقيق جمموعة من الأهداف
اال�سرتاتيجية تتمثل يف :حترير الأ�صول اململوكة للدولة �أمام القطاع اخلا�ص،
وتخ�صي�ص خدمات حكومية حمددة.
الركائز الرئي�سية :يعتمد الربنامج على عدة ركائز رئي�سية هي� :إر�ساء الأ�س�س
القانونية/التنظيمية ،و�إر�ساء الأ�س�س امل�ؤ�س�ساتية ،وتوجيه مبادرات الربنامج
الرئي�سة.
القطاعات امل�ستهدفة :ثمة قطاعات حكومية ي�ستهدفها برنامج التخ�صي�ص
ت�شمل :االت�صاالت وتقنية املعلومات ،والطاقة ،والبيئة واملياه والزراعة ،واحلج
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ثقافة بصرية

من أشهر اللوحات الفنية السعودية
«خادم الحرمين الشريفين»

للفنان التشكيلي السعودي أحمد المغلوث

،،

يحسن مستوى الخدمات
ٍ
العامة المقدمة للمواطن والمقيم
والعمرة ،والإعالم ،وال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ،والتعليم،
وال�صحة ،والريا�ضة ،والنقل ،واملوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.

للتخ�صي�ص على حزمة من املبادرات وامل�شاريع التي ت�ستهدف حتقيق
ر�ؤية اململكة .2030

ووفق ًا للرئي�س التنفيذي للمركز الوطني للتخ�صي�ص م.ريان نقادي ،فقد
مت تطوير نظام التخ�صي�ص؛ لرفع م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف امل�شاريع
احلكومية .كما يهدف النظام �إىل متكني توزيع امل�س�ؤوليات واملخاطر
بني احلكومة والقطاع اخلا�ص ،والتخفيف على امليزانية الر�أ�سمالية
للحكومة ،وتنظيم جميع الأن�شطة والإجراءات املٌتعلقة بتنفيذ م�شاريع
التخ�صي�ص والإ�شراف عليها ،ومتابعتها ،ومراقبتها ،بالإ�ضافة �إىل رفع
م�ستوى �شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات املرتبطة بعقود التخ�صي�ص.
ويف اجلانب االجتماعي� ،سي�سهم يف حت�سني م�ستوى اخلدمات العامة
املقدمة للمواطن واملقيم ،ويقدم النظام �إطار ًا نظامي ًا ي�ضمن درا�سة
الآثار االجتماعية مل�شروع التخ�صي�ص قبل ال�سري ب�إجراءات تنفيذه.

ووفق ًا لقناة الإخبارية ،فقد حتددت قواعد معاملة املوظفني يف القطاع
امل�ستهدف بالتخ�صي�ص كما يلي:
ً
Óمن تقل مدة خدمته املحت�سبة عن التقاعد  25عاما تنهى خدمته
الوظيفية ويخري بني خيارين هما- :ت�صفية حقوقه التقاعدية.
�ضم مدة خدمته ال�سابقة يف التقاعد املدين �إىل نظام خدمتهاجلديد يف الت�أمينات االجتماعية.
ً
Óمن تبلغ خدمته املحت�سبة  25عاما ف�أكرث تنهى خدمته الوظيفية
ويخري بني خيارين هما�- :إحالته للتقاعد املبكر�- .ضم مدة
خدمته ال�سابقة يف التقاعد املدين �إىل نظام خدمته اجلديد يف
الت�أمينات االجتماعية.
Óال يقل الأجر الأ�سا�سي عما كان يتقا�ضاه قبل االنتقال.
Óال يقل الأجر الفعلي عما كان يتقا�ضاه من الراتب الفعلي قبل
االنتقال.
�Óصرف م�ستحقاته �إن وجدت ومكاف�أة  %16من راتبه عن كل �سنة
خدمة.
Óيعو�ض ر�صيده من الإجازات وفق النظام الذي كان يخ�ضع له قبل
االنتقال.

ال�شفافية والنزاهة

فر�ص ومبادرات

فر�صا ومبادرات للتخ�صي�ص �سيتم طرحها وتعد
يذكر �أن هناك ً
رافد ًا جديد ًا يف اقت�صاد اململكة من خالل تخ�صي�ص بع�ض اخلدمات
احلكومية و�إتاحتها �أمام القطاع اخلا�ص املحلي والدويل يف  11قطاع ًا
حكومي ًا م�ستهد ًفا بالتخ�صي�ص ،ومبا يتوافق مع م�ستهدفات ر�ؤية اململكة
 ،2030وحت�سني ميزان املدفوعات وزيادة م�ساهمة القطاع اخلا�ص
من � %40إىل  %65من الناجت املحلي الإجمايل ،ويعمل املركز الوطني
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يرشد اإلنفاق ويزيد إيرادات
ٍ
الدولة ويرفع كفاءة االقتصاد
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معاملة املوظفني

ل��وح��ة خ����ادم احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز-يحفظه اهلل -يف حلظة ال��دع��اء ،وجمالية
هذه اللوحة ودقة تعابريها وبراعة ري�شة الفنان تتجليان؛
فتبهران ك��ل متوقف �أم��ام��ه��ا ،وحتمل رم��زي��ة يف غاية
العمق ،ويف ذات الوقت الو�ضوح يف كون امللك �سلمان كثري
الدعاء للوطن وا�ستقراره و�أمنه وكل اخلري لأبناء �شعبه؛
ولأنه يحمل ر�سالة عظيمة.
وتر�سيخ ًا حلبه لوطنه وجمتمعه؛ فقد خ�ص�ص الفنان
الت�شكيلي ال�سعودي �أح��م��د املغلوث  %20م��ن ري��ع بيع
اللوحات ل�صالح جمعية مكافحة ال�سرطان يف الأح�ساء.
والفنان الت�شكيلي والروائي �أحمد بن عبداهلل املغلوث،
من مواليد مدينة املربز بالأح�ساء عام  1370هــ .حا�صل
على بكالوريو�س تاريخ من جامعة امللك عبدالعزيز،
ودرا�سات خا�صه يف التكنيك اللوين ،والت�صميم .و�شارك
يف �أول معر�ض لفناين اململكة ومعار�ض الأ�سابيع الثقافية
يف ا�ستكهومل وال��دمن��ارك ،وح�صل على  3جوائز .كما
ُعر�ضت �أعماله يف معار�ض اجلائزة الكربى مبوناكو،
ويف معار�ض دولية �أُقيمت بجامعة ال�سربون الفرن�سية،
وجامعة يوتا الأمريكية وميامي وال�صني.
وتوجد لوحاته يف بع�ض املتاحف العاملية ،مثل متحف
"يويو يانغ" بتايبيه ،و"هورايزن" الأم��ري��ك��ي ،واملركز
الثقايف الربيطاين.
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ســاحة نقــاش

دعا إليه اتحاد الصناعات البريطاني
وطبقته كوريا الجنوبية وشركات عالمية

التوظيف األعمى..
مساواة في التعيين
والبقاء لألفضل

إعـداد /د.أحـمـد زكـريا أحـمـد

تعد عملية التوظيف ومعايري اختيار املر�شحني للوظائف
ب�أي منظمة �أو �شركة هي ال�ضمانة احلقيقية لتحقيق
جودة الأداء ،والتناف�سية احلقيقية ،وزيادة الأرباح؛ وال
�سيما بعد �أن تف�شت بع�ض ال�سلبيات كاملحاباة والو�ساطات
التي ت�ؤدي من ناحية �أخرى �إىل قتل روح االبتكار
واحت�ضان املواهب التي تت�سابق ال�شركات العاملية ،مثل
جوجل ،على اقتنائها؛ وبحيث متتلك قدرات ب�شرية
تناف�سية .ومن هنا كان الرتكيز على تطبيق �سيا�سات
"التوظيف الأعمى"-كالتجربة الكورية اجلنوبية-
التي تربز املهارات والكفايات املتميزة ،كبديل مو�ضوعي
لالعتماد على بع�ض املعايري واملوا�صفات ،كجهة احل�صول
على امل�ؤهل ،وجن�س املر�شح ،وغريها.
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التنوع يعزز المساواة بين
المرشحين ويحقق  %19زيادة في
األرباح

احتاد ال�صناعات الربيطاين
فالتوظيف الأعمى ي�ستهدف-ب�شكل كبري�-إخفاء هوية املتقدمني
للتوظيف؛ بهدف احلد من التحيز والتمييز يف التوظيف ب�سبب العمر
واجلن�س والعرق وحتى اخللفية التعليمية؛ حتى يحظى جميع الأفراد
بالفر�صة نف�سها يف التوظيف .وبح�سب �صحيفة "االقت�صادية" ،فقد
بد�أ هذا التوجه من خالل دعوة قدمها احتاد ال�صناعات الربيطاين
لعدم ت�ضمني اال�سم يف ال�سرية الذاتية ،بحيث ال ميكن حتديد
�شخ�صية املتقدم من حيث اللون �أو اجلن�س �أو اخللفية العرقية .وقد
جتاوبت بع�ض ال�شركات الكبرية مع هذه الدعوة وطبقت هذا التوجه
احلديث ،والتي من �ضمنها "بي بي �سي" و"فرجن موين" و"�إن �إت�ش
�إ�س".

جتربة كوريا اجلنوبية

وقد طبقت كوريا اجلنوبية جتربة التوظيف الأعمى منذ العام
2017م ،وذلك بح�سب ما �أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء ،والتي
�أكدت على بدء تطبيق هذا النظام يف  332م�ؤ�س�سة عامة خالل �شهر
يوليو من العام نف�سه مع تو�سيعه �إىل امل�ؤ�س�سات يف �أقاليم الدولة ،وقد
�صرحت-حينئذ-وزارة العمل ب�أنها خ�ص�صت ً
دليل لنظام "التوظيف
الأعمى" .ومبوجب هذا الدليل؛ ف�إن الوزارة تخطط لتوظيف حوايل
� 10آالف موظف �إ�ضايف يف هذه امل�ؤ�س�سات ،دون النظر للخلفيات
التعليمية واحلالة البدنية وغريها .كذلك مبوجب الدلیل ذاته؛ یتم
منع مقدمي الطلبات للوظائف من كتابة �أ�سماء اجلامعات والنتائج
الدرا�سیة وم�سقط الر�أ�س واملوا�صفات اجل�سدیة و�إل�صاق �صور
فوتوغرافیة �أی�ضا ،با�ستثناء الوظائف التي تتطلب م�ستوى معنی من
اخللفیة التعلیمیة والأهلیة واحلالة البدنیة ،مثل وظیفة احلرا�سة.
وتو�ضح "يونهاب" �أنه قد �سبق �أن تعهد الرئی�س "مون" �أثناء حملته
االنتخابیة الرئا�سیة بتطبیق نظام التوظیف الأعمى ب�شكل �إجباري يف
القطاع العام؛ وذلك ل�ضمان املناف�سة العادلة بنی خریجي اجلامعات

،،

تجربة كوريا الجنوبية بدأت
عام 2017م و 3فوائد مهمة لتنويع
التوظيف

املرموقة يف"�سیئول" واجلامعات يف الأقاليم و�أن ینطلقوا من نقطة
بدایة مت�ساویة للمناف�سة-فقط-بقدراتهم دون ت�أثری اخللفیة
الأكادمییة �أو العوامل الأخرى .كما تخطط حكومة كوريا اجلنوبية
لتطبیق هذه الطریقة يف التوظیف يف القطاع اخلا�ص ،حیث تنظر يف
توزیع دلیل التوظیف الأعمى حلوايل � 400شركة ترغب يف توظیف
العمال اجلدد خالل العام ذاته.

ت�سا�ؤل مهم

ويطرح موقع " "Recruiterboxت�سا� ًؤل مه ًما وهو :كيف ميكن
حتقيق التوظيف الأعمى وجعله مو�ضع التنفيذ يف املنظمة؟ وللإجابة
على هذا الت�سا�ؤل جند �أن حلول وعمليات التوظيف اخلا�صة باملنظمة
تهدف �إىل احل�صول على �أكرب قدر من املعلومات حول املر�شحني قدر
الإمكان حتى تتمكن من اتخاذ قرارات توظيف مدرو�سة .وتتمثل
الطرق الب�سيطة لتحقيق هذا النوع من التوظيف يف الآتي :تعيني ع�ضو
متخ�ص�ص �ضمن فريق التوظيف باملنظمة ،و�إخفاء هوية معلومات
كل مر�شح ،و�إن�شاء قالب ي�سمح بتحديد اخلربة العملية لكل �شخ�ص
ومهاراته ودرجته وغريها ذات ال�صلة.

 5ا�سرتاتيجيات

ويف هذا ال�صدد ،يحدد موقع "�أرقام"  5ا�سرتاتيجيات توظيف
لتجنب التحيز عند اختيار مر�شحني للوظيفة ،وهي كالتايل:

 -1توفري تدريب �سنوي عن التحيز الالواعي ملديري التوظيف ،وبحيث
يكون هذا التدريب منتظ ًما؛ فهذا التدريب ي�ساعدهم على فهم متى
ت�ؤثر التحيزات ال�شخ�صية على عملية اختيار املر�شحني.
 -2ت�شكيل جلنة من �أع�ضاء خمتلفني ،يتمتعون باخلربة؛ الختيار
املر�شحني ب�شكل حيادي.
 -3تو�ضيح �أهداف ال�شركة ملوظفي املوارد الب�شرية وااللتزام بها؛
لو�ضعها يف اعتبارهم عند اختيار ه�ؤالء املر�شحني ،وم�ساعدتهم على
فهم املواهب التي حتتاجها ال�شركةً ،
فمثل تهدف �شركة "في�سبوك"
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ســاحة نقــاش

،،

«فيسبوك» تستهدف زيادة
توظيف النساء واألقليات من %43
إلى  %50خالل الخمس سنوات
المقبلة.

مقــــال

5

استــراتيجيــــــات
مهمة لتجنب التحيز في
الـــتوظـيف

�إىل زيادة عدد الن�ساء والأقليات يف فريق عملها من � %43إىل %50
خالل اخلم�س �سنوات املقبلة.
 -4تنوع املديرين التنفيذيني؛ حتى يتم تطبيق ثقافة التنوع ب�شكل جاد
وحقيقي.
 -5مراجعة جداول الرواتب بانتظام؛ للت�أكد من عدم وجود اختالفات
يف رواتب املوظفني بناء على اجلن�س �أو العرق �أو الطبقة االجتماعية
وغريها.

أعضاء مختلفين.

كذلك ي�ضيف "املنتدى العربي لإدارة املوارد الب�شرية"  11طريقة للحد
من التحيز يف التوظيف ،وهي :بناء الوعي حول التحيز ،والتحقق من
اللغة امل�ستخدمة يف الو�صف الوظيفي ،و�إعماء عملية مراجعة ال�سري
الذاتية ،وا�ستخدام-فقط-التقييمات املثبتة ،وتوحيد املقابالت،
واالحرتا�س من التحيز نحو الإعجاب ،وتنفيذ عملية توظيف تعاونية،
واالعرتاف باالنحياز الذاتي ،والتفكري يف �أهداف التنوع/ال�شمولية،
وعدم االعتماد على احلد�س ،والتنويع يف الإعالن عن الوظائف.

تنوع المديرين

تدريب سنوي عن
التحيز الالواعي لمديري
التوظيف.

تشكيل لجنة من

 3فوائد للتنوع

توضيح أهداف المنظمة
لموظفي الموارد
البشرية وااللتزام بها.

التنفيذيين.

فالتنوع هو اال�سرتاتيجية املهمة جدً ا يف احلد ب�شكل كبري
من هذا التحيز وحتقيق عملية توظيف �أعمي؛ ولذلك يربز
"املنتدى"  3فوائد مهمة للتنوع على النحو الآتي:

 -1التنوع ی�ساعد على التوظیف ،ویف�ضل ثلثا املر�شحنی العمل بنی
القوى العاملة املتنوعة؛ فكلما زاد تنوع موظفیك ،كلما زاد تنوع
املر�شحنی الذین �ستجذبهم ،وكلما زاد عدد املواهب.
 -2التنوع یجلب الإبداع؛ فال�شركات ذات القادة الذین یظهرون �سمات
متنوعة هي الأكرث ابتكا ًرا من ال�شركات التي یفتقر قادتها �إىل التنوع.
 -3التنوع �أف�ضل للمح�صلة النهائیة للربح اخلا�ص بك؛ �إذ ت�شری
أرباحا
البحوث �إىل �أن ال�شركات ذات القوى العاملة املتنوعة حتقق � ً
�أعلى بن�سبة  %19من تلك التي لدیها موظفنی موحدین.
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مراجعة جداول
الرواتب بانتظام.

متطلبات تطوير أداء القادة
ً
م�ستقبل.
�إن بناء وتطوير القدرات القياد َّية غاية يف الأهم َّية؛ من �أجل حت�سني فر�ص املناف�سة
وقد �أدركت جمموعة الع�شرين �أهمية احللول الرقمية؛ لتعزيز ا�ستمرارية الأنظمة التعليمية،
وركزت على �أهمية �إعداد ا�سرتاتيجيات لتنمية االقت�صادات احليوية وتعزيز القدرات التنظيمية،
والتي توجب �أن نتعلم كيف ميكننا حلها كنظام؛ من �أجل رفع م�ستوى جودة احلياة للب�شرية.
َّ
واملنظمات حتتاج �إىل العمل على تطوير �أداء قادتها ،وتعزيز قدرات الأفراد
�إال �أن ال��وزارات
العاملني يف جمال املوارد الب�شر َّية .وحتى نتم َّكن من حتقيق تطوير الأداء للقادة؛ فال ب َّد من توافر
عدَّة متطلبات تعترب �ضرور َّية من �أجل التمهيد للمرحلة االنتقال َّية للتطوير ،والتي من املفرت�ض
�أن تكون عمل َّية �إيجاب َّية ،وتغي ًريا نـ ـ ـ ــحو الأف�ضل .ويتطلب تطوير الأداء متكني القادة ،ومتكنهم
من مهارات االت�صال ،والقدرة على الإلهام ،والت�أثري ،والتحفيز ،والقدرة على تو�ضيح الر�ؤية
للعاملني وتوجيههم نحو حتقيقها .كل ذلك يجب �أن يكون �ضمن قدرات عالية من التفكري الناقد
والإبداعي.
�إن تطوير القادة ي�شتمل على  4متطلبات �أ�سا�س َّية ،وهي :الوعي بالذات ،والقدرة على التوا�صل
واالت�صال ،والقابل َّية للتعلم ،والقدرة على الت�أثري.
ولتحقيق هذا التطوير ف�إنه ينبغي العمل على درا�سة احتياجات القادة ،وتوفري الرتتيبات الهيكل َّية
متخ�ص�صني ،واملوارد املال َّية ،والإ�سرتاتيجيات والر�ؤية امل�ستقبل َّية،
لتطوير الأداء ،من توفر خرباء
ِّ
و�إمكان َّية �إقامة �شراكات مع َّ
منظمات رائدة ،و�إعادة �صيانة الهيكل التنظيمي ،وا�ستخدام نظام
ات�صاالت متط ِّور.
�إن تطوير القيادات الإدار َّي��ة يتطلب تطوير �أداء العاملني؛ حيث �إن الأداء املنخف�ض قد يعيق
تطوير �أداء القائد ،ويعيق �إدارة وتنظيم العمل اجلماعي وعمل الفريق ،وتطوير البحوث يف جمال
التطوير املهني ،وتعزيز الروح املعنو َّية وخلق مناخ ودي ،واالعرتاف بالإجناز والتكرمي ،ومتابعة
التطوير املهني وتقدمي التغذية الراجعة الالزمة للقيادات.
وميكن تلبية متطلبات التطوير من خالل ما ميكن اكت�سابه عن طريق التدريب الإلكرتوين،
وتقدمي برامج ت�ساعد القادة على تطوير الوظائف القياد َّية ،ومهارات �إدارة الفريق ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستخدام مناذج تطوير �أداء القادة ،كنموذج البابطني  2020لتطوير �أداء قادة املوارد
الب�شرية با�ستخدام التدريب الإلكرتوين.
ويف �ضوء ما �سبق يتَّ�ضح �أن معرفة املتطلبات وحتديدها خطوة مه َّمة و�أ�سـ ـ ـ ــا�س ـ ـ ـ ـ َّية لتطوير
الأداء؛ �إذ تختلف املتطلبـات من َّ
منظمة �إىل �أخرى ،ومن قـائـد �إىل �آخر .لـذا فـ�إن عمل َّية التطوير
يجـب �أن ت�سـ ـ ـ ــبق درا�سة حالة َّ
املنظمة �أو القائد؛ للوقوف على متطلباته ،والتع ُّرف على املع ِّوقات
التي قد حتول دون تطوير الأداء.

د.أماني أحمد البابطين
دكتوراه ادارة تربوية ،ماجستير في
تكنولوجيا التعليم
جامعة الملك سعود

العدد  - 180ذو القعدة 1442 -هـ

33

34

القعدة1442--هـ
ذوالقعدة
--180ذو
العدد180
العدد
1442هـ

القعدة1442--هـ
ذوالقعدة
--180ذو
العدد180
العدد
1442هـ

35

تــرنــد

ليست مجرد أفكار طريفة بل واقع اعتمدته الشركات العالمية

توجه جديد ..توظيف «الحيوانات»..
تسويق وأرباح كبيرة
فكرة توظيف حيوانات يف وظائف معينة رمبا يعتقد البع�ض �أنها جمرد �أفكار طريفة فقط� ،أو رمبا غري
حقيقية باملرة وجمرد "فربكة" .هذا االعتقاد رمبا ال ينظر �إىل حياة الإدارة والأعمال ب�شكل عميق؛
فتوظيف احليوانات �أ�صبح واق ًعا واعتمدته كربيات ال�شركات يف العامل ك�شركة "هيونداي" على �سيبل
املثال .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن التوظيف مل يقت�صر على حيوان معني ،بل امتد للعديد من احليوانات ،التي
أرباحا كبرية .فالأمر
تقلدت وظيفة مدير الرتفيه� ،أو م�س�ؤول الت�سويق؛ وهو ما جلب لبع�ض هذه ال�شركات � ً
�أعمق مما يت�صور البع�ض منا ،وهو بلغة الإدارة رمبا يكون ميزة تناف�سية� ،أو �أفكا ًرا �إدارية جديدة� ،أو
أرباحا تقاتل من �أجلها� ،أو من �أجل زيادة �إنتاجية موظفيها� ،أو من �أجل بيئة عمل �سعيدة ،وغريها من
� ً
الأهداف اال�سرتاتيجية .فتابعوا التفا�صيل الطريفة واجلادة م ًعا لعملية توظيف حيوانات يف كربيات
ال�شركات وغريها من اجلهات يف هذا التقرير.
إعـداد /د.أحـمـد زكـريا أحـمـد

،،

تزيد التواصل بين الموظفين
وتخفف الضغوط وتجذب الزبائن

القط املدير

�أورد موقع "العربية.نت" �أن �شركة "كات بوك�س" الرومانية ،والتي
تعمل يف جمال الإنرتنت ،قامت بتوظيف قط يدعى "بو�س"-يبلغ
من العمر � 9أ�شهر-كمدير لالت�صاالت بال�شركة .والطريف هو �أن
اختيار "بو�س" جاء بعد عملية توظيف �صارمة ا�ستغرقت ب�ضعة �أ�شهر،
ومن خالل مناف�سة حمتدمة بينه وبني �أكرث من  700مر�شح تقدموا
للوظيفة .ومقابل هذا التعيني؛ يح�صل القط على راتب  200يورو،
يخ�ص�ص ربعه ل�شراء طعام له ،وباقي راتبه يذهب ل�صاحبه .ومت
التوظيف بحيث يكون "بو�س" �صورة الدعاية والرتويج ل�سل�سلة جديدة
من منتجات ال�شركة ،وتطبع �صورته على جميع �صناديق الهدايا التي
تبيعها ال�شركة .كما ي�صبح ال�سمة الرئي�سية املميزة لأفالم ال�شركة
خالل عملية الدعاية والرتويج.

قطط �أبوظبي

وبعد ذلك بعامني قام �أحد الفنادق الفخمة يف �أبوظبي-بح�سب
ما ذكرته �صحيفة -GULF NEWSبتعيني  8قطط يف املكتب
الرئي�سي للفندق املوجود ب�أبوظبي؛ مل�ساعدة املوظفني يف التغلب على
التوتر .وهو ما �أعلنته املجموعة اال�ستثمارية املالكة للفندق بخ�صو�ص
قرار �إ�ضافة القطط الأليفة �إىل القوى العاملة لديها ،وانعكا�سه على
�أداء باقي موظفيها وزيادة �إنتاجيتهم
ويقول نعمة دروي�ش ،الرئي�س التنفيذي وم�ؤ�س�س هذه املجموعة� :أطلقنا
�سيا�سة "قط املكتب" ،حيث ت�شري الدرا�سات �إىل �أن تربية احليوانات
الأليفة يف بيئة املكتب يزيد التوا�صل املكتبي ويخفف ال�ضغوط
الوظيفية و�إجهاد املوظفني ب�شكل كبري ،ونحن ُنعرف كمجموعة حتب
احليوانات الأليفة ونعتربها جز ًءا حيو ًيا من عائلتنا .واليوم تعترب
ال�شركة موط ًنا لـ  8قطط يعملن على �إ�سعاد املوظفني ،كما ميكن
لل�ضيوف الذين يزورون املبنى �أن يلعبوا مع القطط الودودة التي حتب
اللعب مع الب�شر.
وتربر ال�صحيفة توظيف القطط ب�أن �إحدى �شركات تكنولوجيا
املعلومات يف العا�صمة اليابانية طوكيو ،قد ّ
وظفت  9قطط؛ بناء على
طلب موظفيها مل�ساعدتهم على التغلب على الإجهاد .ووفقا لدرا�سة
حديثة �أجرتها م�ؤ�س�سة رعاية وحماية القطط باململكة املتحدة،
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ف�إن �أكرث من  %80من املراهقني يقولون �إن القطط ب�إمكانها تهدئة
�أع�صابهم وحت�سني مزاجهم ما ي�ساعدهم على التخل�ص من التوتر
�أوقات االمتحانات.

املكاف�أة "عظمة"

وننتقل معكم �إىل توظيف الكالب ،فقد بث موقع " CNNبالعربية" �أن
�شركة تطبيق مقاطع الفيديو الق�صرية "� "Vineأعلنت عن توظيف
كلب بني طاقمها الب�شري ،وذلك يف فرع ال�شركة مبدينة نيويورك
الأمريكية .وتقدم ال�شركة للكلب  6وجبات خفيفة يومي ًا ،بالإ�ضافة
�إىل مكاف�أة �سنوية عظمة واحدة.
كما �أو�ضحت ال�شركة �أن من بني �أهم متطلبات الوظيفة الرتحيب
باملوظفني عند قدومهم �إىل العمل ،واحلر�ص على قيامهم بوظائفهم،
وتدريب عدد �آخر من الكالب يف املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل "م�ستوى جيد
من الرائحة" ،واالبتعاد عن م�ضغ �أ�سالك �أجهزة الكمبيوتر� ،أو التبول
على �سجاد املكتب ،و�أن يكون الكلب ظريف ًا؛ لكي يظهر يف عدد من
مقاطع الفيديو التابعة لل�شركة.
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استثمار الموارد الذاتية في
القطاع الحكومي

�إحدى املحاكم الأمريكية لتقليل خوف وتوتر ال�ضحايا من �أطراف
املحاكمات ،وخا�صة الأطفال؛ حتى ي�شعروا بالراحة داخل املحكمة.
كما مت توظيف جمموعة من الكالب ب�أحد �شواطئ كرواتيا كمنقذين
كما مت تعيني كلب �آخر ب�أحد متاجر الأجهزة؛ مل�ساعدة العمالء يف
تو�صيل م�شرتياتهم �إىل "الكا�شري".

"هيونداي"

ويف العام املا�ضي ،ذكر موقع �صحيفة " "A Gazetaالربازيلي
ق�صة توظيف الكلب "توك�سون برامي" الذي حتول بني ع�شية و�ضحاها
من جمرد كلب �ضال �إىل �أحد �أ�شهر بائعي �سيارات "هيونداي"
ال�شهرية بالربازيل ،و�أول كلب يعمل يف ت�سويق ال�سيارات ،وال �سيما
بعد �أن قدمته قناة " "Hyundai Brazil IGالر�سمية للجمهور،
و�أ�صبح له متابعون على مواقع التوا�صل االجتماعي ،وحقق �شهرة
كبرية.
وميتلك "توك�سون برامي" الآن بطاقة تعريف  IDك�أحدث و�أ�شهر
موظف ت�سويق و�سفري العالمة التجارية لل�شركة .جن ًبا �إىل جنب مع
�آخر عملية بيع له ل�سيارة "هيواندي كريتا" لعميل يدعى "جو�ستافو"
وعائلته ،حيث قدم الكلب اعتذا ًرا لهذا العميل بعد �أن تناول طعامه
خالل التفاو�ض على بيع هذه ال�سيارة.
ويلفت موقع "� "Bored Pandaإىل القوا�سم امل�شرتكة بني الكالب
والب�شر يف �شغل الوظائف املختلفة ،كالتدريب ،واحليوية والطاقة .كما
يربز املوقع مناذج متميزة لـ  40كل ًبا ي�شغلون وظائف حقيقية ،والتي
من بينها الكلب "موظف اال�ستقبال" ب�إحدى العيادات البيطرية،
والذي ي�ستقبل املرتددين عليها وحيواناتهم .كذلك توظيف كلب يف
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مدير الرتفيه

وننتقل �إىل وظيفة مدير الرتفيه التي ي�شغلها حيوان "تيوبايوان" �أو
"الألبكة" ،وهو من ف�صيلة "اجلمليات" ومهجن بني حيواين الالما
والألباكا .فقد حظيت �شركة �صينية نا�شئة متخ�ص�صة يف الإنتاج
املرئي باهتمام كبري على و�سائل التوا�صل االجتماعي؛ بعدما
ا�ست�أجرت هذا احليوان الأليف ،وعمره عامان ،ووظفته للرتفيه عن
موظفيها وم�ساعدتهم على اال�سرتخاء وكبح التوتر طوال فرتة العمل.
وقد �أ�صبح "تيو بايوان" جنم ًا على من�صة "تيك توك" ال�شهرية؛ بعد
مقاطع الفيديو اليومية التي يتم ن�شهرها له ،وقد �أعربت ال�شركة عن
�إطالق �صفة مدير ق�سم اال�سرتخاء عليه.

توظيف "احلمار"

ويف �أحيان �أخرى قد يثري توظيف بع�ض احليوانات �ضجة ً
وجدل ،مثلما
�أثارتهما "ا�ستمارة لتوظيف احلمري" ببلدة "�شحتول" و"جورة مهاد"
بك�سروان يف لبنان .فقد �أو�ضح موقع "لبنان � "24أن اال�ستمارة تبني �أنه
ب�سبب عدم توف ّر الإمكانات لفتح الطرقات باجلرافات خالل العا�صفة
الثلجية ،ف�إنّ رئي�س البلدية قرر ا�ستبدال فتح الطرقات بالتن ّقل على
احلمري داخل �أحياء البلدة .وتطلب اال�ستمارة من �صاحب احلمار
الذي يرغب بتوظيف حماره بتعبئة اال�ستمارة.

�أكدت حماور ر�ؤية اململكة  ،2030وكذلك اخلطة التنفيذية لربنامج التحول الوطني على �أهمية
متكني ون�شر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز روح املبادرة القائمة على التجديد واالبتكار ،والعمل على
ا�ستغالل املوارد اال�ستثمارية املتاحة يف اجلهات احلكومية ب�أف�ضل طريقة ممكنة؛ وذلك لتنمية
وتعزيز مواردها املالية من جهة ،وتر�شيد وحتقيق كفاءة الإنفاق العام من جهة �أخرى.
وقد ن�ص نظام �إيرادات الدولة والالئحة املنظمة له لعام 1431هـ ،واملعدل يف عام 1439هـ ،يف
املادة الثامنة منه على" :تُن�ش�أ يف الوحدات احلكومية وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات" .واعتربت
ر�ؤية  2030ذلك املحرك الرئي�سي لتعزيز القدرات الذاتية ،وخلق الرثوة الوطنية ،وامل�ساهمة يف
تنويع اخلدمات املقدمة للمواطنني؛ ُبغية دعم التنمية وحتقيق النمو امل�ستدام.
وميكن �أن تتحقق هذه امل�ستهدفات من خالل ا�ستغالل املحركات املدفوعة باملوارد ،واملحركات
املدفوعة بالكفاءة ،واملحركات املدفوعة باالبتكار والتي ت�ست�سقى روافدها من امل��وارد الب�شرية
والإمكانيات امل�ؤ�س�ساتية ،والأ�صول املتاحة ،عالوة على ت�شجيع االبتكار واجتذاب العقول ذات
الأفكار الإبداعية واخلالقة.
احل�صر-يكن للجهات التعلمية والتدريبية :اال�ستفادة من عوائد انتداب
فعلى �سبيل املثال-ال
ُ
الكوادر التدريبية والتعليمية للجهات ذات العجز يف تخ�ص�صات معينة� ،أو ت�أجري القاعات واملعامل
التدريبية وحقوق ا�ستغالل الربامج الإلكرتونية املدفوعة الثمن .ويف املجال ال�صحي ميكن لوزارة
ال�صحة-مبا لديها من كوارد ب�شرية م�ؤهلة �أو �أجهزة طبية متخ�ص�صة ،بل ون��ادرة وجودها يف
القطاع اخلا�ص-من تعزيز �إيراداتها وحتقيق اكتفائها ذاتيا؛ بتقدمي خدماتها مدفوعة الأجر
للقطاع اخلا�ص� .أما وزارة النقل التي متتلك بيانات ومعلومات عن �أط��وال ال�شوارع الرئي�سية
واجلانبية والطرق الرئي�سية بني امل��دن وداخلها ،و�أجهزة وطواقم هند�سية متطورة ،فيمكنها
بيع هذه املعلومات للمقاولني بد ًال من قيام املقاول بهذه املهمة عند طرح وتر�سية املناق�صات
احلكومية .كما ت�ستطيع الأمانات احل�صول على �إيرادات من خالل بيع املعلومات املتاحة للمنتجني
وامل�ستثمرين عن طبيعة وعدد ونوعية الأن�شطة التجارية واخلدمية املرخ�صة بكل منطقة �سكنية،
كعدد ال�صيدليات ،وم�شروعات التموينات ،والأدوات ال�صحية واملنزلية والتي تتطلب معرفتها
جهود ًا م�ضنية...وغريها.
وحينئذ ت�ستطع �أي جهة حكومية مبا لديها من مميزة ن�سبية �أو وفرة يف مواردها غري امل�ستغلة من
تعزيز �إيراداتها وتغطية جزء من نفقاتها ،كما ميكنها اتخاذ التدابري الالزمة للحد من املخاطر
والتحديات التي قد تواجهها يف حالة تخفي�ض املخ�ص�صات احلكومية لها؛ كي تتمكن من تنفيذ
ر�ؤيتها ،وحتقيق ر�سالتها .فالفر�ص مل تنته ،والإبداع بال حدود وال قيود.

د.عبدالعزيز صوان
عضو هيئة التدريب
بقطاع االقتصاد والميزانية
معهد اإلدارة العامة
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إصدار جديد

المضاعِ فون
ُ
مطلوب رجال :لرحلة حمفوفة باملخاطر� ،أجور زهيدة! برد قار�س! �شهور طويلة من الظالم! خطر
م�ستمر! والعودة ب�أمان غري م�ضمونة! و�سيحظون بالفخر والتقدير يف حال النجاح!!
هكذا ج��ذب مغناطي�س امل��واه��ب و�صاحب "عقلية امل�ضاعف" ،امل�ستك�شف الربيطاين "�إرن�ست
ُنجح رحلته لعبور القارة القطبية اجلنوبية عام 1914م،
�شاكلتون" ،العقول والقدرات التي �سوف ت ِ
والتي �شارك فيها مئات الرجال الذين خا�ضوا تلك التجربة وعادوا "�ساملني" �إىل �أوطانهم.
هكذا هم الأ�شخا�ص "امل�ضاعفون" الذين يرون �أن الذكاء والقدرات تتطور ب�صورة م�ستمرة من
خالل بذل الكثري من اجلهد ،ويناق�ضهم الأ�شخا�ص "املقل�صون" الذين يعتقدون �أن ذكاء الأ�شخا�ص
وقدراتهم ثابتة ،وميكن تلخي�ص منطقهم بعبارة :مهمتي هي التفكري بالنيابة عن اجلميع؛ لأن ال �أحد
يفهم الأمر �أبد ًا! وهذا ما يت�صف به بع�ض القادة الذين يعتقدون �أن مهمتهم �أن يكونوا الأذكى!!
الأ�شخا�ص "امل�ضاعفون" ينظرون �إىل الفر�ص والتحديات املعقدة ،ويفرت�ضون �أن هناك �أذكياء
د.مها شعالن القرني
عضو هيئة التدريب الفرع
النسائي
معهد اإلدارة العامة الرياض

�سيفهمون الو�ضع ويتمكنون من حل امل�شكلة� ،أم��ا "املقل�صون" فين�ش�ؤون �إمرباطورية من امل��وارد
واملواهب غري امل�ستغلة؛ لذا فهم ي�شتهرون بكونهم (قاتلي امل�سريات املهنية) .وهذا ما حدث يل يف
فرتة من فرتات حياتي ،حيث عملت �ضمن فريق لت�أ�سي�س جملة علمية تخت�ص بالتدريب ،وعندما
قابلت فريق العمل وجدتهم (موهوبني ،و�أذكياء ،وجمتهدين) ،ولكن الت�أثري كان حم��دود ًا جد ًا،
القيمة الذاتية منخف�ضة؛ ومن ثم بد�أت الفر�ص يف تقدمي ما منلك من ذكاء ومهارات لإجناز العمل
تتبخر .فتحولنا يف فرتة ق�صرية �إىل �أ�شخا�ص "جيدين" بعد �أن كنا �أ�شخا�ص "جيدين للغاية" ،وال
�أعلم هل حتولت تلك البيئة �إىل مكان للموت �أم ال ،لأن ذلك هو املتوقع!!
بينما جند الأ�شخا�ص "امل�ضاعفون" ي�ستثمرون الذكاء وي�ضاعفونه؛ فيتحول من يعمل معهم من
موظف "جيد للغاية" �إىل موظف "ممتاز" .وهو ما �سي�ضيف املجد والأ�ضواء والتقدير للأطراف
الثالثة (القائد ،واملوظف ،وامل�ؤ�س�سة) وتو�صف هذه البيئات ب�أنها "كيان للنمو والتطور".
كموظف عليك �أن تخترب عقلية القائد الذي تعمل معه ،ف�إن ا�ستخدم ذكاءه لتعزيز ذكاءك وقدراتك
و�أخرج منك �أكرث مما تتوقع ،وتن�صرف من عنده و�أنت ت�شعر ب�أنك الأذكى؛ ف�ست�صبح �أكرث ذكا ًء
وكفاء ًة ومتيز ًا .و�إن كانت عقليته معاك�سة متام ًا؛ ف�أنت جمرد "جوهرة ثمينة" معرو�ضة يف �أحد
معار�ض ُمن�شئي �إمرباطوريات املواهب غري امل�ستغلة!!

كتاب مترجم جديد
لمعهد اإلدارةالعامة عن
قضاياهاوتحدياتها والحلول

إدارة الحوكمة
الــرقمية
التقنية �إحدى �أهم الأدوات التي تر�سم مالمح حا�ضر عاملنا وم�ستقبله؛ وهو ما
ينعك�س على الإدارة مبجاالتها العديدة و�أداء م�ؤ�س�ساتها املختلفة .ويتفق اخلرباء
والأكادمييون على �أن اال�ستفادة من هذه التقنية يعد الفر�صة الذهبية ال�سانحة
لتحقيق حوكمة عامة ر�شيدة ،من خ�لال ما يعرف باحلوكمة الرقمية التي
�ست�سهم-بال �شك-يف حت�سني اخلدمات العامة وحتقيق الت�شاركية بني اجلميع،
�سواء كانوا �أفرادًا �أم م�ؤ�س�سات؛ لالرتقاء مبجتمعاتنا .وانطال ًقا من هذه الأهمية
نقدم لكم كتا ًبا جديد ًا مرتج ًما� ،أ�صدره معهد الإدارة العامة ،ت�أليف" :يو ت�شي
ت�شن" ،وقام برتجمته للعربية د.جعفر بن �أحمد عبدالكرمي العلوان.

بداية ومنوذج

يتكون الكتاب من  10ف�صول ،تقع يف � 356صفحة .ي�ستهله "يو ت�شن" مبو�ضوع
تعريفي �شيق حول "بزوغ احلوكمة الرقمية ،والذي كما يبدو من عنوانه �أنه يركز
على ن�ش�أتها وتطورها ،واللذان ارتكزا على دعم من القدرات احلديثة لتقنية
املعلومات ،كالهواتف والأجهزة الذكية ،ويركز امل�ؤلف على �أحد �أهم التحديات
وهو كيفية قيام املدراء يف القطاع العام يف الوقت الراهن ب�إ�ضافة قيم له من
خالل تطبيق املبادرات اال�سرتاتيجية للحوكمة الرقمية .ويقدم الف�صل الثاين
"منوذجا لإدارة احلوكمة الرقمية" ،با�ستعرا�ض قيمها العامة
من الكتاب
ً
الأ�سا�سية ،وا�سرتاتيجياتها و�سيا�ساتها من منظور املنظمات ،ويقدم املبادئ
التوجيهية الالزمة لإدارة القوى و�أ�صحاب امل�صلحة اخلارجيني ،مع عر�ض
تف�صيلي لثالثة جماالت �إدارية هي :املوارد ،واملخاطر ،والأداء.

فر�ص متاحة

يتناول الف�صل الثالث "الفجوة الرقمية ،وال�شمول الرقمي ،والفر�ص الرقمية"،
باعتبار �أنها متثل م�صدر قلق للباحثني واملمار�سني يف الإدارة العامة؛ ب�سبب
�آثارها على العدالة االجتماعية والتنمية االقت�صادية .في�صف هذه الفجوة،
وي�برز �سيا�سات ال�شمول الرقمي وبراجمه وا�سرتاتيجياته الإداري���ة ،وعالقة
ذلك بالنموذج ال�سابق .ويناق�ش الف�صل الرابع مو�ضوع "احلكومة املفتوحة يف
ع�صر احلوكمة الرقمية" ،من خالل تقدمي ملحة عامة عن مفاهيم هذه احلكومة
منهجا تطبيق ًيا علم ًيا
وق�ضاياها ،واقرتاح ا�سرتاتيجية لتحقيق هدفها ،كما يقدم ً
ً
متكامل لتوجيه امل�سئولني يف القطاع العام؛ كي ي�ستفيدوا من الفر�ص املتاحة
للحكومة املفتوحة عرب الإنرتنت.

املواطن واملعلومات واملعرفة

وننتقل يف الف�صل اخلام�س �إىل "احلوكمة الرقمية املتمحورة حول املواطن"،
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فيعرفها ،ويو�ضح التحديات الإدارية املرتبطة بها ،والتقنيات واال�سرتاتيجيات
ٍ
الإداري���ة ل��زي��ادة حت�سني احلوكمة الرقمية .ثم ي�ستعر�ض الف�صل ال�ساد�س
مو�ضوع "�إدارة املعلومات واملعرفة لأجل احلوكمة الرقمية" ،مبي ًنا املعلومات
واملعرفة كمورد ا�سرتاتيجي ومبادئه ،مع ت�سليط ال�ضوء على �أهمية �إدارة املعرفة
يف القطاع العام و�أبرز مبادئها وعملياتها ،والنقا�ش ب�ش�أن التطورات احلديثة
يف �إن�شاء م�صادر املعلومات واملعرفة واال�ستفادة منها ،مثل البيانات ال�ضخمة،
بالإ�ضافة �إىل ا�سرتاتيجيات عملية يف الإدارة والقيادة.

الأمن الرقمي

ويتطرق "ت�شن" يف الف�صل ال�سابع �إىل مو�ضوع مهم وهو "�إدارة اخل�صو�صية
الرقمية والأم��ن الرقمي" الذي يعد من بني �أيربز مرتكزات التحول الرقمي،
في�شري �إىل املفاهيم والق�ضايا املتعلقة بهما ،ويناق�ش الأطر التنظيمية ومبادئ
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الإداري���ة حلماية اخل�صو�صية الرقمية وت�أمني
املعلومات الرقمية .ويطرح الكتاب يف ف�صله الثامن ق�ضية "�إدارة �أداء تقنيات
املعلومات واالت�صاالت لأجل احلوكمة الرقمية" ،فيربز ماهية وكيفية �أداء تقنيات
املعلومات واالت�صاالت ،و�إدارة املوارد الب�شرية واملالية ،ثم يقرتح ا�سرتاتيجية
لإدارة �أداء مدراء القطاع العام.

القدرات الإدارية واخلال�صة

ويخ�ص�ص الكتاب ف�صله التا�سع للحديث عن "بناء القدرات الإداري��ة لأجل
احلوكمة الرقمية" ،في�صف الكفاءات الأ�سا�سية لها ،واجلهود املبذولة لتطوير
الكفاءات الأ�سا�سية ،واجلهود امل�ستمرة من جانب احلكومات والهيئات املهنية
للتطوير امل�ستمر لهذه الكفاءات .ويختتم "يو ت�شي ت�شن" كتابه بالف�صل العا�شر،
فيجمل "اخلال�صة ،واجتاهات احلوكمة الرقمية ،وا�سرتاتيجياتها" ،فيلخ�ص
الأفكار الرئي�سية ال��واردة يف الكتاب ،وي�ست�شرف اجتاهات احلوكمة الرقمية
خ�لال ف�ترة � 5-3سنوات ال��ق��ادم��ة ،بينما يحدد اجل��زء الأخ�ي�ر م��ن الف�صل
ا�سرتاتيجيات احلوكمة الرقمية يف القرن احلايل؛ مبا يتوافق مع هذه االجتاهات
الرئي�سية.
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األخيرة

التخطيط وأهميته

أ.أميرة الشناوي كيوان
كاتبة وباحثة تربوية  -مصر
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التخطيط هو الو�سيلة الفعالة لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية بال�سرعة الالزمة ويف
االجتاهات املطلوبة؛ بهدف حتقيق و�ضع �أف�ضل للمنظمات ،والتي ت�أخذ بنظام التخطيط لإزالة
الكثري من ال�سلبيات التي تعوق م�سرية تطورها ،ومن �أكرث التعريفات التي قدمت للتخطيط �شيوع ًا يف
امل�ؤلفات الإدارية ذلك الذي قال به "هرني فايول"( :التخطيط هو التنب�ؤ مبا �سيكون عليه امل�ستقبل
مع اال�ستعداد لهذا امل�ستقبل).
وميكن التمييز يف ن�شاط املنظمات ب�ش�أن التخطيط بني � 3أمور هي :درا�سة احلا�ضر وحتليله ،والتوقع
�أو التنب�ؤ بالتطورات املحتملة ،وحت�ضري الربامج �أو اخلطط.
�إن �أي قرار �إداري-بغ�ض النظر عن مو�ضوعه-يتطلب بال�ضرورة �أن ي�سبقه العلم بالوقائع وحتليلها
على نحو �سليم ،و�إذا كان ذلك ي�صدق بالن�سبة للقرارات الفردية الإدارية ف�إنه ي�صدق من باب �أوىل
بالن�سبة للخطة العامة ،وما تت�ضمنه من �أن�شطة متنوعة .والأخطاء التي يقع فيها الن�شاط الإداري؛
ترجع يف �أغلب احلاالت �إىل �أن املنظمة مل ُتط بالواقع على حقيقته.
وبالن�سبة للو�سائل التي حت�صل عن طريقها املنظمات على املعلومات املتنوعة التي تلزم لن�شاطها ،ف�إنه
ميكن التمييز بني عدد من امل�صادر .فهناك االت�صال ال�شخ�صي بني امل�سئول �أو ر�ؤ�ساء الإدارات و�سائر
من يلتقون بهم خالل عملهم اليومي ،غري �أنه مهما كانت �أهمية هذه املعلومات ف�إنها ال تكفي بالطبع
لتو�ضيح ال�صورة ،خا�صة الكثري يدلون مبعلومات تخدم م�صاحلهم وتربر الطريقة التي يرغبون يف
اقناع الإدارة العامة للمنظمة باتخاذها ،ومن ثم ف�إنهم مييلون بال�ضرورة عن ق�صد �أو بغري ق�صد
�إىل حذف �أية معلومات من �ش�أنها �أال تخدم وجهات نظرهم ومطالبهم؛ ولذا يتعني على �صانع ومتخذ
القرار ال�سعي للح�صول على املعلومات والإملام بالواقع من م�صادره املبا�شرة.
كذلك حتر�ص املنظمات على متابعة ما يطر�أ من تغريات ور�صد �أي��ة تفاعالت عن طريق �إدارة
الإح�صاء ،وبع�ض املنظمات ال تكتفي مبا حت�صل عليه من معلومات واح�صاءات بجهودها الذاتية،
�إمنا تعتمد �أحيان ًا على تكليف بع�ض املكاتب وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ببع�ض الدرا�سات حل�سابها ،وخا�صة
يف هذه املجاالت التي تتطلب درجة عالية من التخ�ص�ص العلمي �أو الفني .كما يواكب ذلك �أي�ض ًا
�إجراء ا�ستطالع للر�أي العام؛ لتقدمي ولتقييم ردود فعله جتاه خطط املنظمة وتطلعاتها.
�إن مالحظة وحتليل الوقائع ال يكون لها مغزى �أو جدوى �إال بالقدر الذي ي�سهم به هذا التحليل يف �إنارة
وك�شف امل�ستقبل القريب منه والبعيد .فاملنظمة ال ميكنها �أن تت�صرف على وجه �سليم؛ من غري توقع
ملا �سي�سفر عنه امل�ستقبل ،وحماولة ت�صور التطورات املحتملة يف الو�سط الذي تديره.
وقد �أ�صبح من ال�شائع �أال تك�شف املنظمات ب�صورة متزايدة بح�ساب وتقدير املهام التي �ستقوم بها
خالل � 5أو � 10أو  20عام ًا ،والنتائج التي ميكن �أن ترتتب على ذلك؛ وما ي�ستتبعه كل ذلك من تعديل
الهيكل و�أ�ساليب العمل والإدارة.
ال �شك يف �أن جمع املعلومات �سواء تعلقت باملا�ضي �أو احلا�ضر �أو امل�ستقبل القريب �أو البعيد له فائدته
وجدواه بالن�سبة للمنظمات؛ بقدر ما يتيح لها اتخاذ القرارات الدورية ومعرفتها �أف�ضل طريقة للعمل،
لكن جمرد الإملام باحلا�ضر وتوقع امل�ستقبل ال يكفي لوجود خطة؛ �إمنا ينبغي للمنظمة �أن ت�سعى خللق
التنا�سق واالن�سجام بني الأهداف والو�سائل .فالتخطيط ال يتحقق عندما يقت�صر عمل الإدارة على
التوقع ال�سلبي لتطور �سري الأحداث ومتابعتها ،بل �إن التخطيط ال�سليم ي�ستند �إىل جمع املعلومات عن
املا�ضي واحلا�ضر والتنب�ؤ بامل�ستقبل ،ومقارنة ذلك مع الآمال والتطلعات.
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