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يوم »التأسيس«..
تاريخ مضيء في الذاكرة الوطنية السعودية

الفوضى إلى االستقرار، ومن التشتت إلى الوحدة، ليؤسسا دولة دستورها القرآن الكريم وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم.
وكال اليومين إجازة رسمية، تم إقرار إجازة اليوم الوطني 23 سبتمبر ألول مرة عام 2005، بموجب أمر ملكي من الملك الراحل عبدالله بن 
عبدالعزيز، فيما سيتمتع السعوديون بإجازة يوم التأسيس للمرة األولى العام الجاري 2022، بموجب األمر الملكي الصادر أمس الخميس 

من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يعد "يوم التأسيس" ذكرى مهمة في الذاكرة الوطنية السعودية، ويحمل أهمية كبيرة في مسار تأسيسها، حيث صدر خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، أمراً ملكياً بأن يكون 22 فبراير من كل عام، يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، 
ويصبح إجازة رسمية، تضاف إلجازة اليوم الوطني. ويأتي اختيار هذا التاريخ الموافق 22 فبراير من عام 1727م هو بدء عهد اإلمام محمد 

بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية األولى.
ويختلف يوم التأسيس 22 فبراير عن اليوم الوطني الذي تحتفل به المملكة في 23 سبتمبر من كل عام ويعد إجازة رسمية أيضا، وال 
تعارض بينهما، فكالهما يؤرخ أليام تاريخية ومحطات مفصلية في تاريخ المملكة، قادت للحاضر المزدهر التي تشهده المملكة حاليا، 
والمستقبل الزاهر التي ينتظرها، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمير محمد بن سلمان، 

حفظهما الله.

يـــــوم الــتأسـيـس
وبدأ تأسيس الدولة السعودية األولى مع تولي اإلمام محمد بن سعود حكم الدرعية 22 فبراير 1727م، وكان عمره آنذاك 30 عاما، حيث 
فرقة  في  وأقاليمها  بلدانها  وكانت  سياسية،  فوضى  تشهد  العربية  الجزيرة  شبه  كانت  الفترة  تلك  وإبان  عام 1697م.  الدرعية  في  ولد 

وتشتت ودائمة القتال والحروب فيما بينها.
ورغم صغر سنه فإنه كان لديه حس إداري ونظرة مستقبلية إلنشاء حضارة تزدهر عبر القرون، فرفع شعار الوحدة، وبدأ بمدينته "الدرعية" 

د شطريها، وجعلها تحت حكم واحد، بعد أن كان الحكم متفرًقا بين مركزين لها. ووحَّ
ومع بداية عهده بدأ مرحلة جديدة في شبه الجزيرة العربية، حيث وضع لبنة البناء والوحدة التي وحد معظم أجزائها، وأصبحت الدرعية 
عاصمة لدولة مترامية األطراف. وتوالت اإلنجازات في عهد هذه الدولة ومنها: نشر االستقرار في الدولة التي شهدت استقرارًا كبيراً وازدهارًا 

في مجاالت متنوعة، واالستقالل السياسي وعدم الخضوع ألي نفوذ في المنطقة أو خارجها.
وخالل عهد اإلمام محمد بن سعود الذي ُتوفي عام 1765م، ومن بعده من األئمة أصبحت مدينة الدرعية عاصمة 
العلماء  لدولة مترامية األطراف، ومصدر جذب اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وثقافيا. ولقد هاجر كثير من 
إلى الدرعية من أجل تلقي التعليم الذي كان سائًدا في وقتها، ما أدى إلى ظهور مدرسة جديدة في الخط 

والنسخ.

يـــــوم الــتأسـيـس واليــوم الـوطـني
ويوافق 22 فبراير ذكرى تأسيس الدولة السعودية األولى قبل نحو 3 قرون، مع تولي اإلمام محمد بن 
سعود حكم الدرعية منتصف عام 1727م، أما اليوم الوطني فيوافق 23 سبتمبر من كل عام، وهو 
اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود توحيد البالد تحت اسم "المملكة العربية 
السعودية" في شهر جمادى األولى عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر 1932م،  أي قبل نحو 9 عقود، 
وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902م. إذا 
يرتبط اليومان بشخصيتين تاريخيتين )بينهما نحو قرنين من الزمان( جاءا في وقت كانت تشهد 
من  عصره  في  البالد  منهما  كل  فقاد  وتشتتا،  وفرقة  سياسية  فوضى  العربية  الجزيرة  شبه  فيه 

أكد أنه يجسد ذكرى إصرار قيادة متفانية وبعزيمة 
ال تلين على بناء وطن مزدهر 

معالي د.بندر السجان: يوم التأسيس ذكرى 
مجيدة ومرحلة فارقة في تاريخ وطننا العريق

سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  والتبريكات،  التهاني  العامة  اإلدارة  معهد  عام  مدير  السجان  د.بندر  معالي  رفع 
بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهما 
الله؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي كان بمثابة مرحلة مجيدة وفارقة في تاريخنا العريق نحو تدشين الدولة السعودية 
ونواة للجهود الدؤوبة لتوحيد وطننا منذ تولي اإلمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية منذ عام 1139هـ )1727م(، مروراً 
بجهود مباركة توجها الملك المؤسس-طيب الله ثراه-بإعالن المملكة العربية السعودية كدولة فاعلة ذات ثقل على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.
وأعرب معاليه عن احتفائه وجميع منسوبي المعهد بهذه المناسبة الوطنية العزيزة في نفوسنا جميعاً، وموجهاً التهنئة لكافة 
وأمن  استقرار  من  يشهده  وما  الغالي،  وطننا  خدمة  في  وتفانيهم  الرشيدة  لقيادتنا  دوماً  الوالء  يجددون  الذين  المواطنين 
ونهضة تنموية شاملة في كافة المجاالت، واعتزاز بانتمائنا لهذا الوطن الشامخ والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة-يرعاها 

الله-التي أصبحت محط إعجاب وأنظار العالم.
على  تلين  ال  وبعزيمة  متفانية  قيادة  إصرار  ذكرى  يجسد  التأسيس  يوم  أن  العامة  اإلدارة  معهد  عام  مدير  معالي  وأكد 
ظل  في  السماء،  عنان  طموحاته  وتعانق  المتتالية،  اإلنجازات  يحقق  وطن  بناء  على  مواطنيه  وقدرة  بقوته  آمنت  وطن  بناء 
الله- الرشيدة-يحفظها  قيادتنا  أن  والداني  للقاصي  أكدت  والتي  األصعدة،  كافة  على  والمستقبلية  الراهنة  التحديات 
ما  وهو  الثاقبة،  والرؤية  القيادة  في  متميزاً  منهجاً  وتقدم  المختلفة،  المتغيرات  مع  تتفاعل  سديدة،  قيادية  بحنكة  تتمتع 

استراتيجية  التحول من خالل  إحداث  على  والعمل  المملكة 2030،  رؤية  إطالق  وهو تجلى في  فعالة،  ما تنموية 
يجعلها نبراساً ونموذجاً بارعاً في الحكم واإلدارة. 

خادم  يحفظ  أن  القدير  العلي  الله  بدعاء  تصريحه  السجان  د.بندر  معالي  واختتم 
الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده األمين، وأن يوفقهما ويسدد خطاهما لما فيه 

خير البالد والعباد، وأن يديم على المملكة وشعبها ما أنعم الله عليهم، ومايتمتعون 
به من خير ونماء ورفاهية وسالم.
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تمكــــين »المـرأة«..
ركــــيزة أســــــاسـيةفـــي 
رؤيــــة الــــــمملكة 2030

تشاطر الرجل خدمة المجتمع والوطن بشكل أوسع

ومنحتها  احلكيمة  القيادة  ورعاية  باهتمام  ال�سعودية  امل��راأة  حظيت 
�سبل التمكني بِحزم من القرارات التاريخية لت�سكل نقلة نوعية وغري 
م�سبوقة؛ عززت من دورها يف خمتلف امليادين، فاأ�سحت �سريكًا فاعاًل 
جماالتها  تباينت  نوعية  جناحات  وحققت  ومنائه،  الوطن  رفعة  يف 

علميًا واقت�ساديًا و�سيا�سيًا واجتماعيًا .
للمراأة  واملدنية  واالقت�سادية  االإ�سالحات االجتماعية  واملتتبع مل�سرية 
اأنه  ال�سعودية التي بداأت منذ عام 2015م، و�سواًل اإىل 2022م، يجد 
متت اإجراءات فعلية على اأر�ض الواقع لتعزيز مكانتها يف املجتمع مبا 
واالزده��ار  التقدم  لتحقيق  وا�ستعدادها  الهائلة  قدراتها  مع  يتالءم 
على خمتلف االأ�سعدة، كما اأنها خطت م�سافات م�سّرفة متنا�سبة مع 

املجتمع ومتغريات الع�سر وخمرجاته ومراحله املختلفة.
ب�سكل  والوطن  املجتمع  خدمة  يف  الرجل  ت�ساطر  وهي  امل��راأة  وت�ستند 
وللقيام  واحليوي،  املحوري  بدورها  الر�سيدة  القيادة  ثقة  اإىل  اأو�سع، 
واالجتماعية  االقت�سادية  الحياة  مجاالت  كافة  يف  ملمو�ض  ب��دور 

االأجهزة  اأداء  ومراقبة  ال��ق��رار  �سناعة  ويف  اململكة  يف  وغريهام 
�سعودية  ام��راأة  اأول  بتعيني  امللكي  االأم��ر  �سدر  فقد  احلكومية، 

يف من�سب م�ساعد رئي�ض جمل�ض ال�سورى، كت�سريف وتتويج 
التنمية  يف  مل�ساركتها  وتعزيزَا  ال�سعودية  للمراأة  ودعم 

ال�ساملة التي تعي�سها اململكة .
وعماًل  فكرًا  بعطائها  ال�سعودية  امل��راأة  وجنحت 
الوطنية،  التنمية  بعجلة  الدفع  يف  باملساهمة 

جديدة  تاريخية  م��راح��ل  تدخل  جعلها  مم��ا 
امل��ج��االت  يف  منا�سب  م��ت��ب��واأًة  حياتها  يف 

المـــرأة

امل�ساركة  �سيا�سًيا  ا�ستطاعت  حيث  واالأمنية،  واالأكادميية  احلقوقية 
باملجال�ض البلدية كناخبة ومر�سحة توجت بفوزها ب�� 21 مقعدًا، كذلك 

برز دورها يف املجال االأمني يف خمتلف املهام .
اأ�سا�سي  كفرد  ال�سعودية  املراأة  مكانة  زت  عزَّ التي  للحقوق  وا�ستكمااًل 
اجلديد  املجل�ض  يف  �سعودية   13 تعيني  مت  املجتمع،  تنمية  يف  و�سريك 
املهنة،  القانون رخ�سة مزاولة  االإن�سان، ومنح متدربات  لهيئة حقوق 
مع  يتالءم  مبا  وامل���راأة  الرجل  بني  التقاعد  �سن  توحيد  اإىل  اإ�سافة 
نظام العمل، وا�ستحداث عدة برامج تدعم ا�ستقرار املراأة الوظيفي، 
كربنامج "و�سول" الذي ي�سهل تنقالت املراأة من واإىل عملها، وبرنامج 

"قرة" لدعم املوظفة االأم باالعتناء باأطفالها اأثناء �ساعات عملها.

ومع هذه التحوالت يف م�سرية متكني املراأة ال�سعودية �سنت الت�سريعات 
والقواعد اخلا�سة بحمايتها ، كذلك منحها احلقوق ذاتها التي كفلها 
القانون فيما يتعلق بال�سفر ملن جتاوز 21 عاًما، وال�سماح بقيادة املراأة، 
و اإ�سدار قانون مكافحة التحر�ض ، اإ�ساًفة اإىل ت�سهيل ا�ستخراج املراأة 

ال�سعودية الوثائق وجتديدها الأفراد اأ�سرتها ، وغريها من االأنظمة .
يف  بروزها  جند  املختلفة  امل�ستويات  على  امل��راأة  ح�سور  تنامي  ومع 
التي  الهيئات  فاعل يف  دور  فكان  كافة،  واالإبداعية  الثقافية  املجاالت 
من  واإميانًا  احلياة،  جودة  ملقومات  دعمًا  الثقافة؛  وزارة  ا�ستحدثتها 
مع  تتنا�سب  التي  الثقافية  القطاعات  تطوير  على  مبقدرتها  ال��وزارة 

جميع الفئات العمرية والثقافية املتنوعة.
وعلى ال�سعيد الريا�سي جند اأن روؤية اململكة 2030م حّولت االهتمام 
بالريا�سة الن�سائية اإىل اهتمام موؤ�س�سي و�سهد نقلة نوعية على خمتلف 
ال�سنوات  يف  اأكرب  م�ساحة  الن�سائية  للريا�سة  اأ�سبح  حيث  االأ�سعدة 
الريا�سة،  ب���وزارة  ممثلة  ال��دول��ة  تقدمه  الف��ت  دع��م  و�سط  االأخ���رية 
املناف�سات  خمتلف  يف  جدارتهن  اإثبات  الوطن  ريا�سيات  وا�ستطعن 
داخل وخارج اململكة وتتويجها بالعديد من اجلوائز ، فيما جاء قرار 
وزارة التعليم تطبيق برنامج الرتبية البدنية يف مدار�ض البنات �سعيًا 
حت�سني  يف  ي�سهم  مبا  املجتمع  يف  الريا�سة  ممار�سة  قاعدة  لتو�سيع 

ال�سحة وتقليل االأمرا�ض املزمنة.

 ،، خطت مسافات مشّرفة متناسبة 
مع تطور المجتمع ومتغيرات العصر
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 ،،  تبوأت مناصب قيادية في 
المجاالت الحقوقية واألكاديمية 

واألمنية والدبلوماسية

اململكة 2030 م؛ مهدت  روؤية  املراأة �سمن  اإىل متكني  وبالنظر 
م�ستهدفاتها الطريق اأمام بنات الوطن لت�سهم يف خمتلف اأوجه 
التنفيذية  ومبادراتها  الروؤية  برامج  وتوجت  التنموي،  احلراك 
باإعالن " الريا�ض عا�سمة للمراأة العربية " لعام 2020م ، حتت 

�سعار "املراأة وطن وطموح".
لها  امل�ستمر  وال��دع��م  اململكة  يف  امل���راأة  ومكانة  ل��دور  وتاأكيدًا 
وتبووؤها منا�سب قيادية مرموقة، اإ�سافة اإىل ح�سورها الالفت 
حجم  على  مربهنًة  ودوليًا  واإقليميًا  حمليًا  املحافل  خمتلف  يف 
الق�سايا  اأه��م  ال��دويل  املجتمع  ت�سارك  جعلها  مما  قدراتها؛ 

الإي�سال �سوتها.
وجند اأن روؤية 2030م اخت�ست باأولويات وم�ستهدفات 

على  الكاملة  ال�سعودية  امل��راأة  م�ساركة  على  رك��زت 
مناخ  وت��وف��ري  طاقاتها  وا�ستثمار  االأ���س��ع��دة  كافة 
القيام  عليها  ت�سهل  خدمات  وتقدمي  معها  يتالءم 
امل��وارد  وزارة  دع��ا  م��ا  وه��و  الوطنية،  بواجباتها 
خطوات  التخاذ  االجتماعية  والتنمية  الب�سرية 
يف  املتمثل  ال�سعودية  للمراأة  م�ستهدفاتها  �سمن 

حمورها الرئي�سي
لقيا�ض  معيارية  موؤ�سرات  خالل  من  املراأة"  "متكني   

زي��ادة  ومتابعة  بتفعيل  وذل��ك  اأهدافها،  حتقيقها  ن�سبة 
العمل،  ���س��وق  يف  امل����راأة  وت��ق��ل��ي�����ض م�ساركة 

من  العاملة  القوى  بني  الفجوة 
ال��ت��وازن  لتحقيق  اجلن�سني، 
ال��وزارة  وك�سفت  االقت�سادي 

ح�سة  موؤ�سر  معدل   بلوغ  عن 

الثالث من  للربع   " العاملة(  القوى  العمل )من  �سوق  املراأة يف 
جناح  م��دى  يعك�ض  م��ا  وه��و   )%31.3( ن�سبة  2020م"،  ع��ام 
باأهمية م�ساركة  الوعي  التوطني والتمكني وارتفاع ن�سبة  خطط 
املراأة يف �سوق العمل، والدور الذي يحدثه التمكني يف املوؤ�سرات 

االقت�سادية.
وبفعل الت�سريعات اجلديدة يف االأنظمة واللوائح املرتبطة باملراأة 
توكد اأهمية دورها يف دعم االقت�ساد الوطني واخلطط التنموية 
ال�ساملة، واملساهمة يف رفع تناف�سية اململكة اإقليميًا وعامليًا مما 
جعلها حمط اأنظار العامل للحديث عنها يف منحها الثقة الكاملة 
ا�ستثنائية يف  وق�سة جناح  امل�سوؤولية،  واأنها على قدر عال من 

م�سريتها العلمية والعملية واحلقوقية و�سريكة يف بناء الوطن .

المـــرأة

الرئي�ض  تتمثل يف عالقة  امل�سكالت  اأبرز هذه  االإداري��ة ولعل  امل�سكالت  العديد من  تواجه املنظمات 
مبروؤو�سيه، وتاأتي هذه املقولة التي ن�سمعها ترتدد كثريًا يف بيئة العمل، ولكننا ال نقف حول تف�سريها 
بال�سكل الذي يعك�ض معناها احلقيقي. فعندما يرتقى اأحد الزمالء ملن�سب قيادي اأحيانًا نراه يرف�ض 

ما كان يقبله اأو يقبل ما كان يرف�سه؛ وعند تف�سرينا ملا يحدث ال جند �سوى مقوله
 "اأ�سل الكر�سي غريه". 

دعنا نوؤكد اأن الكر�سي اأو املن�سب باملعني االأدق ال بد اأن يغري �ساحبه،
 ولكن ياأتي ال�سوؤال: هل املن�سب غري �ساحبه �سلوكيًا اأم غريه اإداريًا؟ 

اإذا كانت االإجابة اأن التغيري �سلوكي، مبعني اأن �ساحب املن�سب كان يقدر ويحرتم زمالئه وعندما 
تويل املن�سب تعامل معهم ب�سلوك يغيب عنه التقدير واالحرتام الذي كان موجودًا قبل تويل املن�سب؛ 
فاإن هذه املقولة �سحيحة. اأما اإذا كانت االإجابة اأن التغيري اإداري، مبعني اأن �ساحب املن�سب تغريت 
خاطئة.  املقولة  هذه  فاإن  املن�سب؛  �سغله  قبل  يرف�سها  اأو  يقبلها  كان  التي  القرارات  لبع�ض  روؤيته 
ولعل ما يربر التف�سريين اأن التغيري االإداري يعد اأمرًا حتميًا يف اأغلب االأحيان مبجرد تويل املوظف 
من�سبًا قياديًا؛ وذلك نظرًا لعدة عوامل اأهمها: اختالف اأولويات �ساحب القرار عن اأولويات املوظف 
التنفيذي، واختالف معلومات �ساحب القرار عن معلومات املوظف التنفيذي، واختالف �سغوطات 
�ساحب القرار عن �سغوطات املوظف التنفيذي، واختالف الوقت املتاح ل�ساحب القرار عن الوقت 
املتاح للموظف التنفيذي. لذلك جند العديد من القيادات تعطي اأعذارًا ملديريهم ال�سابقني، ولكن 
هذه االأعذار جاءت بعد توليهم املنا�سب فقط. ولعلنا نفعل ذلك، لي�ض فقط يف حياتنا العملية، ولكن 
اأي�سًا يف حياتنا ال�سخ�سية؛ فجميعنا نقول الأوالدنا، واأوالدنا �سوف يقولون الأوالدهم، واأهلنا قد قالوا 

لنا اأنك �سوف تعرف ما اأفعله عندما تكون اأباً اأو تكونني اأمًا.
عندما نتمعن يف هذه املقولة املتكررة والتي ال تنتهي اإال بانتهاء احلياة؛ جندها جت�سيد حقيقي ملا 
يحدث يف حياتنا العملية. ولعلنا ن�سرب اأحد االأمثلة العملية التي تعك�ض ما �سبق ذكره اأن اأحد الوزراء 
تغيري  وعندما حدث  املالية،  ل��وزارة  بوزارته  بطلب خا�ض  تقدم  قد  وزارة خدمية  يتوىل  كان  الذي 
وزاري وتويل هو نف�سه وزارة املالية ُعر�ض عليه طلبات وزارته اخلدمية ال�سابقة التي هي بتوقيعه، 
ات�سح اأنه من منظور من�سبه احلايل كوزير للمالية ويف �سوء العوامل التي مت ذكرها مل يجد �سوى 
الرف�ض. هنا علينا جميعَا اأن نقف ونتاأمل وندر�ض ونحلل هذا الت�سرف قبل اإ�سدار عبارة اأ�سل فالن 

اأتغري.

»أصل فالن اتغير« 

مقــــال

د. محمد السيد أبو الفتوح
قطاع اإلدارة العامة 
معهد اإلدارة العامة
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ت�سمُل اأخالقيات العمل جمموعة ال�سيا�سات واملمار�سات التجارية التي تعمل 
ف من خاللها يف االأمور التي قد تكون مثرية  املنظمات االدارية على الت�سُرّ

للجدل، وغالًبا ما يكوُن القانون هو املوّجَه االأول لتلك االأخالقيات.
وقد تكوُن االإر�سادات االأ�سا�سية التي تعتمدها املنظمة للتعامل فيما بينها وبني 
اأكرب قدر ممكن من  اأو تعامل املوظفني فيما بينهم للح�سول على  املوظفني 

َقبول جمهورها هي اللِبنة االأّم لتلك االأخالقيات.
الثقة

حتاول اأخالقيات العمل �سنع م�ستوى معني من الثقة التي ت�سمن ا�ستمرارية 
االأخرى  وال�سركات  ال�سركة  وبني  وامل�ستهلك،  ال�سركة  بني  التجارية  العملية 
اأ�سبحت  حيث  ال�ستينات،  فرتة  يف  بالظهور  املفهوم  هذا  بداأ  وقد  املختلفة، 
املتاأثر  كان  والذي  امل�ستهلك،  مبجتمع  ودراي��ًة  ا  حر�سً اأكرث  ال�سركات  معظم 
تعقيًدا،  ت��زداد  التي  االجتماعية  وباالأ�سباب  به،  حتيط  التي  بالبيئة  االأول 
م�ساحًة  تاأخذ  االجتماعية  الق�سايا  فيها  كانت  الفرتة  تلك  اإّن  القول  وميكن 
من االهتمام اأكرث من اأي فرتة اأخرى، ثم اأ�سبح اأكرث تحديداً يف ال�سبيعنات، 
اأقرب  تبلَوَر ب�سكل  اأخالقيات العمل منذ تلك الفرتة قد  اأن مفهوم  وُيالحظ 
اإىل االكتمال حيُث كان من دعائمه واأ�سا�سّياته اأن يقوم بالتوفيق بني ال�سركة 
وال�سركات االأخرى، باالإ�سافة اإىل احلفاظ على الفكرة التناف�سية التي جتعل 

ال�سركة يف تقدم م�ستمّر.

تحكم السلوك في بيئة معينة عند اتخاذ القرارات

 ،، قوانين تعتمدها المنظمات ليتم 
التقّيد بها والسير وفقها

أخـالقيـــات الــعـمل..
العدل واإلنصـــاف يجعالن

 hمتكاتفينh من الموظفين
لتقـديـم األفضـل

تقـــريــر
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�سلوك
امل��ب��ادئ  م��ن  ع��ام��ة  جمموعة  ه��ي  العمل  اخ��الق��ي��ات  اإّن  ال��ق��ول  ميكن  ول���ذا 
واملعتقدات التي حتكم �سلوك فرد من االأفراد يف بيئة معينة عند اتخاذ قرار 
معني، وت�ستفيد ال�سركات من منظومة اأخالقيات العمل على ال�سعيد القانوين 
تعزيز �سورتها اخلارجية  ت�ستفيد منه على �سعيد  العمل، كما  ل�سري  بالن�سبة 
بالن�سبة للم�ستهلك وال�سركات االأخرى، وبذلك ميكن اال�ستفادة على ال�سعيد 
التجاري وعلى ال�سعيد اخلدمي، حتى اأ�سبحْت تلك املنظومة من االأخالقيات 
ليتم  اللوائح  على  منت�سبًة  املنظمات  جتعلها  عامة  قوانني  مبجموعة  اأ�سبه 

التقّيد بها وال�سري وفقها.
ما هي اأخالقيات العمل؟ 

تت�سّعب اأخالقيات العمل لت�سمل عدة جوانب تنطوي حتت اجلانب االأخالقي، 
وميكن القول اإّن اأخالقيات العمل ال ميكن اإح�ساوؤها، حيُث ميكن اأن تدخل يف 
اأنها اأ�سبحت جمااًل للدرا�سة  اأي تف�سيل من تفا�سيل العمل نف�سه، وال �سيما 
يف كثري من اجلامعات، ولكن ميكن اأن جتتمع معظم مفاهيم اأخالقيات العمل 

حتت املفاهيم االأ�سا�سية التي تتكون منها النقاط االآتية: 
عمل  عالقة  اأي  يجعل  الذي  االأ�سا�سي  العن�سر  هي  الثقة  املتبادلة:  1-الثقة 
بني طرفني جديرة باال�ستمرار والنجاح، واأهم عن�سر من عنا�سر اأخالقيات 
العمل اأن مينح امل�سوؤول عن العمل الثقة يف موظفيه من خالل التقّيد بالوعود 
التي يعقدها مع غريه من  باالتفاقيات  يلتزم  اأن  اأو  نف�سه،  ياأخذها على  التي 
ال�سركات دون مواربة اأو جلوء اإىل حيلة يقلب بها املوازين، �سواء يف االإجراءات 
الداخلي  ال�سعيد  على  ذل��ك  وينبغي  االتفاقيات،  يف  اأم  االت�ساالت  يف  اأم 
واخلارجي، كما ينبغي بالن�سبة للموظفني فيما بينهم، والأي طرف من اأطراف 
العمل، وذلك ينعك�ض على امل�ستهلك من خالل نظرته الثاقبة، وي�ستطيع اأن يثق 

بال�سركة التي يتعامل معها.
2-االحرتام واالإن�ساف يجعل االحرتام املوظفني والعمالء اأقدر على العطاء، 
يف  املنا�سب  التعوي�ض  تقدمي  خالل  من  معهم  التعامل  يف  االح��رتام  وينعك�ض 
الأّن  حّقهم،  يف  يرد  قد  خطاأ  اأي  عن  �سادق  اعتذار  تقدمي  اأو  ف�سل،  اأي  حال 
عدم االحرتام يوؤدي اإىل �سرر كبري ممكن اأن يلحق مبعنوياتهم مما ينعك�ض 
على العمل، كما يوؤثر على �سمعة ال�سركة التي قد متنع العمالء عن االنخراط 
ت�سري  االأخالقية  ال�سلوكيات  واالإن�ساف  العدل  ويجعل  التجارية،  اأعمالها  يف 
بال�سكل االأمثل؛ الأنها الدعائم التي جتعل من املوظفني يًدا واحدة متكاتفة يف 

�سبيل تقدمي االأف�سل.

 ،، عدم االحترام يؤدي إلى ضرر كبير 
ممكن أن ينعكس على العمل.
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أكثر التطبيقات استخدامًا في العالم..
 الـ lفايسبوكl والـ lإنستغرام

l والـ lتيك توكl تتصدر
لهذا  االجتماعي  التوا�سل  ال�سبكات  الأكرب  جديدة  توقعات  اأُطلقت 
بعد  الثالث  املركز  توك"  "تيك  تطبيق  احتل  وقد  2022م،  العام 

تطبقي "فاي�سبوك" و"اإن�ستغرام".
العاملية  التثبيت  ن�سبة  على  ترتكز  التي  االفتتاحية  توقعاتها  ويف 
العاملي  اإنتاليجنز"  "اإن�سايدر  موقع  توقع  توك"،  "تيك  لتطبيق 
املتخ�س�ض اأن ي�سل التطبيق "تيك توك" اإىل 755 مليون م�ستخدم 
�سهريًا يف عام 2022م بعد اأن �سهد منوًا بن�سبة 59.8% عام 2020م 

يليه منو بن�سبة 40.8% عام 2021م.
ن�سط  م�ستخدم  ملياري   2.91 عن  "فاي�سبوك"  تطبيق  اأبلغ  وقد 

�سهريًا بعد اأن �سهد منوًا بن�سبة 6% هذا العام. 
ووفقًا لتقديرات "اإن�سايدر اإنتاليجنز"، �سي�سل تطبيق "فاي�سبوك" 
اإىل 2.1 ملياري م�ستخدم �سهريًا يف عام 2022، يليه "اإن�ستغرام" 

 755 ب�  توك"  "تيك  تطبيق  و�سيتبعهم  م�ستخدم.  مليار   1.28 مع 
�سات"  "�سناب  تطبيقي  على  متقدمًا  �سهريًا،  م�ستخدم  مليون 

و"تويرت".
واأفادت �سركة مراقبة التطبيقات "�سان�سور تاور" اأن تطبيق الفيديو 
و  اآبل"  "متجر تطبيقات  تنزيل عرب  الق�سري جتاوز ملياري عملية 

"غوغل بالي" يف الربع االأول من عام 2021م.
ويف 2021م اأ�سارت "�سان�سور تاور" اإىل اأن "تيك توك" اأ�سبح اأول 
مليارات عملية   3 اإىل  ي�سل  "فاي�سبوك"  ل�  تابع  تطبيق جوال غري 

تنزيل على م�ستوى العامل.
"تيك توك"، حيث  ل�  امل�ستقبلي  للنمو  يزال هناك جمال كبري  و ال 
لل�سبكات  تطبيق  املقبل  العام  �سخ�ض  مليارات   3.57 �سي�ستخدم 

االجتماعية مرة واحدة على االأقل �سهريًا.

الـتـقـنـيـة
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 Greem Human Resource( ُيعد م�سطلح اإدارة املوارد الب�سرية اخل�سراء
Management( حديث ن�سبيا، حيث ظهر يف عام 2000م ومت تطبيقه يف بع�ض 
ال�سناعية  الثورة  بعد  ح��دث  ال��ذي  البيئي  لتلوث  نتيجة  وج��اء  2011م،  ع��ام  يف  ال��دول 
وزيادة يف االإنتاج بغ�ض النظر عن تاأثري هذه الزيادة على البيئة اخل�سراء يف تلك الدول 
والعامل. وقد دفع ذلك اإىل االهتمام الدويل باملناخ والبيئة اخل�سراء وُعقدت الكثري من 
اململكة  ويف  الدول،  الكثري من  املبادرات يف  العديد من  اإطالق  ومت  والندوات،  املوؤمترات 
العربية ال�سعودية مت اإطالق م�سروع نيوم وامل�ساريع املرتبطة به كم�ساريع �سديقة للبيئة، 
كما مت اإطالق مبادرة ال�سعودية اخل�سراء ومبادرة ال�سرق االأو�سط االأخ�سر، كل ذلك زادة 
ال�سعودية  وال�سركات  املنظمات  الب�سرية اخل�سراء يف  املوارد  اإدارة  من االهتمام بتطبيق 
على  ت�ساعد  التي  واالآالت  واالأ�ساليب  الطرق  ال�ستخدام  ميزانياتها  من  جزء  وتخ�سي�ض 

احلفاظ على البيئة اخل�سراء.
وهنا يقودنا احلديث عن املفهوم واالأهمية واملمار�سات الإدارة املوارد الب�سرية اخل�سراء، 
واأنظمة  �سيا�سات  تعني م�ساهمة  الب�سرية اخل�سراء  املوارد  اإدارة  فاأن  املفهوم  فمن حيث 
وممار�سات اإدارة املوارد الب�سرية يف احلفاظ على البيئة، بتحديد ا�سرتاتيجيات املنظمات 
البيئة.  االإدارة  مع  يتما�سى  ومبا  عليها  واملحافظة  الطبيعية  املوارد  حماية  يف  وال�سركات 
البيئة  بق�سايا  والتزامهم  االإداري���ة  امل�ستويات  خمتلف  يف  العاملني  وعي  زي��ادة  وكذلك 
وا�ستقطاب  واختيار  توظيف  من  الب�سرية  امل��وارد  وظائف  تن�سيق  يتم  وبذلك  اخل�سراء، 
اأهداف  مع  التنظيمية  والثقافة  واملكافاآت  واحلوافز  والتطوير  والتدريب  ل��الأداء  وتقييم 
اخل�سراء  البيئة  على  احلفاظ  على  والقدرة  امل�ستدامة  والتنمية  واملناخ  البيئة  وق�سايا 
ومواجهة التحديات املختلفة يف التغيري البيئي. وبذلك يكون لدى العاملني التفكري والوعي 
مفهوم  وتعزيز  اأن�ساء  اخل�سراء:  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  اأه��داف  ومن  االأخ�سر.  البيئي 
البيئة اخل�سراء لدى كل موظف يف املنظمة، وحث جميع املوظفني للم�ساهمة يف احلفاظ 
على البيئة، العمل على اإيجاد بيئة خالية من التلوث، وبذلك ي�سبح كل موظف من دعاة 

احلفاظ على البيئة اخل�سراء.
ومن ممار�سات اإدارة املوارد الب�سرية اخل�سراء، و�سف وت�سميم الوظائف واإ�سافة �سروط 

إدارة الموارد البشرية الخضراء

مقــال

أ.د. فهد بن معيقل العلي
أستاذ دكتور اإلدارة والموارد البشرية 

بجامعة تبوك
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التوظيف  عملية  يف  اأهمية  من  لذلك  ملا  بالبيئة  تتعلق  للوظيفة 
يتعلق  ما  وهو  االأخ�سر،  بالتوظيف  ي�سمى  ما  وهو  واال�ستقطاب، 
حيث  واال�ستقطاب‘  التوظيف  واأ�ساليب  وطرق  الوظيفي  بالو�سف 
ك�سفت درا�سة يف بريطانيا اأن 25% من اخلريجني ي�سعرون بتف�سيل 
االأمثلة  وم��ن  البيئة،  على  احلفاظ  منهج  تطبق  التي  ال�سركات 
االلكرتوين  التوظيف  اأ�سلوب  اعتماد  هو  االأخ�سر  التوظيف  على 
من  التقليل  بهدف  بعد  عن  الوظيفية  واالخ��ت��ب��ارات  واملقابالت 
املمار�سات  من  اأن  كما  ال�سفر،  من  والتقليل  ال��ورق  ا�ستخدام 
واملهارات  املعارف  اكت�ساب  على  ي�ستمل  والذي  االأخ�سر  التدريب 
االزمة الإداء العمل وتثقيف العاملني على كفاءة ا�ستخدام الطاقة 
كما  ذل��ك،  من  حتد  واأ�ساليب  ط��رق  بتباع  النفايات  من  واحل��د 
على  ي�ساعد  للموارد  االأمثل  اال�ستخدام  كفاءة  على  التدريب  اأن 

احلفاظ على البيئة والوعي االزم للحفاظ عليها. ومن املمار�سات 
اأي�سا، تقييم االأداء االأخ�سر والذي يتعلق بو�سع معايري تتوافق مع 
تطبيق  عدم  على  عقوبات  وو�سع  اخل�سراء  البيئة  على  احلفاظ 
معايري احلفاظ على البيئة اخل�سراء وذلك بربط االأداء بالو�سف 
الوظيفي واالهداف واملهام اخل�سراء ومنح احلوافز والتعوي�سات 
املعايري  وتطبيق  البيئة  على  يحافظون  الذين  للعاملني  اخل�سراء 

البيئية يف العمل مثل كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف مكان العمل.
وبذلك فاأن تطبيق اإدارة املوارد الب�سرية اخل�سراء، اأ�سبح ظاهرا 
يف العديد من املنظمات يف دول العامل، وذلك باأهمية االإدارة البيئة 
واإدارة امل�ساريع ال�سديقة للبيئة، بحيث تعمل العديد من ال�سركات 
ن�سر  على  واحلر�ض  الأن�سطتها  البيئية  املعايري  وتطبيق  و�سع  على 

وعي وثقافة االأخ�سر بني موظفيها واملجتمع.



مشكالت الصحة النفسية في صدارة أولويات أصحاب العمل
 بعد تفشي »كورونا« 

»الموظف النفسية«.. 
ضغـــــوط العمـــــل تتــــــطلب

طبيب نفسي في مقرات العمل؟

تــــرنــد

يف  ال�سعادة  تغر�ض  اأن  هي  �سعيدًا،  لتكون  و�سيلة  املثل:"اأ�سرع  يقول 
ابل  مثل  كربى  عاملية  �سركات  قامت  فقد  وعليه  النا�ض".  نفو�ض 
حيوي  كاأمر  النف�سية  بال�سحة  باالهتمام  وغريهما  ومايكرو�سوفت 
و�سروري لبيئة عمل منا�سبة وملجتمع منتج وفعال، وال غرو اأن حققت 
كافة  تراعي  لعامليها  �سليمة  عمل  بيئة  و�سع  بف�سل  كبرية  جناحات 
ت�سعى  ما  و�سمن  والنف�سية.  واالجتماعية  ال�سحية  حياتهم  جوانب 
وال�سعادة  والراحة  النف�سية  ال�سحة  هو  الدولية  العمل  منظمات  اإليه 
للموظف  النف�سية  ال�سحة  كانت  واإذا  املوظفني،  بني  االإيجابية  ون�سر 
وال�سغوط، �سواء داخل بيئة العمل اأو خارجها، التي مير بها، من اأبرز 
االأولويات، فال بد اأن نف�سية املوظف هي جزء من املنظومة املوؤ�س�سية، 
يف  فرد  كل  ومزاجية  النف�سية  احلالة  درا�سة  يتعني  احلالة  هذه  ويف 
تعيني  ت�ستطيع  املوؤ�س�سة  كانت  اإذا  اإال  ي�سعب،  هذا  ولكن  املوؤ�س�سة، 
يظهر  اأن  يقدر  اأنه  املوظف  خالله  من  ي�سعر  الذي  النف�سي،  الطبيب 
بال�سعادة  مليئًا  وجتعله  االأحالم،  و�سط  تاأخذه  �ساعة  يف  لديه  ما  كل 

واالإيجابية.
مزاجية

اإن مزاجية املوظف التي تظهر من اأعلى �سلم الرتتيب اإىل اآخر ال�سلم 
مكان  اأي  اأو  والعمل،  البيت  على  املوظف  حياة  يف  تنعك�ض  الوظيفي، 
يختلط فيه، قد تكون هذه املزاجية نتجت عن قرارات يتخذها الفرد 
يف البيت، ثم توؤثر فيه يف عمله، وهذا ال�سخ�ض يحتاج اإىل اأن تعر�ض 

حالته على طبيب، لكي يبا�سر النظر يف حالته، وال ُيرتك هكذا.
الوقود الذي يدفع االأ�سخا�ض  النف�سية للموظفني، مبثابة  اإن ال�سحة 
كان  لذلك،  العمل  مدير  انتبه  وكلما  اإنتاجيتهم،  من  ويزيد  لالأمام، 
الق�سم اخلا�ض به اأو املوؤ�س�سة التي يديرها، اأف�سل واأكرث جناحًا عن 
اخلطوات،  ببع�ض  االل��ت��زام  يجب  ذل��ك،  يتحقق  لكى  ولكن  غريها، 

وكذلك معرفة املواقف التي توؤثر يف نف�سية املوظفني وجتنبها.
االإيجابية

عندما يكون املوظف �سعيدًا يف منزله، �سوف تنعك�ض هذه احلالة على 
الزوجة واالأوالد، ثم ياأخذ ن�سيبًا منها يف عمله، ويح�سن يف اإنتاجيته، 
هكذا،  احلياة  دورة  وت�ستمر  العمل،  بيئة  على  االأج��واء  هذه  لتنعك�ض 

على املوظف التحلي بالطاقة االإيجابية يف بيئة العمل، وتوليد االأفكار 
التحديات  مع  والتعامل  ابتكار،  من�سات  اإىل  وحتويلها  االإبداعية، 
املمار�سات،  اأف�سل  ومتابعة  والتطوير،  للتح�سني  كفر�ض  اليومية، 
كانت  اإن  مانع  وال  العمل،  بيئة  يف  امل�ستمر  والتعلم  التطوير  واأخ��ريًا، 
اإدارة العمل تريد اأن تر�سل املوظف للدرا�سة خارج البالد، اأو امل�ساركة 
يف الدورات اأو يف االحتفاالت الوطنية، ثم يعود هذا املوظف وهو ي�سعر 
في�ساف  الدولة،  خ��ارج  اأر�سلته  التي  للموؤ�س�سة  وممنت  باالإيجابية، 
التي  واملمار�سات  االأ�ساليب  نقل  على  ويعمل  الذاتية،  �سريته  يف  هذا 

�ساهدها يف تلك الدولة.
ال�سحة النف�سية

اإن ال�سحة النف�سية للموظف ت�سري اإىل التوافق النف�سي مع ذاته ومع 
اأو مع املكان الذي يعمل فيه، بحيث يعي�ض حالة من الر�سا مع  بيئته 
نف�سه ومع االآخرين، وهي ال تقل اأهمية عن �سحته البدنية، ذلك اأن 
القلق  اأو  كاالكتئاب  نف�سية  م�سكالت  يف  واقعًا  يكون  عندما  املوظف 
اأهمية  من  وانطالقًا  اأق��ل،  واإنتاجًا  اأداء  ح�سيلته  تكون  وغريهما 
واإمنا للجميع ملا ت�سمه من  للموظفني فح�سب  لي�ض  النف�سية  ال�سحة 
�سالمة عاطفية ونف�سية واجتماعية تنعك�ض على كيفية التفكري والعمل 
من  العا�سر  العاملية  ال�سحة  منظمة  حددت  فقد  وغريها،  والتوا�سل 

اأكتوبر من كل عام يومًا عامليًا لل�سحة النف�سية.
كورونا

بع�ض  اأول��وي��ات  �سدارة  يف  النف�سية  ال�سحة  م�سكالت  اأ�سحت  لقد 
كورونا  تف�سي جائحة  بعد  �سيما  ال  االأخرية  االآونة  العمل يف  اأ�سحاب 
اأج��ل  م��ن  اأ�ساليب  ع��دة  وهنالك  والنف�سية.  ال�سحية  وتداعياتها 
فريق  تدريب  بينها  من  للموظفني  النف�سية  ال�سحة  على  املحافظة 
يتم  التي  الكيفية  ملعرفة  وذلك  االأزمات  اإدارة  املن�ساأة على  العمل يف 
�سحتهم  يف  ا�سطرابات  من  يعانون  الذين  املوظفني  مع  بها  التعامل 
النف�سية وو�سع �سيا�سة لل�سحة النف�سية يف املن�ساأة والتاأكيد على اأهمية 
هذه ال�سحة واال�ستماع واملعرفة التامة مل�سكالت املوظفني وت�سجيعهم 
على التمتع باإجازاتهم من اأجل �سالمتهم النف�سية وبناء ج�سور الثقة 
املن�ساآت  من  العديد  حر�ض  اإىل  االإ�سارة  من  بد  وال  وغريها،  معهم 
العمل  خالل  من  ملوظفيها  اإيجابية  عمل  بيئة  توفري  على  واملوؤ�س�سات 
اإنتاجيتهم  تعزيز  اإىل  و�سواًل  واملعنوية  النف�سية  �سحتهم  دعم  على 
واالرتقاء بقدراتهم، ويف املقابل هنالك من�ساآت اآخر اأولوياتها البحث 

عن تداعيات �سحة املوظف على عمله والبيئة النف�سية املتوفرة له.
10 ا�سرتاتيجيات الإدارة ال�سحة النف�سية يف مكان العمل

وفيما يلي 10 ا�سرتاتيجيات ميكن الأ�سحاب العمل ا�ستخدامها الإدارة 
ال�سحة النف�سية يف العمل:

 ،، الصحة النفسية للموظفين 
هي الوقود الذي يدفع لألمام 

ويزيد من إنتاجيتهم
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اأن يكون حتقيق التوازن  1. تعزيز التوازن بني العمل واحلياة: ميكن 
كال  يف  االخ��ت��الل  ويعد  �سعبًا.  اأم���رًا  والعمل  امل��ن��زل  متطلبات  ب��ني 
اجلانبني له تاأثري �سلبي، لذا توفري جدول العمل املرن طريقة منا�سبة 

لتحقيق معدل من التوازن.
2. اإدارة اأعباء عمل املوظفني: التاأكد من تتبع توازن عبء العمل باأن 
ال يكون مرتفعًا اأو منخف�سًا، ميكن اأن ي�ساهم عبء العمل الكبري مع 
نف�سية  �سحية  م�سكالت  العمل يف حدوث  �سري  املنخف�ض يف  التحكم 

خطرية.
03 التاأكد من اأن مكان العمل اآمن: اأماكن العمل غري االآمنة هي عامل 

خطر اآخر مل�ساكل ال�سحة النف�سية. 
العمل  مكان  النف�سية يف  ال�سحة  املوظفني حول  واإ�سراك  تثقيف   04
واإن�ساء قنوات ر�سمية كاخلط ال�ساخن وتقدمي ن�سائح اإدارة االإجهاد 

يف اجتماعاتك املنتظمة.
للموظفني  النف�سية  بالرفاهية  اخلا�سة  البيانات  وتقييم  جمع   05
واالأداء: �سياغة ال�سيا�سات والتعرف على احلالة النف�سية ملروؤو�سيك 
�سورة  لديك  يكون  وبالتايل  العمل،  يف  يواجهونها  التي  وال�سغوط 

حقيقية عن فريق عملك.
اعمل   :)PTO( املدفوعة  اإجازاتهم  اأخذ  على  املوظفني  ت�سجيع   06
على اإعادة تعريف ماهية االإجازة للموظفني - فهي ال تعني بال�سرورة 
مع  ممتع  وقت  ق�ساء  اأو  الذاتية  للعناية  فر�سة  تعني  ولكنها  ال�سفر 
اأخذ  عرب  طاقتك  ب�سحن  موظفيك  باإلهام  ق��دوة  اأن��ت  وكن  االأ�سرة، 

اإجازة.
واملال من خالل  الوقت  ا�ستثمر  االإداري:  والدعم  القيادة  تطوير   07
اإدارة حتديات  التنفيذيني مل�ساعدتهم على  حت�سني مهارات املديرين 

ال�سحة النف�سية يف مكان العمل.
توعية  ن��دوات  عقد  النف�سية:  ال�سحة  باأخ�سائي  املوظفني  ربط   08
الدعم  تطوير  من  كجزء  النف�سية  الق�سايا  على  املوظفني  وتدريب 
االإداري، اح�سل على دورات تدريبية حول التعامل مع املوظفني ذوي 
اإيجاد  يف  �سي�سهم  ما  الفريدة،  العاطفية  اأو  النف�سية  االحتياجات 

التوازن بني رفاهية كل موظف واملوؤ�س�سة.
تتعلق  ن�سائح  ت�سمني  على  اعتد  عملية:  �سحية  ن�سائح  تقدمي   09
بال�سحة النف�سية اأو ال�سالمة يف ر�سائل الربيد االإلكرتوين واالإعالنات.

10 تتبع حالة املوظفني: من خالل ت�سجيالت الو�سول املتكررة ا�ستثمر 
الوقت يف احلفاظ على م�ساركة املوظفني االإيجابية. ميكن لالجتماع 
االإدارة  باأن  ي�سعر  �سوطًا طوياًل يف جعل فريقك  اأن يقطع  االأ�سبوعي 

تهتم بهم.

مقــالتــــرنــد

اإن الدول ذات املالءة املالية اجليدة يف اإعدادها موازناتها ال�سنوية تبداأ عادًة بتحديد اأوجه 
هذه  لتغطية  الالزم  توفري  يف  ذلك  بعد  تنظر  ثم  التقديرية،  احتياجاتها  على  بناًء  االإنفاق 
النفقات؛ وذلك ملا تتمتع به من قوة اقت�ساديه متكنها من توفري االإيرادات الالزمة لتغطية 

هذه االحتياجات. 
لذلك ا�ستغرب كثريًا �سماع عبارة )ماااا يف فلوووو�ض( يف اأي جهة حكومية، خا�سًة اأننا نتمتع 
ال�سعودية بو�سع مايل جيد، ويظهر هذا جليًا من خالل ثبات الت�سنيف  يف اململكة العربية 
االئتماين للمملكة؛ بح�سب ما اأعلنته �سركة "موديز" للت�سنيف االئتماين لعام 2020 م موؤخرًا 

خالل اأزمة جائحة كرونا. 
امل�سبقة  العام ميتاز مبعرفته  القطاع  اأن  ا�ستغرابي هو  فاإن ما يزيد من  اأخرى،  ناحية  ومن 
اأوجه ال�سرف ال�سنوية بناء على ما مت حتديده م�سبقًا، من خالل اإعداد املوازنات ال�سنوية 

للجهة احلكومية واعتمادها من قبل وزارة املالية. 
اإدارة  �سوء  نتيجة  �سواء؛  حد  على  واخلا�ض  العام  القطاعني  تواجه  امل�سكلة  هذه  الواقع  يف 
النقد فيها. قد اأتفهم هذه امل�سكلة يف �سركات القطاع اخلا�ض حيث ي�سعب التنبوؤ بتدفقاتها 
النقدية الداخلة، لكن اأن حتدث هذه امل�سكلة يف موؤ�س�سات القطاع العام فهو من وجهة نظري 

�سيء غري مربر.
يف الواقع اإن ال�سبب الرئي�ض لن�سوء هذا العجز هو �سوء عمليات التقدير لالحتياجات ال�سنوية 
ما مت  على  بناًء  احلكومية  النفقات  �سرف  توقيت  تقدير  �سوء  على  االأوىل، عالوًة  بالدرجة 
العام  القطاع  يف  امل��ايل  املدير  يتمتع  اأن  يجب  امل�سكلة  هذه  ولتجاوز  م�سبقًا.  له  التخطيط 
بالقدرة على هند�سة التدفقات النقدية احلكومية ب�سكل جيد، بالتزامن مع و�سع اآلية منا�سبة 
لتحديد االحتياجات با�ستخدام اأدوات التنبوؤ العلمي، وو�سع اإطار زمني حمدد ودقيق لعملية 
ال�سرف؛ وهو االأمر الذي من �ساأنه اأن ي�سهم ب�سكل كبري يف تقليل انحرافات املوازنة واإزاحة 

وهم ) ماااايف فلو�ض( . 

هندسة التدفقات النقدية

 معاذ حسين عمده
رئيس قطاع المحاسبه

فرع معهد اإلداره العامه 
مكه المكرمه
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مقــال

الت�سهيالت االئتمانية وتي�سري اإجراءات احل�سول على القرو�ض لبع�ض الفئات �سالح ذو حدين، خا�سة 
باأخرى  اأو  القرو�ض ب�سورة  اأ�سحاب هذه  يتعرث  ال�سغر، فغالبًا ما  امل�سروعات متناهية  يعملون يف  من 
؛نتيجة ظروف العمل، ومتغريات ال�سوق، وقانون العر�ض والطلب، والتاأثريات املتوا�سلة جلائحة كورونا 

حمليا وعامليًا، وتوابعها على االأ�سواق ومعدالت االإنتاج واال�ستهالك.
متابعة  ومبجرد  منتظم،  ب�سكل  ال�سداد  على  واأحر�ض  البنوك،  اأحد  من  قر�ض  على  ح�سلت  فرتة  منذ 
البنك لدميومة ال�سداد من جانبي، بداأت املكاملات الهاتفية تطاردين بني احلني واالآخر، لعمل ما ي�سمى 
"ا�ستكمال للقر�ض"، اأخذ قر�ض جديد، وملن ال يعرف معنى هذا امل�سطلح، فيمكن �سرحه ب�سورة ب�سيطة 

و�سهلة دون تعقيد فى جمموعة نقاط.
• القرو�ض يتم حتميل اأكرب جزء من الفوائد عليها خالل العام االأول من ال�سداد.

اإذا جنح العميل يف ال�سداد يبداأ البنك ا�ستدراجه ال�ستكمال القر�ض، فيتم �سداد القر�ض القدمي   •
بالكامل، وفتح قر�ض جديد نف�ض املبلغ.

وبع�ض  الفوائد  �ستدفع عبء  اأنك  تذكر  لكن  �سيولة جديدة،  على  معه  �ستح�سل  القر�ض  ا�ستكمال   •
امل�سروفات االإدارية من جديد.

• ا�ستكمال القر�ض يجعلك تدفع الفوائد "مرتني"، االأوىل يف القر�ض االأ�سا�سي، الذي �ستدفع فائدته 
يف العام االأول، ثم يبداأ معك البنك اإجراءات اال�ستكمال، لتدفع نف�ض الن�سبة مرة اأخرى على القر�ض 

اجلديد.
التي قد  الديون  اأنت ب�سورة مبا�سرة يف دوامة  العملية، و�ستدخل  االأول من هذه  الرابح  البنك هو   •

ت�ستطيع الوفاء بها اأو ال وفقًا للمتغريات والظروف التي متر بها.
فقط  �ستتحملها،  التي  والفوائد  الديون  بعبء  يخربوك  لن  اأبدا  العمالء  وخدمات  البنوك  موظفو   •
�سيخربونك باملزايا التي �ستح�سل عليها، من خالل توفري �سيولة "كا�ض" نقدية منا�سبة، يف اأ�سرع وقت 
ممكن، وبح�سبة جهنمية �ستدخل يف دائرة ال تنتهي من القرو�ض املت�سابكة، التي ال يهدف موظف البنك 
االأداء  تقارير  يف  املوظفني  من  اأقرانه  بني  الئق  ت�سنيف  اأو  القر�ض"،  "عمولة  على  احل�سول  اإال  منها 

ال�سهرية اأو ال�سنوية.
االأخطر من عملية "ا�ستكمال القرو�ض" هي املوؤ�س�سات املالية التي توفر اأن�سطة متويل مل�سروعات �سغرية 
ومتو�سطة، "بنوك الظل"، التي تًدعى توفري قرو�ض مي�سرة لتنفيذ م�سروعات متناهية ال�سغر لل�سباب، 
وبالفعل يتم متويل م�سروعات اأغلبها على الورق، من خالل موظفني ال يهتمون فقط اإال باحل�سول على 
عمولة هذه القرو�ض، فيتم حتميل جمموعات كبرية بح�سة اأموال �سخمة، يعجز بع�سهم عن ال�سداد، 
وت�سيع اأموال هذه املوؤ�س�سات التمويلية على املدى الطويل، بعد ت�سنيف تلك القرو�ض اإىل ديون معدومة.
ل�سداد  مقومات  اأو  خ��ربات  اأي  لديها  لي�ض  العمالء  من  ل�سريحة  متويل  توفري  يتم  اأن  كبرية  وم�سكلة 
قبل  منا�سبة  �سمانات  تكون هناك  اأن  ويجب  التمويل،  موؤ�س�سات  اأو  البنوك  �سواء من خالل  القرو�ض، 

عمليات االإقرا�ض.

القروض والبنوك.. 
حقائق يجب أن تعرفها 

أ.محمد أحمد طنطاوى

متخصص في التعامالت المالية 
وشئون المصارف

 القاهرة- مصر
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كن محترفًا وبمنهجية
lالسهل الممتنعl 

كــــــــــــيف 
تديـر مديـرك؟

كانوا  �سواء  الكثريين،  بال  مبديريهم  املوظفني  عالقة  ت�سغل 
اأو  مديرين،  اأو  موظفني،  اأو  اأك��ادمي��ي��ني،  اأو  متخ�س�سني، 
قيادات؛ الأنها العالقة االأهم ل�سمان فاعلية االأداء الوظيفي. 
خميلة  اإىل  يتبادر  الذي  التقليدي  التفكري  من  نتحرر  دعونا 
اإىل  اأعلى  من  فقط  املديرون  يديرها  العالقة  هذه  اأن  ذوي��ه 
اأ�سفل واأن على املوظفني انتظار اأوامر مديريهم وتوجيهاتهم. 
مديريهم  باإدارة  القيام  للموظفني  فيمكن  �سحيح  العك�ض  بل 
احرتايف  ب�سكل  اأعلى،  اإىل  اأ�سفل  من  اأهدافهم،  يحقق  ب�سكل 
وفق اأ�س�ض ومبادئ وطرق ومعايري مقننة، ولنقل اإنها منهجية 
العالقة  ه��ذه  اإدارة  يف  ال�سراكة  لتحقيق  املمتنع"؛  "ال�سهل 
واالحرتام  الثقة  من  اأ�سا�ض  وعلى  اح��رتايف،  ب�سكل  املتبادلة، 

والدعم. وهذا ما �سوف نو�سحه عمليًا يف هذا التقرير. 

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

نصائح إدارية
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 ،،  احترم التسلسل 

القيادي وتحلى بحسن
 إدارة التوقعات

 ،، تجنب إثارة المشكالت 

وأسهم في إيجاد الحلول لها 
وتواصل بانتظام مع مديرك

فوائد 
متتني  يف  ترغب  كنت  اإذا  مديرك؛  اإدارة  اأهمية  تدرك  اأن  املهم  من 
 indeed موقع  االأهمية-بح�سب  ه��ذه  وتتحدد  بينكما.  العالقة 

املتخ�س�ض يف ال�ساأن االإداري-يف الفوائد التالية:
• احل�سول على ثقة مديرك.
• احل�سول على دعمه اإياك.

• االحرتام املتبادل.
• تتقدم يف م�سارك الوظيفي.

• ال�سعور مبتعة ر�ساك الوظيفي.
• ت�سبح اأكرث فاعلية واإنتاجية يف عملك.
• احلد من �سوء الفهم وحدوث االأخطاء.

الطرق  اأب��رز  من  العمل  مدير  معرفة  اأن  اإىل  "�سطور"  موقع  ويلفت 
املميزة لك�سب حمبته؛ اإذ ال بد يف م�ستهل بدء العمل مع مدير جديد، 
اأولوياته  اإليه جيًدا، ومعرفة ما يحب وما يكره، وما هي  من التعرف 
اأكان  يف العمل؟ وما هي الطريقة املف�سلة لديه للتوا�سل معه؟ �سواء 
وكل  ال�سخ�سية،  املقابلة  اأو  االإلكرتوين  الربيد  اأم  الهاتف  عن طريق 
املدير  بني  العالقة  لتح�سني  ج��ًدا؛  مهمة  �سغرها  مع  التفا�سيل  هذه 

وموظفيه، وت�سهيل طريقة التعامل فيما بينهم.
6 مبادئ اأ�سا�سية

 "The Business Journals" وتطرح "لورا �ستاك" عرب موقع
�سوؤااًل ي�سغل بال الكثري من املوظفني، وهو: كيف ت�ساعد قيادتك على 
خالل  من  عليه  جتيب  ما  وهو  لك؟  ممكن  ا�ستخدام  اأف�سل  حتقيق 

حتديدها 6 مبادئ اأ�سا�سية، كالتايل:
مروؤو�سيهم  القادة  يعامل  كيف  املطبق:  االإدارة  اأ�سلوب  ادر���ض   -1
وروؤ�سائهم؟ وما هو نهجهم جتاه اأهداف املنظمة، واأخالقيات العمل 
ال�سخ�سية لديهم، وجداولهم الزمنية، ومعتقداتهم وقيمهم االأ�سا�سية 
وكيف  اأكرث؟  يريدون حتقيقه  الذي  وما  موؤ�س�ستك؟  على  تنطبق  كما 
ميكنك م�ساعدتهم على حتقيق ذلك؟ ابق عينيك واأذنيك مفتوحتني. 
اإذا مل تكن هذه العوامل وا�سحة على الفور من خالل املالحظة، فال 

ترتدد يف �سوؤال مديرك عنها.
2- اعرف بدقة ما هو مطلوب منك: دائمًا ا�ساأل نف�سك: ماذا توقع 
اأي  اأن تنجزه ويف  الذي تطمح  تعيينك؟ وما  مديرك منك عندما مت 

وقت؟ فاالإجابات على مثل هذه االأ�سئلة �ست�ساعدك على مراجعة اأداء 
اأنك تدعمه على نحو  اأي  اأف�سل،  ب�سكل  ينا�سب مديرك  عملك، ومبا 

فعال، دون متلق اأو تقليد الأحد.
3- اأتقن فن االت�سال الفعال: �سع يف اعتبارك اأن التوا�سل هو اأهم 
االأحيان؛ رمبا  بع�ض  التعرث يف  لكن رمبا ي�سيبه  اأي عالقة،  جزء يف 
ب�سبب �سوء الفهم الذي يجعل جهودنا يف اأداء اأعمالنا تذهب �سدى. 
لذلك عندما تتوا�سل مع مديرك؛ كن مبا�سرًا يف طرح االأ�سئلة التي 

تبدد الغمو�ض، وجتعلك تفهم ب�سكل جيد ما هو مطلوب منك.
4- كرر تفهمك: فبمجرد اأن تعي ما يريده مديرك؛ اعرف توجهه، وال 

تفرت�ض ذلك من تلقاء نف�سك.
اأن  االأف�سل  فمن  مديرك:  مع  للتوا�سل  املنا�سب  الو�سيط  اخرت   -5
فبع�ض  بينكما،  التوا�سل  يف  مديرك  يف�سله  ال��ذي  ال�سكل  ت�ستخدم 
يف�سلون  وبع�سهم  لوجه،  وجهًا  املبا�سر  التوا�سل  يف�سلون  املديرين 
الربيد االإلكرتوين، واآخرون مييلون اإىل االت�سال الهاتفي. لكن املهم 
اأن حتافظ على التوا�سل بانتظام مع مديرك، مع االأخذ يف االعتبار 
غري  تكون  قد  التي  باالأمور  يخت�ض  فيما  االأ�سئلة  تطرح  اأن  والتاأكيد 

وا�سحة بالن�سبة لك.
6- حافظ على وجود روؤية وا�سحة لديك بخ�سو�ض اأهداف مديرك 

وغاياته.
7 طرق ذكية

-Lolly Daskal �طبقا ل-"Inc" ويو�سح موقع
اإىل  اإ���س��اف��ة  م��دي��رك،  تدير  اأن  خاللها  م��ن  ميكنك  ذكية  ط��رق   7

ال، كاالآتي: مروؤو�سيك على نحو فعَّ
1- كن م�ساهمًا يف حل امل�سكالت وال تكن م�سدرًا لها.

من  حالة  يف  حولك  من  �سيء  كل  يكون  عندما  حتى  هادًئا  اب��ق   -2
الفو�سى: فال تفقد اأع�سابك؛ اإذ اأنه من ال�سهل اأن تكون كذلك عندما 
اأن  هو  الذكي  فال�سيء  التميز؛  اأردت  اإن  ولكن  هادئة،  االأم��ور  تكون 

ت�سبح هادئًا عندما تكون الظروف على غري ما ُيرام.
3- ال تكن لوامًا وحا�سب نف�سك دائمًا: ال تلق باللوم على االآخرين اإذا 
ارتكبته من  اأظهر م�سوؤوليتك عما  اأو ف�سلت. بداًل من ذلك،  اأخطاأت 
اأخطاء، وما الذي ميكن فعله لتح�سني الو�سع؟ وكيف �ستتجنب حدوث 

ذلك يف امل�ستقبل؟



27 العدد 186 - فبراير - 2022 العدد 186 - فبراير - 262022

 ،، محمد اليوسف: المدير ينتظر 

أفعال الموظف وليس ردود أفعاله 
عن طريق أدائه المتميز

4- �سع حدودًا �سحية: فال تعتذر عن و�سع هذه احلدود املعقولة التي 
ُتظهر ذكائك، واأحيانًا حزمك، وذلك بهدوء واحرتام.

5- ال تختلق االأعذار: اإذ اأن هذا االأمر يجعلك يف و�سع �سيئ؛ لذلك 
قلل من ال�سرر الذي تتعر�ض له من خالل حتمل امل�سوؤولية.

جيدًا  يبدو  ك��ان  اأن  الأح��د  ي�سبق  مل  ج��ي��ًدا:  يبدو  رئي�سك  اجعل   -6
بالتقليل من �ساأن االآخرين، خا�سة اإذا كان مديرك �سيئًا؛ فال ت�سوهه 

وحافظ على اأن يبدو جيدًا.
دائمًا  وت�سرف  وحت��دث  ففكر  ال��دوام:  على  اإيجابية  بقوة  متتع   -7
متميزًا  اإن كنت ع�سوًا  �سيما  وال  دائمًا عن حلول،  وابحث  باإيجابية، 

�سمن فريق عملك، وتذكر دائمًا اأن هذا هو ما مييزك عن غريك.
اإدارة التوقعات

وي�سيف موقع "Training 360" التحلي مبهارتني اأخريني، وهما:
• اإدارة التوقعات: اإذ اأنه عادة، ال ي�ستمتع املديرون بكونهم اآخر من 
يعرف املعلومات املهمة التي توؤثر عليهم، حتى لو كانت هذه املعلومات 
اإخفاء  حت��اول  فال  ي��رام؛  ما  على  ي�سري  ال  العمل  ك��ان  ف��اإذا  �سلبية. 
امل�سار.  تغيري  على  معه  واعمل  �سريًحا  وكن  مديرك.  عن  املعلومات 
وانتبه اإىل اأنه من االأف�سل التحدث اإليه عند اأول اإ�سارة اإىل التوقعات 

غري الواقعية، بداًل من اأن تخيب ظنه الحًقا.
هذا  تك�سر  ب��اأن  مديرك  حترج  فال  القيادي:  الت�سل�سل  اح��رتام   •

الت�سل�سل، واإن كنت ال توافق على قرار اتخذه مديرك؛ فعرب عن 
ي�سبح  اأن  مبجرد  ولكن  املنا�سبة.  بالو�سائل  موافقتك  ع��دم 

القرار نهائًيا، ابذل ق�سارى جهدك الحرتامه. كذلك ناق�ض 
امل�سكالت مبا ال يجعلك تبدو ت�سادميًا.

اأداء متميز
ب�سحيفة  ل���ه  م��ق��ال  ال��ي��و���س��ف-يف  حم��م��د  وي��ل��ف��ت 

اأن  يتطلب  املدير  اإدارة  مفهوم  اأن  "اجلزيرة"-اإىل 
واالجتهاد  اجل��د  من  كبرية  درج��ة  على  املوظف  يكون 

االإخال�ض  منه  يتطلب  كما  فيه.  والتفاين  العمل  وحب 
اإن  ودعمه.  املدير  ثقة  يك�سب  والعطاء حتى  واملثابرة 
اأن ي�سارك مديره  املوظف الناجح هو الذي ي�ستطيع 
يف اأداء مهامه الوظيفية بطريقة م�سروعة ومرغوبة 

من قبل املدير نف�سه. بل اأذهب اأبعد من ذلك عندما اأقول باأن املوظف 
عن  اأفعاله  ردود  ولي�ض  املوظف  اأفعال  ينتظر  املدير  يجعل  اأن  ميكنه 

طريق اأدائه املتميز.
ومي�سيل،  جاكوز،  اأمثال:  الُكتَّاب،  من  عددًا  اأن  اإىل  اليو�سف  وي�سري 
وكيفن، وغريهم، قد كتبوا عن طرق اإدارة املدير يف بيئة العمل، والتي 

من بينها ما يلي:
1- حافظ على اأوقات الدوام الر�سمي.

2- اأ�سغ جيدا الأوامر وتوجيهات مديرك.
3- نفذ توجيهات مديرك قبل غريه من املديرين.

4- جتنب تاأخري املهام املكلف بها.
5- كن حري�سًا على اأداء مهامك بال�سرعة واجلودة املمكنة.

6- اأنظر اإىل االأ�سياء من وجهة نظر مديرك.
7- احر�ض على االحرتام والتعاون مع الزمالء واملراجعني فيما يخدم 

م�سلحة العمل.
اأ�ساليب  تطوير  اإىل  تهدف  التي  اجليدة  االأفكار  طرح  اإىل  بادر   -8

واإجراءات العمل.
9- احر�ض على تطوير قدراتك ومهاراتك ال�سخ�سية.
10- ال تهاجم مديرك مهما كانت االأ�سباب والدوافع.

نصائح إدارية
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من أغلى اللوحات الفنية في العالم
لوحة »امرأة في الذهب«

كليمت"  "جو�ستاف  النم�ساوي  الفنان  ا�ستغرق  وقد  دوالر،  مليون   135 مببلغ  اجلميلة  اللوحة  هذه  بيعت 
النم�ساوية، ور�سمت بتكليف  "اديل بلوخ باور" الرثية  لل�سيدة  "بورتريه"  اأعوام الإنهائها. واللوحة هي   3
من قبل زوج اأديل "فرديناند بلوخ باور" رجل ال�سناعة الرثي. ونفذت اللوحة بالزيت والف�سة والذهب، 
تبني  واللوحة  1903م،  عام   يف  بداأت  قد  االأولية  الر�سومات  وكانت  مربع،  �سم   13٨ يبلغ  مربع  وبحجم 

زخرفة متقنة ومعقدة للفن احلديث.

ثقــافة بصــرية

�أن هذه  �إال  �ملتعاقدين،  �لعقد �شريعة  �أن  �لعقود  �ملعمول بها يف  �لقاعدة  �إذ� كانت 
�لقاعدة لي�شت على �إطالقها يف �لعقود �الإد�ري���ة، ف��اإذ� ط��ر�أت ظ��روف مل تكن يف 
خلد �أحد �لطرفني وقت �لتعاقد وترتب عليها زيادة يف �أعباء �ل�شخ�ص �ملتعاقد مبا 
يوؤدي �إىل �إخالل �لتو�زن �ملادي للعقد �إخالاًل ج�شيماً؛ فاإن لل�شخ�ص �أن يطلب من 
�الإد�رة-ولو ب�شفة موؤقتة-�مل�شاهمة يف �خل�شائر �لتي �شتلحق به من جر�ء تنفيذ 
هذه  يف  �ل�شبب  باختالف  �لتعوي�ص  �أحكام  وتختلف  عليها،  �ملتفق  بحالته  �لعقد 

�خل�شائر، ومن بني تلك �الأ�شباب ما يعرف بفعل �الأمري.
ويق�شد بهذه �حلالة: كل عمل تتخذه جهة �الإد�رة �أو �إحدى �ل�شلطات �لعامة يف 
�لدولة �ملتعاقدة يف �شورة �إجر�ء فردي خا�ص �أو عام ويكون من �شاأنه زيادة �الأعباء 
�ملالية �مللقاة على عاتق �ملتعامل �ملتعاقد، مبا يلزم جهة �الإد�رة �ملتعاقدة تعوي�شه 
ذل��ك، ومب��ا ميكن  به من ج��ر�ء  �لتي حلقت  �الأ���ش��ر�ر  كاماًل عن جميع  تعوي�شاً 
�لوهيبي،  حمد  بن  �هلل  عبد  �الإد�ري. )�أ/  �ملايل للعقد  �لتو�زن  �أن يعيد نوعاً من 
�ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  وتطبيقاتها  �الإد�ري�����ة  للعقود  �ملنظمة  �ل��ق��و�ع��د 

�لريا�ص، �لطبعة �لثانية، 1439ه�/201٨م، �ص357.(
�الإد�ري��ة  ي�شدر عن �جلهة  �إج��ر�ء م�شروع وغري متوقع  كل  باأنها:  �أي�شا  وتعرف 
�ملتعاقدة، ينجم عنه �الإ�شر�ر باملركز �ملايل للمتعاقد، ويوؤدي �إىل تعوي�شه عن كافة 

�الأ�شر�ر �لتي حلقته ب�شبب ت�شرف �الإد�رة.
وجتد نظرية فعل �الأمري �أ�شا�شها �لقانوين يف فكرة �لتو�زن �ملايل للعقد، باعتبارها 
�لعامة  �ملر�فق  ت�شيري  ت�شتهدف  �لتي  �الإد�ري���ة  للعقود  �لذ�تية  �خل�شائ�ص  �أح��د 
هذه  �أ�شا�ص  على  كاماًل  تعوي�شاً  �ملتعاقد  ي�شتحق  ولكي  �لعام،  �ل�شالح  وحتقيق 

�لنظرية، يجب �أن تتو�فر �ل�شروط �لتالية:
1- �شدور �إجر�ء �شار عن جهة �الإد�رة:

وقد ثار خالف حول هذ� �ل�شرط، هل ي�شرتط �أن يكون �الإجر�ء �ل�شار �شادراً من 
جهة �الإد�رة �ملتعاقدة �أم من �أي جهة �إد�رة يف �لدولة �ملتعاقدة؟

و�إز�ء �الإجابة عن هذ� �لت�شاوؤل �ختلف �لفقه و�لق�شاء، فريي �لبع�ص �أن تطبيق 
نظرية فعل �الأمري قا�شر على �الإجر�ء�ت �ل�شارة �لتي ت�شدر من �الإد�رة �ملتعاقدة 
دون غريها؛ وعلة ذلك �أن �لتو�شع يف تطبيق هذه �لنظرية لت�شمل كل �إجر�ء �شار 
ولو من غري �الإد�رة �ملتعاقدة، فيه حتميل خزينة �لدولة مبالغ طائلة دون مربر، 
وبالتايل �إذ� كان �لت�شرف �شادر�ً عن جهة �إد�رية �أخرى، فعندئذ ال تطبق �لنظرية، 
و�إمنا تطبق نظرية �لظروف �لطارئة. ) ( ويوؤيد هذ� �الجتاه بع�ص �أحكام ديو�ن 
�ملظامل ومنها ما ق�شى به �لديو�ن �أنه: ي�شرتط لتطبيق هذه �لنظرية �أن يكون 
�الإج��ر�ء �ل�شادر من �الإد�رة غري متوقع، و�أن يكون �لفعل �ل�شار �شادر من جهة 
�حلكم  رق��م  1432ه����  لعام  2/903/ق  �البتد�ئية  �لق�شية  )رق��م  �ملتعاقدة.  �الإد�رة 
لعام  2/1668/����ص  �ال�شتئناف  ق�شية  رق��م  1434ه���  لعام  205/د/�إ/2/4  �البتد�ئي 

1433ه� رقم حكم �ال�شتئناف 3/582 لعام 1434ه� تاريخ �جلل�شة 1434/11/4ه�(.
�لنظرية ميتد �ىل  ه��ذه  �إع��م��ال  �أن جم��ال  �لبع�ص  ي��رى  ذل��ك  م��ن  �لعك�ص  وعلى 
�الإج�����ر�ء�ت �ل�����ش��ادرة م��ن ج��ه��ات �إد�ري����ة غ��ري �جل��ه��ة �مل��ت��ع��اق��دة. )د/ علي خطار 
�شطناوي، �لنظرية �لعامة للعقود �الإد�ري��ة يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية، �لطبعة 
�لثانية 1437ه�/ 2016م، مكتب �لر�شد، ���ص316-318(.  ويوؤيد هذ� �الجتاه بع�ص 
فعل  �شروط تطبيق نظرية  �أن  �لديو�ن  به  ما ق�شى  �ملظامل ومنها  دي��و�ن  �أحكام 

المتعاقدون مع الجهات 
الحكومية والتعويض

أنظمة ولوائح

د/ محمود حمدي عبد الواحد
أستاذ القانون العام المساعد

معهد اإلدارة العامة

�الأمري: وجود عقد مع جهة �الإد�رة، و�أن ي�شدر منها عمل �شار باملتعاقد، باالإ�شافة 
خطاأ  ع��دم  �ف��رت����ص  مع  خا�ص،  �شرر  �ملتعاقد  يلحق  و�أن  متوقع  غري  كونه  �إىل 
�الإد�رة-ثبوت �رتفاع �أ�شعار �لبيتومني �الإ�شفلت خالل مدة تنفيذ �لعقد عن �شعره 
وقت تقدم �ملدعي للمناق�شة-�أثره �إلز�م �جلهة �ملدعى عليها بفرق �ل�شعر. )رقم 
�لق�شية: 1/454/ق لعام 1426ه� رقم �حلكم �البتد�ئي: 230/د/�إ/3 لعام 1429ه� 

رقم حكم �ال�شتئناف: 367/�إ�ص/1 لعام 1430ه� تاريخ �جلل�شة: 1430/9/1ه�(.
وقد �أخذ �ملنظم �ل�شعودي بهذ� �الجتاه، لكن على نحو جزئي، وذلك حينما �ألزم 
�خلدمات  �أو  �مل���و�د  �أ���ش��ع��ار  تغري  ح��ال  معها  �ملتعاقد  بتعوي�ص  �حلكومية  �جلهة 
�لرئي�شة �لد�خلة يف بنود �ملناف�شة، كاالإ�شمنت �أو �حلديد �أو �الأ�شفلت �أو �حلديد �أو 
�خلر�شانة �جلاهزة، �أو �الأخ�شاب، �أو �الأنابيب �أو �أي مو�د �أولية �أخرى يتم حتديدها 
من وز�رة �ملالية �أو باالتفاق معها، �أو حال تعديل �لتعريفة �جلمركية �أو �لر�شوم �أو 
�ل�شر�ئب �أو �ملو�د �أو �خلدمات �مل�شعرة ر�شميا، وذلك بال�شو�بط و�الإجر�ء�ت �لتي 
بيناها �آنفا. )– �ملادة 68 من نظام �ملناف�شات و�مل�شرتيات �حلكومية، و�ملادة 113 من 

الئحته �لتنفيذية(
�الإد�رة يف حدود �شلطاتها، ولي�ص نتيجة خطاأ  �ل�شادر عن  �الإج��ر�ء  �أن يكون    -2
من جانبها، فم�شوؤولية �الإد�رة يف نطاق نظرية عمل �الأمري، م�شوؤولية عقدية بال 

خطاأ. 
�إب��ر�م �لعقد، وين�شرف  3- �أن يكون �الإج��ر�ء �ل�شادر عن �الإد�رة غري متوقع عند 
عدم �لتوقع فيما يتعلق باالإجر�ء�ت �خلا�شة �إىل حدود �لتعديل ومد�ه، فاإذ� نظم 
�إذ� مل ينظم  �أما  �لعقد كيفية ممار�شة حق �لتعديل وح��دوده ��شتبعدت �لنظرية، 

�لعقد كيفية �إجر�ء �لتعديل فاإنه يتم تطبيق �لنظرية. 
4- �أن يرتتب على عمل �الأمري �شرر فعلي للمتعاقد يزيد من �أعبائه �ملالية، وال 
و�إمنا  درج��ة معينة من �جل�شامة،  �ل�شرر على  يكون  �أن  �حلالة  ي�شرتط يف هذه 

يجب �أن يوؤدي �إىل �ختالل �لتو�زن �ملايل للعقد.
يكون  �أن  مر�عاة  مع  �لتعوي�ص،  طلب  للمتعاقد  حق  �ل�شروط  هذه  تو�فرت  ف��اإذ� 
�لتعوي�ص كاماًل عما حلقه من خ�شارة وما فاته من ك�شب. وبالن�شبة للحاالت �لتي 
�أوردها �ملنظم؛ يكون �لتعوي�ص بالقدر و�الإجر�ء�ت �لتي حددها �ملنظم على �لنحو 
�لذي بيناه �شلفاً، وما ز�د عن ذلك �لقدر �أو يف غري �حلاالت �لتي �أوردها �ملنظم؛ 
يجري تعوي�ص �ملتعاقد عن �الأ�شر�ر �لتي حتملها ب�شبب عمل �الأمري من خالل 

�للجوء �ىل �لق�شاء.
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مقــال

بع�ض  ق��درة  يفوق  �سريع  ب�سكل  للمجتمع  رقمية  حلول  من  تقدمه  وما  احلديثة  التقنيات  تتطور 
التطور  هذا  مواكبة  على  القدرة  فاإن  ولذلك  معه؛  والتكيف  مواكبته  على  وال�سركات  املوؤ�س�سات 
التقني واال�ستفادة من التقنيات احلديثة وحتليالت البيانات املتاحة وحت�سني العمليات هو العامل 

االأهم نحو تطوير التنمية وقيادتها يف امل�ستقبل. 
والذكاء  االأ�سياء،  اإنرتنت  مثل  تقنيات،  على  املعتمدة  احللول  وتطوير  الرقمي  التحول  وي�سهم 

االأهداف يف  ال�سحابية يف حتقيق قدر هائل من  الكبرية، واحلو�سبة  والبيانات  اال�سطناعي، 
خمتلف مناذج االأعمال، كما ي�سهم يف حت�سني االإنتاجية وتقليل النفقات؛ مما يوؤدي اىل رفع 
الكفاءة واإحداث قفزة كبرية يف القدرة على التناف�سية وامل�ساهمة يف بناء االقت�ساد الوطني، 
كما اأنها ت�سبح اأكرث مرونة يف التكيف مع املتغريات يف اأ�سواق االأعمال واأكرث قدرة على التنبوؤ 
باملخاطر واملتغريات النا�سئة؛ �سواء ب�سبب تطور التقنيات اأو متطلبات العمالء اأو انت�سار االأوبئة 

واالأمرا�ض، مثل Covid-19 وغريها من املتغريات امل�ستقبلية. 
من  العديد  يف  الرقمي  التحول  عمليات  اإمت��ام  نحو  اجلهود  من  العديد  ب��ذل  من  وبالرغم 
املوؤ�س�سات والهيئات وال�سركات الكبرية احلجم واملتو�سطة، اإال اأننا جند اأنف�سنا اأمام العديد من 
التحديات واملعوقات التي تقف اأمام القادة والتنفيذيني وتعوق اإمتام عمليات التحول الرقمي 
والكوادر  املالية  امل��وارد  نق�ض  الرقمي  للتحول  التقليدية  التحديات  وت�سمل  االأمثل.  بال�سكل 
املوؤهلة، ف�ساًل عن املخاطر املتعلقة باأمن املعلومات، اإال اأن الوقت امل�ستغرق يف عمليات التحول 
اأهم التحديات، حيث تواجه عمليات التحول الرقمي العديد من امل�سكالت؛  الرقمي يعد من 

التغيري على  باأهمية  الوعي  وعدم  املوؤ�س�سات  اأغلب  املنت�سر يف  والهيكلي  التنظيمي  الرتهل  نتيجة 
واالأف��راد؛ مما  املنظمات  م�ستويي  تراٍخ على  ينتج عن ذلك من  وما  واملوؤ�س�سي،  الفردي  امل�ستوى 

يعطل من اإمتام عمليات التحول بال�سكل االأمثل ويف الوقت املحدد. 
واأهم ما يلزم اتخاذه ملواجهة تلك التحديات هو بناء روؤية رقمية مركزية وموحدة، وتوفري االأدوات 
الالزمة للتحول الرقمي من تقنيات وموارد مالية وب�سرية الزمة لعمليات التغيري، ثم البدء بتمحي�ض 
وفح�ض مناذج االأعمال املختلفة والقيام بعمليات اإدارة وحتليل البيانات ب�سكل فعال. وال�ستدامة 
م�ستدامة  حلول  اإىل  االإبداعية  االأفكار  لتحويل  وم�ستمرة  فعالة  اآلية  اإيجاد  ينبغي  التنمية؛  عملية 
ت�سهم بقيمة م�سافة يف خمتلف العمليات االإدارية والتنموية، وي�سمل ذلك تنمية املهارات والقدرات 
االبتكارية وتهيئة املناخ االإبداعي وحت�سني التعامل مع االأفكار اجلديدة واالبتكار يف اعداد الربامج 

وخطط العمل.

التحول الرقمي والتنمية 

أ.علي خليل
عضو هيئة التدريب
معهد اإلدارة العامه



ابدأ باألهم ولو كان صعبًا

أفكــــــار وحلــــــول
 تجنبك تسويف إنجاز مهام عملك

تقــــــريـــر
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ت�سويف مهام العمل من الظواهر ال�سلبية التي تنت�سر بني بع�ض املوظفني، 
والتي تلقي بظاللها وتداعياتها على اأدائهم، وعلى االأداء العام للمنظمات؛ 
فالت�سويف يف حد ذاته اأمر �سلبي، واالأكرث اإ�سكالية هو اأنه �سي�سبح مبرور 
االأيام وتراكم اإجناز هذه املهام ت�سويًف مزمنًا، وم�سكلة معقدة حتتاج اإىل 
اهتم  لذلك  عديدة.  اأخ��رى  م�سكالت  يف  و�ستت�سبب  حللها،  كبرية  جهود 
اخلرباء واالأكادمييون، ومن اأبرزهم "برايان تري�سي"، بو�سع احللول لتفادي 
هذه الظاهرة، من خالل طرح عدد من االأفكار والو�سفات واملقرتحات التي 

ن�سلط ال�سوء عليها يف ال�سطور القادمة.
التهام ال�سفادع

التهم  كان �سعبًا:  ولو  باالأهم  "ابداأ  كتابه  تري�سي من خالل  برايان  ين�سح 
اأعمالهم كمن يجب  اإجناز مهام  يتعامل املوظفون مع  باأن  ال�سفدع"،  ذلك 
عليه التهام ال�سفادع �سباح كل يوم؛ اإذ عليه اأال يفكر طوياًل ويقف مكتوف 
االأيدي طوياًل اأمام اإجناز هذه املهام، وليبداأ باأهمها ولو كانت �سعبة، كاأنه 
يلتهم �سفدعًا اأو اأكرث حتى يظل باقي اليوم �سايف الذهن وبال اأعباء نف�سية.

"التهام ال�سفدع" التي تقوم على حتديد ومعاجلة تلك  فبا�ستخدام فل�سفة 

املهام االأكرث �سعوبة وغري املحببة؛ �سيتعلم املوظف كيف يخطط يومه ويحدد 
االأولويات ويبداأ يف اإجناز املهام على الفور لينتهي منها باأ�سرع وقت؟

الكفاية املفرو�سة
لكتاب  اإ�سارتها  �سياق  يف  العاملية  الكتب  من�سة  ت��ربز  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
"تري�سي" اأنه يجب تطبيق قانون الكفاية املفرو�سة، والذي ين�ض على اأنه ال 

يوجد الوقت الكايف لفعل كل �سيء، لكن هناك دائمًا وقت كاٍف لفعل ال�سيء 
املهم. فاأنت واجبك اأن تتعرف على هذه االأعمال املهمة بالن�سبة لك وتنطلق 
مهامك  فاأهم  االأم���ور،  نتائج  االعتبار  بعني  �سع  كذلك  توقف.  دون  فيها 

واأوالها هي التي لها نتائج حقيقية جدية. فركز عليها قبل كل �سيء.
10 اأ�سياء مهمة

يتطرق  املذكور  "تري�سي"  كتاب  فاإن  "Atamayuze"؛  موقع  يذكره  ملا  وطبقًا 
اإىل 10 اأ�سياء مهمة لتنظيم الوقت والق�ساء على الت�سويف، كالتايل:

1- هيئ طاولتك: فالبد اأوال اأن تقرر ماذا تريد اأن تكون، وتتحلى يف ذلك 
قبل  الورق  على  اأهدافك  وكتابة  حتديد  ثم  والو�سوح،  ال�سراحة  من  بقدر 

البدء.
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 ،، كلوديا هاموند:

 التسويف المزمن مشكلة تسبب 
أضرارًا صحية ووظيفية

2- خطط لكل يوم م�سبقًا: من خالل و�سع قائمة املهام اليومية وتذكر دائما 
هذه القاعدة: "كل دقيقة مت�سيها يف التخطيط ميكن اأن توفر من 5 اإىل 10 

دقائق عند التنفيذ".
3- طبق قاعدة 20 من 80 يف كل �سيء: تن�ض هذه القاعدة على اأن 80% من 
اإجنازاتك وثمار عملك هي ناجتة عن 20% فقط من اأنواع ن�ساطاتك؛ فركز 

على هذه ال� 20% من الن�ساطات.
4- انظر دائمًا اإىل النتائج: فاأوىل مهماتك واأهمها التي لها نتائج حقيقية 

جدية؛ فركز عليها قبل كل �سيء.
ح�سب  االأولويات  ترتيب  مبراعاة  وذلك  )اأ-ب-ج-د(:  طريقة  مار�ض   -5
االأهمية اأثناء و�سع الربنامج اليومي وت�سنيف املهام، بدءًا باالأهم، فاملهم.

6- ركز على املواقع ذات النتائج االأ�سا�سية: وحدد مفتاحًا ملهارة واحدة اإذا 
اأديتها ب�سكل جيد؛ ميكن اأن ت�ساعدك يف عملك.

اأدوات  اأه��م  على  القانون  ه��ذا  ين�ض  املفرو�سة:  الكفاية  قانون  اتبع   -7
التفكري القوية للنجاح وهي قدرتك على الف�سل بني اأولوية واأخرى، فواجبك 
اأن تعرف هذه االأعمال املهمة بالن�سبة لك وال�سروع يف اإجنازها دون توقف.

8- ا�ستعد متامًا قبل البدء: قم بتنظيف وتهيئة مكتبك ليكون جاهزًا للعمل، 
واجعل مراجعك وحا�سبك ال�سخ�سي وكل ما حتتاج اإليه قريبًا منك، فكلما 

كانت بيئة عملك نظيفة ومرتبة؛ �سعرت باأنك اأكرث اإيجابية واإنتاجًا وثقة.
9- قم باأداء واجباتك املنزلية: اإن اأداء واجبك املنزيل هو من اأهم مبادئ 
االأف�سل  فعل  على  حري�سًا  كنت  وكلما  االإط��الق،  على  ال�سخ�سية  االإنتاج 

دائمًا؛ كلما ا�ستطعت اإجنازه يف وقت اأقل.
10- ابحث عن قدراتك اخلا�سة ومنها: فكر جيدًا يف مواهبك ومهاراتك 
وحدد االأ�سياء التي توؤديها ب�سكل جيد، ولو كانت ب�سيطة، وابداأ بها؛ فتلك 

االأ�سياء اإذا قمت بتنميتها ميكن اأن حتدث تغيريًا حقيقيًا.
8 اأفكار

وحتدد �سحيفة اخلليج 8 اأفكار لتعزيز حماربة الت�سويف وم�ستوى اإنتاجيتك، 
وهي:

1- ترتيب وتنظيم مكان عملك.
2- قم بتجزئة العمل على فرتات.
3- حدد مواعيد نهائية للم�ساريع.

4- اطلب الدعم من اأ�سدقائك.
5- ابداأ باملهام ال�سعبة اأو التي تكرهها.

6- تغلب على خماوفك.
7- ال ت�سع لنف�سك مهام م�ستحيلة.

8- اكتب اأهدافك.



 ،، طبق قاعدة 20 من 80

 في كل شيء وطريقة أ ـ ب ـ ج ـ د
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الت�سويف املزمن واملماطلة
وتو�سح "كلوديا هاموند"-من خالل موقع "BBC NEWS عربي"-اأنه بالرغم 
اإىل  االأمر ال يتحول  فاإن  بواجباتنا،  القيام  ُن�سوف قليال يف  اأننا جميعا  من 
نختار  يجعلنا  و�سائد،  مزمن  منط  من  ج��زءًا  ي�سبح  عندما  �سوى  م�سكلة 
اإرجاء اإجناز هذه املهام، رغم العواقب التي �سترتتب على تفويتنا املواعيد 
النهائية املحددة لنا الإكمالها. كما اأن الت�سويف امل�ستمر رمبا ي�سر ب�سحتك، 
ممار�سة  ُترجئ  اأن  على  حتملك  امل��دى،  بعيدة  ل�سغوط  فري�سة  يجعلك  اإذ 
التدريبات البدنية مثال اأو تناول طعام �سحي ب�سكل اأكرب، اأو حتى التوجه اإىل 
"هاموند" ت�سورها  لذلك تطرح  باأعرا�ض مر�سية.  ت�سعر  الطبيب؛ عندما 
والبحوث  اخل���رباء  خ��الل  م��ن  واملماطلة  الت�سويف  م��ن  بالتقليل  املتعلق 

والدرا�سات النف�سية، حيث حتدد 8 طرق كاالآتي:
اأعمالك:  اإجن���از  على  لتحفيزك  وح��ده��ا  اإرادت���ك  ق��وة  على  تعتمد  ال   -1
النف�ض  علم  جمال  يف  تايلور"-باحث  "اإيان  اأجراها  درا�سات  اأظهرت  فقد 
الريا�سي ويجري اأبحاثًا حول الدوافع وعوامل التحفيز-اأن النا�ض يفرت�سون 
غالبًا اأن قوة االإرادة هي احلل مل�سكلة الت�سويف واملماطلة. لكن "تايلور" ذكر 
قبل ذلك ل�"بي بي �سي" اأن قوة االإرادة متثل اأحد اأنواع الدوافع، لكنها لي�ست 
النتيجة  اإىل  يو�سلك  الذي  الوقود  ي�سبه  الدافع  اأن  ت�سورت  فاإذا  اأف�سلها. 
التي تن�سدها، فعليك اإدراك اأن بع�ض اأنواع الوقود ذات جودة عالية، بينما 

تت�سم االأنواع االأخرى بتدين اجلودة.
بني  من  فيها:  ال�سروع  اإرج��اء  توا�سل  التي  املهمة  اإيجابيات  اإىل  انظر   -2
الطرق التي ميكنك من خاللها حتديد ما اإذا كنت م�سابًا بالت�سويف املزمن 
املوكلة  املهمة  اأداء  اإذا كنت حتجم عن  ما  نف�سك  ت�ساأل  اأن  من عدمه، هو 
"فو�سيا  براأي  اال�ستعانة  ميكننا  هنا  ال.  اأم  الف�سل  من  تخ�سى  الأنك  اإليك؛ 
�سريوي�ض"-باحثة يف جامعة �سيفيلد-والتي عكفت ملدة 15 عامًا على اإجراء 
درا�سات ب�ساأن الت�سويف واملماطلة. ووجدت "�سريوي�ض" من خالل اأبحاثها 
يف  الف�سل  اأو  بالك�سل  بب�ساطة  ترتبط  ال  ال�ساأن  هذا  يف  امل�سكلة  اأن  تلك، 
اال�ستفادة من الوقت، واإمنا تتعلق مب�سكالت يف تنظيم امل�ساعر والعواطف. 
اأن ي�ساعدك الرتكيز على االإيجابيات الكامنة يف املهمة املنوط بك  وميكن 

اإجنازها، على التعامل مع مثل هذه امل�ساعر.
تقوم  لو"،  ب�"ماذا  ُتعرف  نف�سية  ا�سرتاتيجية  هناك  م�سبقًا:  خطط   -3
االأ�سباب  هذه  ملواجهة  اإليها  اللجوء  ميكنك  بدائل  م�سبقا،  حت�سريك  على 
ُيدعى  اأمريكي  نف�ض  عامل  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  وجت��در  املحتملة.  واالإغ���راءات 

هذه  يتبنون  اأنا�ض  على  اأُجريت  درا�سة   94 مبراجعة  قام  غولويتزر"  "بيرت 

اال�سرتاتيجية؛ وجد اأن فر�ض التزامهم بتحقيق اأهدافهم تزيد بواقع مرتني 
اإىل ثالث، عن اأولئك الذين مل يتبعوها.

ُيعرف  ملا  اللجوء  اإن  بك:  املنوطة  املهام  الإجن��از  املبذول  املجهود  قلل   -4
ت�ستطيع- ما  نف�سك-بقدر  على  ل  ُت�سهِّ اأن  يف  ي�سهم  االختيار"  ب�"هند�سة 
اأن  نف�سه،  الوقت  عليك يف  ينبغي  كذلك  ما.  اأداء مهمة  ال�سروع يف  م�ساألة 

ُتبعد عنك كل عوامل االإلهاء وت�ستيت االنتباه.
من  عليهما  يرتتب  ملا  للمرء،  والت�سويف  املماطلة  تروق  نف�سك:  كافئ   -5
و�سعبة،  �سائكة  مهمة  اأداء  يف  االنخراط  اإرج��اءه  اأن  اإذ  له؛  فورية  مكافاأة 
اأحا�سي�ض �سلبية قد ترتتب على ذلك. ولهذا،  باأي  ال�سعور  �سيجعله يتجنب 
حتتاج ملواجهة ذلك، مكافاآت بديلة حتظى بها؛ اإذا اأقدمت على العمل ومل 
ُتتجنب ال�سروع فيه. وقد اأظهرت درا�سة حديثة اأُجريت يف جامعة "كورنيل" 
اأن  يفوق ما ميكن  بذل جهد  فورية يحفزك على  نيل مكافاأة  اأن  االأمريكية 

تبذله؛ اإذا كان عليك االنتظار لكي حتظى بهذه املكافاأة يف نهاية املطاف.
6- تنَب روؤية اأكرث واقعية ل�سخ�سيتك يف امل�ستقبل: مييل معظمنا لالعتقاد 
�سن�سبح  اأننا  بتفاوؤل  نعتقد  اإذ  امل�ستقبل؛  اأطول يف  لدينا وقت  �سيكون  باأنه 
اأكرث تنظيما وحيوية، و�سنعي�ض حياة ال ت�سوبها �سائبة وال ت�سهد اأي اأخطاء. 
لكن ذلك لن يحدث بطبيعة احلال، وهو ال�سبب الذي يجعلنا غالبًا ما نقلل 
من الوقت املتوقع الإجناز مهمة ما، وهو ما ُيعرف با�سم "خطاأ التخطيط". 
يف  عليه  �سن�سبح  عما  واقعية،  غري  ت�سورات  بلورة  لتجنب  بحاجة  اإننا 
مل�ساعر  جاهزة  فري�سة  اأنف�سنا  ف�سنجعل  ذل��ك؛  نفعل  مل  وم��ا  امل�ستقبل. 
االإحباط وخيبة االأمل، وللميل نحو مزيد من الت�سويف واملماطلة كذلك. وقد 
اأكدت الدرا�سة التي اأجرتها الباحثة "فو�سيا �سريوي�ض" ذلك، اإذ قالت اإننا 

نت�سور اأننا "�سنكون يف امل�ستقبل اأبطاال خارقني".
ميكن  �سيء  اآخر  هذه  مثل  ن�سيحة  تبدو  رمبا  بنف�سك:  راأف��ة  اأكرث  كن   -7
الوقت  يومه، يف  لن�سف  االإنرتنت  على  يت�سكع  كان  اإذا  يحتاجه،  اأن  للمرء 
اأن مقدار  تبني  فقد  العمل. رغم ذلك،  االنهماك يف  فيه  عليه  يتعني  الذي 
التعاطف مع النف�ض لدى من مياطلون وي�سوفون يف اأداء مهامهم، يقل عن 
املعدل املتو�سط. وهو ما يعني اأن هوؤالء يتعاملون مع اأنف�سهم بق�سوة، وهو ما 
ال يوؤدي اإىل اأي نتائج اإيجابية على �سعيد دفعهم للتخلي عن عادة املماطلة 

هذه.
حتى  اأن��ه  اإي�ساح  املهم  من  ال�سحيحة:  بالطريقة  نف�سك  عن  حت��دث   -8
التفا�سيل ال�سغرية، ميكن اأن حُتِدُث فارقًا، مثل اللغة التي ي�ستخدمها كل 
مّنا يف احلديث عن نف�سه، فمثاًل واأنت تتحدث عما تود القيام به؛ حتدث 
با�ستخدام االأ�سماء بداًل من االأفعال؛ الأن من �ساأن ذلك اأنك تكون قد �سنفت 
نف�سك �سمن َمن اأدوا هذا الفعل اأو ال�سلوك، وهو ما ي�سري اإىل اأن ت�سويرنا 
اأنف�سنا على اأننا ننتمي اإىل فئة بعينها من النا�ض، وهو ما ميكن اأن يوؤثر يف 

�سلوكنا الفعلي.
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فر�ست التطورات العاملية املت�سارعة على املنظمات اأن تعمل يف بيئات تقنية، واقت�سادية، 
ومالية، وقانونية ذوات حتٍد كبرٍي؛ وترتب على ذلك �سرورة تكيف املنظمات معها، فاأخذت 
يف  وممار�ساتها  املختلفة،  اإداراتها  وا�سرتاتيجيات  ا�سرتاتيجيتها،  تكيِّف  املنظماُت  هذه 
جميع االأن�سطة واملجاالت: االإنتاجية، والت�سويقية، واملالية، واملوارد الب�سرية، وغريها، مبا 
هو  �سامل  تغيري  اإىل  احتاج  والذي  املجاالت،  اأهم هذه  واأحد  التغريات.  مع هذه  يتالءم 
اأن ي�ستمر دورها كال�سابق. كذلك مل يقت�سر  اإذ من غري املمكن  الب�سرية؛  اإدارة املوارد 
تغيري م�سمى "اإدارة االأفراد" اإىل "اإدارة املوارد الب�سرية" على امل�سمى فقط، بل امتد اإىل 
امل�سمون واالأدوار اأي�سًا، واأ�سبح الإدارة املوارد الب�سرية ا�سرتاتيجيٌة خا�سة بها تتكامل مع 

ا�سرتاتيجية املنظمة وتقوم بدور هام يف حتقيق اأهداف هذه اال�سرتاتيجية.  
ف اال�سرتاتيجية باأنها عملية م�ستمرة وتفاعلية؛ تهدف اإىل احلفاظ على املنظمة،       وتعرَّ
متوافقة مع بيئتها من خالل جمموعة من االأهداف اال�سرتاتيجية التي ت�سعى لتحقيقها. 
تركز  االأج��ل  طويلة  خطة  عن  عبارة  باأنها  الب�سرية  امل��وارد  ا�سرتاتيجية  تعرف  حني  يف 
على تخطيط القوى العاملة وتنميتها، ومواءمة موؤهالت ومهارات العاملني وقدراتهم مع 
احتياجات القوى العاملة الالزمة لتحقيق اأهداف املنظمة، وينبغي على املنظمات تطوير 
الب�سرية  امل��وارد  ا�سرتاتيجيات  فيه  تطور  الذي  الوقت  نف�ض  يف  اأعمالها  ا�سرتاتيجيات 

اخلا�سة بها.
      لقد تعر�ست وظائف وممار�سات اإدارة املوارد الب�سرية املختلفة )االختيار والتعني، 
اإىل  ذل��ك(  وغري  والتعوي�سات،  االأداء،  وتقييم  والتدريب،  العمل،  وتو�سيف  وت�سميم 
تغيريات جوهرية واأ�سا�سية؛ فر�ستها طبيعُة التغريات والتحوالت التي طراأت على املنظمات 
وا�سرتاتيجيتها، والتي نتجت عن التغريات يف البيئة العاملية واالإقليمية واملحلية املحيطة، 
تاأديتها كال�سابق، واإمنا بنظرة ا�سرتاتيجية منبثقة من  اأو  ومل يعد ينظر لهذه الوظائف 
واأهدافها.  املنظمة  ا�سرتاتيجية  حتقيق  من  ن  ميكِّ ومبا  للمنظمة  العامة  اال�سرتاتيجية 
اإذا  وما  الب�سرية  املوارد  وظائف  يف  النظر  تعيد  اأن  املنظمات  اإدارات  من  ذلك  ويتطلب 
كانت قادرة على حتقيق ذلك اأم ال. ولتحقيق املواءمة بني اال�سرتاتيجية العامة للمنظمة 
وا�سرتاتيجية املوارد الب�سرية؛ يرتتب على مديري املوارد الب�سرية م�ساركة االإدارة العليا 
يتالءم  الب�سرية، مبا  املوارد  اأهداف  واأهدافها، وحتديد  املنظمة  ا�سرتاتيجية  يف حتديد 

المواءمة بين استراتيجيتي الموارد 
البشرية والمنظمة وأهدافها

د.نازم محمود ملكاوي
عضو هيئة التدريب

مركز البحوث والدراسات
معهد اإلدارة العامة
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هذه  بتحقيق  الكفيلة  االإج���راءات  وو�سع  املنظمة  اأه��داف  مع 
االأهداف. 

      وي�سري مفهوم املواءمة اال�سرتاتيجية اإىل االرتباط الوثيق 
ت�ساعد  التي  العمل  وا�سرتاتيجية  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  بني 
امل�ستوى  باأنها  ف  وتعرَّ وحتفيزهم.  العاملني  على  احلفاظ  يف 
االأعمال  وا�سرتاتيجيات  الب�سرية  املوارد  فيه مواءمة  تتم  الذي 
من  ع��دد  اأ���س��ار  وق��د  االأه����داف.  نف�ض  حتقيق  نحو  وتوجيهها 
اأن االت�ساق بني ا�سرتاتيجية املنظمة وممار�سات  اإىل  الباحثني 
حيث  جناحها؛  يف  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  يعد  الب�سرية  املوارد  اإدارة 
خالل  من  العاملني  مهارات  على  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  توؤثر 
ا�ستقطابهم وتطويرهم ومبا ي�سهم يف حتقيق اأهداف املنظمة، 
كما يتطلب حتقيق اأهداف املنظمة تطوير موردين من مواردها 
االأ�سا�سية هما: راأ�ض املال النقدي، وراأ�ض املال الب�سري؛ اإذ اأن 
نق�ض اأي منهما ي�سعف اأي ا�سرتاتيجية يتم اختيارها. وتف�سل 
املوارد  ا�سرتاتيجيات  املنظمات يف �سياغة وتطوير  العديد من 
على  االأعمال،  با�سرتاتيجيات  وثيًقا  ارتباًطا  املرتبطة  الب�سرية 
اأن تعمل  التمويل الكايف. وال ميكن للمنظمات  الرغم من توفر 
متوفرة  املطلوبة  العاملني  ونوعية  حجم  كان  اإذا  اإال  بفعالية؛ 

فيها.
ه �سلوك  اإدارة امل��وارد الب�سرية هي من يوجِّ       اإن ممار�سات 
على  يعمل  ومبا  املنظمة  ا�سرتاتيجية  مع  يتوافق  مبا  العاملني، 
حتقيق اأداء متميز، كما اأن تطبيق مفهوم املالءمة اال�سرتاتيجية 
نها  ي�ساعد املنظمات على اإدارة مواردها بكفاءة اأكرب، بحيث ميكِّ
للتهديدات  الة  الفعَّ واال�ستجابة  الت�سغيلية  التكاليف  من خف�ض 
واملنظور  املوقفية  للنظرية  ووفًقا  اجلديدة.  والفر�ض  البيئية 
العمل  ا�سرتاتيجيات  ب��ني  ��ال  ال��ف��عَّ االرت��ب��اط  ف��اإن  ال�سلوكي؛ 
التنظيمي.  االأداء  يعزز  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  وا�سرتاتيجيات 
اأن  املتحدة  ال��والي��ات  يف  املوظفني  ���س��وؤون  اإدارة  مكتب  ويبني 
التوافق بني ا�سرتاتيجية املوارد الب�سرية وا�سرتاتيجية املنظمة 

املتعلقة  وبالقرارات  ب��االأف��راد  املتعلقة  ال��ق��رارات  تكامل  يعني 
بالنتائج التي حتاول املنظمة احل�سول عليها.

      هذا وتعتمد الدرجة التي ت�سارك بها وظائف املوارد الب�سرية 
يف كل من التطوير التنظيمي وا�سرتاتيجية املوارد الب�سرية على 
ما اإذا كان مديرو املوارد الب�سرية يحتلون مراتب متقدمة �سمن 
الذاتية  قدراتهم  على  تعتمد  كما  للمنظمة،  التنظيمي  الهيكل 
الب�سرية  امل���وارد  جعل  على  وقدرتهم  وحافزيتهم  ون�ساطهم 
م�ساركًا رئي�سًا يف بناء ا�سرتاتيجية املنظمة. وقد اأولت املنظمات 
يف الوقت احلايل اهتماًما بهذا املو�سوع؛ مما يعد فر�سًة ملديري 
منظماتهم؛  يف  ا�سرتاتيجيات  اع  نَّ �سُ ليكونوا  الب�سرية  امل��وارد 
الب�سرية من �سريك يف  املوارد  اإىل تغيري يف دور  و�سيوؤدي هذا 
ا�سرتاتيجيات  وترتيب  تخطيط  يف  �سريك  اإىل  االأعمال  تنفيذ 
املوارد  العليا داخل املنظمة، ويعمل مديرو  االإدارة  االأعمال مع 

الب�سرية كقادة للتميز يف املوارد الب�سرية. 
      لذلك ومع اأهمية و�سرورة بناء ا�سرتاتيجية جيدة للمنظمة، 
حالة  يف  اإال  يتم  ال  جيد  ب�سكل  اال�سرتاتيجية  هذه  تنفيذ  ف��اإن 
وترتبط  لذلك.  موائمة  الب�سرية  للموارد  ا�سرتاتيجيات  وجود 
ا�سرتاتيجية العمل وا�سرتاتيجية املوارد الب�سرية ارتباًطا وثيقًا 
مع بع�سهما البع�ض؛ حيث تعمل اإدارة املوارد الب�سرية كاأداة لكل 
به  امل�سلم  ومن  تقريًبا.  اال�سرتاتيجية  تنفيذ  جانب من جوانب 
على  املوؤ�س�سات  ت�ساعد  اجلودة  عالية  العاملة  القوى  اإن  القول 
التناف�ض والتميز يف املنتجات واخلدمات؛ وبالتايل �ستكون نقطة 
القائمة  الب�سرية  امل��وارد  تخطيط  ا�سرتاتيجيات  هي  البداية 
امل�ستقبل  يف  بالطلب  التنبوؤ  اإىل  ت��وؤدي  التي  العمل  خطط  على 
على مهارات خمتلفة للعاملني، اإىل جانب حتليل القوى العاملة 
احلالية املوجودة ب�سكل رئي�سي فيما يتعلق بالعمر، واملوؤهالت، 
اإىل  وما  الكفاءة  وبيانات  التدريب،  و�سجالت  اخلدمة،  ومدة 
القوى  خطط  مراقبة  يجب  العمل،  خطط  على  وبناء  ذل��ك. 

العاملة ومراجعتها ب�سكل متكرر لال�ستجابة للمواقف املتغرية.
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التخلي عن أخذ االجازة يضر على المدى الطويل
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ترتك  اأن  على  حري�ض  اأنك  اأو  جديد،  عمل  �ساحب  مع  لك  عمل  اأول  يف  كنت  اإذا 
انطباعا جيدا، قد ترغب يف اأن تتجنب اأخذ اإجازات طويلة. وحتى عندما تريد اأن 
تاأخذ اجازة، فاأحيانا ما يكون عبء العمل الذي ال ميكن ال�سيطرة عليه ي�سكل عائقا 

ال مينحك الوقت يك تاأخذ اجازة.
�ساراٍ  يكون  اإجازتك  وقت  عن  التخلي  إن  واملتخصصون  اخلرباء  يقول  ذلك،  ومع 
القدرة  وعدم  املتزايد  ال�سغط  اأن  كما  الطويل.  املدى  على  املهنية  بحياتك  بالفعل 
�سحتك  تدمر  اأن  جميعا  ميكنها  االكتئاب،  ال�سديدة  احل��االت  ويف  الرتكيز،  على 

باالإ�سافة اإىل قدرتك على االأداء اجليد يف العمل.
والتاأمل.  واال�سرتخاء  الن�ساط  لتجديد  اجازة  من  ي�ستفيد  اأن  �سخ�ض  الأي  ميكن 
تاأخذ  اأن  عليك  حتتم  التي  االأ�سباب  بع�ض  ي�سرد  الربيطاين  �سي"  بي  "البي  وموقع 

ق�سطا من الراحة من حني الآخر، وملاذا ميكن اأن ي�ساعدك هذا يف عملك.
من اأجل مديرك

ن�سبح  اأننا  اإىل  االأدل��ة  وت�سري  ما.  ل�سبب  االأجر  مدفوعة  اإج��ازات  ال�سركات  متنح 
اأطول،  ل�ساعات  النا�ض  عمل  لو  وحتى  منا�سبة.  اإجازات  ناأخذ  مل  اإذا  اإنتاجية  اأقل 
لن يكونوا مبدعني ولن ميكنهم املحافظة على نف�ض امل�ستوى من االأداء. وباإيجاز، 
اإذا مل تاأخذ اجازة �سوف يتاأثر م�ستوى عملك ب�سكل �سلبي. ويف حني اأنك قد تعتقد 
اأن تفانيك يف العمل قد يعجب مديرك، فاإن مديرك قد يالحظ على املدى الطويل 

تراجعا تدريجيا يف معدل عملك.
من اأجل نف�سك

وهذه  �سحتك،  على  حقيقية  �سلبية  تاأثريات  العمل  ل�سغوط  يكون  اأن  املمكن  من 
ترغب  كنت  ف��اإذا  ت�سرتخي.  لكي  اج��ازة  تاأخذ  مل  اإذا  تزيد  اأن  ميكن  ال�سغوط 
خطورة  مدى  يف  فكر  عملك،  يف  �سيفيد  هذا  باأن  تعتقد  الأنك  اإجازتك  تخطي  يف 

املخاوف ال�سحية اخلطرية على م�ستقبلك املهني.
نعي�ض عمرا اأطول

�سوف  اأننا  هذا  ويعني  اأطول.  عمرا  نعي�ض  فاإننا  االأدوية  تطور  مع  اأنه  هي  احلقيقة 
يك  اآخر  �سبب  فهذا  وبذلك  اأكرث.  متاأخرا  العمل  عن  ونتقاعد  اأطول  ل�سنوات  نعمل 
تاأخذ اأجازتك االآن، وحاول اأن ترى م�سرية عملك كماراثون، ولي�ض ك�سباق ق�سري 

�سريع.
ال تعتمد على مديرك

�سوف يرغمك املدير اجليد على اأن تاأخذ االجازات مدفوعة االأجر، ولكن لي�ض كل 
املديرين على هذا النحو. عليك اأن تتوىل اأمر �سحتك واجازاتك بنف�سك، وخا�سة 
اإذا كنت جزًء من فريق كبري. ويعرف املديرون اجليدون متى يحتاج املوظف اإىل 

راحة ولكن ال اأحد يعلم كيف ت�سعر بتح�سن اأكرث مما تعرف اأنت.
جرب �سيئا جديدا

ميكن اأن تكون االجازة فر�سة يك تهرب من الروتني املعتاد واأن جترب �سيئا جديدا 
متاما. و�سواء كان ذلك يتمثل يف تعلم جزء ب�سيط من لغة جديدة لتزور دولة اأجنبية 
اأو جتربة لن�ساط جديد، مثل االإبحار اأو �سيد االأ�سماك اأو التزحلق على املاء اأو ت�سلق 
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اجلبال؛ فاإن التجربة اجلديدة من �ساأنها اأن جتدد ن�ساطك، وميكن اأن تفتح لك 
فر�ض عمل جديدة يف امل�ستقبل.

اقرتب اكرث ممن حتبهم
اإذا كان لديك �سريك اأو اأطفال؛ فمن املهم اأال تتجاهلهم من اأجل عملك. و�سوف 
ذكريات  لديكم  يكون  واأن  بع�سكم  من  اأكرث  تقرتبوا  اأن  على  االج��ازة  ت�ساعدكم 
ممتدة مع بع�سكم البع�ض. كما اأن ق�ساء وقت اأكرث مع من حتب �سوف ي�ساعدك 

على اال�سرتخاء ويزيد م�ستويات �سعادتك ورفاهيتك.
قدم �سيئا لالآخرين

الإح��داث  التطوع  يف  ت�ستغلها  عندما  اأكرب،  ج��دوى  ذات  االج��ازة  تكون  اأن  ميكن 
ت�ساعدك  اأن  ميكن  خارجه  اأو  الوطن  يف  اخلريية  االأعمال  يف  فامل�ساركة  الفارق. 
على مقابلة اأ�سخا�ض جدد واأن جتد م�ستويات جديدة من التعاطف وتتعلم مهارات 

جديدة، ويف نف�ض الوقت �سوف ت�ساعد االآخرين.
طلب االجازة

هل تريد اأن تاأخذ اجازة؟ ما هي اأف�سل طريقة لطلب االجازة؟ اإليك بع�ض االأفكار 
املفيدة:

املنا�سب 	  الوقت  تختار  اأن  ميكنك  حتى  مديرك؛  مع  وتوا�سل  م�سبقا  خطط   
لكل منكما.

من 	  كثريا  ملديرك  تتيح  حتى  االجازة؛  طلب  عند  حلظة  اآخر  طلبات  جتنب 
الوقت لي�ستعد الأجازتك.

كن على دراية بالفرتات التي يكون فيها عمل كثري والفرتات الهادئة داخل 	 
�سركتك.

غيابك 	  تغطية  بها  يتم  التي  الكيفية  معرفة  على  وفريقك  مديرك  �ساعد 
بحيث ي�سري العمل على وجه �سليم.

حتلى باالأدب عندما تطلب اجازة، و�سجع مديرك على مناق�سة االأمر، با�ستخدام 
عبارات مثل:

هل ميكنني اأن اأحتدث معك عن اجازتي القادمة؟ 	
اأنا اأفكر يف اأخذ اجازة، متى يكون هذا منا�سبا لل�سركة؟ 	
�سيكون لدينا فرتة مقبلة هادئة واأنا فكرت يف اأنها رمبا تكون وقتا منا�سبا  	

الأن اآخذ اجازتي؟
متى كانت اآخر مرة اأخذت فيها اجازة من العمل؟ هل �سعرت بتح�سن اأدائك بعد 

االجازة؟ نود اأن ن�سمع كل �سيء عن جتارب اجازاتك.



اختالفات حول دورها في العمل

هل التقنية جمال عمل ذكوري وال ينا�سب طبيعة املراأة؟ �سوؤال يطرح نف�سه علينا بعد اأن كرُث اجلدل وثارت االختالفات حول دور 
اأن املراأة حققت  التقنية يف حتقيق التوازن بني اجلن�سني يف العمل. فالبع�ض يتهمها بالتحيز ل�سالح الرجال والبع�ض االآخر يرى 
مكت�سبات مهمة يف العمل بالتقنية؛ وهو ما دفع اآخرين للقول اإن املراأة �ست�سيطر على م�ستقبل العمل يف هذا املجال املهم والع�سري. 
وبغ�ض النظر عن هذه االختالفات فاإن التوازن بني اجلن�سني يف العمل هو اأمر منطقي، وتوجه ح�ساري تدعمه اململكة؛ الإميانها بدور 
املراأة ال�سعودية يف امل�ساركة يف دفع عجلة التنمية �سمن خطط برنامج التحول الوطني وطموحات روؤية اململكة 2030، وزيادة ن�سبة 

م�ساركتهن يف �سوق العمل، وتنمية االقت�ساد الرقمي.

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

التقـــنية ســـالح ذو حـــدين
 في التوازن بين الجنسين
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اختالل وفجوة
لالت�ساالت  ال��دويل  "االحت��اد  موقع  ي��ربزه  مبا  التقرير  ه��ذا  ن�ستهل 
ITU" اأن هناك اختالاًل يف التوازن بني اجلن�سني يف التقنية، وال �سيما 
يف النفاذ لالإنرتنت وا�ستخدامه. اإذ ما زال هناك ثمة فجوة بني الن�ساء 
والرجال وبني الفتيات والفتيان يف النفاذ اإىل االإنرتنت وا�ستخدامها، 
واأن هذه الفجوة بني اجلن�سني يف هذا اال�ستخدام عامليًا تبلغ 17%؛ وهو 
فعندما  العمل؛  بفر�ض  يتعلق  املوقع-فيما  تداعياته-بح�سب  تبدو  ما 
حتظى الن�ساء والفتيات بنفاذ اإىل االإنرتنت ومبهارات ا�ستخدام تقنية 
املعلومات واالت�ساالت، فاإنهن يتمتعن بفر�ض تاأ�سي�ض �سركات جديدة، 
اأف�سل.  اأ�سواق جديدة، والعثور على وظائف باأجور  وبيع منتجات اإىل 
ويف ال�سياق نف�سه فاإنه عندما يتم متكني الن�ساء والفتيات عرب تقنية 
املعلومات واالت�ساالت؛ يعود هذا بالنفع اأي�سًا على االأ�سر واملجتمعات 
املحلية واالقت�سادات الوطنية. وباإمكان تو�سيل 600 مليون �سيدة وفتاة 
مليار   18 مبقدار  العاملي  االإجمايل  املحلي  الناجت  يدفع  اأن  باالإنرتنت 

دوالر. 
عازمات على العمل

"معهد دول اخلليج  الها�سمي-عرب موقع  وبالرغم من ذلك فاإن ثريا 
على  العمل  اأ�سحاب  من   %35 اأن  اإىل  وا�سنطن"-تلفت  يف  العربية 
االإنرتنت يف ال�سرق االأو�سط هن من الن�ساء، يف حني اأن متو�سط الن�سبة 
العاملية هو 10% فقط. وترى الها�سمي اأن منطقة اخلليج �سمن التوجه 
ت�سري  اإذ  التكنولوجيا؛  االأعمال يف جمال  رائدات  يدعم  الذي  العاملي 
الدرا�سات اإىل اأن الن�ساء عموًما اأكرث كفاءة من الرجال من حيث اإدارة 
ا نحو 2% من راأ�ض املال اال�ستثماري.  راأ�ض املال، اإال اأنهن يتلقني حالًيّ
وللت�سدي لهذه امل�سكلة، ت�سجع �سركات التكنولوجيا املزيد من �سيدات 
حملة  "في�سبوك"  اأطلق  املثال،  �سبيل  على  االإن��رتن��ت.  على  االأعمال 
لتدريب   "She Means Business العمل  على  "عازمات 
�سيدات االأعمال يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا لال�ستفادة 

من وجودهن على مواقع التوا�سل االجتماعي وتطوير اأعمالهن.
الذكاء اال�سطناعي والبلوك ت�سني

ويف �سياق مت�سل، ترى بتول حمود-عرب arageek تك-اأن جمايل 
يف  جذبًا  املجاالت  اأك��رث  بني  من  ت�سني  والبلوك  اال�سطناعي  الذكاء 
العامل التقني؛ نتيجة لالأمور الرائعة واملبهرة التي باإمكانهما تقدميها، 

طغت  الذكورية  ال�سمعة  ولكن  ج��دًا،  كبري  عليهما  االإقبال  فاإن  لذلك 
على �سائر العامل التقني، مما يدفعنا للت�ساوؤل عن دور الن�ساء يف هذا 
العامل وهذه املجاالت! اأال حتتاج التكنولوجيا مل�ساهمات اأنثوية؟ فدومًا 
واالإن��اث يف  الذكور  والتنوع بني  اأكرث حيوية،  االأنثى  تكون م�ساهمة  ما 
املتنوعة  التقنيات  واملزيد من  املزيد  التكنولوجية مهّم خللق  االأعمال 
من وجهات نظر خمتلفة تفيد اجلن�سني على حد �سواء، اأم اأن الن�ساء 

فعاًل ال ميكنهن جماراة الذكور يف هذا التقّدم وامل�ساهمة فيه؟!
اال�سطناعي  الذكاء   Amazon اأطلقت  عندما  اأنه  بتول  وتو�سح 
جعل  مما  الذكورية؛  والكفاءات  اخل��ربات  ف�سلت  �سنوات،   10 منذ 
هذه  اأ�سبحت  حيث  وينحدر.  ينخف�ض  املجال  هذا  يف  الن�سوة  ترتيب 
 ،Microsoftو  ،Google مثل  �سركات،  لدى  اعتيادية  االأمور 
دون التفكري جديًا كيف اأن تقنياتها �ست�سيئ اإىل بع�ض املجموعات مثل 
الن�ساء. وتلفت اإىل اأن االنرتنت ب�سكله احلايل يف يومنا هذا، لي�ض بهذا 
التي  التقنيات  معظم  اأّن  ب�سبب  ذلك  للن�ساء؛  والرائع  العظيم  املكان 

ت�سّكل جمتمعاتنا على االإنرتنت، مّت اإن�ساوؤها من قبل الرجال.
منوذج هندي

االقت�سادية  "اللجنة  عن  ���س��ادرة  درا���س��ة  توؤكد  اآخ��ر،  جانب  وعلى 
املعلومات  تكنولوجيا  اأن  )االإ���س��ك��وا("  اآ�سيا  لغربي  واالجتماعية 
اأ�سبح  اأنه  ذلك  امل�ساريع؛  تنظيم  يف  بارز  ب�سكل  ت�سهم  واالت�ساالت 
والو�سائط  االأ�سكال  كافة  ا�ستخدام  امل�ساريع  رائ���دات  با�ستطاعة 
ويتيح  اأعمالهن.  واإدارة  االأ�سواق  اإىل  للو�سول  املعا�سرة  التكنولوجية 
التي  الكثرية  التحديات  على  االلتفاف  لهن  الفعال  اال�ستخدام  هذا 
تواجههن يف كل من البلدان املتقدمة والنامية، وت�سمل هذه التحديات 
ويف  ال�سلة.  ذات  واالأدوات  االأ�سواق  اإىل  الو�سول  على  القدرة  عدم 
املنطقة العربية، ُينظر اإىل تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت بو�سفها 
مواقع  يف  الن�ساء  لدى  امل�ساريع  وتنظيم  اأن�سطة  لدعم  واع��دًا  خيارًا 

متعددة ووفق جدول زمني مرن.
الفجوة  التقنية يف جت�سري  لعبته  الذي  للدور  الدرا�سة منوذجًا  وتقدم 
الرقمية بني اجلن�سني يف العمل، حيث اإن اإحدى القرى يف الهند عندما 
بات  الرقمية؛  االت�ساالت  مراكز  خالل  من  اإليها  احلوا�سيب  اأُدخلت 
التكنولوجيا  جمال  يف  خبريات  اأنهن  على  فيها  العامالت  اإىل  ُينظر 
املتطورة التي مل يكن معظم �سكان القرية يعرفون كيفية ا�ستخدامها. 

 ،، الذكاء االصطناعي في 

أمازون يميل لتفضيل الخبرات 
والكفاءات الذكورية

 ،، النساء في النموذج الهندي 

أصبحن خبيرات تقنية ويفخرن 
بوظائفهن
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ال�سيدة توا�سل اإنهاء عملها وهي يف املنزل وبني اأ�سرتها.
جائزة عاملية للمملكة

طبيعي  اأم��ر  هو  التقنية  مبجال  العمل  يف  اجلن�سني  بني  ال��ت��وازن  اإن 
العمل  جم��االت  يف  متيز  من  امل��راأة  حتققه  ما  اإىل  اإ�سافة  ومنطقي، 
والذي  احل�ساري،  التوجه  هذا  تدعم  اململكة  ف��اإن  ولذلك  املختلفة؛ 
ومتكني  امل��ج��االت،  بكافة  امل��راأة  ل��دور  الر�سيدة  القيادة  دع��م  يعك�ض 
الوطني  التحول  برنامج  خطط  �سمن  التنمية  عجلة  دفع  يف  الفتيات 
وطموحات روؤية اململكة 2030، وزيادة ن�سبة م�ساركتهن يف �سوق العمل، 

وتنمية االقت�ساد الرقمي.
وقد اأ�سفر هذا التوجه، وهذا الدعم عن حتقيق املزيد من االإجنازات 
اململكة ح�سدت- اأن  اأبرزها  من  والتي  العاملي،  امل�ستوى  على  لوطننا 

عاملية  جائزة  2020م  عام  نوفمرب  �سهر  بداية  وا���ض-يف  ملوقع  طبقًا 
قطاع  يف   )ITU( لالت�ساالت  ال���دويل  االحت���اد  م��ن  امل���راأة  لتمكني 
االت�ساالت وتقنية املعلومات لعام 2020م، وهي جائزة "مت�ساوون يف 
م�سار  يف   ")Equals In Tech Award( التقنية  جمال 
متنحها  والتي   ،)Leadership in Tech( التقنية  الريادة 
املعلومات  وتقنية  االت�����س��االت  بقطاع  املعنية  املتحدة  االأمم  وك��ال��ة 
بني  الرقمية  امل�ساواة  تعزيز  بهدف  لالت�ساالت(؛  ال��دويل  )االحت��اد 
اجلن�سني من خالل اإبراز الربامج التي تعد مناذج ملهمة ومتميزة على 
وتوزيع اجلوائز يف حفل  الفائزين  االإعالن عن  اإذ مت  العامل،  م�ستوى 
افرتا�سي �سمن فعاليات املنتدى العاملي الإدارة وحوكمة االإنرتنت لعام 
2020م. وهي اجلائزة التي �سهدت مناف�سة بني اأكرث من 340 مبادرة 

وم�سروعًا وبرناجمًا 
من جميع اأنحاء 

العامل.

المهارات التقنية للنساء   ،، 

ونفاذهن لإلنترنت تتيح لهن 
تأسيس شركات والتسويق 

والتوظيف

 ،، جائزة عالمية للنموذج 

السعودي في تحقيق التوازن 
التقني بين الجنسين

ت العامالت فيها عن �سعورهن بالفخر بوظيفتهن "كفتيات  كذلك عربَّ
الن�ساء  اأولئك  ا�ستهرت  وقد  احلا�سوب"،  جمال  يف  يعملن  ن�ساء  اأو 
الفر�ض  ت�سخري  ن من  كما متكَّ كمبيوتر ماهرات.  بو�سفهن م�سغالت 
لتعزيز  امل��راك��ز؛  ه��ذه  يف  عملهن  ج��راء  من  اكت�سبنها  التي  وامل���وارد 

قدراتهن على االختيار.
�سيطرة املراأة

يف ظل هذه االختالفات حول دور التقنية يف دعم التوازن بني اجلن�سني 
يف العمل، دعونا ن�ست�سرف م�ستقبل هذا الدور، وهو ما تو�سحه "�سريل 
"االقت�سادية"-التي  ل�سحيفة  االإلكرتوين  املوقع  �ساندبرج"-بح�سب 
"في�سبوك"،  �سركة  يف  التجارية  العمليات  مهند�سة  تعيينها  �سبق 
يف  لها  �سيكون  امل��راأة  اإن  بقولها  اإدارتها،  جمل�ض  يف  ع�سوًا  واأ�سبحت 
لطبيعتها  منا�سب  العمل  فهذا  التقنية  عامل  يف  ال�سيطرة  امل�ستقبل 
اأن  وميلها لُتواِزن بني العمل وحياتها اخلا�سة والعائلية، وبالرغم من 
اأرباح يف بداية تعيينها،  "�ساندبرج" هي املوظف االأكرث ح�سواًل على 
عن  اأب��دًا  تتاأخر  مل  اأنها  اإال  دوالر،  مليون   30،87 على  ح�سلت  حيث 
مع  الع�ساء  لتتناول  م�ساًء  اخلام�سة  يف  العمل  من  االن�سراف  موعد 
العائلة يف ال�ساد�سة. وت�سري اإىل اأنها تظل على توا�سل دائم عرب الربيد 
االإلكرتوين مع متطلبات العمل. و"�ساندبرج" هي من ابتكرت واأطلقت 
خدمة االأخبار واأعادت كتابة قواعد الويب لتقدم اأدوات ت�ستطيع ربط 
عن  م�سوؤولة  اأنها  كما  بوك"،  "في�ض  موقع  على  باالأ�سدقاء  الهوايات 
موؤ�س�ض  زوكربرج"  "مارك  وقال  املوقع.  يف  التجارية  االأعمال  تطوير 
موقع "في�ض بوك" يف بيان تعيينها، اإنها �سريكته يف جناح املوقع وكان 
لها دور رئي�سي يف منو وجناح املوقع، ولي�ض غريبًا اأن تكون ع�سوة يف 
جمل�ض االإدارة؛ فطبيعتها منا�سبة لنا. وتن�سح "�ساندبرج" ال�سيدات 
باأن اإعطاء احلق لالأ�سرة واالأطفال يف �ساعات اليوم عامل اأ�سا�سي يف 
النجاح يف احلياة املهنية، فعليهن اأال ي�ست�سلمن للنظرة للعمل بجدية 
فهي  املنزل؛  اإىل  متاأخرًا  والعودة  بالعمل  طويل  وقت  باملكوث  وجناح 
العودة  يومًا يف  تتاأخر  "في�سبوك"، ومل  واالآن يف  "جوجل"،  عملت يف 

اإىل منزلها اأو تتاأخر عن ال�ساعة املخ�س�سة النتهاء العمل، خ�سو�سًا 
جتعل  التقنية  يف  العمل  وطبيعة  االإل��ك��رتوين  الربيد  ر�سائل  اأن 
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من�سة  على  عر�ض  معرب  فيلم  يف  متثيلية  م�ساهد  من  موؤخرًا،  ا�ستاوؤوا،  العرب  بع�ض 

تاج،  راأ�سه  على  واآخ��ر  حامل  لرجل  ترمز  اأبل  ل�سركة  جديدة  اإميوجيز  ومن  نتفليك�ض، 

مل  حم��دودة،  ا�ستثناءات  مع  ولكنهم،  حولها،  متوقعة  وغري  معقدة  تف�سريات  يف  ودخلوا 

ي�سجلوا اعرتا�سًا وا�سحًا على جتاوزات يومية حتدث يف من�سات التوا�سل االجتماعي، 

ح�سورًا  االك��رث  العربي  املحتوى  متثل  اخلارجة  فاملواد  ت��وك،  تيك  من�سة  يف  وحتديدًا 

دقيقة  غري  �سورة  يقدم  قد  وهذا  حيوان،  الغت�ساب  فيديو  مقطع  ن�سر  ولدرجة  عليها، 

لت�سفح  الت�سجيل  ت�سرتط  ال  املن�سة  اأن  خ�سو�سًا  واهتماماتها،  العربية  املجتمعات  عن 

وكاأنها  الغرائز،  وا�ستفزاز  االإثارة  مع  كبري  ت�سامح  وفيها  اإطالقًا،  وال حتذفها  مقاطعها 

�سوق مفتوحة للمتاجرة باالأج�ساد.

مليارات م�ستخدم،  باأكرث من ثالثة  العامل  االأوىل على  تعترب  ال�سينية  توك  تيك  من�سة 

ح�سب اآخر االإح�ساءات، وتاأتي بعدها وعلى خجل من�سة في�سبوك االأمريكية، واملتوقع اأن 

ت�سهد املن�سات املرئية، يف ال�سنوات املقبلة، ارتفاعًا يف االأرباح واأرقام امل�ساهدة، وذلك 

مقارنة باملن�سات التي تقوم على التدوين ب�سورة اأ�سا�سية، واأ�سارت درا�سة حملية اأجريت 

يف عام 2020، اإىل اأن ال�سعوديني على تيك توك يف�سلون اليوميات والفلوجز ومبعدل 35 

مليار م�ساهدة لكليهما، ومن ثم الكوميديا بواقع 13 مليار م�ساهدة، ومعها الطبخ ب�سبعة 

مليارات م�ساهدة، واأرباح امل�ستخدم الن�سط يف البث احلي قد ت�سل اإىل ع�سرة اآالف دوالر 

يف ال�سهر، وهذا النوع من البث ال تراقبه اإدارة تيك توك.

ال فرق بني التجاوزات االإلكرتونية والتجاوزات يف االأماكن العامة وعلى �سا�سات التلفزيون، 

االإرهاب  مع  تاأثريه  يف  يت�ساوى  املجتمع  اأخالق  على  اإرهابًا  ميثل  االأخالقي  واالنحطاط 

التقليدي، ونحن نعي�ض يف زمن الهويات القاتلة كما قال اأمني معلوف، فالتقارب االجتماعي 

اأ�سبح كبريًا جدًا،  التف�سريية،  واالأطر  القوالب  واالأفكار، ويف  االأزياء  العامل يف  بني دول 

و�سار النا�ض اأكرث مياًل اإىل قيم اال�ستهالك املادية على ح�ساب القيم الروحية، ما يعني 

الهويات اإللكترونية القاتلة

مقــال

د. بدر بن سعود 
كاتب في صحيفة الرياض

،،
 السعوديون 

على »تيك توك« 
يفضلون اليوميات 
و »الفلوجز« بمعدل 
35 مليار مشاهدة 

لكليهما

اأن التدخل �سروري، اأحيانًا، ل�سبط احلدود الفا�سلة بني ما يجوز 

وما ال يجوز.

املعدلة  ال�سخ�سية  ال�سور  وا�ستغالل  اجلن�سي  االبتزاز  ح��االت 

عن  تعرب  العربي،  ب�سكلها  التوا�سل  من�سات  على  بالفوتو�سوب، 

املجتمعات  اإليه  و�سلت  الذي  والقيمي  االأخالقي  التف�سخ  م�ستوى 

حكومية  جهات  وهناك  موجودة،  والت�سريعات  واالأنظمة  العربية، 

بالغات،  ب��دون  االإلكرتونية  واجل��رائ��م  املخالفات  بر�سد  تقوم 

ولكنها ال تن�سط اإال يف ق�سايا الراأي العام.

املفرو�ض اأن تعمل الدول العربية على اتخاذ موقف موحد حلظر 

والهند  وبنغالدي�ض  اإندوني�سيا  فعلت  كما  ال�سينية،  املن�سة 

وباك�ستان، اأو تطالبها بتعديل و�سعها واعتماد �سيا�سات خ�سو�سية 

م�سابهة للمعمول به يف اأمريكا وكندا، وكذلك اإيجاد �سيغة لتفاهم 

حكومي حملي مع احلكومة ال�سينية، ومبا يحقق اإلزام م�ستخدمي 

وجن�سياتهم،  اأعمارهم  توؤكد  وثائق  بتقدمي  اململكة  من  توك  تيك 

حتى يتم التعامل مع جتاوزاتهم، عالوة على اإقرار مادة للمواطنة 

الرقمية يف مراحل التعليم العام.

 ،، منصة تيك توك الصينية 
تعتبر األولى على العالم بأكثر 

من 3 مليارات مستخدم
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االستثمــــار الريــــاضــي..
إيــــرادات كــبيـرة 

وصنـاعة اقـتـصـاديـة مهـمـة

 ،، شراء صندوق االستثمار 
السعودي لنادي »نيوكاسل« 

اإلنجليزي يدل على أهمية 
االستثمار الرياضي الدولي

 ،، القطاع الرياضي السعودي 
اسهم في الناتج المحلي بنحو 6.5 

مليار ريال عام 2021م

املن�ساآت  ويف  عامة،  ب�سفة  الريا�سي  املجال  يف  اال�ستثمارات  تعد 
يف  ربحية  اال�ستثمارات  اأك��رث  �سمن  من  خا�سة،  ب�سفة  الريا�سية 
تعد  الأنها  لال�ستثمار،  احلقيقي  املعنى  ا�ستيعاب  مت  حال  يف  ال��دول، 
من  مزدوجة  اأهمية  ولها  اال�ستثمار،  جماالت  ملختلف  خ�سبة  اأر�سا 
واأ�سبحت  الريا�سية.  االأندية  بخدمات  والرقي  العوائد،  زيادة  حيث 
اقت�سادية  و�سناعة  العامل،  يف  كبري  اإي��رادات  م�سدر  االآن  الريا�سة 
مهمة، خا�سة يف جمال كرة القدم، فقد حدثت فيها تغريات احرتافية 

عاملية متنوعة، وتو�سعت ب�سكل كبري خالل الفرتة املا�سية. 
الريا�سية  االأن��دي��ة  تطور  يف  وحيويا  مهما  دورا  اال�ستثمار  ويلعب 
االقت�سادية  العمليات  اأه��م  من  واح��د  وهو  ال��دول،  بل  واملجتمعات، 
بناء  نحو  االإيجابي  امل��ردود  وذات  واملتعددة،  الكبرية  الفوائد  ذات 

ا�سرتاتيجية اقت�سادية م�ستقبلية.

ا�سرتاتيجية
اأخرى  مرحلة  ال�سعودي  الريا�سي  احلراك  دخل  املنطلق،  هذا  ومن 
اململكة  روؤي��ة  بها  اأت��ت  التي  وامل�ساريع  املعايري  اإىل  م�ستندا  جديدة، 
وزارة  فقرار  العامة،  الوطنية  التنموية  اال�سرتاتيجية  �سمن   ،2030
الريا�سة املتعلق بتمكني االأندية من ا�ستثمار االأرا�سي املخ�س�سة لها، 
للم�سار الذي يخ�ض هذا اجلانب، �سمن  الواقع خطوة مكملة  هو يف 

عملية البناء والتنمية عموما.
قفزات

القليلة  االأع���وام  يف  نوعية  قفزات  حقق  املحلي  الريا�سي  والقطاع 
املا�سية، وذلك بفعل املتغريات التي متت عليه، ففي عامني فقط منا 
اإ�سهام هذا القطاع يف الناجت املحلي االإجمايل يف ال�سعودية من 2.4 

اإىل 6.5 مليار ريال، بزيادة 170%، ولوال القوانني التي اأفرزتها "روؤية 
العاملية هناك  ال�ساحة  وعلى  االإجن��از.  ملا حتقق هذا  اململكة 2030" 
اآالف التجارب يف هذا املجال، حولت االأندية اإىل موؤ�س�سات م�ساهمة 

يف االقت�ساد املحلي.
نيوكا�سل

نادي  �سراء  على  ال�سعودي،  اال�ستثمار  �سندوق  واإ�سرار  حر�ض  ولعل 
نيوكا�سل االإجنليزي، خالل �سهر اأكتوبر من العام 2021م اأبرز االأمثلة 
التي  العديدة  الفوائد  ومدى  الريا�سي،  اال�ستثمار  الأهمية  ت�سري  التي 

ميكن اأن تعود على الدول.
"فورب�ض" االأمريكية، ميثل دخل كرة القدم يف الربازيل  ووفًقا ملجلة 
يف  الريا�سة  �سناعة  حجم  وبلغ  ال��ع��ام،  ال��دخ��ل  اإج��م��ايل  م��ن   ،  %5
ال�سني 1.9 تريليون يوان، ما يوازي 294.1 مليار دوالر يف 2016م، 
ويعمل اأكرث من 25 مليون �سخ�ض يف املجال الريا�سي بال�سني، بعد 
مليارات  �سخ  وبف�سل  الريا�سي،  اال�ستثمار  اإىل  احلكومة  اجتهت  اأن 

الكربى يف  االأندية  اأ�سهم  ب�سراء  ال�سينية،  االأندية  تقوم  ال��دوالرات، 
االإجنليزي،  مثل  االأوروبية  املالعب  جنوم  ا�ستقدام  وكذلك  اأوروب��ا، 

واالإيطايل، واالإ�سباين، وغريها.
ال�سرائب

الواليات  يف  الريا�سية  اال�ستثمارات  على  املدفوعة  ال�سرائب  بلغت 
املتحدة نحو 217 مليار دوالر، ما يك�سف عن اأهمية الريا�سة يف زيادة 

الدخل املحلي.
ب�  املتحدة  الواليات  يف  الريا�سة  �سناعة  حجم  "فورب�ض"،  وق��درت 
التقليدية،  ال�سناعات  من  الكثري  على  لتتفوق  دوالر  مليار   73.5
وهو ما يجعل اقت�ساد الريا�سة لدول كثرية حمركًا مهمًا لالقت�ساد 

الوطني. 
اإمارة  اإنفاق  العاملية، ك�سفت عن  اأعدتها موؤ�س�سة ديلويت  ويف درا�سة 
م�ساهمة  بلغت  بينما  الريا�سة  على  دوالر،  مليار   1.7 قيمته  ما  دبي 

الريا�سة يف الناجت املحلى بنحو 670 مليون دوالر.

هـــــــاشتــاق
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عامل مهم وأساسي في نمو 
المؤسسات والشركات

اللجــــــــــــــان .. 
لمــــــــــاذا ال تكــــــون 
فعالة إذا قل عدد 

أعضائها عـــن
 5 أو زاد عــــن 16 

ت�سّنف اللجان �سمن مكونات اأو وحدات التنظيم االداري، 
اأع�ساء  لتمكني  فاعلية  واأكرثها  الو�سائل  اأف�سل  من  وهي 
التنظيم من العمل مع بع�سهم بع�سًا كفريق واحد لتحقيق 
هدف م�سرتك، وتعرف اللجنة باأنها جمموعة من االأفراد 
اإدارة  تهم  معينة  مبهام  للقيام  املنتخبني  اأو  املعينني 
وال  ا�ست�سارية،  اأو  تنفيذية  مهمتها  تكون  وقد  املنظمة، 
توجد قاعدة متفق عليها حول احلجم املنا�سب للجنة، اإال 
اأن بع�ض مفكري االإدارة يرون اأن اللجنة ال تكون فعالة 
�ستة  زاد عن  اأو  اأفراد،  اأع�سائها عن خم�سة  اإذا قل عدد 

ع�سر فردًا.

تقــرير

املجموعات  اأهم  املكلفة مبهام حمددة من  العمل  اأو فرق  اللجان  تعد 
الر�سمية التي يتم تعيينها من قبل االإدارات العليا الأداء وظائف ومهام 

معينة. 
وقد اأ�سبحت اللجان التنظيمية عاماًل مهمًا واأ�سا�سيًا يف منو املوؤ�س�سات 
وال�سركات، كما اأنها ت�سهم يف اإيجاد احللول للم�ساكل وتقدم التو�سيات 

حول امل�ساريع لالإدارة العليا اأو جمل�ض االإدارة يف املوؤ�س�سة.
وال تخلو اأي منظمة اأو موؤ�س�سة من وجود اللجان يف هيكلها التنظيمي، 
التعليمية  واملنظمات  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  مهمة  لبنة  تعد  اإذ 
من  �سكاًل  تعد  املوؤ�س�سات  اإدارة  جمال�ض  اأن  كما  والتجارية،  والدينية 
اأ�سكال اللجان التنظيمية. هناك اأنواع خمتلفة من اللجان نذكر منها 
اللجان املالية وجلان التدقيق وجلان التظلم اإ�سافة اإىل اإدارات اجلودة 

وغريها.
الوظائف  من  وا�سعة  جمموعة  املوؤ�س�سات  يف  التنظيمية  اللجان  توؤدي 
واملهام، حيث قد تكلف مبهام ا�ست�سارية اأو �سنع قرارات نافذة، وب�سكل 

عام يتم تعيني هذه اللجان اأ�سا�سًا لالأغرا�ض التالية:
اأ-و�سع ودرا�سة االقرتاحات والتو�سيات التي قد تكون مفيدة بالن�سبة 

اإىل املنظمة.
ب-مناق�سة املشكالت القائمة يف املنظمة اأو املوؤ�س�سة واإيجاد حلول لها.
ج-ت�سّكل بع�ض اللجان مل�ساعدة املوؤ�س�سة يف و�سع ال�سيا�سات التنظيمية 

الداخلية.
اإيجابيات اللجان:

1-خلق تنوع يف االآراء واالأفكار:
واالأف��ك��ار  االآراء  يف  تنوع  خلق  يف  التنظيمية  اللجان  اأع�ساء  ي�سهم 
ووجهات النظر والقدرات والقيم داخل املوؤ�س�سة، ما يوؤدي اإىل اإن�ساء 
قاعدة وا�سعة من املعرفة ت�سهم يف حت�سني نوعية القرارات التي تتخذها 
االإدارات العليا. وتعمل اللجان على متحي�ض ودرا�سة امل�ساكل والق�سايا 
درا�سًة وافية ومن جميع النواحي، كما اأنها تاأخذ بجميع وجهات النظر 

املطروحة قبل التو�سل اإىل قرار نهائي ب�ساأن ق�سية معينة.
2-حت�سني اأطر التعاون والتن�سيق:

ب�سكل  بع�سًا  بع�سهم  اإىل  التعرف  اإىل  اللجان  اأع�ساء  يلجاأ  ما  عادة 
جيد، كما اأنهم يحرتمون اآراء االآخرين ويتقبلونها، لذلك جندهم على 
خا�سة  ومديريها،  املوؤ�س�سة  اأفراد  مع  والتن�سيق  للتعاون  تام  ا�ستعداد 

 ،، مهمة في مناقشة 
المسائل والقضايا وتبادل اآلراء 

واألفكار

عندما يكونون على بينة من اأدوارهم وي�ستوعبون مدى اأهمية وتاأثري 
قراراتهم يف املوؤ�س�سة باأكملها.

3-التحفيز:
اأنها  هي  التنظيمية،  اللجان  متتلكها  التي  املميزات  اأكرب  من  لعل 
فيها،  امل�ساركني  االأع�ساء  لدى  وااللتزام  الدافع  تعزيز  يف  ت�سهم 
اإ�سافة اإىل م�ساهمتها غري املبا�سرة يف ال�سوؤون التنظيمية املهمة يف 
املوؤ�س�سة. وعندما تكون اللجنة موؤلفة من املديرين واملروؤو�سني، فاإن 

ذلك مينح املروؤو�سني �سعورًا باالأهمية والتقدير.
4-متثيل جميع اأ�سحاب امل�سالح مهما اختلفت اآراوؤهم:

امل�ستويات  جميع  اأع�ساوؤها  ميثل  تنظيمية  جلنة  ت�سكيل  خالل  من 
للتعبري  اأمام اجلميع  فاإن ذلك يفتح املجال  املوؤ�س�سة،  واالأق�سام يف 
القرار  �سناعة  يف  توازن  خلق  اإىل  يوؤدي  ما  واأفكارهم  اآرائهم  عن 

داخل املنظمة.
5-تدريب املديرين التنفيذيني:

ال�سباب،  التنفيذيني  املديرين  لتدريب  ممتازة  قاعدة  اللجان  تعد 
كما توفر فر�سة لتنمية قدرات املوظفني واإك�سابهم مهارات جديدة 
ال ميكنهم احل�سول عليها من تلقاء اأنف�سهم. كما اأن اأع�ساء اللجنة 

يتعلمون مدى اأهمية التفاعل والعالقات االإن�سانية.
6-تعزيز االت�سال:

بني  التوا�سل  اأط��ر  لتعزيز  مم��ت��ازًا  منربًا  اللجنة  تكون  اأن  ميكن 
تهم  التي  والق�سايا  امل�سائل  وملناق�سة  العليا،  واالإدارات  املوظفني 
الطرفني وتبادل االآراء واالأفكار حولها يف جو ي�سوده التفاهم وح�سن 

النية.
�سلبيات وعيوب اللجان

عملية  يف  التاأخر  اإىل  اإ�سافة  التكلفة،  وارتفاع  العمل  يف  1-البطء 
اتخاذ القرارات.

ويحقق  االأط��راف  جميع  ير�سي  موحد  ق��رار  اإىل  الو�سول  2-ع��دم 
اإىل حل  بالو�سول  اإىل االقتناع  االأع�ساء  العامة، ما يدفع  امل�سلحة 

و�سط قد ال يكون هو احلل االأمثل.
بال�سغط  االأع�ساء  اأحد  انفرد  اإذا  القرارات  التاأثري يف  3-اإمكانية 
اأو  املنظمة  داخ��ل  ق��وة  مبركز  لتمتعه  وذل��ك  معني،  ق��رار  الت��خ��اذ 

خارجها.

 ،، من عيوبها البطء وارتفاع 
التكلفة والتأخر في عملية اتخاذ 

القرارات



العدد 186 - فبراير - 542022

األخيرة

وكا�ستجابة  التميز،  اإىل  ال�ساعية  للمنظمات  ملحة  حاجة  االإ�سرتاتيجي  االأ�سلوب  تطبيق  ب��ات 
للمتغريات ال�سريعة والتحديات البيئية التناف�سية يف اال�ستحواذ على الزبائن والهيمنة على االأ�سواق 
وقيادتها؛ ولذلك فقد زاد ذلك من حتمية قرارات االإدارات يف خمتلف مواقعها اإىل تبني االأ�ساليب 
االإ�سرتاتيجية لتحقيق النجاح والبقاء.  ولتحقيق روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 وفق معايري 
النجاح املتقدمة ال بد من اإعادة هند�سة عمليات املوارد الب�سرية ب�سكلها ال�سمويل )التخطيط للموارد 
الب�سرية وحتديد االحتياجات الوظيفية كمًا ونوعًا، واالختيار والتوظيف على اأ�سا�ض الكفاءة، وحتليل 
وتو�سيف الوظائف واملوا�سفات الوظيفية، وت�سميم الربامج التدريبية والتاأهيل، وبناء وتطوير اأنظمة 
االأجور واحلوافز، والتقييم والتقومي لالأداء الوظيفي، وتوفري اجلودة يف احلياة الوظيفية وال�سالمة 
م�ستوى  ورفع  العاملني  كفاءة  من  تعزز  والتي  املالئمة(،  العمل  عالقات  وبناء  للعاملني،  والوقاية 
ر�ساهم الوظيفي مبا يخدم الروؤية امل�ستقبلية وين�سجم مع توجهات الفكر االإداري املعا�سر. فالعن�سر 
وكذلك  وا�ستثمارها،  االأخرى  املوارد  ب��اإدارة  املعني  االإدارية-هو  م�ستوياته  اختالف  الب�سري-على 

باإدارة االإ�سرتاتيجيات عرب كافة مراحل دورة حياتها )البداية، والنمو، والن�سوج، واالنحدار(.
التغيري  بحجم  املختلفة  االإدارة  تطور  مراحل  عرب  االإ�سرتاتيجي  النجاح  م�ستويات  ارتبطت  لقد 
مبخرجات  االرتقاء  اإىل  قاد  خاللها  من  والتي  الب�سرية،  املوارد  عمليات  على  طراأ  الذي  والتطوير 
االأداء يف كافة جوانب احلياة؛ االأمر الذي يعزز من قناعاتنا باأن املوارد الب�سرية هي االأكرث اعتمادًا 
عليها يف حتقيق الروؤى االإ�سرتاتيجية، مما ي�ستوجب �سرورة االإعداد والتاأهيل الكفوؤ لكافة عملياتها 
لتوظيفها بال�سكل الفاعل من قبل ممار�سيها، والذين بدورهم هم من يحققون نتائج النجاح والتميز. 
ولتفعيل مبداأ ثقافة النهج االإ�سرتاتيجي وتوطينه لدى موؤ�س�سات املجتمع املحلي ال�سعودي؛ فقد تبنى 
معهد االإدارة العامة ومنذ ن�ساأته �سيا�سات اإعادة البناء والتاأهيل للموارد الب�سرية يف القطاعني العام 

واخلا�ض واملجتمع املحلي، من خالل براجمه التدريبية املختلفة يف عمليات اإدارة املوارد الب�سرية.
فالبد  كثرية؛  ومتغريات  عنا�سر  لتداخل  ومعقد  �سعب  االإ�سرتاتيجي  املنظور  من  العمل  اأن  وكون 
وللموارد،  نف�سها،  واالإ�سرتاتيجية  التخطيطية  للعملية  بع�سها  يعود  خمتلفة  حتديات  مواجهة  من 
وللعاملني، ولغريها. ولكن للتمكن من رفع كفاءة م�ستويات النجاح؛ ال بد من زيادة م�ستويات التبني 
التخطيطية،  عملياتها  كافة  حت�سني  على  واملواكبة  م�ستمر،  ب�سكل  الب�سرية  املوارد  هند�سة  الإعادة 
والتوظيفية، والتدريبية، والتقييمية، والتحفيزية، والوقائية، وغريها على خمتلف م�ستويات اأ�سحاب 

القرار االإداري وال�سيا�سي يف الدولة.

إعادة هندسة الموارد البشرية
 وإنجاح اإلستراتيجية

د.عاكف الخصاونه
عضو هيئة تدريب 
قطاع إدارة األعمال 
معهد اإلدارة العامه

http://surveys.ipa.edu.sa/n/zzzq4.aspx
https://twitter.com/tanmiamag
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