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مـقــــــال

البيانات الضخمة..
وتنمية المعرفة
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مـقــــــال

التقنين في القضاء
السعودي

مراسالت التحرير :توجه المراسالت إلى رئيس التحرير
أو إلى إدارة االتصال المؤسسي
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51

مـقــــــال

توطين المعرفة في
منظمات المستقبل
للمعلومات

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 :

بالصور ...المملكة تحتفل
بيومها الوطني 91
احتفلت اململكة وال�شعب ال�سعودي ،يوم اخلمي�س � 23سبتمرب 2021م باليوم الوطني ال�سعودي الـ ،91حيث اكت�ست
ال�شوارع وامليادين ،واملواقع العامة واملباين احلكومية واخلا�صة باللون الأخ�ضر �ضمن م�شاركتها يف هذه املنا�سبة التي
ت�أتي حتت �شعار "هي لنا دار" ،و�أقامت العديد من اجلهات احلكومية واخلا�صة فعاليات متنوعة يف خمتلف املجاالت
الثقافية والرتفيهية والريا�ضية يف كافة املناطق �شهدت ح�ضور ًا وا�سع ًا.
وتنوعت العديد من الفعاليات الوطنية ما بني عرو�ض الطائرات اجلوية ،والألعاب النارية ،وم�شاركات الفنانني
والفنانات الت�شكيليني بالعديد من الر�سومات اجلدارية التي حتكي ق�ص�ص العز والنماء لل�سعودية� ،إ�ضافة لتقدمي
العر�ضة ال�سعودية ال�شهرية.

6
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مشاركة

هي لنا دا ُر
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هلل َد ّرك حقا يا موحدها

معهد اإلدارة العامة

طابت بك الأر�ض واجلريان والدار

الفرع النسائي بالرياض

يف عامها الواحد والت�سعني مكتمل
ال دون عايل جبال طويق �أ�شبار
فليحفظ اهلل حامي الدار وحدتنا
ٌ
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ال ف َ
ري اجليلِ " �أطلقَها
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عزٌ
وفخر و�إ�شراقٌ و�إعما ُر
ٌ
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انفوجرافيك

 9نصــــائح

للتعامل مع الفشل
بنجـــــــاح..

الجميع معرض لإلخفاق ،مهني ًا أو أكاديمي ًا أو حتى عاطفي ًا ،لكن طريقة التعامل مع
الفشل تختلف من شخص آلخر ،ومن أهم طرق التعامل مع الفشل وتحويلـــه لنجاح،
هناك  9نقاط مهمة:

مقــــال

المصغر:
التدريب اإللكتروني ُ
تنمية إدارية ُمركزة
كثري منا يعاين من �ضيق الوقت ،وخا�صة يف حالة وجود ق�صور وا�ضح يف معارف �أو مهارات ُمددة ،فال جمال حينئذ
للجوء �إىل �أحد املراجع الكاملة �أو الربامج التدريبية ذات املدة الزمنية الطويلة ،ولكن يف هذه احلالة نحتاج �إىل مدرب
خ�صو�صي لتح�صيل املعرفة �أو املهارة املطلوبة بال�ضبط.
ويف ظل ع�صر و�سائل التوا�صل االجتماعي التي احتلت جز ًءا كب ًريا من وقتنا؛ �صار لدينا توجه عام نحو التعلم ال�سريع؛
فلم يُعد مبقدورنا اجللو�س لفرتات طويلة للتعلم واكت�ساب خربات جديدة عرب �أي و�سيلة كانت .وهنا يظهر الدور الإيجابي
يف التعامل مع هذا النمط من الكوادر الب�شرية عن طريق تلبية احتياجاتهم وتطويرهم عرب منط التدريب الإلكرتوين
املُ�صغر.

حالة تدريبية
اعط نفسك الحق أن تفشل

ون�ستطيع �أن نتعرف على ذلك النمط من خالل احلالة التالية:
اكت�شف مدير �إدارة االت�صاالت الإدارية بجهة ما �أن عددًا من موظفي الإدارة لديهم ق�صور يف كيفية �إر�سال بريد �إلكرتوين

اعترف بالفشل عند حدوثه
اسمح لنفسك أن تحزن عند شعورك بالخسارة
استغل الغضب
ّ
ذكر نفسك بنجاحاتك

ملجموعة ُمددة من الأع�ضاء بالإدارات الأخرى .وهنا يظهر احلل املثايل ال�سريع لهذه امل�شكلةً ،
فعو�ضا عن �أن يقرر عقد
دورة تدريبية �أو يوجه املوظفني حل�ضور برنامج تدريبي كامل–�سواء �أكان وجهًا لوجه �أو �إلكرتونيًّا–عن برنامج املرا�سالت
املُتبع لديهم؛ قرر املدير �أن يدربهم فقط على مهارة �إن�شاء جمموعة من الأع�ضاء وكيفية الإر�سال لهم ،على �سبيل املثال
عرب �إر�سال مقطع فيديو ي�شرح ذلك� ،أو �إنفوجرافيك يو�ضح تلك اخلطوات.
فالهدف الأ�سا�سي من التدريب املُ�صغر هو جتزئة املعارف واملهارات املراد �إك�سابها على هيئة قطع مُ�صغرة؛ لت�شجيع
امل�ستهدفني نحوه و�سرعة الت�أثري فيهم ،وهنا ي�أتي ال�س�ؤال :ما �شكل التدريب املُ�صغر؟  ...ولهذا النمط �أمثلة كثرية

الحسين أحمد عبد اللطيف
محاضر تقنيات تدريب
بمركز التدريب عن ُبعد
معهد اإلدارة العامة بالرياض

وعديدة ،منها ما هو (ن�ص ال يزيد عن �صفحة� ،صورة� ،إنفوجرافيك ،مقطع �صوتي �صغري ال يتجاوز  6دقائق ،مقطع
فيديو �صغري ال يتجاوز  6دقائق ،وغريها) .وبالن�سبة للحجم واملدة الزمنية فهما غري ثابتني ويختلفان من فئة لأخرى،
والدرا�سات يف هذا املجال ت�أتي بجديد كل يوم ،والغالبية العظمى منها اجتمعت على املعادلة القائلة:
كلما قل حجم املعرفة واملهارة املطلوب �إك�سابها؛ زاد م�ستوى الت�أثري وحتقيق الهدف املن�شود

انظر للفشل على أنه تجربة تثريك

ويط ِلق كثري ممن ميتهنون القطاع التدريبي على هذا النمط من التدريب "كب�سوالت تدريبية مُركزة" .و�أق��رب مثال
لتطبيق التدريب الإلكرتوين املُ�صغر "من�صة �إثرائي" عرب ق�سم الإ�ضاءات الإثرائية ،حتديدًا بالق�سم الفرعي "مفاهيم

ّ
دشن بداية جديدة وقوية

�إدارية وتوجهات حديثة" الذي �أ�سهم ب�شكل كبري يف �إي�صال كثري من املعارف واملهارات لعدد ال ح�صر له من الفئات على
م�ستوى الوطن العربي.

خالط األشخاص الناجحين
ابتعد عن األشخاص السلبيين

10
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تقـــريــر

يمثل استراتيجية وطنية لتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية
محليا وعالمي ًا
ً

ولي العهد ُيطلق برنامج «تنمية القدرات
البشرية» أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
�أطلق �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء رئي�س جلنة برنامج تنمية القدرات
الب�شرية ،برنامج تنمية القدرات الب�شرية� ،أح��د برامج حتقيق ر�ؤية
اململكة العربية ال�سعودية 2030م ،وال��ذي ميثل ا�سرتاتيجية وطنية
ت�ستهدف تعزيز تناف�سية ال�ق��درات الب�شرية الوطنية حمل ًيا وعامل ًيا،
باغتنام الفر�ص الواعدة الناجتة عن االحتياجات املُتجددة واملُت�سارعة.
وقال �سمو ويل العهد ":ميثل برنامج تنمية القدرات الب�شرية� ،أحد برامج
حتقيق ر�ؤية اململكة 2030م ،ا�سرتاتيجية وطنية ت�ستهدف تعزيز تناف�سية
القدرات الب�شرية الوطنية حمل ًيا وعامل ًيا .ليكون املواطن م�ستعد ًا ل�سوق
العمل احل��ايل وامل�ستقبلي بقدرات وطموح يناف�س العامل .وذل��ك من
خالل :تعزيز القيم ،وتطوير املهارات الأ�سا�سية ومهارات امل�ستقبل،
وتنمية املعرفة ".
و�أ�ضاف �سموه ":ولثقتي بقدرات كل مواطن ،فقد مت تطوير هذا الربنامج
ليلبي احتياجات وطموح جميع �شرائح املجتمع ،من خالل تطوير رحلة
تنمية القدرات الب�شرية بداية من مرحلة الطفولة ،مرور ًا باجلامعات
والكليات واملعاهد التقنية واملهنية ،و�صو ًال �إىل �سوق العمل ،بهدف �إعداد
مواطن طموح ميتلك املهارات واملعرفة ،ويواكب املتغريات املتجددة ل�سوق
العمل؛ مما ي�سهم يف بناء اقت�صاد متني قائم على املهارات واملعرفة
و�أ�سا�سه ر�أ�س املال الب�شري ".
وتابع �سمو ويل العهد ":وتت�ضمن خطة الربنامج ُ 89م�ب��ادرة؛ بهدف
حتقيق  16هد ًفا ا�سرتاتيج ًيا من �أهداف ر�ؤية اململكة 2030م ،وت�شتمل
ا�سرتاتيجية الربنامج ثالث ركائز رئي�سية وهي تطوير �أ�سا�س تعليمي
متني وم��رن للجميع ،والإع��داد ل�سوق العمل امل�ستقبلي حملي ًا وعاملي ًا،
و�إتاحة فر�ص التعلم مدى احلياة ".
وت�شمل مبادرات الربنامج املوزعة على الثالث ركائز مبادرة تعزيز
التو�سع يف ريا�ض الأطفال التي �ست�سهم يف تنمية قدرات الأطفال منذ
�سن مبكرة� ،إ�ضافة �إىل تنمية مهاراتهم ال�شخ�صية ،ومبادرة التوجيه
والإر�شاد املهني للطالب لاللتحاق ب�سوق العمل؛ والتي تهدف �إىل متكني
الطالب من حتديد توجهاتهم املهنية من خ�لال تزويدهم باملعرفة
واملهارات لر�سم خطة التنمية ال�شخ�صية اخلا�صة بهم ،والتي �سيكون لها
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�أثر يف �إعدادهم ل�سوق العمل امل�ستقبلي حملي ًا وعاملي ًا ،بالإ�ضافة �إىل عدد
من املبادرات التي تهدف �إىل تطوير وت�أهيل املهارات من خالل امل�ساهمة
يف �إتاحة فر�ص التعلم مدى احلياة لزيادة معدالت التوظيف للمواطنني
ومتكني املبدعني ورواد الأعمال من �أجل بناء مواطن ميتلك القدرات
واملهارات الالزمة ل�سوق العمل احلايل وامل�ستقبلي حملي ًا وعاملي ًا.
ويركز برنامج تنمية القدرات الب�شرية على �إع��داد وت�أهيل القدرات
الب�شرية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتطوير منظومة تنمية القدرات
الب�شرية منذ مرحلة الطفولة املبكرة �إىل التعلم مدى احلياة ،وتطوير
خم��رج��ات التعليم مل��واءم�ت�ه��ا م��ع اح�ت�ي��اج��ات � �س��وق ال�ع�م��ل احل��ايل
وامل�ستقبلي ،وتوطني الوظائف عالية املهارات من خالل ت�أهيل وتدريب
املواطنني� ،إ�ضافة �إىل تفعيل �أكرب لل�شراكة مع القطاعني اخلا�ص وغري
الربحي ،حيث ي�سعى الربنامج يف هذه اجلوانب �إىل حتقيق م�ستهدفات
عدة ،من بينها زيادة فر�ص االلتحاق بريا�ض الأطفال من � %23إىل ،%90
ودخول جامعتني �سعوديتني �ضمن �أف�ضل  100جامعة يف العامل بحلول
عام 2030م مبا يعزز مكانة اململكة عاملي ًا.
وتعك�س ا�سرتاتيجية برنامج تنمية القدرات الب�شرية ،حر�ص حكومة
خادم احلرمني ال�شريفني ،حفظه اهلل ،على �إع��داد املواطن من خالل
حم��اور ا�سرتاتيجية ع��دة� ،أهمها :تنمية ال�شغف باملعرفة واالع�ت��زاز
بالقيم ،والنجاح يف العمل والريادة واملناف�سة حمل ًيا وعامل ًيا ،والتطوير
امل�ستمر للمهارات وتنمية القدرات.
ويعزز الربنامج من خالل مبادراته تنمية مهارات امل�ستقبل مبا يف ذلك
مهارات القرن احلادي والع�شرين ،مثل مهارات التفكري الإبداعي وحتليل
البيانات بالإ�ضافة �إىل تطوير املهارات االجتماعية والعاطفية؛ مما يعزز
تناف�سية املواطنني ويحقق متطلبات الثورة ال�صناعية الرابعة.
اجلدير بالذكر �أن مبادرات برنامج تنمية القدرات الب�شرية توفر كث ًريا
من الفر�ص التي تفتح الأبواب لبناء قدرات وطنية مناف�سة ترتكز على
�أ�سا�س تعليمي متني ،كما ت�سهم يف تعزيز القيم امل�ستهدفة منذ �سن
مبكرة مثل قيم الو�سطية والت�سامح ،والعزمية واملثابرة ،واالن�ضباط
والإتقان ،مبا يحقق قيم املواطنة العاملية ويعزز من تناف�سية وقدرات
املواطن ال�سعودي.
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دراســة

هدفت لرصد اإلجراءات المتخذة وتوافقها مع منظمة
الصحة العالمية والتجارب اإلقليمية والدولية

دراســـة لمعهد اإلدارة العـــامة
توصي بتدريب الكوادر الطبيةودعـــم
الصنــاعات الــوطنية لمواجهة األوبئة
والجوائح
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�أج��رى فريق من املخت�صني مبعهد الإدارة العامة درا�سة
بعنوان" :الإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية للمملكة
العربية ال�سعودية للتعامل م��ع ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد
 ." coved-19وقد ا�ستهدفت الدرا�سة ر�صد �أهم هذه
الإج� ��راءات وال�سيا�سات املتخذة ،وحتديد م��دى توافقها
مع ال�سيا�سات التي �أو�صت بها منظمة ال�صحة العاملية،
ومقارنتها مبجموعة م��ن ال�ت�ج��ارب الإقليمية وال��دول�ي��ة،
ً
م�ستقبل للتعامل مع
وتطوير �إط��ار عام ميكن ا�ستخدامه
الأوبئة واجلوائح املماثلة.
ت�أتي هذه الدرا�سة انطال ًقا من دور املعهد كم�ؤ�س�سة رائدة يف
دعم التنمية الإدارية تتخذ من املبادرة و�سرعة اال�ستجابة
واالب �ت �ك��ار منهج عمل مي� ٍ�ك��ن حكومة اململكة م��ن حتقيق
�أهدافها ،وانطال ًقا من خطة �أعدها ونفذها املعهد منذ
انطالق جائحة كورونا ،وخ�لال مراحلها املتتابعة ،وحتى
الآن ،ارتكزت على توظيف كافة �إمكاناته وقدراته و�أن�شطته،
وال �سيما البحثية منها؛ لدرا�سة ه��ذه اجلائحة ،ور�صد
�آثارها ،وكيفية التعامل معها ،و�إبداء املقرتحات ب�ش�أنها.
وقد �أو�صت الدرا�سة بتطبيق الإط��ار العام ال��ذي اقرتحته
يف اململكة للتعامل مع الأوب�ئ��ة واجل��وائ��ح املماثلة ،والنظر
يف �إج ��راء درا� �س��ة تُعنى بتحديد االخت�صا�صات واملهام
للجهات املتعاملة مع اجلوائح والكوارث ال�صحية يف اململكة،
ومتكني القيادات والعنا�صر ال�شابة التي �شاركت يف �إدارة
اجلائحة ،وا�ستكمال ما مت بنا�ؤه من بنية حتتية تكنولوجية
للتحول الرقمي يف قطاع ال�صحة ،ودعم ال�صناعة الوطنية
يف القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص ل�صناعة �أدوات احلماية
ال�شخ�صية ومكافحة العدوى ،و�إجراء املزيد من الدرا�سات
امليدانية والتطبيقية واخلا�صة بالكوارث واجلوائح ال�صحية
واال�ستفادة من تو�صياتها ،واال�ستمرار يف تدريب وحت�ضري
الكوادر الطبية وال�صحية يف اململكة �سواء ال�سعوديني �أو غري
ال�سعوديني ،ورفع كفاءة وفاعلية مركز التطوع ال�صحي التابع
لوزارة ال�صحة ،والتو�سع يف التعاون مع املنظمات ال�صحية
الدولية ومنها منظمة ال�صحة العاملية.
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متعة العمل

نحو بيئة عمل جاذبة للمواهب الجديدة

المرح ومتعة العمل أقصر طريق
للثقة واإلبداع
"متعة العمل" ،هدف �إيجابي ت�سعى لتحقيقه الكثري من امل�ؤ�س�سات املعا�صرة ،وال �سيما يف الدول املتقدمة التي
تدرك متا ًما مدى انعكا�سه على كفاءة وفعالية الأداء .ويرى خرباء ومتخ�ص�صون �أن "املرح" هو �أق�صر الطرق
لتحقيق هذا الهدف؛ و�أن هذه املتعة ت�ضفي طاقة وحيوية يف مكان العمل ،وحتافظ على املوظفني ،وجتعل
ريا على تفاعلهم.
هذه امل�ؤ�س�سات "جاذبة" للمواهب اجلديدة ،ولي�ست "طاردة" ملن�سوبيها ،وت�ساعد كث ً
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املتعة يف "تويرت"
ت�سعى "تويرت" �إىل �إ�شاعة جو من املرح واملتعة بني موظفيها-بح�سب
موقع "�أكادميية ح�سوب"-من خالل تنظيم الكثري من الفعاليات
والإجراءات والتي منها:
• يعقدون اجتماعات على الأ�سطح؛ لتبقى االجتماعات �شيقة.
•يح�صل املوظفون على وجبات جمانية ي�ستلمونها يف املكتب.
•يقدمون �إجازات غري حمدودة لبع�ض املوظفني.
درو�سا "لليوغا" يف منت�صف اليوم.
•يقدمون ً
�أفكار للمرح وفوائده
بالإ�ضافة لذلك هناك العديد من الأفكار املمتعة واملرحة ،مثل تنظيم
م�سابقات ،وت�شجيع املوظفني على تناول الغداء يف جمموعة ،واخلروج
من املكاتب حل�ضور بع�ض الأحداث كتناول م�شروبات ،واالحتفال
بالإجنازات ،والألعاب لتحية املوظفني اجلدد .وتربز �صحيفة
"االقت�صادية" �أنه وفقًا لـ"�أدريان جو�ستيك" و"�سكوت كري�ستوفر"
اللذان قاما بت�أليف كتاب "ت�أثري املرح :ما الذي يدفعنا للمرح؟" فقد
�أو�ضحت الكثري من الأبحاث يف هذا املجال �أنه عندما يبتهج ر�ؤ�ساء
العمل ويخلقون ج ًوا من املرح يف مكان العمل ،ي�ؤدي ذلك بالت�أكيد �إىل
زيادة م�ستوى الثقة بني الرئي�س وموظفيه ،كما ينمي الإبداع والتوا�صل،
ويقلل من معدل ترك املوظفني العمل؛ ويرفع الروح املعنوية ،ويحقق
�أرباحا �أكرب .كذلك يو�ضحان � ً
أي�ضا �أن املديرين الذين دربوا �أنف�سهم
مرحا؛ يتوا�صلون ب�شكل �أكرث فاعلية ،كما �أنهم من
ليكونوا �أكرث ً
�أف�ضل م�س�ؤويل املبيعات ،ويتميز موظفوهم بالفاعلية ،ويحققون من
املكا�سب �أكرث مما يحققه نظرا�ؤهم يف املجال نف�سه.
اليوم العاملي للمرح يف العمل
وللت�أكيد على �أهمية اال�ستمتاع خالل �ساعات العمل ،ودور ذلك يف
زيادة الإنتاجية وال�شعور بالر�ضا الوظيفي؛ ي�شري موقع "النجاح" �إىل
�أن العامل يحتفل �سنو ًيا باليوم العاملي للمرح يف العمل بوم  1ني�سان/
�أبريل من كل عام.
فاملتعة واملرح مطلب جميع العاملني ،ف�إن ا�ستطعنا التوازن بني حب
العمل واحرتامه وااللتزام به وبني �إ�شاعة اجلو اللطيف والدعابة
والب�سمة يف بيئة العمل؛ �سن�صل عندها �إىل النجاح الذاتي واملهني.
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دراســـات

،،

عرض البيانات يعكس عدم

اهتمام بأهمية مراكز المعلومات

الموارد البشرية الوطنية

في دعم القرار

واالستفادة من التجارب الدولية

�إ�ضافات مهمة

لال�ستثمار يف املعلومات .كذلك ات�ضح توافر  4حم��اور لذكاء

من خالل املقابالت التي �أجراها الباحث مع م�س�ؤولني يف خمتلف

الأعمال يف هذه ال��وزارات ،وهي :م�صادر البيانات ،وتكاملها،

هذه الوزارات؛ ا�ستحدثت الدرا�سة تعريفًا ً
�شامل لذكاء الأعمال

وحتليلها ،وعر�ضها ،بينما مل يتوافر حمور تخزين البيانات .كما

أمنوذجا يو�ضح تدفق البيانات
يتكون من � 3أج��زاء ،و�أ�ضافت �
ً

ظهر �أن الدعم املعلوماتي يرتكز يف حمور عر�ض البيانات؛ مما

ومراحل ذكاء الأعمال كنظام معلومات ،بالإ�ضافة �إىل �أمنوذج

يعك�س عدم �إدراك القائمني على مراكز املعلومات جزئ ًيا �أهميتها

يو�ضح عالقة مراكز املعلومات كمتغري و�سيط بني �إدارة تقنية

ً
تداخل
يف دع��م �أ�صحاب ال�ق��رار معلومات ًيا .و�أثبتت النتائج

املعلومات وامل�ستفيدين غري التقنيني.

وا�ضحا فيما يتعلق بتبعية نظام ذك��اء الأع�م��ال ،وع��دم حتديد
ً

مفاج�أة

ينعكس على جودة اتخاذ القرارات ومعدالت تنافسية وربحية متميزة

الدعم المعلوماتي لذكاء األعمال
في الوزارات السعودية
�إدارة املعلومات واال�ستثمار فيها عرب مراكز املعلومات ذات النظم الذكية ،وال �سيما ذكاء الأعمال الذي يدعم متخذي
القرارات؛ اجتاه ع�صري يهب امل�ؤ�س�سات املختلفة قوة ومكانة متميزة وعوائد ربحية كبرية يف �سوق املناف�سة .فذكاء
الأعمال يتميز بقدرته على حتويل كميات هائلة من البيانات املتنوعة �إىل معلومات ذات جودة عالية؛ مما ينعك�س
�إيجاب ًا على جودة القرارات .ويف �ضوء امل�ستوى التقني املتطور والبنية التحتية القوية للمملكة العربية ال�سعودية؛
باتت م�ؤ�س�ساتنا الوطنية ،بخا�صة الوزارات ال�سعودية مطالبة باالعتماد على هذه املراكز؛ حتى ت�ستطيع الت�أقلم مع
ر�ؤية اململكة  2030وحتقيق م�ستهدفاتها بكفاءة وفاعلية ،و�أ�ضحى جناحها يف ذلك مرهون بامتالكها مراكز معلوماتية
ذكية كمنتج نهائي لذكاء الأعمال .وهو املو�ضوع املهم الذي يطرحه د.حممد بن عاي�ض القرين ،يف درا�سته املن�شورة
ؤخرا عن معهد الإدارة العامة.
مبجلة "الإدارة العامة" يف عددها الذي �صدر م� ً
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،،

الجودة تتطلب تأهيل

اجلهة امل�س�ؤولة عن تقدمي اخلدمات املعلوماتية ب�شكل وا�ضح.

ت�ؤكد الدرا�سة �أن املعلومات �أ�صبحت من �أه��م الأ� �ص��ول غري

ت�أهيل وتفعيل

امللمو�سة ذات القيمة املادية يف املنظمات؛ نظ ًرا للتطور ال�سريع

يف �ضوء هذه النتائج تو�صي الدرا�سة بالآتي :الرتكيز على مرحلة

يف �صناعة املعلومات ،والتطورات الراهنة على امل�ستويني املحلي

تخزين البيانات يف م�ستودعات ذك��اء الأع �م��ال و�إن���ش��اء بنية

والعاملي ،والتزايد امل�ستمر يف تدفق املعلومات؛ وهو ما يو�ضح

معلوماتية حتتية لبناء �أنظمة معلوماتية ذكية تتميز بال�سرعة

�أهمية �إن�شاء مراكز للمعلومات ودع��م ال�ق��رار .وم��ن اجلدير

والدقة يف دعم واتخاذ القرار ،وتعزيز دور مراكز املعلومات

بالذكر �أن هذا املفهوم قد ظهر يف بداية الثمانينيات امليالدية

وه��ذه الأنظمة ،و�أهمية �إدراك دور الدعم املعلوماتي لذكاء

من القرن املا�ضي .ورمبا قد يتفاج�أ البع�ض �إذا علموا-بح�سب

الأعمال ،وتفعيل دور مراكز املعلومات باملنظمات واال�ستفادة

الباحث�-أن م�صطلح ذكاء الأعمال لي�س وليد هذا الع�صر ،و�إمنا

املثلى من �أنظمة ذك��اء الأع�م��ال ،وت�أهيل امل��وارد الب�شرية عرب

كان �أول ظهور له عام 1864م.

ا�ستحداث برامج �أكادميية يف علم املعلومات لتوفري خريجني

 4مقابل 1

وطنيني ع�صريني ،و��ض��رورة اال�ستفادة من التجارب الدولية

وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج ،والتي من �أبرزها:

و�أف�ضل املمار�سات ملراكز املعلومات ودعم القرار ،وتقنني تبعية

وجود مراكز معلومات يف جميع الوزارات ال�سعودية ،وتوافر نظم

نظام ذكاء الأعمال جلهة وحيدة م�س�ؤولة عن تقدمي اخلدمات

ذكاء الأعمال فيها؛ وهو ما يعد م�ؤ�ش ًرا �إيجاب ًيا لتوجه القيادات

املعلوماتية.
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تقـــريــر

""نيكاي"الياباني يشيد باإلدارة الناجحة والفعالة للجائحة

َ
عـربيا
المملكة الثانية عـالمي ًا واألولـى
أوسطيا في التعافي من كورونا
وشرق
ً
بالتزامن مع احتفاالت اململكة العربية ال�سعودية ومواطنيها وحمبيها بعيدها الوطني الـ-91وطب ًقا ملا �أعلنه م�ؤ�شر
«نيكاي  »NIKKIEالياباين-فقد حققت اململكة �إجنا ًزا جديد ًا؛ فقد احتلت املركز الثاين عامل ًيا ،والأول على
امل�ستويني العربي وال�شرق �أو�سطي يف التعايف من كورونا (كوفيد .)19-ويج�سد هذا الإجناز تفرد قيادتنا الر�شيدة-
يحفظها اهلل-وجناحها الكبري وم�ؤ�س�ساتنا يف �إدارة هذه الأزمة العاملية على �صعيدنا الوطني بكفاءة وفعالية ،مقارنة
بباقي مناطق ودول العامل واملنطقتني العربية وال�شرق الأو�سط.
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ح�سابات "نيكاي"
وبح�سب املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�شر؛ ف�إن املعدل الذي ح�صلت عليه كل
دولة على م�ستوى العامل يحت�سب بني الدرجتني  ،90-0وهو عبارة عن
جمموع  3معايري �أو فئات رئي�سية يتكون منها املقيا�س ،والتي تت�ضمن
م ًعا  9فئات فرعية ،على النحو الآتي:
• �إدارة العدوى :وت�شمل ً
كل من :احلاالت امل�ؤكدة لـ كوفيد19-
مقابل عدد احلاالت الق�صوى ،وعدد احلاالت امل�ؤكدة للفرد،
واالختبارات لكل حالة.
• �إطالق اللقاحات :عبارة عن  3فئات فرعية ،وهي� :إجمايل
جرعات اللقاح املعطاة للفرد ،وجرعات لقاح جديدة تعطى للفرد،
و�إجمايل الأ�شخا�ص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
• �إمكانية التنقل وعودة الأن�شطة :وتت�ضمن الفئات الفرعية
الثالث التالية :التنقل يف املجتمع ،وم�ؤ�شر �أك�سفورد لل�صرامة،
و�أن�شطة الطريان.
واجلدير بالذكر �أن كل فئة فرعية حدها الأق�صى  10درجات ،بحيث
تتم مقارنة البلدان واملناطق مع بع�ضها البع�ض ملعظم هذه الفئات
الفرعية .على �سبيل املثال ،يف الفئة الفرعية "�إجمايل الأ�شخا�ص
الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل"� ،إذا كانت الن�سبة املئوية لبلد
�أو منطقة �أعلى من  ٪90من جميع البلدان؛ حت�صل على 10درجات،
و�إذا كانت الن�سبة �أعلى من  ٪80من جميع البلدان؛ حت�صل على 9
درجات ،وهكذا.
�أكرث من  40مليون جرعة
وذكر موقع "�أرقام" �أن مقارنات هذا امل�ؤ�شر ت�شمل �أكرث من  120دولة
ومنطقة ،ويعتمد يف ترتيبه على انخفا�ض �أعداد حاالت "كورونا"
امل�ؤكدة ،وزيادة معدالت التطعيم ،وتدابري التباعد االجتماعي الأقل
�صرامة .كذلك ي�أتي هذا الت�صنيف العاملي بالتزامن مع ارتفاع عدد
جرعات اللقاح املعطاة يف اململكة ،والتي بلغت  40.58مليون جرعة
حتى الآن.
العربي وال�شرق الأو�سط
وعلى �صعيد مت�صل؛ فقد ت�صدرت اململكة �صدارة الرتتيب على
امل�ؤ�شر بالن�سبة للم�ستويني العربي ،وال�شرق الأو�سط .فقد تقدمت
على كل دول املنطقة؛ حيث جاءت قطر يف املركز اخلام�س ،واحتلت
الإمارات الرتتيب الثامن ،وجاءت البحرين يف املرتبة  ،14وح�صلت
تركيا على املركز  ،22والأردن يف املركز  ،26واملغرب يف الرتتيب
 ،38والكويت يف املرتبة  ،49و�سلطنة عمان يف املركز  ،61وم�صر يف
الرتتيب  ،74ثم لبنان يف الرتتيب  ،105وليبيا باملركز  ،113والعراق
يف املركز .114
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تقــرير

تــرويض الـــ"إيجـــو"
وإدارة الـنرجـسية
فــي العمــل

إعداد /د.أحمد زكريا أحمد

الـ«�إيجو» من �أكرث الآفات املدمرة يف مكان العمل ،فهي «ذات مزيفة»
ت�سيطر على الإن�سان �أ ًيا ما كان موقعه الوظيفي� ،سواء كان موظ ًفا
رئي�سا �أو يتقلد من�ص ًبا قياد ًيا؛ لأن الـ«�إيجو» تفتح
مديرا �أو ً
عاد ًيا �أو ً
الباب على م�صراعيه للرنج�سية التي ت�سيطر على �صاحبها واملكان
وت�سبب الإحباط ملن حولنا� ،سواء كانوا مر�ؤو�سني �أو زمالء ،وتثري
امل�شاكل ،وتقتل الإبداع واملبدعني يف امل�ؤ�س�سة .فيتحول ال�شخ�ص
�إىل موظف �أو مدير (�أ ًيا كان موقعه) مغر ًما بذاته وال �أحد �سواه.
وقد �شغل هذا املو�ضوع املهم خرباء وباحثي الكثري من العلوم
واملجاالت ،وال �سيما علمي الإدارة والنف�س؛ فهو ظاهرة �إن�سانية،
و�أحيا ًنا تربز يف �أماكن العمل ،وهنا يتحول الأمر �إىل ظاهرة �سلبية
قد تع�صف بامل�ؤ�س�سات ،والعالقات �سواء الر�سمية �أو الإن�سانية
بداخلها؛ لذلك حتتاج منا �أن نقف �أمامها ،وندرك �أبعادها ،وطرق
التعامل معها ،و�أبرز الن�صائح يف هذا ال�ش�أن ،وهو ما نتعرف عليه يف
هذا التقرير.
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اختالف كبري
ن�ستهل احلديث بالت�أكيد على �أن هناك اختال ًفا �أو فر ًقا كب ًرياً ،
وخيطا
رفي ًعا بني كل من :طغيان الـ"�إيجو" �أو الرنج�سية �أو حب الذات ا َمل َر�ضي،
والثقة بالنف�س .ف�صاحب ال�شخ�صية الرنج�سية ،وال �سيما يف مكان العمل،
يت�صف ب�صفات خمتلفة متا ًما عن نظريه الواثق يف ذاته .وهو ما يو�ضحه
موقع �أكادميية " "DWالذي يذكر �أن ال�شخ�صیة الرنج�سیة يف الغالب هي
�شخ�صیة ینمو فیها حب الذات ب�شكل كبری لیتحول �إىل نوع من الإدمان.
كما �أن الرنج�سي هو من یبالغ يف تقییم �أفعاله مهما كانت ب�سیطة .وال
جتید هذه ال�شخ�صیة عادة بناء عالقات �إن�سانیة �سلیمة ،فكل ما یحتاجه
�صاحب هذه ال�شخ�صیة ممن حوله هو تعزیزهم �شعوره بالتمیز والنجاح
واجلمال ،وال يتحمل النقد .ويف حال وجود �شخ�ص نرج�سي يف حمیط
الزمالء �أو حتى الر�ؤ�ساء يف العمل؛ یجب �إدراك �أن هذا ال�شخ�ص ال
ی�شبع من املدح .كما �أن معظم عالقاته مع الآخرین �سطحیة .وال�شخ�ص
الرنج�سي لی�س منطوی ًا على نف�سه؛ فهو �صاحب �شخ�صیة جذابة مثریة
لالهتمام يف املراحل الأوىل للعالقة.
يرف�ض الرتقية
ويطرح د�.أحمد املع�شني عرب املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة "الوطن"ال ُعمانية
�س� ًؤل مه ًما كعنوان ملقاله�" :إىل �أي مدى �أنت متحرر من (الإيجو-الأنا)؟!
ويجيب عليه من خالل �سرد ق�صة رمبا لي�ست متكررة كث ًريا ،لكنها تو�ضح
فكرته ،كالآتي :ا�ستدعاه الرئی�س التنفیذي لل�شركة وا�ستقبله بابت�سامة
عري�ضة وحیاه بلغة مهذبة جدًا ،ثم دعاه للجلو�س وطلب له ك� ًأ�سا من ال�شاي
وخاطبه بنربة �صوت مفعم باالحرتام بح�ضور م�ساعد الرئی�س التنفیذي
قلیل ،ثم �أردف ً
و�سكرتریته وقال له :مربوك! ثم �سكت ً
قائل :لقد قررنا
تعیینك مدي ًرا لإحدى �إدارات ال�شركة ،وانتظر �أن ي�سمع ردة فعله ،لكن
ف�سحا
املهند�س �سامل نظر �إىل الرئی�س التنفیذي و�شكره ،ثم �صمت ُم ً
املجال للرئی�س التنفیذي الذي �أطنب يف احلديث عن الدور اجلديد
للمهند�س �سامل يف الوظیفة املرت�شح لها .و�أكد له �أن �إدارة ال�شركة تثق
به متام الثقة و�أنه �أهل لهذا املركز اجلديد .و�سوف يتیح له هذا املن�صب
تقدمي خدمات �أكرث للمجتمع وال�شركة .وعندما انتهى الرئی�س التنفیذي
من كالمه بح�ضور م�ساعده واملن�سقة التنفیذية لل�شركة� ،شكر املهند�س
�سامل الإدارة العلیا على ح�سن ظنها فیه ،لكنه اعتذر عن قبول املن�صب،
فا�ستغرب الرئی�س التنفیذي رد �سامل ال�سريع وعدم قبوله لذلك امل�سمى
الذي ي�سیل له لعاب زمالئه ،لكن �سامل �شكره مرة �أخرى وبرر اعتذاره ب�أنه
ي�شعر باملتعة يف عمله كمهند�س ويتمتع بر�ضا وظیفي كبری ،وال تزال عنده
�أفكار �إبداعیة ال تقل �أهمیة لل�شركة عن ترقیته �إىل وظیفة �أعلى قد تعیق
تفكریه وتقیده يف الروتنی الیومي ،وطم�أن الرئی�س التنفیذي �أن يف ال�شركة
كوادر تتمتع بامل�ؤهالت العلمیة والأهلیة واملهارات التي بال �شك ميكن �أن

تعطي ب�إبداع يف املن�صب اجلديد.
فا�ستغرب الرئی�س التنفیذي هذا املوقف من �شخ�ص يرى فیه الكفاءة
ويعتقد فیه الثقة ويلم�س فیه اجلدارة العلمیة واملهنیة .حاول �أن ُيلح
علیه ً
قائل :لكن هذه الرتقیة �ستخدمك على املدى القريب والبعید
وحتد ميكن �أن ينقلك �إىل �آفاق �أرحب .فرد
وهي فر�صة جديدة لك ٍ
�سامل ب�أن كل ذلك ال يعنیه كث ًریا ،فهو من�سجم يف عمله وال زالت يف
عقله �أفكار كثریة للعمل والإبداع ،و�أنه ال يفكر مطل ًقا بوظیفة �أعلى
قبل �أن يفرغ عقله من �أفكار كثریة يراها مفیدة لعمله وجمتمعه .لكن
الرئی�س التنفیذي الذي مل يقبل مربرات �سامل قال مرة �أخرى� :سوف
تكون الوظیفة اجلديدة �إ�ضافة رائعة �إىل �سریتك الذاتیة! فت�ساءل �سامل
وماذا يعني ذلك؟ هذا ال يهمني كث ًریا ،فالألقاب جمیلة ومبهجة للذين
يحبونها ،لكنني ال �أحتاج �إىل �ألقاب وظیفیة لكي �أكرب يف عنی نف�سي.
�شكر املهند�س �سامل الرئی�س التنفیذي ،ثم خرج مبت�س ًما وك�أن �شیئا مل
يحدث .يبدو �أن (الإيجو) لدى املهند�س �سامل ت�ستقر يف م�ستوى طبیعي
و�سوي ،وهو يعرف متا ًما ماذا يريد؟ وماذا ميكنه �أن يعطي لعمله
وملجتمعه ولنف�سه؟
معلم �سعودي
ويتابع د.املع�شني تو�ضيح الفكرة بقوله :يذكرين هذا املوقف مبعلم
�سعودي ابتدائي ناجح قر�أت عنه منذ �سنوات ،ا�ستمر مدة ثالثنی عا ًما
يعمل يف مهنته كمعلم ابتدائي بتجديد و�إبداع وجترد ،وعندما فكرت
وزارة الرتبیة والتعلیم يف ال�سعودية �أن تكرمه برتقیته �إىل وظیفة �أعلى،
اعتذر بقوة و�أكد للم�س�ؤولنی يف الوزارة �أن ترقیته م�ستمرة يف عمله؛ فهو
يكت�شف �أ�سالیب جديدة جتعل تالمیذ االبتدائي يحبونه ويحبون التعلم
والتعلیم .و�أ�صر على البقاء يف وظیفته.
رئي�س امل�ؤ�س�سة
ويروي د.املع�شني لنا موق ًفا ي�ؤكد �أن املدير هو القدوة لكل مر�ؤو�سيه،
و�أنه ب�سيطرته على الـ"�إيجو" بداخله و�إدارته املتميزة لذاته احلقيقية
ك�إن�سان ومدير مت�صالح مع نف�سه ،لن ي�سمح لذاته املزيفة �أن تطغى
وت�ؤثر يف عالقاته مبر�ؤو�سيه وبزمالئه .فهو بالت�أكيد يدير الرنج�سية
يف مكان عمله بكفاءة؛ لأنه القدوة لهم ،فيقول الكاتب :منذ �أيام
اجتماعا لإحدى اللجان املهنیة يف م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات،
ح�ضرت
ً
وكان رئی�س امل�ؤ�س�سة يحمل رتبة علمیة كبریة ويتمیز مبا�ض مهني المع
جدًا يف �أكرث من بلد ،وفوجئ اجلمیع �أنه مل يجل�س يف �صدارة طاولة
مف�سحا املجال لع�ضو �آخر �أن
االجتماعات ،بل جل�س بنی املجتمعنی
ً
يجل�س يف مقعده ،وعندما حانت حلظة تقدمي ال�ضیافة للمجتمعنی ترك
كل "الإتیكیت" اخلادع وقام بنف�سه وطلب من العامل �أن يقدم الواجب.
هناك �أ�شخا�ص �أ�سوياء يعی�شون حیاتهم مت�صاحلنی مع �أنف�سهم ،وال
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ي�شرتطون احل�صول على �ألقاب �أو نیا�شنی �أو مرا�سیم ت�صدر ب�ش�أنهم؛ لكي
يقدموا الأف�ضل ملجتمعاتهم وللآخرين .ه�ؤالء ي�سریون على خطى الأنبیاء
وال�صاحلنی الذين ا�ستطاعوا تروي�ض (الأنا) وو�ضعها يف مكان ال تت�سلط
من خالله على الذات.
تعامل خا�ص
ون�أتي الآن للجزء املهم يف هذا التقرير وهو كيفية تروي�ض الـ"�إيجو"
والتعامل مع هذا ال�شخ�ص الرنج�سي ،يف مكان العمل ،وهو ما يلخ�صه
لنا موقع "�"DWأن هذا الأمر یحتاج �إىل قدر كبری من التفهم لطبیعة
�صاحب هذه ال�شخ�صیة .كذلك نظر ًا الفتقار �أ�صحاب ال�شخ�صیة
الرنج�سیة ملراعاة احتیاجات الآخرین؛ فمن املهم مع بدایة العالقة و�ضع
حدود وا�ضحة .فارتباطك بعالقة عمل �أو جریة مع �شخ�صیة نرج�سیة یزید
من حاجتك منذ البدایة لتو�ضیح �أنك غری متاح له يف كل وقت ،و�أنك لن
تنفذ كل رغباته دائم ًا.
ن�صائح مهمة
وي�سدي موقع "النجاح" الإلكرتوين  3ن�صائح مهمة يف عملية تروي�ض
الـ"�إيجو" ،وهي:
 -1العطاء ً
ٌ
بدل من الأخذ :تقول درا�سة �أنَّ  %50من �شركات الأعمال
تخ�سر يف �أول �سن ٍة لها ،و ُتغ ِلق  %80من ال�شركات بعد � 5سنوات من
ت�أ�سي�سها .فما ال�سبب؟ يكمن ال�سبب يف الهدف من �إن�شاء ال�شركة ،ف َمن
ال�ساعي �إىل تقدمي
هدفه الربح فقط� ،سيف�شل حتم ًا؛ يف حني �أنَّ ال�شخ�ص َّ
خدم ٍة وقيمٍ ة �سينجح حتم ًا .يتب َّنى ال�شخ�ص الذي يعي�ش الـ"�إيجو" مفهوم
"الأخذ"ُ ،منتظر ًا الفائدة من الآخر ،فيعي�ش حياته باحلزن يف حال عدم
تقدمي الآخرين له .بينما َي ِعي َمن يف ِّكر يف ذاته احلقيقية خ�صلة "العطاء"؛
فتجده يعطي دون انتظار املقابل.
ُ
 -2االبتعاد عن االنتقاد وال�سخرية :يعي�ش الـ"�إيجو" على ال�صورة املز َّيفة،
عطي احلق
ك�أن ي�شعر
�شخ�ص ما �أ َّنه �أف�ضل من فالن ،و�أكرث وعي ًا منه ،ف ُي ِ
ٌ
لنف�سه بانتقاده واال�ستهزاء به ،وتبد�أ بعدها موجات احلروب والنزاعات.
يعي�ش َمن يفكر فيهلذات احلقيقية" مرحلة التقبل والوعي الإيجابي ،ف ُيقدِّ ر
جميع النا�س ،ويتعاطى مبرونة مع كل �شرائح الوعي ،ويبتعد عن كل ما هو
�سلبي ،وين�شر الهدوء والراحة �أينما حل ،ويقدم القيمة بد ًال من احلرب.
 -3احلفاظ على الطاقة احلقيقية ومراقبة �أفعالنا :خلقنا ّ
الل يف �أح�سن
تقومي ،وك َّرمنا ،فقد �سجدت املالئكة للإن�سان� ،أي �إىل"الذات احلقيق ّية"،
فطاقة الإن�سان طاق ٌة ج َّبار ٌة وغري حمدودة .لكن تتح َّول هذه َّ
الطاقة
ال َّرائعة �إىل طاق ٍة تدمري َّي ٍة يف حال دخول الـ"�إيجو" �إىل الإن�سان؛ لذا علينا
مراقبة �أفعالنا جميعها ،ك�أن ن�س�أل �أنف�سنا بعد ِّ
عمل نقوم به :ما هي
كل ٍ
ن َّيتنا من هذا العمل؟ هل كانت ن َّية التَّفاخر والتَّظاهر؟ �أم ن َّية الفائدة
والقيمة؟
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مقــال

البيانات الضخمة..وتنمية المعرفة
يقول "جون ني�سبيت" يف كتابه  Megatrendsعام 1982م" :نحن نغرق يف البيانات ،ولكننا عط�شى
�إىل املعرفة!" ،فكيف ج�سد الكاتب يف كتابه قبل  30عام ًا ،معاناة اليوم؟!
ففي القرن املا�ضي بعد �أن تيقن العامل حاجته �إىل الأنظمة احلا�سوبية ،كحاجته �إىل املاء والهواء،
كانت العقبة الأهم هي حتويل البيانات اليدوية �إىل حمو�سبة .ولكن ما لبث �أن حدث هذا� ،إال وانتقلنا
�إىل عقبة �أ�شد �صعوبة� ،أال وهي ت�ضخم حجم البيانات املحو�سبة .وازداد الأمر م�ؤخر ًا؛ ب�سبب اجتاه
العديد من امل�ؤ�س�سات جلمع املزيد من البيانات با�ستخدام �إنرتنت الأ�شياء ،حيث باتت هناك �أجهزة
ا�ست�شعار جلمع البيانات من جميع جوانب العمل مبا يف ذلك تفاعل العمالء.
مما جعل من ق�ضية البيانات ال�ضخمة املخزنة على �شبكة الإنرتنت وخوادم ال�شركات عقبة كربى،
وظهرت م�شكلة جدوى وجود هذه البيانات ب�صورة ع�شوائية ،ومدى �إمكانية اال�ستفادة منها .وعندما
نتحدث عن البيانات ال�ضخمة ،ف�إننا نتحدث عن كميات ال ميكن تخيلها من البيانات متعددة النوع
وامل�صدر ،بحجم ي�صل �إىل الآالف واملاليني من التريابايت؛ مما �أدى �إىل ظهور �سعات تخزين �أكرب،
مثل بيتابايت ،و�إك�سابايت ،وزيتابيت ،ويوتابيت.
وخالل ذلك وقفت الأ�ساليب الإح�صائية التقليدية عاجزة �أمامها ،فكانت احلاجة امللحة �إىل تطوير
�أدوات متتاز بالقوة لتحليل البيانات وا�ستخراج املعلومات واملعارف ،تتعامل مع مثل هذا الكم الهائل من
البيانات .من هنا مت تطوير �أدوات ذكية ،ومت جتميع �شتات هذه الأدوات حتت م�سمى "علم البيانات"؛
بهدف ا�ستنتاج املعرفة من كميات هائلة من البيانات ،تعتمد على اخلوارزميات الريا�ضية والأ�ساليب
الإح�صائية والتقنيات الربجمية ،وم�ستمدة من العديد من العلوم ،مثل الإح�صاء ،والريا�ضيات،
وتنقيب البيانات ،والذكاء اال�صطناعي ،والنظم اخلبرية ،وتعلم الآلة ،وغريها من العلوم.
وقد �أولت اململكة اهتمام ًا كبري ًا بعلم البيانات ،وهو ما برز ذلك جلي ًا يف ر�ؤية اململكة ،2030
ؤ�شرات الإح�صائي ِة الف َّعالة،
من خالل م�شروع التحول الوطني؛ بهدف توفري البيانات الدقيق ِة وامل� ِ
وتطوير �أدوات القيا�س التي تعد املحرك الرئي�سي ُ
خل َط ِط التنمي ِة والتطوير وحتقيق �أهداف الر�ؤية.
وقد ن�صت الر�ؤية يف برنامج التحول الرقمي على �أن من �أبرز التحديات التي تواجهها توافر البيانات
والقدرات الإح�صائية ،حيث تتطلب مواءمة �أه��داف التنمية امل�ستدامة ومتابعة التقدم املحرز يف
حتقيقها ،و�ضرورة �سد الفجوات يف البيانات و�ضمان �إدراج القيا�سات الرئي�سة �ضمن امل�ؤ�شرات
الر�سمية وحت�سني املنهجيات ونظم جمع البيانات.
ويتحقق ذلك جلي ًا من خالل عدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية الرائدة والكبرية ،والتي �أولت الدولة
اهتمام ًا كبري ًا بها وبتطويرها ،من �أهمها الهيئة العامة للإح�صاء ،والهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء
اال�صطناعي (�سدايا)؛ والتي ُبنيت ا�سرتاتيجيتها يف الأ�سا�س بهدف بناء اقت�صاد قائم على البيانات.
وهذا االجتاه العام جنده جلي ًا �أي�ض ًا من خالل اعتماد الوزرات والهيئات احلكومية ل�سيا�سة البيانات
املفتوحة التي ت�سهم يف حتقيق �أهداف الر�ؤية .ومازال ال�سعي والتوجه د�ؤو ًبا نحو حتقيق �أعلى معايري
اجلودة بالبيانات و�أحدث الطرق التقنية لال�ستفادة منها .فقد �أ�ضحت احلاجة ما�سة لزيادة الوعي
وت�ضافر اجلهود ودعم البحث العلمي وتفعيل املبادرات وامل�س�ؤولية االجتماعية؛ لالنتقال من البيانات
ال�ضخمة �إىل ما ميكننا �أن نطلق عليه "املعرفة ال�ضخمة".

د.عماد سالم
أستاذ مساعد اإلحصاء
معهد اإلدارة العامة
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المــرأة

السعوديتان "رانيا النشار"
و ""لبنى العليان" ضمن قائمتها

المرأة تدير

شركات عالمية
بكفاءة وتقتحم عالم
األقوياء

رغم انخفا�ض �أعداد ون�سب املنا�صب القيادية التي ت�شغلها املر�أة
يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املختلفة-مقارنة بالرجل�-إال �أنها �أثبتت
جناحات كبرية ومذهلة يف �إدارة �شركات عاملية من خالل مناذج
متميزة ،وذهبت بعيدً ا حينما �أبدعت باقتحامها عامل الأقوياء
يف �إدارة �شركات ال�سالح وال�صناعات الع�سكرية� .ضاربة عر�ض
احلائط بال�صور النمطية واملعتقدات التقليدية ب�ش�أن املر�أة التي
يتوهم البع�ض �أنها لي�ست الأن�سب لتقلد املنا�صب القيادية يف عاملي
الإدارة والأعمال .ومل تكن املر�أة ال�سعودية مبن�أى عن هذا الركب
احل�ضاري؛ �إذ �سطع جنم كل من :رانيا الن�شار ،ولبنى العليان
كنموذجني ل�شخ�صيتني ن�سائيتني �سعوديتني تقلدتا منا�صب �إدارية
قيادية ورفيعة يف ميدان الأعمال واالقت�صاد ،ومت ت�صنيفهما على
امل�ستويني العاملي وال�شرق الأو�سط .يف هذا التقرير نبحر مع مناذج
ن�سائية ا�ستطاعت قيادة و�إدارة �شركات عاملية.
إعداد /د.أحمد زكريا أحمد

،،

دراسات تؤكد :المناصب

القيادية النسائية في الشركات
تحميها من مخاطر اإلفالس

الر�ؤية والوزارة واملعهد
ن�ستهل التقرير بالإ�شارة �إىل �أن هذا الزخم الع�صري اخلا�ص
بتمكني املر�أة من املنا�صب القيادية يت�سق مع م�ستهدفات ر�ؤية
اململكة  2030حول متكني املر�أة ورفع ن�سبة م�شاركتها �إىل
 .%30وهي اال�سرتاتيجية الوطنية التي ا�ستلهمتها وزارة املوارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية ومعهد الإدارة العامة .ووفقًا ملوقع
الوزارة؛ فقد مت �إطالق عدد من املبادرات يف هذا ال�ش�أن ،وال
�سيما مبادرتني� :أوالهما مبادرة متكني املر�أة يف اخلدمة املدنية
وتعزيز دورها القيادي عرب جمموعة من امل�شاريع الداعمة،
�أما الثانية فهي مبادرة التدريب والتوجيه القيادي؛ بهدف
رفع ن�سبة الن�ساء يف املنا�صب القيادية العليا واملتو�سطة.
وعلى �صعيد �آخر ،فقد برز معهد الإدارة العامة يف هذا املجال
انطال ًقا من دوره كم�ؤ�س�سة رائدة يف دعم التنمية الإدارية،
�سواء يف جمال القيادات الإدارية� ،أو التدريب الإداري� ،أو
اال�ست�شارات الإدارية� ،أو البحوث والدرا�سات.

حماية وحوكمة

و�إذا انتقلنا �إىل معرتك املنا�صب القيادية الن�سائية يف �إدارة
ال�شركات العاملية ،واجلدل املتعلق ب�ش�أن تقلد املر�أة هذه
املنا�صب؛ �سنجد �أن هناك العديد من الإيجابيات يف هذا
تقريرا عن "�أقوى
ال�صدد .فقد �أورد موقع �صحيفة "البيان"
ً
� 50سيدة �أعمال يف العامل" ،وذلك ً
نقل عن "فاينان�شيال تاميز
ويك �إند جمازين"-خالل الأزمة االقت�صادية العاملية يف نهاية
العقد الأول من القرن احلايل�-أ�شار �إىل �أن درا�سات قامت بها
"كاتالي�ست ومكينزي" يف الواليات املتحدة و�أوروبا �أو�ضحت
وجود عالقة بني عدد الن�ساء يف �إدارة ال�شركة وربحيتها .وال
بد من القول �إن التفوق يف الأداء املايل هو الأكرث �أهمية عندما
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يكون هناك تكتل حيوي من الن�ساء .وقد وجد "نيك ويل�سون"-
من كلية االقت�صاد يف جامعة ليدز�-أن وجود الن�ساء يف جمل�س
الإدارة ميكنه من �أن يقل�ص خماطر الإفال�س بن�سبة .%20
وخل�صت درا�سة قام بها "كونفريان�س بورد �أوف كندا" �إىل
�أن جمال�س الإدارة التي ت�ضم يف ع�ضويتها ن�ساء؛ كانت تويل
اهتماما �أكرب من جمال�س الإدارة الذكورية بعمليات التدقيق
ً
وال�سيطرة على املخاطر .كذلك �أظهرت درا�سة �أمريكية �أن
جمال�س الإدارة ذات الأغلبية الن�سائية �سجلت ح�ضو ًرا �أف�ضل
وكن �أكرث جراءة يف مراقبة جماالت ،مثل �أداء الر�ؤ�ساء
التنفيذيني.

"الن�شار" و"العليان"

وقد تناولت مواقع �إلكرتونية �إعالمية املنا�صب البارزة
والقيادية التي تقلدتها العديد من النماذج الن�سائية-ومنها
مناذج �سعودية-يف العديد من ال�شركات العاملية؛ فقد بث
ً
"احلرة"-نقل عن جملة "فورب�س"�-أن ال�سعودية رانيا
موقع
الن�شار ُ�صنفت �ضمن قائمة �أقوى ن�ساء العامل؛ فهي �أول امر�أة
�سعودية ت�ستلم من�صب رئي�سة تنفيذية للبنك التجاري ال�سعودي
"�سامبا" الذي يعترب ثالث �أكرب بنك من حيث الأ�صول .كذلك
ريا يف العامل،
اختريت �أكرث من مرة �ضمن قائمة �أكرث الن�ساء ت�أث ً
وهي �ضمن الن�ساء الع�شرة الأكرث نفوذً ا يف ال�شرق الأو�سط.
ويو�ضح موقع جملة "�سيدتي" �أهمية من�صب الرئي�س التنفيذي
كمن�صب �إداري رفيع ومهم برز من خالله الدور القيادي للمر�أة،
والذي يعترب �أعلى �سلطه يف ال�شركة؛ فهو املن�صب امل�س�ؤول عن
�إدارتها ،وتنفيذ �سيا�ستها� ،إ�ضافة �إىل مهامه الرئي�سية من
تخطيط للأهداف ،وتنظيم املوارد ،وتوجيه املوظفني ،ومراقبة
�سري العمل مع حتقيق الأهداف .وحتتل العديد من الن�ساء هذه
ال�سلطة يف كربيات �شركات العامل؛ حيث �أثبنت جدارتهن يف
النجاح امل�ستمر واملتوا�صل.
فمن بني ه�ؤالء الن�ساء جند لبنى العليان-بح�سب موقع �سيدتي-
فهي �سيدة �أعمال �سعودية برزت يف عامل املال والأعمال،
واكت�سبت م�سرية مهنية غنية �أهلتها لتكون �أول امر�أة �سعودية
يتم انتخابها كع�ضو جمل�س �إدارة يف البنك ال�سعودي الهولندي،
كما �إنها رئي�س جمل�س الإدارة يف البنك الأول (البنك ال�سعودي
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الــمرأة

،،

منصب الرئيس أو المدير

التنفيذي بوابة المرأة للسيطرة
على إدارة الشركات

يتناف�س مع الرجال فحققن �أعلى الإيرادات والأرقام وحازوا
على الثقة.

 10قيادات ن�سائية

الهولندي) �سابقًا .ي�ضاف �إىل ذلك ما ذكرته مدونة "�أراجيك"،
�أنها الرئي�س التنفيذي ملجموعة العليان للتمويل التي تدير �أكرث
من � 40شركة حتت مظلتها ،مبا ي�شمل م�شاريع م�شرتكة مع
عالمات جتارية عاملية ،مثل  Colgate PalmoliveوKimberly
 Clarkوغريها.

ماير وفيك و�أن�صاري وويتمان

بالإ�ضافة �إىل مناذج ن�سائية �أخرى تقلدن ُ�سدة الإدارة ل�شركات
عاملية ،كالتايل:
• ماري�سا �آن ماير :هي املديرة التنفيذية ورئي�سة �شركة "ياهو"
منذ يوليو من العام 2012م .وي�شار �إىل �شغلها من�ص ًبا تنفيذ ًيا
ب�شركة "جوجل" وكونها املتحدث الر�سمي لهذه ال�شركة �سابقًا.
كما �أ�صبحت �أي�ض ًا ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة �شركة "ياهو" ،وذلك
بعد �ستة �أ�شهر فقط من ت�سلم من�صبها كمدير تنفيذي لل�شركة.
كذلك ح�صلت على مكاف�أة قدرها  1.12مليون دوالر �أمريكي.
وقد ك�شفت م�صادر �أن الراتب ال�سنوي ملاري�سا بلغ �أكرث من
مليون دوالر �سنوي ًا� ،أي ما يعادل � 83ألف دوالر �شهري ًا.
• كاترينا فيك :بد�أت العمل كم�صممة ملواقع الإنرتنت ل�صالح
�إحدى �أكرب وكاالت تطوير مواقع الإنرتنت ،فهي م� ِؤ�س�سة موقع
"فليكر" ال�شهري.
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• �أنو�شه �أن�صاري :تر�أ�ست �شركة "�أنظمة بروديا" يف عام
1993م ،وهي ال�شركة التي �أ�صبحت واحدة من �أهم موردي
تكنولوجيا "�سوفت �سويت�ش"؛ "والتي مكنت مقدمي خدمات
االت�صاالت من حت�سني الأداء مع انخفا�ض تكاليف الت�شغيل
و�إيجاد فر�ص جديدة للدخل .كذلك �شاركت �أنو�شة يف ت�أ�سي�س
ال�شركة التي تقلدت من�صب رئي�س جمل�س �إدارتها ،والرئي�س
التنفيذي لها.
• ميغ ويتمان� :سيدة �أعمال و�شغلت من�ص ًبا تنفيذ ًيا ،و�شغلت
من�صب مديرة �شركة "هوليت-باكارد ( ،")HPوقد تبو�أت
من�صب رئي�سة جمل�س �إدارتها واملديرة التنفيذية فيها .كذلك
�شغلت "ويتمان" من�ص ًبا تنفيذ ًيا يف �شركة "والت ديزين" ،وهو
نائب رئي�س التخطيط اال�سرتاتيجي طوال ثمانينيات القرن
املا�ضي .ويف ت�سعينيات القرن املا�ضي �شغلت من�ص ًبا تنفيذ ًيا
�آخر يف �شركات :درمي وورك�س �ستوديوز ،وبروكرت وغامبل،
وها�سربو .بالإ�ضافة �إىل ذلك تر�أ�ست "ويتمان" جمل�س �إدارة
�شركة "�إيباي".
ه�ؤالء الن�ساء �أثبنت �أن مفهوم القيادة لي�س حكر ًا على الرجال
وحدهم ،بل �إن للمر�أة �أي�ضا ن�صي ًبا ً
ريا منه؛ حيث
وحظا كب ً
�أثبنت قدراتهن على تر�أ�س ال�شركات والعمل على تطويرها ،مبا

وقد �صنف موقع "القيادي"  10مناذج قيادية ن�سائية تقلدن
منا�صب قيادية �ضمن �شركات �أمريكية عاملية ،وهن كالآتي
« -1ميغ ويتمان»�- :سبق الإ�شارة �إليها
 -2ماري بارا� :شغلت من�صب املدير التنفيذي ل�شركة "جرنال
موتورز" ،ومت اختيارها عام 2014م كواحدة من �أكرث 100
�شخ�صية م�ؤثرة يف العامل.
 -3فرجينيا رومتي :التي كانت �أول امر�أة ت�شغل من�صب املدير
ريا
التنفيذي ل�شركة  ،IBMوكانت واحدة من �أكرث  50امر�أة ت�أث ً
يف جمال الأعمال ،وقد احتلت املرتبة الأوىل عام 2012م ،كما
احتلت املرتبة العا�شرة يف قائمة �أكرث  100امر�أة م�ؤثرة يف
العامل.
 -4باتري�شيا ورتز :التي �شغلت من�صب املدير التنفيذي ل�شركة
"�أرثر دانييلز ميدالند" عام 2007م ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أنها
جاءت يف الرتتيب  85يف قائمة �أكرث  100امر�أة م�ؤثرة يف العامل.
� -5إدرا نويي :تقلدت من�صب املدير التنفيذي ورئي�س جمل�س
�إدارة �شركة "بيب�سي كوال" ،واحتلت املركز الـ  13يف قائمة �أكرث
 100امر�أة م�ؤثرة يف العامل.
 -6ماريلني هيو�سون :التي تبو�أت من�صب املدير التنفيذي
ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة "لوكهيد مارتن" عام 2013م،
�صاعدا يف عامل الإدارة بال�شركة على
ويذكر �أن جنمها ظل
ً
عاما ،وقد �أدرجت يف الرتتيب � 21ضمن قائمة �أكرث
مدار ً 30
 100امر�أة م�ؤثرة يف العامل.
� -7إلني كوملان� :شغلت من�صب املدير التنفيذي ل�شركة "دو

بونت" ،ك�أول امر�أة ترت�أ�س هذه ال�شركة منذ � 206سنوات،
وكانت قد عملت "كوملان" كرئي�سة �سابقًا ل�شركة "جرنال
موتورز" ،كما احتلت املرتبة  31يف قائمة �أكرث  100امر�أة م�ؤثرة
يف العامل.
� -8إيرين روزنفيلد :تولت من�صب املدير التنفيذي ل�شركة
"مونديلي الدولية" ،وجاءت يف املرتبة � 15ضمن قائمة �أكرث
امر�أة م�ؤثرة يف العامل.
 -9فيبي نوفاكوفيت�ش� :شغلت من�صب رئي�سة �شركة "جرنال
ديناميك�س" ومدير مبيعاتها عام 2012م ،ثم �أ�صبحت املدير
التنفيذي لل�شركة عام 2013م.
 -10كارول مريويتز :ا�ستحوذت على من�صب املدير التنفيذي
ل�شركة "تي جي �إك�س" عام 2007م ،واحتلت املرتبة  76يف
قائمة �أكرث  100امر�أة م�ؤثرة يف العامل.

�إدارة عامل الأقوياء

وتك�شف املن�صة الإعالمية "رائد �أعمال" عن جانب مهم وحتدٍ ؛
�أذهلت من خالله املر�أة العامل يف عامل الإدارة والأعمال؛ حيث
تتوىل �إدارة �أقوى مناذج ل�شركات ،فقد تقلدت  4ن�ساء من�صب
املدير التنفيذي يف  5من �أكرب �شركات الأ�سلحة وال�صناعات
الع�سكرية الأمريكية ،وهن:
•كاثي واردن� :شركة "نورثروب غرومان".
•مارلني هيو�سون� :شركة "لوكهيد مارتن".
•فيبي نوفاكوفيت�ش� :شركة "جرنل داينمك�س".
•ليان كاريت� :شركة "بوينج" للدفاع والف�ضاء والأمن.
•جينا ها�سبل :مديرة وكالة املخابرات املركزية الأمريكية
(.)CIA
•�أندريا تومب�سون :نائبة وزير اخلارجية الأمريكية ل�ش�ؤون
الرقابة على الت�سليح والأمن.
وتلفت املن�صة �إىل �أن الن�ساء متثلن ما يقرب من  %19من
عدد املديرين التنفيذيني لل�شركات الع�سكرية العاملة يف جمال
الف�ضاء والدفاع-وفقًا ملركز بيو للأبحاث-مقارنة بـ  %5فقط
من جميع ال�شركات.
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انفوجرافيك

أنظمة ولوائح

 8استراتيجيات

القانون ال يحمي الجاهلين
أ.يارا بنت يوسف السعدون

للتعـامل مع األزمـــات

معهد اإلدارة العامة
قطاع القانون -الرياض

يستخدم الناجحون  8استراتيجيات لتعزيز قدرتهم على الصمود ومواصلة النمو،
بعيد ًا عن األزمات التي من شأنها أن تعيق تقدمهم ،وهي:

30

بناء شبكة معارف

ابحث عن البهجة

تعزيز الشعور بالسيطرة

ابن ثقتك بنفسك

تقبل حقيقة التغيير

اتخذ موقف ًا

عدم تهويل األمور

كن إيجابي ًا
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يقوم نظام احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية على �أ��س��ا���س ال�ع��دل ،وال���ش��ورى،
وامل���س��اواة ،وف��ق ال�شريعة الإ�سالمية ،وم��ا تق�ضي به الأنظمة الأ�سا�سية .وت�سري
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ب��دع��م م��ن ق�ي��ادت�ه��ا متجهة ن�ح��و حت�ق�ي��ق �أه��داف�ه��ا
اال�سرتاتيجية حتى ت�صل �إىل جناح ر�ؤية  2030بكل عزم وثقة وتوفيق.
والتطور والتحديث عملية م�ستمرة ال تقف عند فرتة زمنية معينة؛ لأن ازدهار
وتطور �أي جمتمع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون .فكلما تطور املجتمع ا�ستدعى
انعكا�سا للعوامل والظروف،
ذل��ك تطوير البيئة القانونية؛ لأن القانون يعترب
ً
وي�ع�بر ع��ن �ضمري املجتمع ويتغري بتغريه .وعملية تطوير البيئة الت�شريعية
والقانونية ترفع من كفاءتها ،وت�سهم يف تر�سيخ العدالة.
فكما جاء يف ت�صريح �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد ورجل القانون وقائد الر�ؤية
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد العزيز�" :إن اململكة العربية ال�سعودية ت�سري
وفق خطوات جادّة يف ال�سنوات الأخرية نحو تطوير البيئة الت�شريعية ،من خالل
ا�ستحداث و�إ�صالح الأنظمة التي حتفظ احلقوق وتر�سخ مبادئ العدالة وال�شفافية
وحماية حقوق الإن�سان وحتقّق التنمية ال�شاملة ،وتع ّزز تناف�سية اململكة عاملياً من
خالل مرجعيات م�ؤ�س�سية �إجرائية ومو�ضوعية وا�ضحة وحمددة".
�أهمية التطوير
وتت�ضح �أهمية هذا التطوير من خالل ما يلي:
•جاء تطوير بيئة القوانني املتخ�ص�صة والبيئة الت�شريعية؛ حتى تتما�شى مع
التقدم والتطور ال��ذي ت�سري به اململكة يف كافة املجاالت ،ومبا يتوافق مع املكانة
الكبرية التي حتظى بها اململكة على امل�ستويات الدولية ،ومبا يحقق �أهداف ر�ؤية
.2030
•من �ضمن م�شاريع الأنظمة التي يجري تطويرها ،هو نظام الأحوال ال�شخ�صية
الذي تنبع �أهميته من مدى ارتباطه بحقوق و�أحوال �أفراد هذا املجتمع ،وتطويره
ي�ؤدي �إىل حت�سن جودة احلياة وتعزيز النزاهة.
•الأهمية التالية ،اقتب�سها من ت�صريح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ال��ذي نقلته وكالة الأن�ب��اء ال�سعودية "وا� ��س" فيما يخ�ص
تطوير منظومة الت�شريعات املتخ�ص�صة�" :إن م�شروع نظام الأح��وال ال�شخ�صية،
وم�شروع نظام املعامالت املدنية ،وم�شروع النظام اجلزائي للعقوبات التعزيرية،
وم�شروع نظام الإثبات� ،ستمثل موجة جديدة من الإ�صالحات ،التي �ست�سهم يف:
� )1إمكانية التنب�ؤ بالأحكام.
 )2رفع م�ستوى النزاهة وكفاءة �أداء الأجهزة العدلية.
 )3زيادة موثوقية الإجراءات و�آليات الرقابة؛ كونها ركيزة �أ�سا�سية لتحقيق مبادئ
العدالة التي تفر�ض و�ضوح حدود امل�س�ؤولية.
 )4ا�ستقرار املرجعية النظامية مبا يحد من الفردية يف �إ�صدار الأحكام".

ال يحمي املغفلني
وخالل الفرتة املا�ضية بد�أت م�سرية التطوير الكبرية للبيئة الت�شريعية والقانونية؛
وذلك لي�ساير تطور املجتمع ال�سعودي ور�ؤية اململكة العربية ال�سعودية  ،2030لكن
يبقى ال�س�ؤال :هل �أدرك الأفراد هذه التطورات والتغيريات القانونية ،وحقوقهم
وواجباتهم املبنية على هذه التطورات احلديثة؟ وماذا لو غفلوا عن �إدراك ذلك؟
كل ذلك يقودنا ملفهوم متداول ومتعارف عليه اعتدنا دوماً على تكراره ،حتى ظننا
�أنه من امل�سلمات البديهية" :القانون ال يحمي املغفلني" .وفقاً للر�أي القانوين� :إن
القانون و�ضع حلماية اجلميع ،ف�إذا كان القانون م�صدر حماية للجميع ،فلماذا مت
ا�ستثناء "املغفلني" يف العبارة ال�سابقة؟ للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل يجدر التو�ضيح
�أن القانون هو عبارة عن �أداة وو�سيلة حماية وتنظيم للمجتمع ب�أ�سره ،ولكن �إذا
كان القانون و�ضع لكي يحمي �أفراد املجتمع ب�أ�سره ،ف�إنه يف املقابل على �أفراد هذا
املجتمع ،حتى ي�ستفيدوا من هذه احلماية� ،أن يعلموا مبحتواها وطريقة اللجوء
�إليها .فوفقاً ملا تن�ص عليه املادة  71من النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية
ال�سعودية" :تن�شر الأنظمة يف اجلريدة الر�سمية ،وتكون نافذة املفعول من تاريخ
ن�شرها ،ما مل ين�ص على تاريخ �آخر".
اجلهل بالقانون
بالتايل تعد القوانني والأنظمة واللوائح نافذة بعد ن�شرها يف ال�صحيفة الر�سمية،
فال يجوز االعتذار باجلهل بالقانون� ،إال يف حاالت ا�ستثنائية قليلة؛ وذلك ب�سبب
�أنه من امل�ستحيل �إبالغ كل �شخ�ص وفرد باملجتمع بعينه مبا ي�ؤكد علمه بالنظام،
و�إال �سادت الفو�ضى وتعذر كل �شخ�ص حينها بعدم علمه بالنظام .فيجب على الفرد
امل�شمول يف هذا املجتمع �أن يكون على اطالع م�ستمر على كافة التحديثات القانونية
والت�شريعية؛ فمن يتجاهل ويغفل عن �أخذ االحتياطات القانونية الأ�سا�سية ،لن
يتمكن القانون من حمايته.
على �سبيل املثال:
•مَن يخالف الإج��راءات االحرتازية املعتمدة من قبل اجلهات املخت�صة؛ مدعياً
جهله بوجود قوانني �أو تعليمات جترٍم عدم االلتزام ب��الإج��راءات االحرتازية من
كورونا.
•مَن يقوم بالتوقيع على بيا�ض دون �أخذ احليطة واحلذر ودون اطالعه �أو علمه
بكافة التفا�صيل التي قام بالتوقيع عليها وترتب على �إثرها مديونيات/م�س�ؤوليات/
تعهدات...غري قادر على الوفاء بها.
•التوقيع على �شيك بر�صيد مفتوح� ،سوف يلزم �صاحبه بدفع �أي مبلغ يتم كتابته
على ال�شيك من قبل امل�ستفيد وال يعترب ذلك تزوير ،ولو كان بال ر�صيد ف�سوف
يعر�ضه للجزاء كجرمية �إ�صدار �شيك بال ر�صيد.
التوعية
وبذلك؛ تت�ضح �أهمية هذا املو�ضوع ،الذي نو�صي فيه ب�ضرورة توعية �أفراد املجتمع
ب�أهمية االطالع امل�ستمر على الت�شريعات والأنظمة واللوائح والتعليمات وغريها،
ب�صفة م�ستمرة وع ��دم االع �ت ��داد ب��اجل�ه��ل وع ��دم ال�ع�ل��م ،خ��ا��ص��ة ك ��ون �أن املجتمع
ال�سعودي-حالياً-ي�شهد عملية تطوير للبيئة الت�شريعية واملنظومة القانونية؛
يرتتب عليها �صدور التحديثات القانونية والت�شريعية والتطورات والتحديثات
على الأنظمة واللوائح والتعليمات.
وختاماً ،ن�ستطيع ت�صحيح املفهوم امل�ت��داول ون�ستبدل عبارة "القانون ال يحمي
املغفلني" ،بـ":القانون ال يحمي اجلاهلني به".
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ترنـــــد

قادرة على تحريك المواهب والقدرات الكامنة

فرق العمل من

الخالف إلى االتفاق..
السور ال ُيبنى بحجر واحد

،،

فريق العمل سالح ذو حدين..

بالتفاهم ينجح وبالغيرة والكسل

وتكسب» تجعل المنظمة فاعلة

يفشل

في تحقيق أهدافها

حتريك املواهب

يقول امل�ؤ�س�س ال�شريك واملدير التنفيذي ل�شركة �آبل "�ستيف
جوبز"�" :إن الأ�شياء العظيمة يف جمال الأعمال ال تكون نتيجة
لعمل �شخ�ص واحد �أبد ًا؛ و�إمنا نتيجة عمل فريقٍ كامل من
الأفراد" ،وتظهر الإح�صائيات احلديثة �أن  %97من املوظفني
واملديرين التنفيذيني يعتقدون ب�أن االفتقا َر للتوافق بني �أع�ضاء
فريق العمل الواحد ،يعود بنتائج �سلبية على �أي منظمة.

حت�سني االنتاجية

يف عام 1972م تعر�ضت طائرة حلادث حتطم على قمة �أحد اجلبال ّ
املغطاة بالثلوج ،وكان على متنها � 40شخ�ص ًا ،مل
يبق على قيد احلياة �سوى � 28شخ�ص ًا ،ورغم حمدودية متطلبات بقاء �أفراد هذه املجموعة على قيد احلياة ،من ماء
وطعام وو�سائل تدفئة ،فقد متكنوا من االتفاق على جتهيز الأكرث �صحة من بينهم ،وتزويدهم مبعظم ما لديهم من
م�ؤن؛ ليقوموا برحلة ا�ستك�شافية طلب ًا للنجدة ،وبالفعل عاد ه�ؤالء لإنقاذ الآخرين بعد �شهرين من �سقوط الطائرة.
هذه احلادثة ت�شرح بب�ساطة �أهمية فرق العمل ،فمن املهم يف جمموعات العمل متعددة الأفراد �أن يكون هناك جتان�س
وتعاون بني �أفرادها؛ لأداء املهام و�إجناز امل�شاريع بكفاءة عالية .ومن الطبيعي �أن يتفاوت الأفراد املُنتمون �إىل فريق
العمل الواحد من حيث :العادات ،والطبائع ،والنواحي النف�سية ،والتعليمية ،وال�سلوكية.

وع ًرف املدرب وامل�ست�شار واملتخ�ص�ص يف ت�صميم وتنفيذ �إدارة
نظم اجلودة ال�شاملة "جابلون�سكي"� ،إدارة اجلودة ال�شاملة
على �أنها "ا�ستخدام فرق العمل يف �شكل تعاوين لأداء الأعمال
بتحريك املواهب والقدرات الكامنة لكافة العاملني يف املنظمة؛
لتح�سني الإنتاجية واجلودة ب�شكل م�ستمر" .وي�شري عامل الإدارة
الكال�سيكية "هرني فايول" �إىل االهتمام بالعن�صر الب�شري يف
املنظمات؛ باعتبار �أن الطاقة الكامنة للفرد تبقى كامنة ما مل يتم
قدم عامل
حتريرها و�إطالقها من خالل العمل اجلماعي .كذلك ً
الإدارة اليابانية �صاحب كتاب نظريه " Zوليام �أو�شي" منوذجه
ال�شهري املعتمد على االهتمام بالعن�صر الب�شري و�إدارة العاملني
بطريقة جتعلهم ي�شعرون بروح اجلماعة.

 4مراحل

ويف ال�سياق ذاته �أن�ش�أ اخلبري الإداري املتخ�ص�ص الدكتور
"برو�س تاكمان" منوذجاً لتطوير الفرق يت�ألف من  4مراحل،
هي:
-1التكوين.
-2ال�صراع.
-3و�ضع املعايري.
-4التنفيذ.

النجاح وال�صراع

ويعتمد جناح �أو عدم جناح فريق العمل على العالقات بني
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استراتيجية «اكسب

�أفراده ،ففي مرحلة التكوين يبد�أ �أع�ضاء الفريق يف التع ّرف على
بع�ضهم البع�ض ،ويكونون عادة متحم�سني للعمل ،ويتوجب على
قائد الفريق خالل هذه املرحلة حتديد مهام وم�س�ؤوليات كل فرد
ب�شكل وا�ضح.
وت�أتي مرحلة ال�صراع حيث يبد�أ بع�ض الأفراد ب�شكل طبيعي يف
مقاومة حدود املهام املنوطة بهم؛ ومن �أ�سباب ذلك التباين يف
العادات بني �أع�ضاء الفريق و�أ�ساليب عمل كل فرد منهم .وقد
ي�صل الأمر بالبع�ض �إىل الت�شكيك يف �أعمال الفريق ،واالعرتا�ض
على املهام والأعمال التي ُيكلف بها ،وهذه املرحلة هي �أهم
مراحل منو الفريق ون�ضجه ،وفيها قد يتفكك الفريق �إذا ف�شل يف
معاجلة االختالفات ،واخلالفات ،ولذا ف�إن دور القائد مهم جد ًا
يف بناء الثقة بني �أع�ضاء الفريق ،وبث الإيجابية والتعامل بحكمة
مع �أعرا�ض هذه املرحلة ،وما فيها من حتديات؛ ليتمكن الفريق
من االنتقال �إىل املرحلة التالية.

املعايرة والأداء

وبعدها ت�أتي مرحلة املعايرة حيث يتجان�س الفريق ب�شكل تدريجي
ويبد�أ الأفراد يف التعامل مع االختالفات وتقدير حقيقة التباين
والتمايز فيما بينهم وتقدمي امل�ساعدة املتبادلة بني �أفراد الفريق،
وذلك من خالل و�ضع معايري للعمل تكون مقبولة من اجلميع،
ويتعهد اجلميع بااللتزام بها ،ويتوىل القائد هنا دور املراقب،
مانح ًا الفر�صة للأفراد للتوافق فيما بينهم.
لت�أتي مرحلة الأداء وفيها تتبلور ب�شكل وا�ضح مالمح تكامل
الفريق (املهام ،وامل�س�ؤوليات ،والعمليات ،وغريها) ،ويتم تنفيذ
الأعمال ،مهما بلغت �صعوبتها ،ب�سال�سة .وي�ستثمر القائد ذلك
بتفوي�ض بع�ض من مهامه وم�شاريعه ،قدر امل�ستطاع؛ لريكز هو
ب�شكل �أكرب على الأهداف والأعمال الأخرى.

االختالف

ووجود التباين واالختالف بني �أفراد فريق العمل هو �أمر طبيعي،
وقد يبدع قائد الفريق يف ا�ستثمار التباين ،ليخلق فريق عمل
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ترنـــــد

مقــــال

التقنين في القضاء السعودي

متنوع الإمكانات ،وقادر ًا على التعامل مع التحديات املختلفة،
فال�سور ال يبنى بحجر واحد.

القائد الناجح

ولذا فالقائد الناجح ال ي�ستطيع منفرد ًا �أن ي�سري باملنظمة نحو
النجاح الدائم ،وال بد من ت�ضافر جميع اجلهود؛ من �أجل �أن
ينجح العمل ب�شكل متكامل دون ثغرات .وجناح املنظمة ال بد �أن
يكون من �أ�صغر موظف �إىل �أعلى م�ستوى فيها ،ومن هذا املنطلق
ت�أتي �أهمية بناء فرق العمل �ضمن املنظمة؛ لتقوية االت�صال
بني الكادر التنفيذي والكادر الإداري ،وك�سر حاجز اجلليد بني
املوظفني جميعهم والتعامل ب�أريحية مع �ضمان االحرتام املتبادل،
وي�ساعد العاملني يف املنظمة على الإبداع والتميز مما ينعك�س
�إيجاب ًا على العمل.

الروح املعنوية

وبناء فرق العمل ب�شكل ناجح ي�ضمن جناح �أي م�شروع و�أي
منظمة؛ حتى يحافظ على الروح املعنوية املرتفعة للأفراد؛ مما
ينعك�س �إيجاب ًا على الأداء .والعمل �ضمن الفريق له ت�أثري �إيجابي
من خالل امل�شاركة يف اتخاذ القرارات ،وتعزيز الوالء ،وتبنى قيم
العمل اجلماعي الفعال .فاجلميع همهم الأكرب هو النجاح العام.

 6خطــــــــــوات
لبناء فرق عمل فعالة
اختيار الموظفين بعناية

�سالح ذو حدين

ولكن ملاذا يعترب فريق العمل �سالح ذو حدين؟ لأنه قد يكون
�سبب جناح املنظمة �إذا كان متفاهم ًا متكام ًال ،وهو �سبب ف�شلها
وخ�سارتها؛ �إذا غلب عليه روح الغرية واحلقد والك�سل .ولذا ف�إن
العمل بروح الفريق هو �سر من �أ�سرار جناح املنظمات ،والقدرة
على ت�أ�صيل هذه الثقافة داخل املنظمة ،ون�شر هذه الثقافة،
والت�أكيد عليها وممار�ستها فعلي ًا بقناعة من كافة �أفراد املنظمة،
وتك�سب" ،والتي جتعل
والتوافق �ضمن ا�سرتاتيجية "اك�سب
ً
املنظمة فاعلة يف حتقيق �أهدافها� .إن متطلبات الإدارة احلديثة
ت�ؤكد على هذه امل�ضامني ك�أ�سا�س للنجاح الإداري ،وحتقيق
الر�ضي الوظيفي.
وعموم ًا �أي ًا كان نوع فريق العمل� ،أو الهدف من ت�شكيله ،فهو كما
يقال �أحد �أهم العوامل التي ت�ساعد يف حتقيق �أهداف العمل
النهائية ،ويجب التعامل مع الأمر بحر�ص �شديد .ف�أغلب ال�شركات
املتعددة اجلن�سية التي حققت جناحات عمالقة يف العامل تعتمد
على فرق عمل كربى متنوعة وخمتلفة؛ ت�شرتك يف اتخاذ
القرارات ،وحتديد الأهداف ،وو�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات
التي من �ش�أنها امل�ساعدة يف الو�صول للأهداف ،و�ضمان احتالل
مرتبة مهمة يف املناف�سة يف �سوق العمل.
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وضع توجهات واضحة لموظفيك الجدد

االهتمام بعقد اجتماعات ألعضاء فريق العمل

صياغة بيان موحد لعمل الفريق

�شهدت اململكة العربية ال�سعودية يف ال�سنوات الأخرية تط ُّورات عديدة يف جميع املجاالت ،وال �سيما يف
جمال الق�ضاء؛ لإخراجه من ح ِّيز اجلمود والثبات� ،إىل ح ِّيز النمو والبناء؛ بهدف تقلي�ص الفجوات
واالجتهادات يف تفاوت الأحكام بني ال ُق�ضاة للإ�سراع يف عملية ح�سم النزاعات .يف �سبيل ذلك اجتهت
مما ُي�س ّمى (بالق�ضاء ال�شخ�صي) الذي ُيعطي القا�ضي نطا ًقا وا�س ًعا يف �إعمال
الدولة نحو التح ُّول ّ
ً
ً
االجتهاد يف ق�ضية ما� ،إىل ما ُي�س ّمي (بالق�ضاء امل�ؤ�س�سي) الذي ير�سم حدودًا وا�ضحة ودقيقة لتح ُّركات
القا�ضي ،عرب �سن ت�شريعات وقوانني حديثة على �ضوء الفقه الإ�سالمي ،وجعلها يف قوالب قانونية جاهزة
على هيئة مواد مكتوبة ومر َّقمة ب�شكل ت�سل�سلي ح�سب املو�ضوعات؛ مما ُي�سهم يف زيادة ن�سبة تن ّب�ؤات
املتخ�ص�صني من حمامني� ،أو باحثني� ،أو حتى �أطراف النزاع يف معرفة ما قد ت�ؤول �إليه نتائج الق�ضية قبل
عر�ضها على املحكمة .وبالتايل يقت�صر دور القا�ضي فقط على �إيجاد الو�صف ال�شرعي والقانوين املُالئم
وتطبيقه على احلالة املعرو�ضة �أمامه حتت �سقف �أحكام املواد املكتوبة ،بد ًال من االجتهاد يف الر�أي الذي
قا�ض �إىل �آخر يف ق�ضي ٍة متماثلة؛ مما قد ي�ؤثر �سل ًبا يف ثقة النا�س حول م�صداقية
يتباين �إىل حدٍ كبري من ٍ
اجلهاز الق�ضائي ،فعلى �سبيل املثال تفاوت الأحكام يف حال اتفاق املتعاقدين على حلول كامل الأق�ساط
ك�شرط جزائي .فبع�ض
للوفاء بها عند ت�أخري املدين عن �سداد �أي من هذه الأق�ساط الآجلة املتفق عليها
ٍ
الق�ضاة يحكم برد الدعوى ،وحينئذٍ باقي الأق�ساط تُطلب يف ميعاد ا�ستحقاقها ،وبنا ًء عليه ال يرون �صحة
ذلك ال�شرط ولزوم تطبيقه .وعلى النقي�ض الآخر يرى البع�ض �صحة هذا ال�شرط و�إمكانية احلكم به؛
بحجة �أن امل�سلمني على �شروطهم ،ف�ض ًال عن �أن ال�شرط ُيح ِّقق م�صلحة الدائن ويف الوقت ذاته يحثُّ
املدين على دفع الأق�ساط يف املواعيد املحددة.

أ.تركي بن مهيزع
قطاع القانون
فرع المعهد بمنطقة عسير

اعتبارات مهمة

ولذلك ي�ستهدف الق�ضاء امل�ؤ�س�سي يف رحلته ال�شاقة نحو تقنني الفقه الإ�سالمي يف �إطار مواد قانونية
اعتماد �أحد �آراء فقهاء املذاهب الأربعة املعتربة يف م�س�أل ٍة معينة ،كالبيوع �أو �أحكام الأ�سرة ،وجعلها احلاكم يف النزاع املعرو�ض� ،أو الأخذ بالقول الراجح بينهم
بد ًال من تركها لالجتهاد ال�شخ�صي .كما يعترب التقنني �أ�سلو ًبا ع�صر ًيا ووعا ًء ُيكن ت�سخريه للدولة من خالل جعله �أداة ل�ضبط املعامالت وت�سهيل الإجراءات.
حجم دور القا�ضي يف االجتهاد ،فال�سلطة التقديرية ما زالت حتت رهن ت�ص ُّرفه ،ولكنها وفق ًا ل�ضوابط حمدَّدة .وال مانع من �أن يكون
وحقيق ًة �أن التقنني ال ُي ٍ
باب االجتهاد والفتاوى يف ميدان العبادات متى حتققت �شروطه؛ لكونه ال مي�س �إال و�ضع ال�سائل وعالقته بربه عز وجل� ،أما يف باب املعامالت وحقوق النا�س
والتزاماتهم البد من تقلي�صها؛ درء ًا للمفا�سد.
بخطوات حثيثة �أ�سرع من القرون ال�سابقة يف جمال تطوير الق�ضاء ،ف�إنه من ال�ضروري مواكبة تلك امل�ستجدات وفق ًا لأحكام
ومبا �أن العامل يف القرن احلايل ي�سعى
ٍ
الدين الإ�سالمي الذي من �سماته اخلالدة �صالحية تطبيقه يف كل زمان ومكان .كما ال يجب علينا �أن نقف حجر عرثة �أمام هذا االمتداد الطبيعي للفقه الإ�سالمي
من حيث تقنينه وتوجيه م�ساره .ون�ست�شهد يف ذلك مبا قاله قا�ضي اال�ستئناف ال�سابق ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور حممد الفايز� :إن تقنني الفقه على مدار التاريخ
الإ�سالمي مر بعدة مراحل خمتلفةُ ،كل منها لها طابع خا�ص ،من ذكر امل�سائل� ،إىل املط َّوالت� ،إىل ال�شروحات� ،إىل املخت�صرات� ،إىل احلوا�شي ،ويعتقد �أن التقنني
اليوم هو التط ُّور الطبيعي للمرحلة احلالية التي فر�ضت نف�سها و�أخذت دورها يف �صياغة القوانني.

الق�ضاء امل�ؤ�س�سي

وضع أهداف يعمل الفريق بموجبها

إقرار مبادئ توجيهية لفريق العمل الواحد

مما �سبق ن�ستنتج �أن الق�ضاء امل�ؤ�س�سي يقوم على التقنني الذي �أ�صبح �ضرور ٌة اجتماعية ال غنى عنها ،بل هي �سن ٌة مهجورة؛ حيث �إن النبي ﷺ كان �أول من �أمر
بتقنني العالقة بني امل�سلمني �أنف�سهم ومع غريهم من الطوائف الدينية يف املدينة حتت د�ستور مكتوب ُي�س ّمى بـ (�صحيفة املدينة) بعدما هاجر �إليها .ولعل حاجتنا
للتقنني يف هذا الع�صر قد ا�شتدت وط�أتها ،وبرزت معاملها ،والتي �أ�شار �إليها معايل ال�شيخ وزير العدل الدكتور وليد ال�صمعاين يف برنامج (يف ال�صورة).
وحاجة اململكة للق�ضاء امل�ؤ�س�سي القائم على التقنني ظهرت نتيج ًة �إىل عدة �أ�سباب منها:
قا�ض �إىل �آخر يف الق�ضية املت�شابهة.
• �ضعف امللكة االجتهادية يف ا�ستنباط الأحكام لدى بع�ض الق�ضاة وتفاوتها الكبري من ٍ
• طول �أمد التقا�ضي يف بع�ض الق�ضايا؛ لعدم وجود قوالب قانونية مكتوبة ومه ّي�أة للتطبيق؛ في�ضطر القا�ضي �إىل الرجوع �إىل كتب الفقه املتناثرة ،والأقوال
املتباينة.
ً
• تقنني الفقه الإ�سالمي يحد كثريا من اقتبا�س ت�شريعات الأنظمة الغربية التي قد تخرج يف جمملها عن الإطار ال�شرعي.
• �سد الذرائع �أمام كل من ت�سول له نف�سه با�ستغالل باب االجتهاد الوا�سع؛ لتحقيق م�آرب غري نزيهة.
• زيادة التن ٌّب�ؤ بحكم القا�ضي ،ف�ض ًال عن زيادة الوعي القانوين لدى املجتمع وامل�ستثمر اخلارجي عند التعامل داخل حدود الدولة.
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ساحة نقــاش

التغيير يعتمد على الجماعة
وليس على القائد

نظرية

"الرجل العظيم"
في القيادة تثير
النقــــــــــــــــاش..

هل القادة
"يولدون
أم يصنعون؟
يرى البع�ض �أن نظرية الرجل العظيم Great
 Man theoryمن �أهم نظريات القيادة والإدارة
وممار�ساتها ،والتي تفرت�ض �أن القادة اجليدين
يولدون ولديهم �سمات ومهارات فطرية جتعلهم
مميزين ،وهذه ال�سمات ال ميكن تعليمها �أو تعلمها.
وبح�سب هذه النظرية ،ف�إن القادة ي�ستحقون �أن
يكونوا يف منا�صبهم؛ ب�سبب �سماتهم اخلا�صة ،ومن
ه�ؤالء على �سبيل املثال املهامتا غاندي ،و�أبراهام
لينكولن ،ويوليو�س قي�صر ،والإ�سكندر الأكرب،
وغريهم .كذلك تفرت�ض �أن ال�شخ�ص القادر على
القيادة ميتلك ال�سمات ال�شخ�صية للقائد منذ
الوالدة التي متيزه عن غريهم ،و�أن هذه ال�سمات
لي�ست �شي ًئا ميكنك تعلمه.
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،،

سمات «الرجل العظيم»

ذكورية ال تتطابق مع علم النفس

،،

القادة يستحقون أن يكونوا

في مناصبهم بسبب سماتهم
الخاصة

م�ؤثرون للغاية

بد�أت فكرة النظرية منذ القرن الـ  19على يد الكاتب اال�ستكلندي
"توما�س كارليل" ،وتعتمد على �أنه ميكن تف�سري التاريخ�-إىل حد
كبري-ب�سبب ت�أثري الرجال العظماء �أو الأبطال ،وهم �أفراد م�ؤثرون
للغاية؛ �إما ب�سبب الكاريزما �أو الذكاء �أو احلكمة �أو روح املبادرة �أو
الثقة بالنف�س �أو الب�صرية �أو احل�س االجتماعي ،ومهارات االت�صال
الفعال �أو ا�ستخدام املهارة ال�سيا�سية يف توظيف النفوذ بطريقة �أثرت
يف جمرى التاريخ� .إذا ف�إن معيار وجود القيادة الناجحة هنا يعتمد
على املواهب الفطرية التي ميتلكها القائد؛ حيث ي�ستطيع القائد من
خالل �شخ�صيته امل�ؤثرة ،ا�ستمالة املر�ؤو�سني حينما يكونون م�ستعدين
لقبول التغيري.

جدل

لكن هذا االفرتا�ض مل يجد ً
قبول كب ًريا من قبل بع�ض العلماء ،فمع
تطور �أدوات التعليم واملهارات التي ميكن اكت�سابها يربز قادة عظماء،
ويف عام 1860م قدم املفكر "هربرت �سبن�سر" ر�ؤية خمتلفة وخمالفة
لنظرية الرجل العظيم� ،أكد فيها �أن َمن هم مثل هذا الرجل العظيم
هم نتاج جمتمعاتهم ،و�أن �أفعالهم مل تكن لتحدث دون الظروف
االجتماعية قبل حياتهم ،فرد عليه الفيل�سوف والعامل النف�سي "ويليام
جيم�س" ،مدافع ًا عن نظرية الرجل العظيم ،و�أن الطبيعة الف�سيولوجية
الفريدة للفرد هي العامل احلا�سم يف تكوين الرجل العظيم ،والذي
بدوره هو العامل احلا�سم يف تغيري بيئته بطريقة فريدة ،ودونه مل تكن
البيئة اجلديدة لتحدث.

�صفات القادة

ومن جانبه قام الباحث "�ستو غدل" بدرا�سة �أكرث من  278بح ًثا خالل
 66عام ًا ،حيث تعمق يف �صفات القادة بني عامي 1970-1904م؛
وتو�صل �إىل �أن القادة يختلفون عن املر�ؤو�سني يف جمموعة �سمات هي:
الذكاء ،واملبادرة ،واملثابرة ،والثقة بالنف�س ،وامل�س�ؤولية ،واليقظة،
والب�صرية ،واحل�س االجتماعي .و�أن النظريات احلديثة ال تتما�شى
مع نظرية الرجل العظيم؛ فالقيادة �أ�صبحت ف ًنا ميكن تدريب النا�س
عليه ،و�صقل مواهبهم ،ولي�ست مق�صورة بال�ضرورة على ال�صفات
الفطرية ،وهذا ال يعني �أن �أي فرد ميكن �أن ي�صبح قائدً ا عظي ًما؛
فهناك �أنا�س ال ي�ستطيعون حتمل عبء امل�س�ؤولية ،وتثقل كاهلهم �شدة

وط�أة اتخاذ القرار وتبعاتها ،وهناك َمن يتهرب منها.

�أبرز االنتقادات

وقد طالت هذه النظرية العديد من االنتقادات ،والتي من �أبرزها ما
يلي:
� -1إ�ضافة �إىل افرتا�ض �أن القادة �إما يولدون �أو ال يولدون ،و�أنه ال
يوجد عمل �أو جهد مطلوب حتى تتمكن من �أن ت�صبح قائدً ا ،وهذا
ي�شري �إىل �أن القادة االجتماعيني �أو النف�سيني حمددون �سل ًفا ،و�أن
القادة غري قادرين على القدوم من الظل ،ف�إما �أن يتم اختيارهم �أو
ال.
 -2معظم ال�سمات املرتبطة بهذه النظرية ذكورية بطبيعتها ،وال
تتطابق مع علم النف�س احلقيقي للقادة اجليدين.
 -3القائد ال ي�ستطيع �إحداث فارق داخل �أي جماعة؛ �إذا مل حتدث
اجلماعة نوع ًا من التغيري من تلقاء نف�سها �أو مل ت�ستجب اجلماعة
للتغري ،وبالتايل ف�إن التغيري و�إحداث الفارق يعتمد ب�شكل �أكرب على
اجلماعة نف�سها ولي�س على القائد.
 -4ال�سمات القيادية ميكن تنميتها واكت�سابها على نحو كبري وال
ي�شرتط �أن يولد ال�شخ�ص ببع�ض ال�سمات الفردية التي ت�ؤهله
للمنا�صب القيادية ،ولكن ميكن وعن طريق التنمية ال�شخ�صية �أن
يكت�سب الفرد نف�س ال�سمات التي ت�ؤهله لتويل من�صب ًا قيادي ًا معين ًا.
 -5هي نظرية تقليدية ال تتوافق مع �أغلب النظريات الع�صرية؛ حيث
�إن القيادة �أ�صبحت نوع ًا من الفنون ،والتي ميكن التدريب عليه.
 -6ال ي�شرتط �أن ي�صبح جميع الأفراد الذين ميتلكون ما ي�سمى
ب�صفات القيادة الطبيعية قادة عظماء ،حيث تعتمد النظرية على
مفهوم �أنه �إذا كانت القيادة بب�ساطة نوعية فطرية ،ف�إن كل النا�س
الذين ميتلكون ال�سمات ال�ضرورية �سيجدون �أنف�سهم يف نهاية املطاف
يف �أدوار قيادية.

�أهمية

وعليه ميكن القول �إن نظرية الرجل العظيم حظيت مبكانة مهمة بني
نظريات القيادة ،وقد مت تطبيقها يف العديد من الأبحاث والدرا�سات
يف جماالت خمتلفة ،مثل املجاالت االجتماعية وال�سيا�سية والع�سكرية،
وعلى الرغم من االنتقادات التي ُو ٍجهت لها �إال �أنها تعترب من �أبرز
النظريات القيادية و�أ�شهرها.
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مقــال

االستثمار السياحي وتطلعات
المملكة العربية السعودية

د.عمر السر محمد
قطاع المحاسبة
فرع المعهد بمنطقة عسير
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تُعد ال�سياحة يف عامل اليوم �صناعة لها �أ�س�س وقواعد وتو�ضع لها ا�سرتاتيجيات م�ستقبلية تُ�سهم يف
حتقيق التنمية يف كثري من بلدان العامل؛ فقد و�صفت ب�أنها �صناعة الال ملمو�س يف عامل ملمو�س،
و�أ�شارت كثري من الدرا�سات �إىل م�ساهمة ال�سياحة يف زيادة م�ستوى الدخل القومي وتنويع �إيرادات
بع�ض الدول .ومتثل ال�سياحة مبختلف جماالتها �أكرب حمرك يف عجلة التنمية للق�ضاء على البطالة
وت�شغيل الأيدي العاملة� ،إ�ضافة �إىل �أنها تن�شط معها �صناعات �أخرى ،كالنقل ،واملواد اال�ستهالكية،
وغريها.
كما تعرف ال�سياحة ب�أنها ترحال النا�س من �أماكن �سكنهم �إىل �أماكن �أخرى داخلية �أو خارجية؛
لتحقيق �أهداف حمددة ،كالرتويح النف�سي من �ضغوطات احلياة ،واملتعة ،وغريها .وتتطلب هذه
ً
ا�ستغالل �أمثل لها وللفر�ص املتاحة ،وهو ما ُيعرف باال�ستثمار ال�سياحي الذي
ال�صناعة "ال�سياحة"
ُيعترب من �أهم م�صادر الإيرادات يف كثري من بلدان العامل ،واململكة العربية ال�سعودية بو�صفها
�إح��دى هذه البلدان حباها امل��وىل عز وجل مب�صادر �سياحية متعدد "دينية ،طبيعية ،تراثية،
ً
وغريها الكثري"...؛ يجب ا�ستغاللها
ا�ستغالل �أمثل لتُ�صبح العائدات اال�ستثمارية مكو ًنا �أ�سا�س ًيا
يف املوازنة.
ُيعرف اال�ستثمار ب�صورة عامة ب�أنه توظيف الأموال يف املجاالت اال�ستثمارية التي يعتقد امل�ستثمر
�أنها فر�ص ذات ج��دوى حتقق �أف�ضل عائد عند �أق��ل م�ستوى من املخاطر ،و�أن �أح��د املجاالت
اال�ستثمارية هي اال�ستثمار ال�سياحي ،وال��ذي ٌيق�صد به توجيه امل�ستثمر الداخلي واخلارجي
لتوظيف �أمواله نحو الفر�ص اال�ستثمارية ال�سياحية املتاحة يف الدولة .وي�صنف اال�ستثمار ال�سياحي
على �أنه "ا�ستثمار مبا�شر �أو ا�ستثمار غري مبا�شر" ،فاال�ستثمار ال�سياحي املبا�شر هو توظيف �أموال
غري وطنية ميتلكها �أفراد من جن�سيات خمتلفة وفق ًا لقوانني البلد امل�ستثمر فيه ،فامل�ستثمر يقدم
ر�أ�س املال وتقدم الدولة امل�ضيفة الت�سهيالت الالزمة لهذا اال�ستثمار يف املواقع ال�سياحية الدينية
الأثرية والطبيعية ،ويعترب ا�ستثمار طويل الأجل؛ لأنه ا�ستثمار يف موجودات ثابتة متتد �إىل �أجل
طويل ويكون للم�ستثمر حق .بينما اال�ستثمار ال�سياحي غري املبا�شر هو �أن يوظف امل�ستثمر �أمواله
يف البلد امل�ضيف من خالل امل�ساهمة يف ال�شركات �أو القرو�ض دون �أن يكون للم�ستثمر حق الإدارة
من خالل �شركات �سياحية تطرح �أ�سهمها يف ال�سوق املايل ال�سعودي وتتوىل الأن�شطة ال�سياحية يف
الأماكن ال�سياحية.
ويجدر الت�أكيد �أن اململكة العربية ال�سعودية تتوفر لديها جميع املقومات ال�سياحية ،كاال�ستقرار
الأمني ،واملوارد االقت�صادية ،والأماكن الطبيعية ،والأماكن الدينية ،والأماكن الرتاثية ،والبيئة
التقنية ،وغريها ،..والتي جتعلها رائد ًا �سياح ًيا يف العامل.
كما تتمتع اململكة مبميزات جعلتها بيئة جاذبة لال�ستثمار ال�سياحي بخالف ال�سياحة الدينية التي
خ�صها بها املوىل عز وجل ب�أن جعلها بالد احلرمني وقبلة امل�سلمني ،هو متتعها مبواقع تراثية
ترتبط بالأديان املختلفة ،ومتيزها بالطبيعة اخلالبة التي جعلت منها ً
مناخا ا�ستثمار ًيا جاذ ًبا

ل�سياح الداخل واخل��ارج� ،إ�ضافة �إىل �إطاللها على البحر
الأحمر الذي مير بكثري من املناطق فيها.
املتمعن النظر ب��ر�ؤي��ة ا�ستثمارية �إىل املنطقة اجلنوبية
بروافدها املختلفة "طبيعتها ومناخها" باختالف ف�صول
ال�سنة يدرك متام ًا �أنها ُتثل الفر�ص اال�ستثمارية الذهبية
التي يجب �أن ت�ستغل وت�ستثمر لتجعل من ال�سياحة �إيرادات
�ضخمة؛ لأن �أ�صل ال�سياحة الطبيعية ال�سفر بهدف التمتع
باملناظر الطبيعية "جبال ووديان و�سهول وخ�ضرة وهذا ما
ُحظيت به املنطقة اجلنوبية"� ،أو ال�صناعية� ،أو التعرف على
عادات وتقاليد.
وتتعدد الأماكن ال�سياحية يف املنطقة اجلنوبية باختالف
الطبيعة وتكاد �أن تتفرد كل مدينة بجانب �سياحي يجعلها
جاذبة لل�سياح واال�ستثمار ال�سياحي ،و�أ�شهرها مدينة �أبها
التي عرفت بعرو�س اجل�ن��وب ،ومدينة ال�ضباب ،وموطن
اخليال ،ومملكة اجلمال ،والتي جمعت بني الرفدين جمال
(الطبيعة وامل �ن��اخ) �إ�ضافة �إىل �سماحة م��ن يقطنو هذه
املناطق.
ووف�ق� ًا ملا متتلكه اململكة من مقومات وفر�ص ا�ستثمارية
�سياحية ،فالبد من ت�سليط ال�ضوء على الإج ��راءات التي
قامت بها ال��دول��ة م��ن تكوين جمل�س التنمية ال�سياحية؛
باعتبار �أن اال�ستثمار يف ال�سياحة �أحد ركائز ر�ؤية اململكة
العربية ال�سعودية  ،2030ودليل على عزمها امل�ضي قدم َا
لتحقيق �أهدافها وطموحاتها ،وت�سهم هذه الإج��راءات يف
الآتي:
•توليد الفر�ص اال�ستثمارية ال�سياحية املجدية للم�ستثمر
الداخلي واخلارجي.
•اعتبار �أن ال�سياحة ج�سر توا�صل ثقايف ب�ين املجتمع
الداخلي واملجتمعات الأخرى.
•رفع م�ساهمة القطاع ال�سياحي يف الناجت املحلي من %3
كما هو اليوم� ،إىل ما يزيد عن  %10بحلول العام 2030م.
•توفري مليون فر�صة عمل �إ�ضافية ،لي�صل الإجمايل �إىل
 1.6مليون وظيفة يف القطاع ال�سياحي بحلول العام 2030م.
•جذب  100مليون زيارة �سنوية دولية وحملية بحلول عام
2030م.
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ثقافة بصرية

تقدر قيمتها بمئات الماليين من الدوالرات

أشهـــــــــــــــر  ١٠لوحـــــــــــات

فــنية عــــــالــمية مســــــــروقة
دائ ًما هناك الفن اجلميل ،و� ً
أي�ضا هناك ل�صو�ص لهذا الفن ،ويف تاريخ الفن العاملي متكنت جمموعات حمرتفة
من الل�صو�ص من �سرقة  10لوحات فنية �شهرية عاملية تقدر قيمتها مئات املاليني من الدوالرات ،وفيما يلي ذكر
بع�ض من �أبرز الأعمال الفنية التي مت �سرقتها:

 -05زهور الخشخاش

متت �سرقت زهور اخل�شخا�ش التي ر�سمها الفنان «فين�سينت فان جوخ» من متحف
حممد حممود خليل يف القاهرة عام 2010م ،وكانت قد ُ�سرقت من املتحف نف�سه
يف يونيو 1977م.

 -06الحفلة الموسيقية

مت ر�سمها بوا�سطة «يوهان�س فريمري» عام 1664م ،وهي ت�صور م�شهدً ا لرجل
وامر�أتني يعزفون املو�سيقى ،ومتت �سرقتها عام 1990م من متحف «�إيزابيال
�ستيوارت غاردنر» الأمريكي.

 -01الموناليزا

ا�شتهرت املوناليزا ب�سرقتها عام 1911م ،بعد �أن قام  3عمال �إيطاليني باالختباء
يف خزانة املعرو�ضات الفنية يف متحف اللوفر يف باري�س ،ولكن �أُعيدت �إىل
املتحف بعد � 28شه ًرا.

 -07العاصفة على بحيرة طبريا

لوحة عا�صفة بحرية طربيا ر�سمها الفنان «رامربانت فان راين» عام 1633م،
و�سرقت من متحف �أمريكا.
ُ

 -02الحمام مع البازالء الصغيرة

متت �سرقة اللوحة من متحف الفن احلديث يف باري�س ،ثم �ألقى بها الل�ص يف �سلة
�أُفرغت قبل �أن تدرك ال�سلطات �أن اللوحة كانت بداخلها ،وت�صل قيمتها �إىل 26
مليون دوالر يف مزاد اليوم.

 -08الميالد

تعد من بني اللوحات الأكرث قيمة يف العامل ،ومت �سرقتها عام 1969م من �إيطاليا.

 -03رئيس

مت �سرقتها من معر�ض «روتردام كون�ستال» الهولندي ،وتعد �أكرب �سرقة فنية،
وعندما علمت وال��دة �أح��د الل�صو�ص الرومانيني الثالثة باخلوف من �أن يتم
القب�ض على ابنها ،قامت بدفن اللوحة يف منزل مهجور ،ثم يف مقربة ،وبعدها
�أحرقتها.

 -04الصرخة

�شخ�صا ذا تعبري م�ؤمل،
ر�سمت اللوحة بني عامي 1893م و1910م ،وهي تُظهر
ً
و�سرقت من املعر�ض الوطني يف �أو�سلو ببولندا عام 1994م ،وقامت ال�شرطة
ُ
الرنويجية با�ستعادتها ،وبعدها ُ�سرقت من متحف «مون�ش» يف �أو�سلو مرة �أخرى
عام 2004م ،وتعر�ضت اللوحة للتلف ،ومت ا�سرتدادها عام 2006م.
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 -09القضاة العادلون

و�سرقت من كاتدرائية «�سانت بافو» يف
ر�سمت بني عامي 1426م و1432مُ ،
بلجيكا.

 -10الشاب

ُر�سمت من قبل الفنان «رافائيل» عام 1513م ،و ُفقدت يف احلرب العاملية الثانية.
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تقريــر

باتت أهم أدوات التأثير في صناعة
الرأي العام وتشكيله

إدارة وسائل
التواصل االجتماعي
حياتنا..بعيدا
في
ً
عن أخطارها
ي�ؤثر التقدم التكنولوجي ب�شكل كبري على جوانب كثرية من حياتنا.
وكلما ازداد هذا التقدم؛ كلما �أثر يف تغيري منط حياة الأ�شخا�ص .ومع
االعتماد املتزايد على الإنرتنت؛ �أ�صبح ا�ستخدام من�صات التوا�صل
االجتماعي جزءا �أ�سا�س ًيا للتوا�صل اليومي وا�ستقبال املعلومات
لكثري من الأ�شخا�ص يف العامل .وهناك من ي�ستخدم مواقع التوا�صل
االجتماعي كو�سيلة للرتفيه وتق�ضية الوقت ،ورمبا لإ�ضاعته ،و�آخرون
�أدركوا مدى قوة و�سائل التوا�صل االجتماعي ،فا�ستخدموها ب�شكلها
الفعال.
ويتعاظم دور و�سائل التوا�صل االجتماعي يف الآونة الأخرية؛ فلم تعد
تقت�صر على كونها نافذة للتوا�صل بني الأفراد ،و�إمنا باتت �أهم �أدوات
الت�أثري يف �صناعة الر�أي العام وت�شكيله.
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�إح�صائيات مهمة
ت�شري الإح�صائيات �إىل �أن �أكرث من  5ماليني �شخ�ص ي�شاهدون
�أكرث من  25مليار �صفحة تدوين �شهر ًيا ،و�أن امل�ستخدمني
ين�شرون  70مليون من�شور جديد و 77مليون تعليق جديد كل
�شهر ،و�أنه من بني  1.7مليار موقع يف العامل ،هناك حوايل 500
مليون مدونة ،كما �أن نظريات االت�صال والإعالم احلديثة ُتمع
على تنامي دور و�سائل التوا�صل االجتماعي ،خا�صة مع الثورة
الرقمية التي يعي�شها عامل اليوم ،ومن املهم وال�ضروري العمل
على تعظيم اال�ستفادة من الفر�ص التي تتيحها و�سائل التوا�صل
االجتماعي حالي ًا.

تويرت وفي�سبوك وان�ستغرام

ويعترب "تويرت" ،و"في�سبوك"" ،وان�ستغرام" �أهم و�سائل التوا�صل
االجتماعي التي تُ�ستخدم للتفاعل ،خا�صة �أنها توفر جمتمعات
افرتا�ضية متغرية ،و�سهولة و�سرعة يف ن�شر وتداول املعلومات
والأخبار ،كما ي�ؤكد ذلك التزايد امل�ستمر يف �أعداد م�ستخدمي
و�سائل التوا�صل االجتماعي يف العام 2019م ،فقد بلغ عددهم
�أقل من  3مليار �شخ�ص يف جميع �أنحاء العامل ،بينما و�صل هذا
العدد يف عام 2020م �إىل  4مليار م�ستخدم يف جميع �أنحاء
العامل ،وهو يعادل حوايل  %50من �إجمايل عدد �سكان العامل.

العامل العربي

وفيما يتعلق بالعامل العربي ،وح�سب التقرير ال�صادر عن م�ؤ�س�سة
"هوت�سويت" الكندية عن العامل الرقمي للعام 2019م ،فقد و�صل
عدد م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي �إىل  136.1مليون
�شخ�ص� ،أي نحو  %53من عدد �سكان الدول العربية .الأمر
الآخر الذي لفت �إليه التقرير �أن الدول العربية تتفوق على الدول
املتقدمة يف مدة ا�ستخدام الإنرتنت ب�أكرث من �ساعة ون�صف
يومي ًا على الأقل ،وذلك بالن�سبة للفئة العمرية من()64-16
عاما� ،إذ �أن متو�سط مدة ت�صفح امل�ستخدم يف ال�سعودية على
�سبيل املثال بلغت � 5ساعات و 14دقيقة ،ويف م�صر بلغت � 4ساعات
و 55دقيقة ،ويف الإمارات و�صلت �إىل � 4ساعات و 53دقيقة� ،أما
يف املغرب فتبلغ املدة � 4ساعات و 31دقيقة .وهذه الأرقام كلها
تفوق املتو�سط العاملي املحدد بـ � 4ساعات و 22دقيقة؛ وي�شري هذا

،،

البعض يستخدمها للترفيه
وآخرون بشكلها الفعال

�إىل تعاظم �أهمية و�سائل التوا�صل االجتماعي يف الدول العربية،
و�أنها باتت �أحد �أمناط احلياة العامة يف احلياة املعا�صرة.

�صناعة الر�أي

وتلعب و�سائل التوا�صل االجتماعي دور ًا فاع ًال يف �صناعة الر�أي
العام وت�شكيله؛ فهي ت�سهم يف ترويج الأفكار التي تعتنقها النخبة
يف املجتمع ،لت�صبح ذات قيمة اجتماعية معرتف بها ،وحتظى
باالنت�شار بني الأ�شخا�ص العاديني ،ومن َثم الت�أثري على �سلوكهم
ويف ت�شكيل توجهاتهم �إزاء ق�ضايا بعينها .وهذا الدور وفق ًا
لنظرية الت�سويق االجتماعي يت�شابه �إىل حد كبري مع حمالت
الت�سويق التي ت�ستهدف الرتويج ل�سلعة معينة و�إقناع امل�ستهلكني
بها .وهذا الت�أثري يرجع بالأ�سا�س �إىل ما تتميز به و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،والإعالم اجلديد بوجه عام ،من قدرة على الت�أثري
الكمي من خالل التكرار ،حيث تقوم و�سائل التوا�صل االجتماعي
بتقدمي ر�سائل �إعالمية مت�شابهة ومتكررة حول ق�ضية ما ،بحيث
ي�ؤدي هذا العر�ض الرتاكمي �إىل اقتناع �أفراد املجتمع بها على
املدى البعيد .وعلى �أية حال ،ف�إن و�سائل التوا�صل االجتماعي
باتت �شري ًكا رئي�س ًيا يف �صناعة الر�أي العام من خالل العديد
من الأدوار.

�إيجابيات

وميكن �إجمال �إيجابيات و�سائل التوا�صل االجتماعي كالتايل:
� -1إتاحة فر�ص لل�شباب يف التعبري عن �أفكارهم� :أ�صبح العامل
يف ظل مواقع التوا�صل االجتماعي واملدونات مت�صل بدرجة
كبرية؛ حيث ي�سهل على �أي �شخ�ص التعبري عن �أفكاره وجمع
املهتمني بها من كل �أنحاء العامل.
 -2احل�صول على الدعم وامل�شاركة :ت�شري بع�ض الأبحاث �إىل �أن
جمرد م�شاركة ال�شخ�ص م�شاكله والتعبري عنها واحل�صول على
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تسبب اإلحباط واليأس
للبعض من كثرة تتبع المشاهير
وأخبارهم

دعم الآخرين �أو �سماع خرباتهم حول نف�س امل�شكلة وكيفية حلها؛
ُي�سهٍ ل على ال�شخ�ص تخطي التجربة ب�شكل �أف�ضل.
 -3احل�صول على فر�ص عمل والت�سويق لأنف�سهم :ح�سب �آخر
�إح�صائية يوجد �إعالن عن  6.5مليون فر�صة عمل متاحة على
موقع  comوهو مثال ملن�صة توا�صل اجتماعي مهنية؛ تهدف �إىل
ربط الباحثني عن عمل و�أ�صحاب العمل ،و�أ�صبحت ال�شركات
ت�ستخدمها ك�أداة ال�ستقطاب املوظفني يف كل �أنحاء العامل،
بالإ�ضافة �إىل ظهور ما ي�سمى مبهارات الت�سويق ،والتي تُ�ستخدم
فيها مواقع التوا�صل االجتماعي واملدونات؛ لإبراز مهارات
ال�شخ�ص وتوثيق �إجنازاته يف العمل.
 -4فتح �آفاق جديدة وكبرية للأفكار الرائدة :تعترب مواقع
التوا�صل االجتماعي �إحدى �أهم و�سائل الت�سويق التي ت�ستخدمها
ال�شركات الكربى وال�شباب و�أ�صحاب الأفكار اجلديدة لت�سويق
منتجاتهم وخدماتهم ،وهو ما ي�سمى بالت�سويق الإلكرتوين عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي.
 -5خلق فر�ص عمل وظهور م�سارات مهنية جديدة� :أ�صبحت
هناك فر�ص للعمل الكامل �أو اجلزئي ،والتي ي�ستطيع القيام بها
العديد من ال�شباب ،مثل :كاتب املحتوى الت�سويقي ،و�أخ�صائي
ت�سويق من�صات التوا�صل االجتماعي ،وم�صمم جرافيك
متخ�ص�ص لت�صميم �إعالنات املنتجات على من�صات التوا�صل
االجتماعي.
 -6االت�صال الدائم بالعامل :يف املا�ضي مل يكن لدينا الفر�صة
للبقاء على ات�صال دائم مع الأ�صدقاء والعائلة يف حالة وجود
كل منهم يف دولة �أو مدينة �أخرى ،ولكن الآن �أ�صبح الأمر ً
�سهل
للتوا�صل مع �أي �شخ�ص يف �أي مكان .وهذا يفتح ف�ضاءات كثرية
للعمل وللح�صول على املعلومات من كل مكان.

44

العدد  - 182صفر 1443 -هـ

،،

«تويتر» و «فيسبوك»
و «انستغرام» أهم وسائل التفاعل
في العالم

�سلبيات
بينما ميكن �إبراز �أهم �سلبيات و�سائل التوا�صل االجتماعي يف
الآتي:
 -1الإدمان :ح�سب �إح�صائية مت الإ�شارة �إليها يف جملة
ريا من الأفراد ،وخا�صة املراهقني،
� Business Insiderأن كث ً
ما بني  13و� 18سنة ،يق�ضون حوايل � 9ساعات يوميا يف ا�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي .وذلك �أكرث من �ساعات النوم
والطعام وال�شراب وغريها من الأن�شطة ،حتى ي�صل البع�ض �إىل
�أنه ال ي�ستطيع ق�ضاء �ساعة كاملة بدون ت�صفح من�صات التوا�صل
االجتماعي .وي�ؤثر ذلك ب�شكل كبري و�سلبي على جوانب احلياة
الأخرى ،حيث �إنه يتم ق�ضاء الوقت يف ا�ستخدام الإنرتنت على
ح�ساب �أوقات العائلة والعمل والدرا�سة بال �شعور .كذلك ف�إن
�إدمان ا�ستخدام هذه املن�صات؛ ي�ؤثر على تركيزنا ب�شكل عام
وي�سبب ت�شتت التفكري.
 -2العزلة االجتماعية ووهم التوا�صل االفرتا�ضي :قد ي�صل
الأمر �إىل �أن جند عائلة يف بيت واحد تتوا�صل من خالل و�سائل
التوا�صل االجتماعي� ،أو �أن جتد عوائل يق�ضي �أفرادها �ساعات
يف ا�ستخدام الهواتف دون �أي توا�صل �شخ�صي فعال ،ويكتفي
اجلميع بالتوا�صل االفرتا�ضي .وقد ت�ؤدي مثل هذه املمار�سات
�إىل �ضعف تطور ال�شخ�ص اجتماع ًيا ومهن ًيا؛ ب�سبب عدم قدرته
على التفاعل الإيجابي والطبيعي مع جوانب احلياة املختلفة.
 -3مراقبة �أحوال الآخرين والنظر �إىل مظاهر الرتف :يتعمد
البع�ض �إظهار اجلانب الإيجابي واملثايل فقط على و�سائل
التوا�صل االجتماعي؛ مما ي�سبب الإحباط والي�أ�س للبع�ض من
كرثة تتبع امل�شاهري وامل�ؤثرين و�أخبارهم.
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أوراق من سيرة قائد إداري

حكاية من تراث البيروقراطية
السعودية..الرواية الكاملة

الخويطر وزير
المعارف طلب
اعتماد مشروع
والخويطر وزير
المالية رفض!

ُيتداول يف الأو�ساط االجتماعية ال�سعودية العديد من الروايات والق�ص�ص ذات ال�صلة باجلانب البريوقراطي
والوظيفي ،منها ما هو مثري للإعجاب ،ومنها ما هو غري ذلك ،ومنها املثري للده�شة واال�ستغراب ،ومنها ما يروى على
�سبيل الطرفة .وكثري من هذه الروايات ُتروى بنق�ص يف تفا�صيلها� ،أو بزيادة على حقيقتها؛ لغر�ض يف نف�س راويها ،وما
�آفة الأخبار �إال رواتها.
ومن روايات الرتاث البريوقراطي التي حتكى و�شاعت بني النا�س وات�سعت دائرة تداولها ،رواية تقول �إن معايل وزير
املعارف الأ�سبق د.عبدالعزيز اخلويطر "رحمه اهلل" تقدم بطلب الدعم لأحد امل�شروعات ملعايل وزير املالية حينها
الأ�ستاذ حممد �أبااخليل .و�صادف بعد رفع اخلطاب من املعارف �أن وزير املالية خرج يف �إجازة ،ومت تكليف وزير املعارف
بالقيام مبهام عمله .ويف �أول يوم عمل لوزير املالية املكلف ُعر�ض عليه للتوقيع خطاب رد برف�ض طلب وزير املعارف.
فوقعه الوزير املكلف د .اخلويطر!!
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تفا�صيل غائبة
هنا انتهت الرواية املتداولة على �سبيل الطرفة والتندر..ولكن هل هناك
تفا�صيل غائبة؟
ج��اء يف ك�ت��اب (د.ع�ب��دال�ع��زي��ز اخلويطر "و��س��م على �أدمي النزاهة
والوطن") ،للكاتب الأ�ستاذ حمد القا�ضي (الطبعة الأوىل 1436/ه)،
(���ص  )48،47وال ��ذي ر�صد جانب ًا م��ن حياة وزي��ر امل�ع��ارف الأ�سبق
د.عبدالعزيز اخلويطر يف العمل ،وجوانب �أخ��رى من حياته ،توثيق
مف�صل لهذه احلكاية على ل�سان �صاحب ال�ش�أن .حيث طرح القا�ضي
�س�ؤا ًال على اخلويطر ،جاء ن�صه كالتايل:
هل �سمعت النكتة التي يتداولها النا�س من �أن عبدالعزيز اخلويطر
كتب خطاب ًا ب�صفته وزير ًا للمعارف �إىل وزير املالية يطلب فيه املوافقة
على م�شروع معني .ثم �أ�صبح اخلويطر وزي��ر ًا للمالية بالنيابة ف�شرح
على خطابه ال��ذي وقعه م��ن قبل بالرف�ض واالع �ت��ذار للمعارف عن
عدم املوافقة!؟ ف�أجاب اخلويطر :هذه لي�ست نكته بل ق�صة واقعية!
لكن النا�س م�سخوها بحيث جعلوها "نكتة" ي�ست�شهد بها ذوو الأحكام
اجلزافية� .أما احلكاية فهي �أنني كتبت خطاب ًا ب�صفتي وزير ًا للمعارف
�إىل وزير املالية �أطلب فيه املوافقة على م�شروع معني ،فو�صل اخلطاب
�إىل وزير املالية حممد �أبااخليل الذي �شرح عليه باالعتذار للمعارف
عن طلبهم ،والتوجيه ب�إعداد اخلطاب الالزم لتوقيعه .ويف تلك الأثناء
�صدر القرار بتكليفي وزير ًا للمالية بالنيابة .فلما با�شرت العمل يف املالية
ُقدٍ م يل اخلطاب املعد للمعارف �ضمن العديد من املعامالت للتوقيع.
فما كان �أمامي �سوى خيارين� ،إما �أن �أرجئ توقيع اخلطاب حتى عودة
�أبااخليل ،و�إما �أن �أوقعه حتى ال تت�أخر املعاملة .وبالفعل وقعت اخلطاب
برف�ض طلب املعارف .وملا و�صل اخلطاب للمعارف �شرحت عليه للإدارة
املخت�صة بتو�ضيح ال�صورة و�إجالء م�سوغات الطلب لوزير املالية ب�شكل
�أك�بر ،و�أر�سلت اخلطاب التعقيبي �إىل املالية ،وا�ستقبلت اخلطاب يف
املالية و�شرحت عليه للق�سم املخت�ص هناك ب�إعداد خطاب للمعارف
باملوافقة! على �أن يرتك توقيع اخلطاب لوزير املالية حممد �أبااخليل بعد
عودته .وكنت �أدرك �أن �أخي حممد لن يتوانى عن توقيع اخلطاب عند
معرفته التفا�صيل .وبالفعل عاد وزير املالية ملبا�شرة عمله ووقع اخلطاب
باملوافقة( .انتهى).
وه��ذه الق�صة تعك�س مقدار النزاهة واالل�ت��زام بالأنظمة لدى معايل
د.عبدالعزيز اخلويطر ،بالإ�ضافة �إىل حنكته الإدارية ،والقيادية ،فقد
ا�ستطاع احل�صول على مبتغاه ،وحتقيق مطلبه كوزير للمعارف بالطرق
النظامية ،ومن �أهمها ح�سن عر�ض الطلب ،و�إيراد امل�سوغات املقنعة.

ا�ستثمرنا �سنوات الطفرة ب�إن�شاء مدر�سة ون�صف
يوميا خالل خم�س �سنوات

ومل تكن تلك الق�صة هي الوحيدة التي مت تناقلها ب�شكل غري دقيق عن
معايل د.عبدالعزيز اخلويطر (الوزير) ،من ق�ص�ص احلزم ،وااللتزام
واالن�ضباط الإداري واالنفاق املايل الر�شيد .فقد �أورد امل�ؤلف (�أ.حمد
القا�ضي) يف نف�س الكتاب ق�صة �أخرى عن عدم ا�ستثمار وزارة املعارف
التي كان وزيرها د.اخلويطر �سنوات الطفرة يف تنفيذ م�شاريع تنموية
من بناء مدار�س وت�شييد مباين وتو�سع يف امل�شروعات .ف�أجاب الوزير بعد
طرح هذا ال�س�ؤال عليه قائ ًال:
هذا كالم غري دقيق ،وا�سمعه من كثريين ،ف�أطلب منهم �إيراد حقائق
وبيانات فال �أجد� .أعطني كالم ًا حمدد ًا .ال تقل يقول النا�س! فلقد وجدت
�أن النا�س يقودهم يف مدح �شخ�ص �أو ذمه �سيا�سة القطيع ،ف��إذا قام
رجل يف جمل�س و�أثنى على �إن�سان حتول املجل�س كله �إىل مادحني لذلك
الإن�سان ،و�إذا ذم �إن�سان ًا �آخر؛ حتول املجل�س �إىل ذمامني لذلك الآخر!
�أعطني كالم ًا حمدد ًا و�س�أفنده.
قلت له وق��د تهاوت �أم��ام وجهي "يقول النا�س" :املباين املدر�سية..
منوذج ًا .الوزارة مل توظف الطفرة يف توفري املباين احلكومية الكافية،
ومازالت كثري من مدرا�سنا تقبع يف منازل م�ست�أجرة.
�أج��اب :هذا الكالم غري �صحيح؛ ف��ال��وزارة �شيدت العديد من املباين
املدر�سية خالل تلك ال�سنوات ،ويكفي �أن �أعطيك منوذج ًا واحدا .فخالل
اخلم�س �سنوات عقب 1400ه �ـ� ،أن�ش�أت وزارة املعارف ( )2500مبنى
مدر�سي� ،أي مبعدل مدر�سة ون�صف املدر�سة يومي ًا .فهل هذا تقتري؟
�أما املباين امل�ست�أجرة ف�إنها واقع فر�ضه االمتداد ال�سكاين ال�سريع جدا،
واالمتداد العمراين الأ�سرع الذي حدث يف �سنوات ما ي�سمى بالطفرة.

مل �أعد ريا ً
ال واحد ًا للمالية طوال فرتة وزارتي
للمعارف

ولكن يقال �إنك مل تكن تنفق كامل امليزانية املخ�ص�صة لوزارة املعارف،
وكنت تعيد الباقي يف نهاية العام املايل لوزارة املالية.
مل �أعد ريا ًال واحدً ا .بل كنت �أطلب من املالية تعزيز بع�ض البنود ل�سد
العجز فيها.
وهذا �أي�ض ًا "كالم النا�س" الذي ال يقوم على حقائق .ف�أنا مل �أعد رياالً
واح��د ًا من ميزانية املعارف للمالية طيلة �سنوات عملي .بل �إنني كنت
�أحيان ًا �أطلب من املالية تعزيز بع�ض البنود �أثناء ال�سنة املالية؛ ل�سد
العجز .ف�إذا كنت �أ�صرف كافة امليزانية املمنوحة لقطاع املعارف على
م�شاريعها فما هو املطلوب مني �أكرث من ذلك!؟
تلك �إ��ض��اءات و�أوراق م�شرقة من �سرية قائد �إداري متميز ،ات�صف
بالإخال�ص يف العمل ،والنزاهة ،والعمل ب�صمت .وال زال��ت �إجن��ازات
عهده وزير ًا للمعارف قائمة وي�شار لها بالبنان .رحم اهلل معايل الوزير
د.عبدالعزيز اخلويطر.
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إنجـــــــاز جــــديد للمملكـــــة وقيـــــــادتها

عالــميا وبين دول
السعودية الثانية
ً

،،

المملكة تتصدر النظام البيئي
الرقمي وتتقدم  20درجة في
المؤشر العام

العشـــرين فــي التنــــافسية الرقمية
لعـــــــام 2021
حققت اململكة العربية ال�سعودية املرتبة الثانية عاملياً بني دول جمموعة الع�شرين؛ وفقاً لتقرير التناف�سية الرقمية لـعام 2021م
ال�صادر من املركز الأوروبي للتناف�سية الرقمية .وقد جاءت بيانات هذا الت�صنيف وفقا مل�ؤ�شر التناف�سية العاملي ومن البيانات
الداعمة املقدمة من البنك الدويل واالحتاد الدويل لالت�صاالت .ي�أتي هذا الإجناز يف �إطار حر�ص قيادتنا الر�شيدة ،واالهتمام
الذي يوليه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان-يحفظهما اهلل-لقطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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 3دروس مهمة:

ريادة األعمال وسرعة التغيير
والتخطيط الشامل

� 25ألف وظيفة جديدة

يف ال�صدارة

وطب ًقا ملا �أوردته "وا�س" عرب موقعها الإلكرتوين؛ ف�إن

وقد �أفاد موقع "العربية" �أن اململكة تقدمت  20درجة يف

التقرير يقي�س املنجزات واخلطوات التي قامت بها اململكة

امل�ؤ�شر العام ،مقارنة بالعام ال�سابق ،كما تقدمت  86درجة

منذ عام  2018وحتى عام  ،2020عرب عدة معايري من

يف حمور النظام البيئي الرقمي مت�صدرة دول جمموعة

خالل حمورين ،يتعلق �أولهما بالنظام البيئي للتحول

الع�شرين ،وحققت املركز الثالث يف حمور القدرات

الرقمي ،من حيث اال�ستثمارات يف ر�أ�س املال ،و�سهولة �أداء

الرقمية بني دول جمموعة الع�شرين.

الأعمال ،والقدرات الرقمية ،فيما يت�ضمن املحور الثاين

 3درو�س م�ستفادة

اال�ستعداد لتبني التحول الرقمي واالبتكار ،من حيث

وقد �أبدى العديد من املتخ�ص�صني ر�ؤاهم ،فيجمل

القدرات الرقمية للقوى العاملة ،واال�ستعداد ملخاطر ريادة

�أ.ح�سام بن عبدالوهاب زمان يف مقال له ب�صحيفة

الأعمال ،وانت�شار النطاق العري�ض ،والأفكار االبتكارية يف

"الريا�ض"  3درو�س م�ستفادة من هذا الإجناز� ،أولها:

ال�شركات.

�سرعة التغيري الذي من املمكن �أن حتدثه الدول منفردة

و�أ�ضافت "وا�س" :ت�شمل بيانات التقرير تطوير القدرات

يف كل قطاع مقارنة بنقطة انطالقها .والثاين :جميع

الرقمية وجذب اال�ستثمارات الأجنبية وال�شركات العاملية

الدول املتقدمة يف الت�صنيف كانت لديها خطة وا�ضحة

لتعزيز املعرفة الرقمية والتقنية ،كما ت�شمل الأهداف

و�شاملة بـ"م�ستهدفات طموحة"� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة

الرئي�سية لقطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات �إيجاد �أكرث

برامج هذه اخلطة بِنا ًء وتنفيذاً مع جميع القطاعات

من � 25ألف وظيفة جديدة يف هذا القطاع ،وزيادة حجم

احلكومية الأخرى� .أما ثالثها :ا�شرتاك هذه الدول يف

�سوق تقنية املعلومات والتقنيات النا�شئة بن�سبة  ،%50ومنو

مركزية "ريادة الأعمال" يف �صناعة وت�سريع التحول

م�ساهمة قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف الناجت

الرقمي وبراجمه ،وقدرة هذه الدول على ا�ستقطاب ودعم

املحلي الإجمايل ب�أكرث من  13مليار دوالر على مدى

الرياديني الوطنيني وتطويرهم بالتعاون مع �شركاء

خم�س �سنوات وزيادة م�شاركة املر�أة يف القطاع بن�سبة .%50

ورياديني عامليني.
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توطين المعرفة في منظمات
المستقبل للمعلومات
تتفق الكثري من الآراء على �أن املعرفة هي ح�صيلة تراكمية من املعلومات واخلربات واملهارات العلمية �أو
الفنية التي حتقق التميز ملالكيها؛ والتي يتم اكت�سابها نتيجة جهود مكثفة من العمل والبحث والدرا�سة
والتحليل .بينما منظمات امل�ستقبل هي الكينونات التنظيمية التي تت�سم بخ�صائ�ص وظيفية خمتلفة عن
اخل�صائ�ص التي كانت متار�سها املنظمة نف�سها بالأم�س ،واخلروج عن امل�ألوف يف الأداء الوظيفي من
خالل االعتماد الكلي على التطبيقات التكنولوجية احلديثة التي ت�ضمن �أدا ًء وظيف ًيا مر ًنا ال يحكمه
الزمان �أو املكان يف تقدمي اخلدمات ،و�أن ما متر به منظمات اليوم على اختالف �أ�صنافها ومواقعها يف
العامل نتيجة الأو�ضاع ال�صحية على امل�ستوى العاملي (وباء كورونا) من حيث التوجه ملمار�سة ن�شاطاتها من
خالل ال�شبكات العنكبوتية ،والتطبيقات التكنولوجية املختلفة خري دليل على مالمح منظمات امل�ستقبل.
و�أما العالقة بني املعرفة ومنظمات املعلومات امل�ستقبلية ،فهي عالقة وثيقة من حيث العامل الت�شاركي
فيما بينهما بالقيمة املعلوماتية واملعرفية التي تعترب من منتجات منظمات املعلومات وخمرجاتها
ال�سوقية ،يف زمن �أ�صبحت فيه املعرفة من �أهم املوارد التي حت�سم مكانة املنظمات التناف�سية.
وت�أتي الأهمية البالغة للمعرفة لكافة املنظمات ب�شكل عام واملنظمات املعلوماتية امل�ستقبلية ب�شكل خا�ص؛
د .عاكف لطفي الخصاونه
نظر ًا لطبيعة �أعمالها وتخ�ص�صية �إنتاجها املعلومة ،ولكونها من املنظمات التي تعترب يف �أنظار العامل
عضو هيئة تدريب
واملجتمعات من املنظمات امل�ؤ�س�سية القيادية والأمنوذج الأمثل والقدوة احل�سنة للمنظمات الأخرى؛ نظر ًا
قطاع إدارة األعمال
لأهدافها ال�سامية التي يت�صدرها تقدمي العلم واملعرفة والإبداع كخدمة لزبائنها (الطلبة ،والدار�سون،
معهد اإلدارة العامة
واملتدربون ،والباحثون ،وغريهم) الذين ي�شكلون يف الوقت نف�سه �أب��رز عنا�صر املنظومة املجتمعية
(املدخالت واملخرجات) .لذلك فامل�س�ؤولية الكبرية واال�ستثنائية التي تقع على هذه املنظمات من حيث
�إعطاء الأولوية الق�صوى لتبني وامتالك املعرفة وتوطينها لدى مواردها الب�شرية يف كافة ن�شاطاتها
التنظيمية ،واخلروج عن اجلمود يف �أمناط العمل للحد من بريوقراطيات الأداء الوظيفي لتمكينها من املحافظة على دميومة االرتقاء والتميز عن املنظمات الأخرى ،وال
�سيما �أن اال�ستثمار باملوارد املعرفية �أ�صبح توجه ًا ا�سرتاتيجي ًا لدى قادة منظمات امل�ستقبل ،وخا�صة ال�ساعيني �إىل التميز والريادة؛ وذلك لأ�سباب كثرية من �أهمها العالقة
التو�أمية بني املعرفة والإبداع وانعكا�س كل منهما على الآخر ،والعالقة التو�أمية بني املعرفة والتعلم ،واالرتباط مب�ضامني اجلودة وعنا�صرها من حيث الأداء والتميز يف
املخرجات وحتقيق وفر يف التكاليف ومنو يف االقت�صاد ،واملحافظة على دورة حياة متجددة يف النمو واالزدهار للمنظمة ،وتكوين ر�أ�سمال معريف لدى الأفراد واملنظمة
ال�ستثمارها عند احلاجة ،وا�ستثمار حا�ضنات املعرفة بد ًال من �أن ُترتَك هدر ًا ،كاملوارد الب�شرية �أو التكنولوجية ،وامل�ستودعات ،والكيانات التنظيمية وغريها.
ويقع على املنظمات املعلوماتية الباحثة عن توطني املعرفة يف بيئتها الداخلية متطلبات كثرية ،يجب توفريها واعتبارها كمنهج عمل داعم
للتوطني املعريف ،منها ما يلي:
�أو ًال :تبني تطوير الأطر التنظيمية والإدارية الداعمة ال�ستقطاب املعرفة من خالل طرق خمتلفة ،كجذب املوهوبني ،وتفعيل وتن�شيط دور الوحدات والأق�سام الإدارية
والفنية املختلفة ،وعمل التحالفات واالتفاقيات وبناء العالقات املختلفة مع املنظمات املعلوماتية ذات العالقة كاجلامعات ،واملكتبات ،وامل�ؤ�س�سات التكنولوجية ،واملراكز
البحثية ودور الن�شر والباحثني وامل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية ،وم�شاركة املنظمات املعلوماتية يف الأن�شطة واملحافل وامل�ؤمترات
والندوات واللقاءات واملعار�ض املختلفة .والعمل على توريث املعرفة من خالل� :إدارة املعرفة من قبل الإدارة العليا وتبنيها وفق ا�سرتاتيجيات املنظمة ،والتدريب امل�ؤ�س�سي،
والتدوير الوظيفي ،واملتابعة والتقييم ،والتلمذة ،وتن�شئة ثقافة تنظيمية ترتبط باملنظمة املكتبية ،وا�ستخدام �أ�سلوب الع�صف الدماغي ،والتمكني الوظيفي ،والتفوي�ض
الإداري ،وا�ستحداث وحدات ادارية متخ�ص�صة لدعم املوهوبني ومالكي املعرفة ،وتبني الأ�سلوب التعلمي ،وبناء نظام ات�صاالت فاعل بني كافة امل�ستويات الوظيفية ،وتطوير
�أنظمة احلوافز.
ثاني ًا :تبني تطبيق التكنولوجيات �أو الطرق التقنية التي تعتمد على �إدخال وا�ستخدام التقنيات التكنولوجية املختلفة التي تدعم �إدارة املعرفة يف املنظمات املعلوماتية
وت�ساعد يف تنمية املعرفة يف خمتلف امل�ستويات الإدارية والفنية و�أن�شطة �أعمال املنظمة .ومن �أبرز الطرق التقنية ما يلي :النظم اخلبرية ،وقواعد البيانات ،والذكاء
اال�صطناعي ،ونظم دعم القرار ،وجماعات املناق�شة الإلكرتونية ،و�شبكات االت�صال االلكرتونية ،وغريها...
و�إميان ًا من اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل عام ،ومعهد الإدارة العامة ب�شكل خا�ص ،ب�أهمية توطني املعرفة يف خمتلف املنظمات للتمكن من التناغم مع التوجهات الدولية
ومواجهة التحديات البيئية؛ فقد �سعت ب�شكل جاد نحو التحول يف تطوير الأطر الإداري��ة والتنظيمية املختلفة ،وتوظيف التكنولوجيا احلديثة يف كافة �أن�شطة �أعمالها
وبراجمها التطويرية املختلفة التي تتناغم مع الكثري من حماور ر�ؤية .2030
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انفوجرافيك
هــاشتـــأق

يتحول إلى أمر سلبي عند مراقبة الناس

الفضول في العمل..
«لقـــــــــــافـــة»
أم استكشــــاف ًا
ً
اختراقا
أم
للخصوصية؟
يعد الف�ضول من ال�سلوكيات التي ترافق فئة كبرية من النا�س ،مع
تفاوت يف درجته ،وطريقة التعاطي معه �أو طرحه ،وهناك �أمور
ت�صادف الإن�سان يف حياته اليومية وتثري ف�ضوله تدفعه ملعرفة بع�ض
التفا�صيل ال�شخ�صية عن �أ�شخا�ص يلتقيهم يومي ًا ب�صفة ر�سمية.
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الفضول صفة محمودة إذا
كانت في العلم والعمل لمعرفة
الجديد

بعض الموظفين يبحثون عن
سلبيات زمالءه ليثبتوا أنهم ليسوا
الوحيدين السيئين

طبيعة الب�شر
ويعترب الف�ضول طبيعة ب�شرية ملعرفة اجلديد واالطالع عليه ،ولكن عندما
يزيد عن احلد؛ يدفع املرء الثمن اجتماعي ًا باهظ ًا ،بح�سب البيئة واملجتمع
والأفراد املحيطني به .ويف بيئة العمل ميتد الف�ضول الوظيفي �إىل التعدي
على �أعمال الوظائف الأخرى؛ ولذا يعترب تدخ ًال يف ال�ش�أن الوظيفي وتعمد
االطالع على الأ�سرار بدون وجه.
الف�ضول العلمي
ويقول العامل �ألربت �آين�شتاين":ال �أمتتع مبوهبة خا�صة ،لكنني �شديد
الف�ضول" ،مما ي�ؤكد �أن الف�ضول يف جمال املعرفة ي�شكل قوة دافعة م�ؤثرة
يف جمال االكت�شافات العلمية؛ فالرغبة امللحة يف املعرفة تقود الف�ضول
الفطري للإن�سان نحو �آفاق �أ�سمى و�أبعد .ومن جانبها تقول امل�ؤلفة الأملانية
"هيلجا ناوتني" م�ؤلفة كتاب "ف�ضول ال ي�شبع :الإبداع يف م�ستقبل جمهول":
"�إن الف�ضول الزائد يف الإن�سان �صفة غري مرغوبة ،فالكثري منا ي�صف
بع�ض �أ�صحابه �أو �أقربائه ب�أنه ف�ضويل؛ يتدخل يف كل التفا�صيل ،ويراقب
ت�صرفات النا�س وحياتهم ال�شخ�صية عن كثب ،ويحب معرفة الأخبار
والتفا�صيل التي قد تكون يف كثري من الأحيان �شخ�صية وخا�صة للغاية ،ولكن
لف�ضول ب�شكل عام مطلوب ،و�صفة حممودة �إذا كانت يف �أمرين هما :العلم،
والعمل .فالف�ضول يدفعنا كي نتعرف على معلومة جديدة �أو نقر�أ كتاب ًا يف
مو�ضوع معني ،كما �أن الف�ضول هو الذي يقودنا يف �أعمالنا ،فمن �أول يوم يف
العمل �إىل تاريخ التقاعد نحن نتعلم اجلديد دائم ًا".
غري حمله
لكن متى يتحول الف�ضول �إىل �أمر �سلبي؟ وي�صبح �أمر ًا مزعج ًا؟ والإجابة
بب�ساطة هي عندما يتحول �إىل مراقبة النا�س ،ومعرفة الداخل واخلارج،
وتتبعهم �أو التقليب يف حاجياتهم و�أغرا�ضهم ال�شخ�صية �إذا كانوا زمالء
يف العمل� ،أو طلب معلومات �شخ�صية وتوجيه �أ�سئلة عنهم من خالل و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
"امللقوف"
ويف العمل يزيد ف�ضول بع�ض املوظفني� ،إذ ي�صل �إىل �أن يلقبه زمالءه بـ
"امللقوف"؛ لأنه يحب معرفة كل ما يدور حوله ،ومع من يجل�س بقربه،
ويحاول التكهن بنف�سه ،لتف�سري بع�ض املواقف التي ال يريد �أ�صحابها البوح
بها كاملة ،فهذا "امللقوف" يحب �أن يعرف كل �شيء ،وي�س�أل دون ال�شعور ب�أي
حرج ،وقد يبد�أ بالعبث يف مكاتب ،و�أوراق ،وهواتف ،ومتعلقات زمالءه يف
العمل؛ لإر�ضاء ف�ضوله الزائد ،وملعرفة ماذا يدور يف حياة كل زميل ،رغم
�أنه �شخ�صي ًا ال يحب �أن يعامل بالطريقة نف�سها لأنه يجد فيها نوع ًا من

التدخل يف حياته ال�شخ�صية.
�أجوف
ويف ال�سياق نف�سه يرى مدير املركز الدويل لال�ست�شارات النف�سية د.حممد
النحا�س� ،أن الف�ضول قيمة اجتماعية �إيجابية؛ يف حال كانت �ست�ضيف
�إىل املرء معلومات تفيده ،بينما �إن كانت ملجرد جمع املعلومات والتق�صي
والتج�س�س فهي تدخل �ضمن �إطار تدمري الذات؛ كونه يعد جت�س�س ًا ،و�إن من
ح�سن �إ�سالم املرء ترك ما ال يعنيه� .أما الإن�سان "احل�شري" فهو "فارغ"
ي�سعى �إىل �إيجاد دور ما يف هذا العامل الذي يعي�ش فيه ،ولأن �أدواره تافهة
ولي�س لها �أي �أثر يذكر يف املحيطني .يحاول �أن يخرتق الأمن وال�سالم
النف�سي للآخرين واملحيطني من خالل طرح بع�ض الأ�سئلة التي تعد
�شخ�صية؛ ولذا فهو �إن�سان �أجوف لي�س لديه �إح�سا�س بقيمة الذات ،ويحاول
البحث عن �سلبيات الآخرين ،ليثبت لنف�سه ب�أنه لي�س الوحيد ال�سيئ.
�سلوك اجتماعي
�أما املخت�ص يف العلوم االجتماعية يف جامعة القاهرة د.ح�سني العثمان،
في�ؤكد �أن الف�ضول �سلوك يتخذه الفرد للتدخل يف �شئون الغري� ،إذ من املمكن
�أن يبد�أ بطرح الأ�سئلة التي لها عالقة باخل�صو�صية ،ويف العمل يجد املوظف
الف�ضويل راحته مع زمالءه اخلجولني؛ وذلك لأنهم قد يجارونه ويعطونه
املعلومات التي يريدها ،فيما البع�ض الآخر قد ي�ستخدم معه �أ�سلوب ال�صد.
 4خطوات
لكن كيف نتحكم يف الف�ضول ونوجهه التوجيه ال�صحيح؟ يرى خرباء الإدارة
وعلم االجتماع �أن هناك  4خطوات مهمة لال�ستفادة من الف�ضول ،هي كما
يلي:
-1ربط الف�ضول بالأحداث ولي�س الأ�شخا�ص :فالبع�ض يت�ساءل ملاذا متت
ترقية فالن يف العمل؟ وهنا قد يدفع الف�ضول �إىل مراقبة هذا ال�شخ�ص،
وحماولة ا�ستخراج كل ما هو رديء لإثبات �أنه ال ي�ستحق الرتقية وهذا
اجلانب ال�سلبي� ،أو البحث عن الإجناز الذي قدمه هذا املوظف ،ويطلب
االطالع عليه ب�شكل قانوين لل�سري على نف�س النهج الذي قدمه.
-2ا�ستمرارية التعلم :الف�ضول يدفعنا �إىل التعلم دائم ًا والبحث واال�ستق�صاء
يف املراجع والأبحاث؛ من �أجل �أن ا�شباع هذا النهم للخروج بالفائدة
املرجوة من م�صادر العلوم املختلفة.
-3ال�شغف الدائم :الف�ضول هو عالج ناجح حلاالت امللل؛ فالتعرف على
�شيء جديد والبدء بالبحث عنه �سي�شعل جذوة الن�شاط مرة �أخرى.
-4و�ضع هدف للتحرك والتعلم :الأهداف الوا�ضحة واملنطقية جتعلنا
ف�ضولني �أكرث لكل �شيء للو�صول �إىل الهدف الذي نريد.
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من �أغرب الأمور التي الحظتها يف العامل العربي ر�ؤية �شخ�ص يحمل �شهادة جامعية �أو غريها ولديه
يرتق حتى الآن �إىل من�صب مدير!
نحو  15عام ًا من اخلربة املرتاكمة ،لكنه مل ِ
واملدير �شخ�ص يدير فرد ًا �أو �أكرث ويق ّيمهم يف نهاية العام .وكثري ًا ما �أت�ساءل :كيف ميكن للم�ؤ�س�سات
�سد فراغ �إداري مفاجئ� ،أو اال�ستفادة من قدرات ال�شباب وهي ت�ضيع هدر ًا يف انتظار اللحظة التي
يقرر فيها املدير التقاعد �أو املغادرة.
م�شكلة ال�صف الثاين �أنهم ثالثة �أنواع :الأول :لديه خربة وتنق�صه املهارات الإدارية .والثاين :يفتقر
للخربة ولديه بوادر �إدارية وقيادية ملحوظة يف كاريزمته .والثالث :ال يتمتع باخلربة وال باملهارات
الإدارية ورمبا لي�ست لديه رغبة يف ذلك.
ولذلك ف�إن جتاهل النوعني الأول والثاين يدفع ثمنه العمل و�أفراده .رمبا يكون ت�صرف ًا متعمد ًا من
املدير لتجاهل قدرات من حوله ،وكلما برز �أحدهم اختلق م�شكلة ت�شوه �صورته؛ ليثبت للجميع �أنه
�أو �أنها لي�س/ت �أه ًال للإدارة! هذه املناف�سة غري ال�شريفة و�ضعت لها امل�ؤ�س�سات الكربى حلو ًال ،وهي
�ضرورة اجتياز ال�صف الثاين دورات حمددة ،يف زمن حمدد ،ت�ساعد يف �صقل مهاراتهم الإدارية
والقيادية ،حتى �إذا �شغر املن�صب وجدنا طائفة من املتخ�ص�صني ل�سد الفراغ ،ورمبا التفوق على
اجليل القدمي الذي كان له حجر عرثة.
الإن�سان بطبيعته يخ�شى من املجهول �أو املناف�سة ،فتجد ال�ضعفاء منهم يعتربون حتريك ملف ال�صف
الثاين ي�شكل تهديد ًا ملنا�صبهم .وين�سون �أن �سنة احلياة التقدم والتطور .لكن من يراوحون يف مكانهم
هم �أولئك الذين ال يبذلون جهد ًا يذكر ي�ستحق �أن ي�شار �إليه بالبنان ،وهذا �أحد �أ�سباب نفور النا�س
منهم وحتا�شي ا�ستقطابهم.
ومن التحديات ،التي يواجهها ال�صف الثاين� ،أنهم ال مينحون "حق التدرج" قبل تويل املن�صب ،مثل
تويل من�صب "بالوكالة" لينوبوا مديرين يف �إجازاتهم� ،أو �أن يكلفوا مبهام كربى تقع يف مهام �أعمال
املديرين ،فيبد�أ املرء باكت�شاف ذاته وقدراته ،ذلك �أن امليدان هو املحك احلقيقي.
وقد روى يل �صديق حكاية �شخ�ص عربي تخرج يف جامعة "هارفارد" وفرح به مقر عمله .فعينوه
ك�أ�صغر مدير يف البنك ،ثم �سرعان ما بد�أ يرتكب �أخطاء فادحة ويت�صادم مع اجلميع؛ لأنه بب�ساطة
مثال عملي على �أن ال�شهادات لي�ست �ضمان ًا للأداء املثايل يف العمل .فا�ضطروا �إىل تقلي�ص �صالحياته،
ثم حتويله �إىل وظيفة �أخرى �شكلية رفع ًا للحرج� ،أو بالأحرى اخلط�أ الفادح بتعيينه قبل �أن مير على
"ج�سر ال�صف الثاين" ودوراته الت�أهيلية.
وحتى ال ي�سمح لأحد بالت�سرع يف تعيني غري امل�ؤهل �أو "و�أد" الواعدين؛ البد من �أن تلتزم امل�ؤ�س�سات
بنظام �صارم يف ت�أهيل قياداتها .فيكون لكل مدير "ظل" يتبعه كمرحلة انتقالية حتى ي�صبح م�ؤه ًال
ل�سد فراغه.
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