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ال ميكن لأي دولة �أن تنفرد بنظام اقت�صادي وجتاري ُمنعزل؛ لذلك ت�سعى كثري من الدول
لالنخراط يف �سال�سل القيمة العاملية ( )Global Value Chainمن خالل �سال�سل
القيمة املحلية .وهي-بح�سب تقرير البنك الدويل-جمموعة من امل�شاركات وامل�ساهمات
التجارية وال�صناعية لإنتاج �سلعة معينة عرب جمموعة من الدول.
من خالل هذه الآلية يف الإنتاج والت�صنيع �أرى �أن هناك فر�صة ذهبية لنا كمخت�صني يف
�صناعة التدريب يف ا�ستخدام نف�س هذه الفكرة على �صعيد التدريب ،من خالل طرح منظومة
تدريبية تكاملية.
يف الواقع ترى املدر�سة الكال�سيكية يف التدريب �أهمية التخ�ص�صية يف عملية التدريب،
بالرتكيز على مو�ضوع تدريبي معني من خالل درا�سة االحتياجات التدريبية للمتدربني .وبعد
اتقان هذه املهارة ينتقل املتدرب �إىل مو�ضوع تدريبي �آخر ،وهكذا...يف الواقع م�شكلة هذه
الطريقة تكمن يف طول الوقت واجلهد والتكلفة لعملية التدريب بهذه الطريقة ،مع العلم �أنها
قد تكون منا�سبة يف بع�ض املجاالت الدقيقة جد ًا .لذلك قد تُغفل الطريقة الكال�سيكية الرتتيب
املنا�سب الحتياجات املتدربني؛ وذلك ل�سبب وجية هو كرب حجم منظمات .لذلك مع الأ�سف
ترى املتدربني ينتقلون بني الربامج التدريبية؛ ح�سب توفر الفر�صة لهم ولي�س ح�سب �أولوية
االحتياج التدريبي.
يف الواقع يف عاملنا املعا�صر ومع الت�سارع املتزايد يف التقدم على جميع الأ�صعدة� ،أرى �أن
�أمامنا الفر�صة من خالل كيان (معهد الإدارة العامة) �أن نكون الرواد يف تطوير فكر تدريبي
جديد ،من خالل تقدمي برامج تتقاطع فيها جمموعة من العلوم يف �آن واحد ،مبا يحفظ الوقت
واجلهد ويواكب �سرعة التطور يف باقي املجاالت.
فعلى �سبيل املثال ،املراجع الداخلي اليوم-كي يتميز يف عمله-فهو بحاجه ما�سة �إىل خلفية
جيدة يف جمموعة من العلوم واملهارات ،مثل مهارات التوا�صل الفعال واملهارات ال�سلوكية
املختلفة وعلم ت�صميم نظم املعلومات وعلم الربجمة و�آلية عمل النظم ال�سحابية كي ي�شرف
على هذه الأنظمة ب�شكل املالئم.
لذا ف�إن م�ستقبل التدريب بحاجة ما�سة لتقدمي كب�سولة تدريبة مكثفة ومدرو�سة ،ت�ضم جمموعة
املهارات والعلوم يف �آنٍ واحد ،بحيث ُيجمع فيها �شتات هذه العلوم واملهارات يف بوتقة واحدة؛
كي ُت�ؤتي العملية التدريبية ثمارها ب�شكل �أكرث فاعلية وت�أثري على املنظمات.
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البحث العلمي ور�ؤية 2030

د.عبدالرحمن العريفي نائب مدير عام المعهد
لالستشارات والدراسات لــ «التنمية اإلدارية»:

الئحة البحث العلمي بمعهد اإلدارة
العـامة مـن أقـوى اللـوائح بالمملكة
معهد الإدارة العامة بيت خربة و�صرح وطني �شامخ ،نفخر جمي ًعا مب�ساهماته
الفعالة يف جمال التنمية الإدارية ،وال �سيما ن�شاطاته يف جماالت:
البحوث ،والدرا�سات التطبيقية ،واال�ست�شارات الإدارية؛
مبا ميتلكه من مقومات ع�صرية وكوادر ب�شرية وطنية
متطورة ،متكنه من امل�شاركة يف حتقيق م�ستهدفات
ر�ؤية اململكة  ،2030وحتقيق اال�ستدامة املالية.
لذلك فقد اكت�سب املعهد �سمعة و�شهرة متميزة يف هذه
املجاالت وغريها ،ومل يبخل �أبدً ا بالدعم البحثي
واال�ست�شاري للجهات احلكومية وغريها .حول
هذه امل�ساهمات التنموية ،وواقع وم�ستقبل
البحوث والدرا�سات واال�ست�شارات
وغريها من املحاور املهمة؛
"التنمية
ت�ست�ضيف
الإدارية" على �صفحاتها،
�سعادة د.عبدالرحمن بن
حمد العريفي ،نائب مدير
عام معهد الإدارة العامة
لال�ست�شارات والدرا�سات،
والذي نتعرف منه على
التفا�صيل يف هذا اللقاء.
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• ما هو دور البحث العلمي مبعهد الإدارة العامة يف امل�ساهمة يف
حتقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030وال �سيما التحول القت�صاد
املعرفة؟
يتناغم البحث العلمي مبعهد الإدارة العامة مع م�ستهدفات ر�ؤية
اململكة  ،2030من خالل الرتكيز على مو�ضوعات حتقق م�ستهدفاتها،
وم��ن ذل��ك التحول لالقت�صاد امل�ع��ريف؛ فن�شاط البحث العلمي-
حتديدً ا�-أو الإنتاج العلمي املتمثل يف ت�أليف الكتب وترجمتها و�إعداد
الأدلة ،يتناول جميع �أركان االقت�صاد املعريف ،والتي ت�شمل النظام
االقت�صادي ،والتميز امل�ؤ�س�سي ،والتعليم والتدريب ،ور�أ���س املال
الب�شري ،واالبتكار ،والتقنيات احلديثة ،مثل الذكاء اال�صطناعي
والبيانات ال�ضخمة والبيانات املفتوحة؛ فهذه املو�ضوعات هي
املالمح العامة القت�صاد املعرفة التي ت�ستهدفه ر�ؤية  2030من خالل
ركيزة "اقت�صاد مزدهر" .والتي يحر�ص املعهد �أن يكون على تناغم
وتوائم معها.

 3مبادئ للتطوير

• كيف تقيمون مراحل تطوير منظومة البحث العلمي واال�ست�شارات
مبعهد الإدارة العامة؟
جميع عمليات التقييم يف معهد الإدارة العامة ،مبا يف ذلك منظومة
البحث العلمي ،تخ�ضع لثالثة مبادئ ا�سرتاتيجية مهمة هي :املرونة
والقدرة امل�ستمرة على �إعادة االبتكار ،والرتكيز على اجلودة ولي�س
احلجم ،ومواكبة التغيري؛ فاجلودة هي �شغلنا ال�شاغل ،ولذا نحن
نفتخر بالئحة البحث العلمي يف مركز البحوث والدرا�سات؛ فهي
تُعد من �أقوى اللوائح يف اململكة يف جمال البحوث والدرا�سات ،وهي
�ضابط جيد وعامل حوكمة قوي لأعمال املركز .كما �أنها تتكامل مع
�أدوات وعمليات �إدارة اجلودة التي يتم اتباعها ملتابعة وتقييم جميع
الأعمال العلمية .وتتم حوكمة �أعمال البحث العلمي يف املعهد من
خالل  3جلان رئي�سية دائمة ،هي :جلنة البحوث ،وجلنة الدرا�سات،
وهيئة حترير جملة الإدارة العامة .حيث تُعنى كل جلنة بنوع من
الأعمال فيما يحقق م�ستهدفات الن�شاط الذي ت�شرف عليه.

بيت خربة

• ما هي مقومات املعهد كبيت خربة يف جمال اال�ست�شارات ،وما هي
�أبرز اال�ست�شارات التي نفذها املعهد؟
منذ �إن�شائه يف العام  1961م ،ومعهد الإدارة العامة م�ستمر يف
العمل على دع��م التنمية الإداري ��ة يف اململكة العربية ال�سعودية.
حيث تعتمد ا�سرتاتيجيته (2024- 2020م) على املبادرة و�سرعة
اال�ستجابة واالبتكار منهج عمل َميكنه من حتقيق �أهدافه ،لذلك

،،

االستشارات ينفذها أكثر
من  200مستشار وطني بتكلفة
تنافسية حوالي %10
انطلقت اال�سرتاتيجية من  5ركائز �إح��داه��ا "�إعداد ا�ست�شارات
ودرا�سات م�ؤثرة"؛ ا�ستثمار ًا خلرباته الطويلة واملمتدة يف تقدمي
خدمات اال�ست�شارات ،بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافته الأمانة العامة للجنة
العليا للإ�صالح الإداري يف عام 1971م ،ومن ثم ا�ست�ضافته الأمانة
العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري يف عام 2000م وما نتج عن
ذلك من زيادة اخلربات اال�ست�شارية مل�ست�شاري املعهد .كما يتميز
املعهد بوجود �أكرث من  200م�ست�شار من �أبناء الوطن يف خمتلف
التخ�ص�صات من حملة الدكتوراه واملاج�ستري وحا�صلني على العديد
من ال�شهادات املهنية؛ مما ي�ساعد على �إجناز املهام املطلوبة بكفاءة
عال للبيئـة الإداريـة املحليـة والواقـع الفعلـي
وفعالية وي�ضمن فهم ٍ
للجهـات احلكوميـة والأنظمـة القائمـة ،مبـا يدعـم متخـذ القـرار
وي�ضمـن قابليـة النتائـج والتو�صيـات للتطبيـق وموثوقية البيانات
واملحافظة على �سريتها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن تواجد املعهد ب�أن�شطته الثالثة (اال�ست�شارات
– التدريب – البحوث والدرا�سات) يف الريا�ض ،وجدة ،والدمام،
و�أبها �أ�سهم يف تقدمي خدمات ا�ست�شارية عالية امل�ستوى ،وتلبي
احتياجات امل�ستفيد من خالل تكامل هذه الأن�شطة والتغذية الراجعة
من كل منها؛ مما �أ�سهم يف �سرعة اال�ستجابة والتفاعل مع احتياجات
اجلهات طالبة اخلدمة اال�ست�شارية ،مبا يحقق �أعلى معايري اجلودة
ملخرجات الأعمال اال�ست�شارية .كذلك يحر�ص املعهد يف �أعماله
اال�ست�شارية على تبني منهجية عمل ت�شاركية مع اجلهات احلكومية
(ف ��رق م�ن��اظ��رة) يتم م��ن خاللها نقل اخل�ب�رة ملمثلي الأج �ه��زة
احلكومية؛ مما ي�ساعدهم يف مرحلة التطبيق �إذ يقدم املعهد كذلك
خدمات ا�ست�شارية الحقة للأجهزة احلكومية من خالل امل�ساعدة يف
تطبيق اال�ست�شارات وتنفيذ ور�ش عمل تدريبية .كذلك تُدار جميع
مراحل اخلدمة اال�ست�شارية يف املعهد من خالل نظام تقني متكامل؛
لتمكني العمالء وامل�ستفيدين من الو�صول �إىل املعلومة ب�أ�سرع طريقة
واحلفاظ على �سرية البيانات واملعلومات .كما عقد املعهد عددًا
من ال�شراكات واالتفاقيات مع جهات رائدة على امل�ستويني املحلي
والدويل.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املعهد يقدم خدماته اال�ست�شارية يف جماالت
متنوعة ت�شمل اال�ست�شارات الإداري ��ة وتقنية املعلومات وامل��وارد
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،،

المعهد ينفذ الدراسات
التطبيقية في مجاالت مهمة
ويتشارك نتائجها مع الوزارات
والهيئات الحكومية
الب�شرية واملالية واال�ست�شارات القانونية .كما يتفرع من كل جمال
من هذه املجاالت خدمات ا�ست�شارية �إ�ضافية .وي�سعى املعهد يف
ا�سرتاتيجيته �أي�ض ًا �إىل اال�ستمرار يف تنويع خدماته اال�ست�شارية؛ من
�أجل خدمة اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص والقطاع الثالث مع
الرتكيز على املجاالت النوعية وذات الأثر العايل ،مثل و�ضع اخلطط
اال�سرتاتيجية على م�ستوى املنظمة واخلطط اال�سرتاتيجية للتحول
الرقمي واال�ست�شارات التي ت�سهم يف تطوير املوارد الب�شرية وتر�شيد
كفاءة االن�ف��اق .وذل��ك بهدف التغلب على التحديات التي تواجه
الأجهزة احلكومية والتي تقف عقب ًة �أم��ام الأجهزة احلكومية يف
حتقيق م�ستهدفاتها اال�سرتاتيجية.
وفيما يتعلق باال�ست�شارات املنفذة ،فقد نفذ معهد الإدارة العامة منذ
عام  2021م وحتى الآن فقط ،ما يربو عن  33ا�ست�شارة و 20درا�سة
للجنة التح�ضريية منها  13ب��دون مقابل (�أي ال تتحمل اجلهات
احلكومية �أي �أعباء مالية) و 40مبقابل ( 20ا�ست�شارة و 20درا�سة
جلنة حت�ضريية) ،وقد اتبعت هذه اال�ست�شارات منهجيات علمية
عال من اجلودة ،نالت على �إثرها العديد من
ر�صينة �ضمنت م�ستوى ٍ
خطابات ال�شكر من �أ�صحاب ال�سمو امللكي �أمراء املناطق و�أ�صحاب
املعايل ال ��وزراء نظري اخل��دم��ات اال�ست�شارية التي قدمها املعهد
ملنظماتهم.

اال�ست�شارة يف املعهد ما يقارب  %10من تكلفة تنفيذها لو نفذت
من بيوت خربة �أجنبية� .إذ يحر�ص املعهد على �أن تكون الأعمال
اال�ست�شارية التي تقدم مبقابل �أ�سعارها تناف�سية تتنا�سب مع ميزانية
كل جهة م�ستفيدة.

اال�ستدامة املالية

• �إىل �أي مدى �أ�سهم ن�شاط اال�ست�شارات يف حتقيق اال�ستدامة
املالية ملعهد الإدارة العامة؟
َ
خطا املعهد خطوات كبرية وبفرتة ق�صرية لتحقيق اال�ستدامة املالية
ملعهد الإدارة العامة وفق ًا للركيزة الرابعة "اال�ستدامة املالية" من
ا�سرتاتيجية املعهد  ،2024وحمقق ًا بذلك م�ستهدفات برنامج
"اال�ستدامة املالية" والذي يعد �أحد �أهم برامج ر�ؤية اململكة .2030
فقد نفذ املعهد يف عامي 2021م و2022م حتى تاريخه مث ًال عدد 20
ا�ست�شارة مبقابل وعدد  20درا�سة جلنة حت�ضريية.
وقد حقق ن�شاط اال�ست�شارات وفر ًا مالي ًا للدولة-وهلل احلمد-من
خالل تنفيذ املعهد هذه اال�ست�شارات ،حيث ال تتجاوز تكلفة تنفيذ
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الخدمة االستشارية للمعهد
ُتدار بنظام تقني متكامل لتمكين
عمالئه من الوصول السريع
للمعلومات
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درا�سات وا�ست�شارات مهمة

• ما هو واقع وم�ستقبل الدرا�سات واال�ست�شارات �ضمن ا�سرتاتيجية
املعهد من خالل ركيزة "ا�ست�شارات ودرا�سات م�ؤثرة"؟
يعد ن�شاط الدرا�سات من �أهم �أن�شطة املعهد الذي ي�سعى من
خالله ال�ستطالع ومعرفة �أه��م امل�شكالت الإداري� ��ة التي تواجه
الأجهزة احلكومية املختلفة وامل�ساعدة يف حلها .كما ي�سعى املعهد
من خالل ن�شاط الدرا�سات لتطوير التنمية الإداري��ة يف الأجهزة
ب�شكل
احلكومية؛ لتواكب كل ما هو جديد يف بيئة يت�سارع فيها التغيري ٍ
كبري ،ومبا ميكنها من حمل �أعباء التنمية واال�سرتاتيجيات الوطنية
الطموحة و�أهمها ر�ؤي��ة  .2030وت�برز �أهمية ن�شاط الدرا�سات يف
املعهد من خالل تق�صي الق�ضايا وامل�شكالت الإداري��ة على م�ستوى
�أجهزة القطاع احلكومي وفهم م�سبباتها وتقدمي احللول والتو�صيات
التي ت�سهم يف حلها .واال�ستفادة من الدرا�سات يف حتديد احتياجات
الأجهزة احلكومية من التدريب واال�ست�شارات وغريها من اخلدمات
والأن�شطة التي يقدمها املعهد .وينظر املعهد �إىل الدرا�سات على
�أنها الأداة الأدق والأجن��ع يف قيا�س م��دى تقدم �أو ت�أخر م�سرية
التنمية الإدارية يف اململكة العربية ال�سعودية على اختالف جماالتها
وتخ�ص�صاتها .كذلك ي�ؤمن املعهد ب�أهمية ن�شاط الدرا�سات يف
دعم �صانعي ومتخذي القرار �سواء يف القطاع العام �أو اخلا�ص،
وم�ساعدتهم يف التخطيط الدقيق وحتديد االحتياجات الفعلية وبناء
التنب�ؤات والتوقعات امل�ستقبلية.
وق��د خطا معهد الإدارة خطوات وا�سعة فيما يتعلق بالدرا�سات
التطبيقية؛ حيث �أع��د جمموعة من ال��درا��س��ات يف جمموعة من
املجاالت الهامة ،مثل البيانات املفتوحة واملراجعة الداخلية والتحول
للموارد الب�شرية والبيئة املحفزة والقانون وغريها ،مما ي�ساعد
على حت�سني بيئة العمل ورفع معدالت الأداء .ويتم م�شاركة نتائج

الدرا�سات التطبيقية مع ال��وزارات والهيئات احلكومية يف �صورة
تقارير وعرو�ض تقدميية ،وال �سقف لطموحاتنا يف معهد الإدارة
العامة؛ ولذا فنحن نتطلع �إىل تو�سعة قاعدة بيانات عمالئنا يف كافة
القطاعات ،و�إىل �إيجاد �شراكات ا�سرتاتيجية نتبادل من خاللها
اخلربات و�أف�ضل املمار�سات مع بيوت اخلربة العاملية.

م�ساهمات على �سبيل املثال

• ما مدى م�ساهمة خطط الدرا�سات التطبيقية التي ينفذها املعهد
يف جمال التنمية الإدارية باململكة؟
ي�سعى معهد الإدارة العامة من خالل ن�شاط الدرا�سات �إىل تقدمي
درا�سات يكون لها م�ساهمة فعلية وعملية وقابلة للتطبيق ،و�أثر وا�ضح
يف التنمية الإدارية يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف جماالت ت�شمل
الإدارة وال�سيا�سة العامة ،وامل��وارد الب�شرية ،والقانون ،والتحول
الرقمي واملعلومات ،واملال والأعمال .ومن ذلك على �سبيل املثال ال
احل�صر:
• حتقيق �أه��داف وخطط وبرامج ر�ؤي��ة اململكة العربية ال�سعودية
.2030

• توجيه �أن�شطة املعهد املختلفة من برامج �إع��دادي��ة �أو برامج
تدريبية �أو ا�ست�شارات نحو االحتياج الفعلي �أو الأكرث �أهمية بالن�سبة
للجهات احلكومية.

• امل�ساهمة يف تقدمي خدمات تكاملية للجهات احلكومية ،بد ًء من
درا�سة امل�شكالت ،فتقدمي احللول اال�ست�شارية ملعاجلتها ،ثم ت�صميم

،،

حوكمة البحث العلمي
بالمعهد عبر  3لجان للبحوث
والدراسات وهيئة تحرير «اإلدارة
العامة»
وتنفيذ الربامج التدريبية الداعمة ملعاجلة تلك امل�شكالت.

• تقييم وقيا�س واقع الأجهزة احلكومية جتاه جانب �أو �أكرث من
جوانب التنمية الإدارية.

• ت�شخي�ص الأ�سباب مل�شكالت �إداري��ة ذات �أهمية بالغة ،وب�شكل
علمي ودقيق.

• ا�ست�شراف م�ستقبل �أحد �أو بع�ض جماالت التنمية الإداري��ة يف
اململكة العربية ال�سعودية نتيجة عامل ما تظهر احلاجة لدرا�سته،
واقرتاح ما يلزم حيال ذلك.
• م�ساعدة �صانعي القرار يف اململكة العربية ال�سعودية على اتخاذ
ق��رارات �صائبة ودقيقة ،وتدعمهم يف التخطيط الدقيق وحتديد
االحتياجات الفعلية وبناء التنب�ؤات والتوقعات امل�ستقبلية.

• ط��رح ح�ل��ول عملية وواق�ع�ي��ة للتحديات ال�ت��ي ي��واج�ه��ا اجلهاز
احلكومي يف اململكة العربية ال�سعودية ،وجت�سر الفجوة بن الر�ؤى
النظرية والواقع الفعلي.
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قدمت لهم  200دوالر إضافية ووجبات إفطار مجانية
وساعات ترفيهية

،،

أكثر من  %90من العاملين ال
يرغبون في العودة إلى العمل
التقليدي

هل تغير العالم؟  ..شركات تغري
للعمل من المكاتب والموظفين
يرفضون

�إجهاد عمل اخلري

تبذل -حالي ًا -بع�ض �أكرب املنظمات وال�شركات الدولية جهودا كبرية من �أجل عودة املوظفني للعمل من املكاتب التي
�أ�صبحت مهجورة بعد انتهاء جائحة كورونا ،ويعتقد كثري من املدراء �أن الظروف �أ�صبحت الآن �أقرب ما يكون �إىل فرتة
ما قبل اجلائحة والبد من عودة احلياة �إىل العمل من املكاتب من جديد يف حني يف�ضل كثري من املوظفني العمل من
املنزل ،و�أمام هذه الإ�شكالية يتخذ بع�ض �أ�صحاب العمل نهجا �أكرث �صرامة ب�ضرورة العودة للعمل التقليدي يف حني يرى
�آخرون اال�ستمرار يف العمل عن بعد.

تنظيم العمل

ووفقا ملدير �إح��دى وك��االت التوظيف التنفيذيني ،يعاين قادة
املنظمات م��ن ظ��اه��رة "�إج �ه��اد عمل اخل�ي�ر" ،ك��رد فعل ،على
الرتكيز الكبري على رفاهية املوظفني �أثناء اجلائحة ،وال�شعور
ال�سائد باحلاجة للعودة �إىل العمل من املكاتب .والتخوف من
�أن ي�ؤدي هذا التوجه �إىل مواجهات مع املوظفني الذين اعتادوا
على العمل عن بعد ،و�أ�صبح لديهم رغبة خمتلفة حول التوازن بني
العمل واحلياة ،ويقارنون بني تكاليف العودة �إىل املكتب مع ارتفاع
الت�ضخم والغالء والعمل من املنزل.
تقول �آن فرانك ،املديرة التنفيذية ملعهد ت�شارترد ل�ل�إدارة يف
اململكة املتحدة" :يرغب النا�س يف ال�ق��دوم �إىل امل��دن الكربى
ملخالطة املجتمع ،ور�ؤي ��ة الأ��ص��دق��اء وال��ذه��اب �إىل املنا�سبات
الثقافية �أما عندما يتعلق الأمر بالعمل ،فريى الكثري منهم �أنهم
ميكنهم العمل ب�شكل �أف�ضل من املنزل فلقد �أج�برت اجلائحة
النا�س على الت�سا�ؤل ،هل نحتاج حقا �إىل تنظيم العمل بهذه
الطريقة؟ وهذا ما يزعج الر�ؤ�ساء التنفيذيني حالياً".

نفقات التنقل

ومن جانبه يقول �إنريكي لوري�س ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �إت�ش
بي":العمل الهجني موجود ليبقى ،ولقد ت�ضرر االنتعا�ش املتوقع يف
الإيرادات ب�سبب العودة البطيئة �إىل �أماكن العمل ،وبد�أت العودة
للمكاتب بن�سبة  %80فقط من حجمها قبل اجلائحة ،وال �أعلم
عن �أي �شركة قررت �أو �أقنعت موظفيها ،ب�أن عليهم �أن يعودوا �إىل
العمل من املكتب ،وبالن�سبة �إىل بع�ض املوظفني واملوظفات ذوي
الأجور الأقل ف�إن �ضغوط العودة تت�ضمن الآن �أي�ضا م�شكالت تكلفة
املعي�شة بدءا من فواتري الطاقة املرتفعة �إذا ظلوا يف املنزل �إىل
نفقات التنقل من املكتب وح�ضانة الأطفال".

رف�ض العودة �إىل املكتب

وك�شفت �شبكة باليند للن�شر الربيطانية تغريدات �سلبية حول ما
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،،

خبراء على الشركات أن
تتكيف مع الوضع الجديد لالحتفاظ
بالمواهب في سوق العمل

ي�تردد عن رف�ض بع�ض املوظفني العودة �إىل العمل يف املكاتب،
حيث كتب �أحدهم":يجربوننا على التنقل �أال ينبغي �أن يعو�ضونا
عن هذه التكاليف؟" .وت�ساءل �شخ�ص �آخر عن �شرعية تفوي�ضات
فر�ض العمل من املكتب ،مغرد ًا":ماذا �سيحدث �إذا رف�ضت العودة
�إىل املكتب؟".

وجه ًا لوجه

ويف ذات ال�سياق �شدد بع�ض الر�ؤ�ساء التنفيذيني يف �أمريكا و�أوروبا
على �أهمية التفاعل وجها لوجه بالن�سبة �إىل العمل اجلماعي،
وثقافة ال�شركة وت��دري��ب املوظفني املبتدئني ،ع��ن ذل��ك يقول
�ستيفان �شول ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أاليت �سولو�شنز ،مزودة
خدمات وتكنولوجيا ":كنت مرتددا يف جعل �أيام العمل يف املكتب
�إلزامية� ،إذا طلبت العمل لثالثة �أيام يف الأ�سبوع ،فعليك �أن تكون
قادرا على �شرح ال�سبب للموظفني؟".

ال توجد طريقة واحدة �صحيحة

�أما �إيثان برين�شتاين ،خبري ال�سلوك التنظيمي يف كلية هارفارد
للأعمال "ال توجد طريقة واح��دة �صحيحة للعمل فعندما كان
على اجلميع العمل من املنزل بدوام كامل ،كان الأمر �سهال على
املديرين ،حيث مل يكن هناك خيار �آخ��ر ،ولقد ثبت �أن منوذج
العمل الهجني �أكرث �صعوبة ب�سبب الطرق الالنهائية التي ميكن
�أن يتم العمل بها .وي�ضيف "هذه حلظة مهمة ،نعم ،يف حماولة
حتديد ما تعنيه كلمة العمل الهجني ،ومع ذلك ،نظرا �إىل وجود
قليل من البيانات مل�ساعدة ال�شركات على ر�سم طريق ،ف�إن هذا
غالب ًا يعني �أن تف�ضيالت بع�ض كبار املوظفني هي من �ستقود
�سلوك ال�شركة نحو طريقة العمل".

التوا�صل الب�شري

وتقول �أم��ان��دا كو�سدين ،كبرية م�س�ؤويل املوظفني يف جمموعة
الربجميات �سايج�" ،إن التوا�صل الب�شري ال يزال هو الأمر الأكرث
�أهمية يف كثري من �أماكن العمل ،وال �سيما بالن�سبة �إىل الألفي
�شخ�ص الذين وظفتهم ال�شركة �أثناء عمليات الإغ�لاق والذين
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يرغبون يف بناء عالقات لذا قررت ال�شركة اعتماد منوذج عمل
هجني ،حيث يحدد كل فريق الأي��ام التي يق�ضونها يف املكتب،
ويكون املوظفون مت�أكدين ب�شكل ع��ام ب�أنهم لي�سوا م�ضطرين
�إىل العمل خم�سة �أيام يف الأ�سبوع يف املكتب ،ويف الوقت نف�سه ال
�أحد يريد العودة �إىل مبنى فارغ ،لذلك نحن بحاجة �إىل وجود
عدد كبري من املوظفني ،وت�ضيف قدمنا مغريات لنقل املوظفني
بال�سيارات ،ودعما �شهريا للتنقل بقيمة  200دوالر لإقناعهم
باحل�ضور خالل �أيام العمل الثالثة املطلوبة يف الأ�سبوع ،ووفرنا
وجبات �إفطار جمانية ،و�ساعة ترفيهية مرة واح��دة يف ال�شهر،
وت�شجيعهم على �إح�ضار حيواناتهم الأليفة �إىل العمل".

�سبل العي�ش اجلديدة

لكن على الرغم من ال�ضغط املتزايد من بع�ض مدراء ال�شركات
و�أ�صحاب االعمال يبدو �أن كثريا من موظفي املكاتب ال يرغبون
يف التخلي عن �سبل العي�ش اجلديدة التي ي�ستمتعون بها ب�شكل
كبري �إذ انهم يتواجدون مع عائالتهم ،وقللوا من �ساعات التنقل،
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ووجدوا حريات جديدة يف العمل ،واالبتعاد عن مواجهة املدراء.

العمل من املنزل

وي�شري ا�ستطالع جديد �أجرته م�ؤ�س�سة جالوب �إىل �أن  %22فقط
من املوظفني الذين �شملهم اال�ستطالع ،والذين ميكنهم العمل عن
بعد يعملون حاليا يف املكاتب معظم �أيام الأ�سبوع ،و�أكرث من %90
لي�س لديهم رغبة يف العودة �إىل العمل يف املكتب بدوام كامل ،وما
يثري الده�شة �أن الن�سبة املئوية للموجودين حاليا يف املكتب والذين
يرغبون يف العمل من املنزل ب�شكل ح�صري قد ت�ضاعفت.

تغري العامل

يقول خرباء االدارة �إن �إجبار الأ�شخا�ص على العودة للعمل من
املكتب غري مثمر ،فلقد تغري العامل ،وعلى ال�شركات �أن تتكيف
�إذا كانت ت�سعى لالحتفاظ باملواهب يف �سوق العمل ال�ضيقة،
واملوظفون اعتادوا على الأعمال املرنة و�سي�ستا�ؤون منك لإخبارهم
ب�أنه ينبغي لهم �أن يعملوا من املكتب".
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دراســــات

د.فيصل الشهري ودمرفت مرسي يبحثان دورها
الوسيط

دراسة ميدانية :تأثير الكفاءة
األخالقية للموظفين على
سلوكهم وتواضع قادتهم

،،

ُحسن اختيار القادة وتحليهم
بالتواضع وحفزهم يضمن كفاءة
مرؤوسيهم

متثل املعايري واملمار�سات الأخالقية لأي منظمة املرتكز الرئي�سي
يف حتديد م��دى جناحها وتناف�سيتها ،وحمايتها من الكثري من
امل�شكالت التي عانت منها م�ؤ�س�سات الأعمال خالل العقود الأخرية،
�سواء كانت هذه امل�شكالت اقت�صادية �أو فنية �أو �سلوكيات غري الئقة
بني �أفرادها ،والتي من بينها رغبتهم يف العمل داخل بيئات �أكرث
�صداقة ،بينما يرغب املديرون يف حتقيق �أف�ضل النتائج .وللمواءمة
بني هذين الهدفني ب��رزت القيادة املتوا�ضعة ك�إحدى املمار�سات
القيادية احلديثة ملواجهة العديد من امل�شكالت وال�سلوكيات غري
الأخالقية ،وك�أ�سلوب فعال لتح�سني الأداء التنظيمي .وهو ما �أثار
اهتمام كل من :د .في�صل بن علي ال�شهري ود.مرفت حممد مر�سي
لت�سليط ال�ضوء على هذه اجلوانب الأخالقية والتنظيمية والعملية
املهمة يف درا�ستهم املن�شورة مبجلة "الإدارة العامة" ال�صادرة عن
معهد الإدارة العامة ،والتي ن�ستعر�ضها معكم يف ال�سطور التالية.

القادة املتوا�ضعون

يف البداية يرى الباحثان �أن درا�سات عديدة �أ�شارت �إىل �أن القيادة
املتوا�ضعة ت�سهم يف التنب�ؤ بالكفاءة الأخالقية لتابعيهم؛ لأنه وفقًا
لنظرية التعلم االجتماعي ف�إن ه�ؤالء املوظفني (التابعني) �سيتعلمون
ال�سلوكيات الأخ�لاق �ي��ة م��ن ق��ادت�ه��م املتوا�ضعني ع�بر مالحظة
�سلوكهم .ويف �سياق مت�صل ،ف�إن مثل هذا التوا�ضع يتنب�أ بالكفاءة
الأخ�لاق�ي��ة ل �ه ��ؤالء التابعني �أو العاملني ،وال�ت��ي ب��دوره��ا ترتبط
بال�سلوك الأخالقي.
ويف �ضوء ذلك كله ف�إن هذه الدرا�سة ت�ستهدف الوقوف على الت�أثري
املبا�شر ملدركات العاملني لتوا�ضع قادتهم على �سلوكهم الأخالقي،
كما ت�ستهدف التعرف على الت�أثري غري املبا�شر بينهما من خالل
الكفاءة الأخالقية بو�صفها متغ ًريا ً
و�سيطا ،بالتطبيق على من�سوبي
�شركة زين باململكة العربية ال�سعودية.

ت�أثريات �إيجابية طردية

وقد تو�صلت الدرا�سة امليدانية التي �أجراها الباحثان �إىل العديد من
النتائج املهمة ،والتي من �أبرزها ما يلي:
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تفعيل المواثيق األخالقية
وتدريب الموظفين لمواجهة
المشكالت األخالقية بالمنظمات

• ت�ؤثر مدركات العاملني لتوا�ضع قادتهم على �سلوكهم الأخالقي
ت�أث ًريا �إيجاب ًيا طرد ًيا.
• وات�ضح وجود ت�أثري �إيجابي طردي لهذه املدركات على �شعورهم
بالكفاءة الأخالقية ،والعك�س �صحيح.
• كذلك �أف��ادت نتائج الدرا�سة �أن هناك ت�أث ًريا �إيجاب ًيا طرد ًيا
ل�شعور ه�ؤالء العاملني بهذه الكفاءة على �سلوكهم الأخالقي.
• و�أك��دت الدرا�سة �أن هذا ال�شعور بكفاءتهم الأخالقية يتو�سط
ب�شكل كامل العالقة الإيجابية الطردية غري املبا�شرة بني مدركاتهم
لتوا�ضع قادتهم و�سلوكهم الأخالقي.

دورات تدريبية وفعاليات مهمة

ويف �ضوء هذه النتائج ،يقرتح الباحثان عددًا من التو�صيات على
النحو الآتي:
• ُح�سن اختيار القادة ،بحيث يتم جتنب اختيار َمن يت�صفون منهم
بالغرور والرنج�سية ويقللون من �إمكانيات الآخرين وم�ساهماتهم.
• حث القادة على التحلي بالتوا�ضع يف التعامل مع مر�ؤو�سيهم؛
عرب تنمية مهاراتهم على الإن�صات واالعرتاف بالأخطاء واحل�صول
على التغذية املرتدة والقيادة بالأفعال ال بالأقوال واحلر�ص على
خدمة الآخرين.
• حفز العاملني ماد ًيا ومعنو ًيا وتدريبهم على حتليل امل�شكالت
الأخالقية بهدف حلها.
• عقد االجتماعات وغريها من الفعاليات ،كجل�سات الع�صف
الذهني؛ للوقوف على امل�شكالت الأخالقية ومناق�شتها والتعرف
على �أ�سبابها وحلولها.
• تفعيل املواثيق الأخالقية ،من خ�لال انتهاج �أ�سلوبي الثواب
والعقاب حيال مدى التزام العاملني بها.
• حفز القادة ماد ًيا ومعنو ًيا كي ي�صبحوا قدوة ملر�ؤو�سيهم.
• عقد دورات تدريبية وور�ش عمل لتطوير فهم �أف�ضل للعمليات
النف�سية وراء �أخالقيات املوظفني.
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مردودها مادي ومعنوي وبديل
جيد للخبرات المهنية

هــوايــــاتـك
واهتمــامـــاتـك
بوابتك للتوظيف
وسر نجاحك
الوظيفي
إعداد /د.أحمد زكريا أحمد

متنف�سا له ميار�سها
لكل منا هواياته واهتماماته التي يعتربها
ً
ويقوم بتنميتها على نحو يحقق له رغباته املف�ضلة؛ وبالتايل ي�صبح
�أكرث �سعادة .ويف جمال الإدارة وعامل التوظيف لن تكون هذه
الهوايات واالهتمامات مبعزل عنه؛ فرمبا يجد فيها �ضالته ً
عو�ضا
عن عدم التحاقه ب�إحدى الوظائف بحيث يتخذها وظيفة له تدر
عليه ً
دخل ،ورمبا لأنها تخفف عنه �ضغوطه الوظيفية؛ فتجلب
له ال�سعادة يف جهة عمله ويرتقي ب�أدائه ويتم ترقيته فيتطور
�سلمه وم�ساره الوظيفي� ،أو رمبا لأنها �صارت االثنني م ًعا :م�صدر
دخل �إ�ضايف وم�صدر �سعادة ومعيا ًرا مه ًما جلودة بيئة عمله .لذلك
ف�إن املجتمع الوظيفي-على املديني احلايل وامل�ستقبلي�-أ�صبح ي�ضع
ن�صب عينيه وينظر بعني االعتبار لتلك الهوايات واالهتمامات؛
اعرتا ًفا ب�أدوارها و�أهميتها باعتبارها كلمة ال�سر يف عمليتي
التوظيف وجناح امل�سار الوظيفي ،وجلب ال�سعادة يف بيئة العمل
لتجويد الأداء ،وهو ما نتعرف عليه بالتف�صيل يف هذا التقرير.
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صانعة السعادة وأفضل دعم
معنوي للموظفين في أعمالهم
وإدارة الوقت بشكل أفضل

اختالفات

تو�ضح اخلبرية "ناتايل �سيفرت"-عرب موقع -zetyال �ف��روق بني
االهتمامات والهوايات ،فت�شري �إىل �أن االهتمامات هي موا�ضيع تثري
�إعجابك وتريد معرفة املزيد عنها .كما �أن االهتمامات عادة ما تكون
�أكرث حول التعلم واكت�شاف الأفكار واملفاهيم واملعرفة ،مثل التاريخ
�أو �سلوك احليوان �أو حتى الثقافة ال�شعبية .على �سبيل املثال� ،إذا
كان التاريخ هو اهتمامك ،ف�سيكون الذهاب �إىل املتاحف هوايتك.
ويف املقابل ف�إن الهواية هي ن�شاط يتم من �أجل املتعة� .أما الهوايات
فتمار�سها �أثناء �إجازتك ،ولي�س ب�شكل احرتايف وعادة ما تتم بدون
�أجر .كذلك ت�شمل الهوايات جمع �أ�شياء ،مثل الطوابع� ،أو االنخراط
يف امل�ساعي الإبداعية والفنية� ،أو ممار�سة الريا�ضة� ،أو ا�ستك�شاف
الأفكار واملعرفة.
بينما يربز موقع  jobseekerاالختالفات بينها يف �أن الهوايات
هي الأن�شطة التي متار�سها بانتظام (على �سبيل املثال ،تلعب كرة
متتال) وتكون االهتمامات �أكرث ذكا ًء �أو مفاهيمية �أو
ال�سلة يف دوري ٍ
موجهة نحو الهدف (على �سبيل املثال� ،أنت مهتم مبعلومات عن كرة
ال�سلة).
�إذن فاملق�صود بالهواية-كما ي��ورده موقع -Future Learn
باعتبارها ن�شاط متار�سه بانتظام للتمتع �أو اال�سرتخاء �أو الت�سلية.
ف�ع��ادة ال�ه��واي��ة ه��ي �شيء تفعله يف وق��ت ف��راغ��ك .وم��ع ذل��ك ،كما
�سرنى ،من املمكن � ً
أي�ضا حتويل هذه الهواية �إىل �شيء �أكرث تنظيم ًا.
هذا التعريف الوا�سع يعني �أن هناك العديد من الأن�شطة املختلفة
التي تعترب هوايات� .سواء كانت هواية �إبداعية �شائعة مع الكثري من
تخ�ص�صا لق�ضاء وقتك.
زمالئك املتحم�سني واملوارد� ،أو طريقة �أكرث
ً

�صانعة ال�سعادة

و�إذا انتقلنا مبا�شرة للعالقة بني ممار�سة هذه الهوايات وبني املوظفني
و�أدائ �ه��م� ،سنجد �أن موقع -gethppy.comامل��ع�� ِن ��ي بعامل
التوظيف واحتواء ودمج املوظفني �ضمن بيئات �أعمالهم-ي�ستعر�ض
الطرق املختلفة التي ميكن للهوايات �أن ت�ساعد املوظفني كي ي�صبحوا
�أكرث �إنتاجية وفعالية ،من خالل ت�سهيل ممار�سة هواياتهم وهو ما
يجعلهم �أكرث �سعادة ،على النحو الآتي:

،،

دراسة أمريكية :ممارسة
الموظفين هوايات إبداعية
تجعلهم مبدعين في حل
دعما لزمالئهم
المشكالت وأكثر
ً

• دفعة كبرية للمعنويات ودعم معنوي� :إن ممار�سة الهوايات تزيد
من معنويات املوظفني ،بعد عناء يوم عمل طويل؛ فهي بالن�سبة لهم
مبثابة اال�سرتخاء واالنتعا�ش يف وقت واحد .وهذا هو ال�سبب-على
حد تعبري املوقع�-أن العديد من ال�شركات لديها الآن �صاالت �ألعاب
ريا�ضية وغ��رف ا�سرتاحة وغ�يره��ا .كذلك تقوم العديد م��ن هذه
ال�شركات ب�إ�شراك املديرين والقيادات من امل�ستويني املتو�سط والعايل
يف الأن�شطة املتعلقة بالهوايات مع غريهم من املوظفني يف امل�ستويات
الإدارية والوظيفية املختلفة.
• ت�ساعد يف �إدارة الوقت ب�شكل �أف�ضل :فقد خل�صت نتائج عدد من
الدرا�سات �إىل �أن املوظفني الذين ميار�سون هوايات معينة يديرون
�أوق��ات�ه��م ب�شكل �أف�ضل م��ن غ�يره��م ،وي�ستطيعون حتديد �أول��وي��ات
مهامهم والعمل على االنتهاء من كل �شيء يف الوقت املنا�سب ،مع
تخ�صي�ص الوقت املحدد ملمار�سة هواياتهم؛ باعتبارها كمكاف�أة
�إ�ضافية للعمل بكفاءة .وبالتايل ف�إن لكل ذلك انعكا�سه الإيجابي على
�إنتاجيتهم.
• امل��زي��د م��ن ال�ط��اق��ة يف ال�ع�م��ل :ه�ن��اك ه��واي��ات معينة-خا�صة
الريا�ضية منها-مثل رك��وب ال��دراج��ات ،واجل��ري؛ جتعل املوظفني
ي�شعرون بالن�شاط واحليوية ،وت�ؤدي �إىل ا�ستمتاعهم بحياة �أف�ضل.

الهوايات والإبداع الوظيفي

ويف �ضوء ذلك ،يلفت موقع � Insiderإىل �أن درا�سة �أُجريت بجامعة
"�سان فران�سي�سكو"� ،أو�ضحت نتائجها �أن ال�شركات وغريها ميكن
�أن ت�ستقطب موظفني متميزين؛ �إذا ا�ستغلت الأوق��ات املتاحة لغري
العمل ب�شكل جيد ي�سهم يف تنمية هواياتهم واهتماماتهم .فقد ثبت
�أن املوظفني الذين ميار�سون هوايات �إبداعية يف غري �أوقات العمل؛
ي�شعرون باال�سرتخاء املفيد ،وينظمون �أوقاتهم ب�شكل �أف�ضل ،و�أكرث
تعاو ًنا ودع ًما لأقرانهم يف العمل ،ويبتكرون ً
حلول �إبداعية للم�شكالت
التي تواجههم يف �أعمالهم ،مقارنة بغريهم ممن ال ميار�سون �أية
هوايات.
ومما ال �شك فيه �أن املوظفني املبدعني هم عملة ن��ادرة ،ويحققون
م�صلحة متبادلة؛ فهم ي�سهمون يف �إ�ضافة ميزة تناف�سية جلهات
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،،

،،

العمل التطوعي والهوايات
واالهتمامات االتصالية واإلبداعية
والثقافية تضيف لسيرتك الذاتية

عملهم ،ومن ناحية �أخرى يعملون على تطوير م�ساراتهم الوظيفية من
خالل طرق عديدة كرتقيتهم.

 7حمفزات مهمة

ي�ضاف �إىل ما �سبق ،ما �أظهرته �إح��دى الدرا�سات-بح�سب موقع
�-MyLiveأن الهوايات التي متار�سها ميكن �أن تدعم حياتك
الوظيفية ،وجودة �أدائك من خالل  7حمفزات و�أوجه دعم خمتلفة،
كالتايل:
 -1ت�ساعدك على اكت�شاف �شغفك.
 -2تعزز العالقات املهنية.
 -3ت�سهم يف النمو ال�شخ�صي.
 -4حتفيز القدرات الإبداعية.
 -5تنمي التفكري النقدي.
 -6تربز وت�صقل مهارات القيادة.
 -7زيادة الثقة يف النف�س.

�إر�شادات لل�سرية الذاتية

وحتى يعي املقبلون على التوظيف �أهمية و�ضرورة االهتمام ب�إتقان
ممار�ستهم هواياتهم املختلفة وتر�شيدها مب��ا يخدم م�سريتهم
ال��وظ�ي�ف�ي��ة ،وبتنمية اهتماماتهم ب�شكل �إي �ج��اب��ي؛ ي �ط��رح موقع
� jobseekerس� ًؤال مه ًما لأي �شخ�ص يرغب يف االلتحاق ب�إحدى
الوظائف :هل يجب عليك �إدراج الهوايات واالهتمامات يف �سريتك
الذاتية؟ وهو ما يجيب عليه من خالل بع�ض الإر� �ش��ادات املحددة
مل�ساعدتك يف حتديد ما �إذا كنت تريد ت�ضمينها يف �سريتك الذاتية
�أم ال ،على النحو التايل:
• متى ميكن �أن تتغا�ضى عن ت�ضمني هواياتك يف �سريتك الذاتية؟
�إذا كان لديك الكثري من اخلربة املهنية يف جمال عملك وكنت تتقدم
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لوظيفة �أخرى يف نف�س املجال .يف هذه احلالة ،من املحتمل �أن يكون
لديك الكثري من املعلومات الأخ��رى لت�ضمينها ،ومبا �أن امل�ساحة يف
ال�سرية الذاتية حمدودة للغاية ،فمن الأف�ضل �إعطاء الأولوية خلربة
متاما،
العمل وامل�ؤهالت ذات ال�صلة على التفا�صيل غري ال�ضرورية ً
مثل ما تفعله باخلارج من العمل.
• وهنا يتبادر �إىل ال��ذه��ن � �س ��ؤال �آخ ��ر ،وه��و :ه��ل ك��ل الهوايات
واالهتمامات يتم ذكرها وت�ضمينها ال�سري الذاتية؟ وهو ما يجيب
عليه املوقع :لي�ست كلها منا�سبة لل�سري الذاتية .فكن ا�سرتاتيج ًيا فيما
يتعلق ب�أي من هواياتك واهتماماتك التي تدرجها يف �سريتك الذاتية،
وفكر يف كيفية تف�سري كل واحدة من قبل �صاحب العمل املحتمل .على
�سبيل املثال ،ي�شري اللعب يف دوري كرة ال�سلة اخلا�ص بك �إىل �أنك
تعطي الأولوية ل�صحتك ولياقتك ،وميكنك العمل ب�شكل جيد مع فريق،
و�أنت منفتح.
من ناحية �أخ ��رى ،ف ��إذا ذك��رت �ضمن �سريتك الذاتية �أن من بني
هواياتك ممار�سة �ألعاب الفيديو ،قد ي�شري ذلك �إىل دالالت �سلبية
نظ ًرا؛ لأن هذه الهواية عادة ما تكون ً
ن�شاطا منفردًا .كذلك تت�ضمن
العديد من �ألعاب الفيديو العنف.
• راجع الو�صف الوظيفي ،وقم بت�ضمني الأن�شطة ذات ال�صلة ،والتي
تنعك�س �إيجا ًبا عليك كموظف حمتمل ،وقم ب�إبراز مهاراتك ب�شكل
متميز.

هوايات واهتمامات منا�سبة

وي�برز امل��وق��ع بع�ض الأمثلة على ال�ه��واي��ات واالهتمامات اجلذابة
لإدراجها يف �سريتك الذاتية ،ودالالت كل منها� ،سواء الغتنامك فر�ص
وظيفية جديدة� ،أو مل�ساعدتك يف تطوير م�سارك الوظيفي ،وهي
كالتايل:
• العمل التطوعي �أو الأن�شطة املجتمعية :تظهر هذه الهوايات �أنك
تت�صف باملبادرة ،وبالإيثار ،ولديك مرتكزات �أخالقية قوية ،وقد
تتمتع مبهارات تنظيمية و�/أو قيادية.
• الكتابة �أو التدوين :ت�شري هذه الأن�شطة �إىل �أن لديك مهارات
ات�صال قوية ،وهي �ضرورية لأي مهنة تقري ًبا ،وهي واحدة من �أكرث

تدعم حياتنا الوظيفية عبر 7
محفزات ومهمة في  5حاالت

ال�سمات املرغوبة لدى املوظفني املحتملني.
• و�سائل التوا�صل االجتماعي �أو البث ال�صوتي :ت�شري ك��ل من
جتربة الو�سائط االجتماعية والبودكا�ست �إىل �أنك على اطالع دائم
بالتكنولوجيا احلالية ،ولديك �سمات وظيفية تناف�سية يف جمال
الت�سويق وبناء عالقات مع اجلمهور.
• تعلم لغات �أخرى :يف مكان العمل العاملي اليوم ،يعد التحدث ب�أي
لغة �أخرى تقري ًبا ،بالإ�ضافة �إىل اللغة الإجنليزية ،مهارة مطلوبة.
كذلك ت�شري درا��س��ة اللغات الأخ ��رى �أي��ً��ض��ا �إىل ال��ذك��اء والتفاين
والذاكرة اجليدة ومهارات حل امل�شكالت القوية.
• الهوايات الإب��داع�ي��ة ،كالفن والت�صوير الفوتوغرايف وت�شغيل
املو�سيقى وم��ا �إىل ذل ��ك) :تتطلب العديد م��ن الوظائف مهارات
�إبداعية ،لذلك تدل هواياتك واهتماماتك الإبداعية �إىل �أنك تتمتع
مبهارات التفكري النقدي والت�صور اجليد والقدرات التعاونية.
• الريا�ضة �أو التمارين �أو الأن�شطة اخلارجية :ت�شري ممار�ستك
الأن�شطة املتعلقة باللياقة البدنية وتنميتها �إىل توفر �سمة االن�ضباط
الذاتي والروح الريا�ضية والوعي ال�صحي وال�صرب.
• ال�سفر :ي�شري ال�سفر �إىل الوعي واالعتماد على ال��ذات وبناء
العالقات الثقافية مع الآخرين والقدرة على التكيف والتنظيم.
• ال�ق��راءة :حتافظ القراءة على حيوية وجت��دد عقلك وتفكريك،
وت�ساعد على تقليل التوتر ،وت�شري �إىل �أن لديك تواز ًنا �صح ًيا بني العمل
واحلياة .ومع ذلك ،فهي عامة بع�ض ال�شيء؛ لذا �ضع يف اعتبارك
ت�ضمني بع�ض الأنواع �أو امل�ؤلفني املف�ضلني لديك للعمل املنا�سب.

 5حاالت مهمة

ويلفت � jobseekerإىل �أنه يجب �أن ي�ضع �أي باحث عن الوظائف
يف اعتباره �إ�ضافة هواياته يف احلاالت اخلم�س التالية:

• �إذا مل يكن لديك الكثري لإدراجه �ضمن �سجل العمل �أو الأق�سام
خريجا حدي ًثا؛ �سي�ساعد هذا
التعليمية ،يف حاالت ما �إذا كنت طال ًبا �أو ً
يف ملء �سريتك الذاتية ،مع ال�سماح � ً
أي�ضا لأ�صحاب العمل املحتملني
بالتعرف عليك قلي ًال.
• �إذا كنت تقوم بتغيري مهنتك :قد يكون لديك مهارات حمدودة
يف القائمة التي تتعلق مبا�شرة مبوقعك امل�ستهدف ،و�ست�ساعد هذه
املعلومات ال�شخ�صية يف تو�ضيح �سريتك الذاتية.
• �إذا طلبت جهة/جهات العمل هذه املعلومات على وجه التحديد.
• �إذا كانت ال�شركة تقدر ال�شخ�صيات وال�سمات الفريدة :يف هذه
احلالة ،ف�إن �إظهار �شخ�صيتك من خالل �سرد هواياتك واهتماماتك
�سي�ضيف قيمة �إىل �سريتك الذاتية.
• �إذا كانت هواياتك واهتماماتك تتوافق مع �أي من اخل�صائ�ص
�أو امل�س�ؤوليات املو�ضحة يف �إع�لان الوظيفة� :سيعزز �سرد هواياتك
واهتماماتك ذات ال�صلة �أنك �أف�ضل �شخ�ص منا�سب للوظيفة.

هوايات مقابل املال

وعلى جانب �آخ��ر ،يتطرق موقع � Future Learnإىل املردود
امل ��ادي الوظيفي للهوايات وااله�ت�م��ام��ات ،وال�ت��ي ت��در دخ ً�لا وم� ً�ال
لأ�صحابها �سواء كانوا :موظفني بحيث ت�صبح مورد دخل ثانٍ لهم� ،أو
غري ملتحقني بوظائف فتعترب مبثابة وظيفة �أ�سا�سية لهم .وبناء على
ذلك يربز املوقع �أمثلة لهذه الهوايات ،كالتايل:
• جمال الإبداع :توجد العديد من الهوايات ذات اللم�سة الإبداعية
التي ميكن �أن تدر املال ،كالكتابة و�صناعة املحتوى� ،إذا ميكنك �أن
تبد�أ من خالل مدونة �إلكرتونية تظهر مهاراتك الإبداعية والت�صميم،
واحل��رف اليدوية ،والت�صوير الفوتوغرايف ،وغريها من الأن�شطة
الإبداعية ،والتي ت�صبح م�صدر دخل م�ستقل.
• هوايات مرتبطة مبجاالت التقنية :ك�أن تكون مهت ًما بالربجمة� ،أو
ت�صميم الألعاب الإلكرتونية� ،أو بالويب ،وتطوير الربامج� ،أو حترير
الفيديوهات� ،أو �أي هوايات ومهارات مرتبطة بالتقنية.
• الأغذية وامل�شروبات :وبالن�سبة ملن ي�ستمتعون بهوايات متعلقة
ب�إنتاج اخلبز والأغذية والطهي و�إع��داد امل�شروبات؛ فرمبا يجدون
الفر�ص املواتية يف بيعها �سواء ب�شكل مبا�شر �أو عرب الإنرتنت.
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مقـــال

شهادات اعتماد األنظمة اإلدارية بين
الجذب والدفع
معاك�سا له يف
يقول نيوتن يف قانون احلركة الثالث �إن لكل فعل رد فعل م�سا ٍو له يف القوة
ً
االجتاه ،فما تقوم به من جهود يف العمل لن تذهب �أدراج الرياح؛ ف�ستهب رياحك يوم ًا كما
متاما �أن��ه عندما يكون احلديث عن النجاح ف�إن
ت�شتهيها �سفينتك ،لكن عليك �أن ت��درك ً
ُم�ستفيديك هم َمن يحددون م�ستويات جناحك ال �سواهم؛ لذلك ابن ج�سو ًرا م�ستدامة من
العمل ُيبذل فيها الطاقة وال�شغل امل�ستند على الأ�س�س العلمية لإحداث االنتقال املن�شود الذي
يحقق التميز الفعلي ال التميز الذي ت�سنده �شهادات االعتماد الدويل التي ظلت بع�ض امل�ؤ�س�سات
يف تهافت دائم للح�صول عليها ،كبولي�صة �ضمان ال�ستيفاء وتطبيق متطلبات املعايري الدولية
للجودة والتميز �أو غريها من االعتمادات الدولية ،والتي قد تكون دوافع هذه امل�ؤ�س�سات يف ذلك
هو تقييم فاعلية وكفاءة نظمها بحق وحقيقة �أكرث من رغبتها يف احل�صول على االعتمادات
الدولية �أو الإقليمية واملحلية� ،أو قد تكون الدوافع ال�ستيفاء مطلب ت�شريعي �أو قانوين تفر�ضه
اجلهات املنظمة يف البيئة التي تعمل فيها .غري �أن ما ي�ؤمل حقًا �أن متار�س امل�ؤ�س�سات هذا
الهالم؛ رغب ًة منها يف �إيهام م�ستفيديها بفاعلية نظمها املطبقة وقدرتها على حتقيق التوافق
مع املتطلبات واملعايري الدولية �أو املحلية ،ولتكن البداية بركل فكرة ال�شهادة الآن و�سرتتد �إليك
الحقًا من تلقاء نف�سها ،معززة بثقة ال ي�شوبها �أدنى �شك �أو ريبة� .شهادة يب�صم بها كل ذي �صلة
مب�ؤ�س�ستكم� .شهادة ممهورة بعدد ال حمدود من التوقيعات التي تدركها عندما ت�سمع وترى
�أثر م�ؤ�س�ستك يف املجتمع والبيئة التي تعمل فيها� .شهادة توكد جدارة وقدرة وفاعلية وريادة
م�ؤ�س�ستكم� .شهادة غري مدفوعة القيمة �أو الأتعاب� .شهادة تدرك روحها وتتن�سم عبقها يف كل
زاوية من زوايا م�ؤ�س�ستك ال على جدران امل�ؤ�س�سة ويف مداخلها ،بعد �أن يتم تغليفها وو�ضعها
يف �إطار يحد من حدودها ،بحيث ال تتجاوز حدود �أثرها �إطارها الف�ضي الذي ُو�ضعت فيه.
دعنا نبد�أ الآن ،فتميز الأداء ُي ِّ
عظم من قيمة م�ؤ�س�ستك ويزيد فر�ص خف�ض التكاليف ويح�سن
من �صورتها الذهنية لدى املجتمع اخلارجي .ولعل الظروف مل ت�سعفني وت�سعفك بزيارة
�شركة �أرامكو �أو �سابك لر�ؤية ما �إذا كان لديها �شهادات اعتماد �أم غري ذلك ،ولكنني مع
كل هذا �أ�ست�شعر �أثرها الذي ال يحتاج �إىل �شهادات اعتماد؛ فهي حتمل قي ًما وظيفي ًة بناءةً،
هدفها حتقيق �أعلى الغايات وممار�سة ت�شغيلية فاعلة متزج بني البحث عن كل ما هو مميز
ومعزِّ ز للقدرة امل�ؤ�س�سية نحو التميز والريادة ،مع �إثارة الدوافع لفرق العمل والقادة؛ لرتجمة ما
ُ
�سبق يف �شكل �أفعال يتم تطبيقها عن رغبة واقتدار ،تدعمه ظروف منا�سبة من املعرفة بطرق
و�أ�ساليب الإجناز و�أف�ضلها ،مع مهارة فائقة يف التوا�صل مع ذوي ال�صلة وترجمة رغباتهم
اهتماما �أكرب للكفاءة والفاعلية
ودجمها يف نظام ُم�ؤ�س�سي ُيعزز من منظومة القيم التي تويل
ً
�صب .
وامل�ستفيدين وتطلعاتهم ،افعلها الآن و�ست�أتيك ال�شهادة راغمة بال ت ٍ
َعب وال َن َ
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اإلبـداع في العمل..
عال
موهبة أم فكر
ٍ
أم خيــال واســع؟

،،

المبدع يحتاج إلى التنوع
حتى يستطيع االبتكار

البد من �أن نعرف ما هو الإب��داع؟ الإب��داع هو �سلوك منظم �أو
عادة منظمة يعرب بها ال�شخ�ص املبدع عن فكرة معينة ي�سعى
لتحقيقها ،لذلك فهو موهبة �أو ق��درة على فكر عايل �أو والدة
�شيء جديد ينتج من اخليال الوا�سع �أما الإب��داع يف العمل هو
عبارة عن والدة فكرة معينة �أو هدف معني ي�سعى �إليه ال�شخ�ص
لكي يحققه ،وال ي�ستطيع �أن ي�ستغنى عن حتقيقه ،وهذا الهدف �أو
الفكر يكون مرهق للذهن .وميكن �أن يدفع �صاحبه لل�شعور بنوع
من �أنواع الت�شتت الذهني ،لأنه البد من تواجد عن�صر الرتكيز
الذي يعتمد عليه يف حتقيق هذا الهدف �أو هذا الفكر.

وت�سهم م�شاركة الزمالء يف الو�صول �إىل الإبداع حتى ي�ستطيعوا
حل �أي م�شكالت متواجدة �أو التفكري يف حلول جديدة للو�صول
�إىل حل لهذه امل�شكالت ،ولتحقيق هذا التفكري البد من البحث
عن البيئة التي تنا�سب ذلك مع الظروف التي يتطلبها العمل.

االخرتاعات

يف البدء البد من �أن نعرف ما هو الإبداع؟ الإبداع هو �سلوك
منظم �أو عادة منظمة يعرب بها ال�شخ�ص املبدع عن فكرة معينة
�أو قدرة على
ي�سعى لتحقيقها ،لذلك فهو موهبة
فكر عالٍ �أو والدة �شيء جديد ينتج
من اخليال الوا�سع �أما الإبداع يف العمل
هو عبارة عن والدة فكرة معينة �أو هدف
معني ي�سعى �إليه ال�شخ�ص لكي يحققه،
وال ي�ستطيع �أن ي�ستغنى عن حتقيقه ،وهذا
الهدف �أو الفكر يكون مرهق للذهن .وميكن
�أن يدفع �صاحبه لل�شعور بنوع من �أنواع الت�شتت
الذهني ،لأنه البد من تواجد عن�صر الرتكيز الذي
يعتمد عليه يف حتقيق هذا الهدف �أو هذا الفكر.
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ما عالقة المكافأة المالية
روح الدعابة بتحقيق اإلبداع؟

ال�سعي للح�صول على الإب��داع يف العمل يوجد الآن الكثري من
أي�ضا االخرتاعات
املنظمات التي تقوم بالكثري من االختبارات ،و� ً
حتى ت�صل �إىل هدف معني �أال وهو حت�سني م�ستوى الإنتاج لديها.
وحت�سني امل�ستوى االقت�صادي اخلا�ص بها ،وهذا الهدف البد
�أن يعتمد على زي��ادة القدرة الإبداعية لدى العمال واملوظفني
العاملني لديها ،ولذلك تقوم املنظمة ب�إعطاء بع�ض الن�صائح
لهم حتى تزيد من قدرة الإبداع يف العمل ،ومن هذه الن�صائح
تفريغ وقت معني .لكي يقوموا بالبحث والتفكري والإب��داع ،البد
من �إجراء العديد من التجارب ،مع ا�ستنتاج احلل لكي ي�صل �إىل
�أف�ضل احللول و�أبدعها.

�أفكار جديدة

البد من حرية اختيار الفكرة ومو�ضوعها وت�شجيعها للو�صول
للحل ،البحث يف امل�صادر اخلارجية واكت�شاف طرق احلل مع
وج��ود �أفكار جديدة ومطروحة ،والب��د من وج��ود بيئة منا�سبة
وظروف منا�سبة ت�ساعد على الو�صول �إىل فكرة الإبداع يف العمل
أي�ضا البد من م�شاركة �أحد الزمالء �أو جميعهم يف مناق�شة ما
� ً
مت الو�صول �إليه من حلول مقرتحة.

م�ستوى االنتاج

وهذا ما يقوم به املوظفون يف املنظمات للبحث عن طرق حت�سني
م�ستوى الإنتاج من خالل الإب��داع يف العمل ،بعد الو�صول �إىل
مفهوم زي ��ادة الإن �ت��اج ع��ن طريق الإب ��داع يف العمل ،وه��و من
�أه��م املفاهيم التي الب��د م��ن البحث والتطور فيه م��ع تطبيق
خطة الإبداع لأن هذا هو حمور الأ�سا�س لنمو املنظمة وحت�سني
الو�ضع االقت�صادي لها ،ويتم ح�ساب املقايي�س الإنتاجية من
خالل ح�ساب الإنتاج املحلي ،مع عدد �ساعات العمل يف حت�سني
أي�ضا بجانب الإب��داع يف
االقت�صاد ،وترجع الزيادة يف الإنتاج � ً
العمل �إىل زيادة ر�أ�س املال ،وحت�سني ظروف املوظفني.

مفاتيح االبداع

املفاتيح التي ت�ؤدي �إىل الإبداع يف العمل لكي ن�صل �إىل هدفنا،
ريا ،ونطلع على كل ما هو جديد ،لأن والدة الأفكار
البد و�أن نقر�أ كث ً
أي�ضا متطورة ،البد
والإبداع ملواكبة املفاهيم اجلديدة والتي تكون � ً
لها من اال�ستمرار يف التعليم ،وكذلك قراءة املفاهيم اجلديدة
واحلديثة مع وجود البحث الدائم عن املعلومة لأن كرثة املعلومات
واملفاهيم تعمل على توليد الأفكار ،وامل�ساعدة يف القدرة على
الإب ��داع يف جم��ال العمل .وب��ذل��ك ي�ستطيع ك��ل �شخ�ص زي��ادة
معلوماته عن طريق القراءة ،وم�شاهدة فيديوهات علمية حتتوي
على مفاهيم جديدة وتكون متطورة يف تطوير العمل ،ولكي ن�صل
�إىل مرحلة الإبداع يف العمل ،البد لنا من التعرف على وجهات
دائما يحتاج
النظر ،لأن هذا �أمر �ضروري ً
جدا ،لأن رائد العمل ً
�إىل التنوع حتى ي�ستطيع القدرة على االبتكار والإبداع ،لأن هذا
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التنوع ي�شجعه على البحث عن املعلومات وكذلك عن وجهات النظر
اجلديدة ،وبالتايل ي�سهم يف حل امل�شكالت ،مع اتخاذ القرارات
ال�صحيحة .لذلك البد لكل فرد �أن يكون حري�ص على عمل ح�صيلة
كبرية من املعرفة ووجهات النظر ،لأن االبتكار والإبداع يعمل على
اجلمع بني املعرفة عن طريق طرق جديدة وتكون فريدة يف نوعها،
وهذا الأمر ي�ساعد يف عملية الرتكيز ،وبالتايل حتقيق الإبداع يف
العمل ،وكذلك البد لنا �أن جنعل الإبداع هو روتني يومي لنا؛ لأن هذا
الإبداع يكون ك�أنه العمود الفقري للمنظمات.

خطوات االبداع

ولكي نحقق الإب ��داع يف العمل الب��د م��ن ات�ب��اع بع�ض اخل�ط��وات،
وهي ،التعرف على فريق العمل ومعرفة القدرة الإبداعية لديهم،
وكذلك معرفة كل احتياجاتهم؛ مع توفري التدريب الكامل لهم
على �أ�س�س الإبداع ،تقدمي الإر�شاد وجتميع كل الو�سائل التي ت�ؤدي
�إىل الإب��داع ،ويجب معرفة امل�ساهمات الإبداعية واالع�تراف بهم
مع تقدمي مكاف�أة مالية لهم البد �أن يقوم مدير العمل بت�شجيع
الإب��داع�ي��ات ملوظفيه و�أن يعمل على ابتكار الو�سائل التي ت�شبع
هذه الإبداعات ،ولكي يحافظ على �أه��داف للمنظمة البد له من
جتميع مثل هذه الإبداعات ،فهذا ي�ؤدي �إىل
جناح فريق العمل الذي ي��ؤدي �إىل
جن��اح املنظمة ،م��ع ت�شجيع
فريق العمل على حتمل
املخاطرة .كذلك البد
من تقليل للإجهاد
من خالل التفاهم
والتعاطف ووج��ود
روح ال� ��دع� ��اب� ��ة
ب�ين ف��ري��ق العمل،
حتديد امل�شاكل على
�أنها مواقف للتخل�ص
من الف�شل.
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نكتسب الكثير من
األشياء مع كل تجربة
نخوضها

،،

ً
بدال من
متى تعترف بالخطأ
التبرير أو إلقاء اللوم على الزمالء؟

،،

كيف تتصرف لكي تحمي
زميلك وتشرح أسباب ذلك؟

ّ
تعلم أن تقول

ال

حتى ال تندم

�ام �أخرى
ال ي�ستمر عملنا بوترية واحدة دائ ًما؛ هناك �أيام جيدة و�أي� ٍ
مليئة بال�ضغط ،لكننا نتع ّلم الكثري م��ن الأ��ش�ي��اء م��ع ك��ل جتربة
نخو�ضها .فكيف نتعامل مع جمموعة من املواقف الإدارية التي متر
علينا يف العمل.
املوقف الأول :اتخذت قرا ًرا خاط ًئا ،ومطلوب منك �إعطاء تف�سري
قد يحدث يف الكثري من الأح�ي��ان �أن نتخذ ق ��رارات خاطئة داخل
العمل ،ونكون مطالبني بتقدمي تف�سري لها ،وهذه واحدة من املواقف
ال�صعبة يف العمل .يف هذه احلالة ف�إنّ التربير لن يكون هو الت�ص ُّرف
الأمثل� .إذا كان هناك �أي �شيء ميكن فعله لتح�سني املوقف ،فافعل
ذل��ك مبا�شر ًة� .أ ّم��ا �إذا مل يكن هناك فر�صة للحل ،فالأف�ضل هو
االع�تراف باخلط�أ ،ب��د ًال من حماولة التربير� ،أو �إلقاء اللوم على
الآخ��ري��ن .االعتذار واالع�تراف باخلط�أ� ،سيجعل الزمالء يقدرون
ذلك .و�سي�ساعدك على الدخول �إىل اخلطوة التالية ،من �أجل حماولة
الو�صول �إىل حل للم�شكلة.
املوقف الثاين� :أحد الزمالء مل يلتزم بوعده ،وال يوجد توثيق لذلك
كث ًريا ما تتفق مع الزمالء على �شيء لينجزوه ،ثم بعد ذلك يحدث
تق�صري ،وال يكون لديك �أي دليل موثق على االتفاق .لذا هذه واحدة
من املواقف ال�صعبة التي قد تواجهك يف العمل .اخلطوة الأوىل هي
التحقق من عدم وج��ود �سجل� ،سواء بريد �إلكرتوين �أو مالحظات
م�سجلة �أو ر�سالة على �أي من�صة توا�صل بينكما� .إذا مل جتد �أي
مالحظة ،عليك الت�أكد من �أنّ اخلط�أ ناجت عن الطرف الآخر ال �أنت،
وهو من مل يتذكر االتفاق .يف هذه احلالة يعتمد الأم��ر على طبيعة
الزميل� ،إذا كان بالإمكان الو�صول معهم �إىل حل و�سط .حاول � ّأل
تعر�ض الأمر ب�صورة �سلبية ،مثل �أنّ الزميل خدعك .ميكنك االكتفاء
بتو�ضيح �أنّ هناك �سوء فهم فقط ،ي�ساعدك ذلك على تخطي املواقف
ال�صعبة باالعتماد على �أ�سلوب احلديث الهادئ فقط �أ ّم��ا �إذا كان
الزميل غري مقتنع بالنقا�ش ،ميكنك جت��اوزه للحديث �إىل مديره
املبا�شر ،وذكر جميع التفا�صيل التي حدثت ،مع حماولة الو�صول �إىل
طريقة للإ�شارة الحتمالية �سوء الفهم .هذا ميكن �أن يعيد الأمور �إىل
الو�ضع ال�صحيح .يف النهاية من املحتمل � ّأل حت�صل على النتيجة التي
تريدها .يف هذه احلالة ،عليك تقبل الأمر وحتمل العواقب الناجتة.

ا�س�أل نف�سك �إن كنت ترغب يف التعامل مع هذا الزميل مرة �أخرى
�أو ال� .إذا كانت الإجابة نعم ،فتذ ّكر من توثيق كل �شيء يف املرات
القادمة.
املوقف الثالث :اكت�شف مديرك �أ ّنك غري �صادق ب�ش�أن م�س�ألة معينة
يعد هذا من املواقف ال�صعبة يف العمل التي ال يحبها �أحد ،لكنها مع
ذلك قد حتدث �أحيا ًنا .يجب عليك الإدراك �أن ال�صدق هو الأ�سا�س
يف العمل ،وبالتايل �إذا كذبت واكت�شف مديرك �أو الزمالء معك هذا
الأم��ر ،ال تزد من الكذب لأ ّن��ه �سيقع بك يف حمنة �أكرب نتيجة عدم
�أمانتك ،بغ�ض النظر عن الكذبة ذاتها .بالطبع الكذب يتطلب وجود
تربير وا�ضح� ،إذ ال يقت�صر الأمر فقط على االعتذار .من الأ�سباب
التي ميكنك تقدميها كتف�سري ل�سبب الكذب:
 -1ال�صدفة
بب�ساطة قد يكون ال�سبب يف الكذب ،هو اعتقادك �أ ّنك تقول احلقيقة،
لكنك مل تتحقق من الأمر جيدً ا.
 -2حماية زميل
قد يكون ال�سبب من الكذب هو حاجتك حلماية لزميل معني .ميكنك
تو�ضيح هذا و�شرح �أ�سبابك والزميل الذي �أردت حمايته.
 -3التمني �أن كالمك �صحيح
مث ًال لو �أ ّنك مك ّلف ب�إعداد تقرير معني ،ومن املتوقع ت�سليمه خالل
� 3أي��ام� .أنت ما زلت مل تبد�أ بعد ،لكنك تدرك قدرتك على �إجنازه
يف الوقت املحدد .عندما �س�ألك مديرك عن التقرير �أخربته �أ ّنك يف
منت�صف التقرير تقري ًبا ،ليفاجئك بطلبه �إر�سال ما �أجنزته لعر�ضه
يف اجتماع .يف هذه احلالة ،ميكنك تو�ضيح الأمر له �أن ال�سبب يف ذلك
هو اعتقادك بالقدرة على �إجنازه يف الوقت املحدد ،ومل ترغب يف �أن
داع لذلك.
يقلق مديرك بال �أي ٍ
 -4تعمد الكذب
يف بع�ض الأحيان قد يكون الكذب عن عمد .على �سبيل املثال ،عندما
�أجريت مقابلة التوظيف ،كذبت ً
قليل ب�ش�أن م�ؤهالتك ،واكت�شف
مديرك الأمر الآن .يجب عليك االعتذار وتو�ضيح �أنّ ما فعلته خط�أ
كبري ،لكن ال�سبب يف ذلك هو رغبتك احلقيقية يف احل�صول على
الوظيفة .يف النهاية ،يجب ع��دم تكرار الكذب داخ��ل العمل ،لأنّ
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حر�صك الدائم على ال�صدق ،هو ما �سيجعل اعتذارك مقبو ًال� .أ ّما
�إذا اعتدت على الكذب ،فحتى مع وجود مربر لك ،لن يتقبل �أحد منك
االعتذار.
املوقف الرابع :احلاجة �إىل اتّخاذ قرار
متاما لنا ،لكن البع�ض الآخر ال يكون
قد تبدو بع�ض اخليارات وا�ضحة ً
كذلك .و�أحيا ًنا ن�ضطر �إىل اتّخاذ قرارات �صعبة ،ال ميكن ت�أجيلها
على الإط�لاق .لذا ،التواجد يف هذا املوقف يعد من مواقف �إداري��ة
وكيفية التعامل معها يف العمل ح ًقا .من الطرق التي ت�ساعدك على
التعامل مع هذا املوقف:
 -1جمع املعلومات :جمع �أكرب قدر من املعلومات واحلقائق املرتبطة
بالقرار ،التي ميكنك الو�صول �إليها ،وتكون ذات �صلة وثيقة باملوقف.
 -2ا�ست�شارة خبري :احل�صول على ا�ست�شارة من زم�لاء ت��درك �أنّ
م�ساهمتهم يف هذا املو�ضوع مفيدة .لي�س �ضرور ًّيا اتّباع الن�صيحة التي
�سي�شاركك بها ،فهذا قرارك بالنهاية ،الأهم هو اال�ستماع ملا �سيقوله
بحر�ص لال�ستفادة منه.
 -3اخل �ي��ارات املختلفة :ع ��اد ًة ق��د تف ّكر يف اخل �ي��ارات املبا�شرة
للقرارات .لذا ،حاول التفكري يف جميع اخليارات ،وهنا ال ت�ضع قيودًا
مبدعا قدر الإمكان حتى تكون قاد ًرا على اخلروج
على التفكري ،بل كن ً
بقرارات �أكرث �إبداعية من القرارات التقليدية.
 -4تقييم جميع اخليارات :عندما تنتهي من التفكري يف اخليارات
املختلفة ،ميكنك بدء تقييم جميع االحتماالت ،ومعرفة الإيجابيات
وال�سلبيات اخلا�صة بها� .إذا كان القرار يرتبط باملنظمة ،فيجب
النظر �إليه مبا يتوافق مع �إمكانياتها ،من ناحية التكلفة والتخطيط
و�أهداف املنظمة.
 -5ا�ستبعاد اخلياراتً :
بدل من التفكري يف القرار املنا�سب ،ميكنك
البدء يف ا�ستبعاد اخليارات غري املنا�سبة لك ،حتى يظل لديك قائمة
نهائية ب�أن�سب اخليارات.
 -6تنفيذ القرار :يف النهاية ميكنك اختيار القرار املنا�سب لك .تذ ّكر
�أن كل خيار يحتوي على جمموعة من الإيجابيات وال�سلبيات ،بالتايل
يجب عدم الندم ب�ش�أن القرار ،بل حماولة االلتزام به قدر الإمكان،
مع و�ضع خطة منا�سبة للتنفيذ.
املوقف اخلام�س :لديك عمل كبري �أكرث من الوقت املتاح
كث ًريا ما نتعر�ض مل�شكلة �أنّ حجم العمل الذي لدينا �أكرث من الوقت
املتاح ،لذا تعد هذه من مواقف �إداري��ة وكيفية التعامل معها التي ال
نحب حدوثها معنا يف العمل .لكن جم��رد ا ّت�خ��اذك لقرار معاجلة
هذه امل�شكلة� ،ستبد�أ يف التفكري ب�ش�أن احللول املنا�سبة لذلكً .
مثل
الذهاب �إىل العمل مبك ًرا� ،أو �إلغاء مواعيد ال حاجة لك بالذهاب
�إليها ،واال�ستفادة من الوقت املتاح معك .من اخلطوات التي ميكنها
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متى تتخلى عن كل شيء
غير ضروري من مهام يمكن
تأجيلها؟

م�ساعدتك يف التعامل مع هذا املوقف:
ّ
 -1التخ ّلي عن كل ما ت�ستطيع :يجب التخلي عن كل �شيء غري �ضروري
يف الوقت احلايل� .أي مهام لي�ست ذات �أهمية ميكنك ت�أجيلها الآن.
 -2تع ّلم قول ال :غالب ًا قد يكون ال�سبب يف ال�ضغط هو ا�ضطرارنا
لقبول �أ�شياء تزيد عن قدرتنا .لذا� ،أنت بحاجة �إىل تع ّلم قول ال لكل
ما ميكنه �أن ي�ض ّيع وقتك �أو جمهودك� ،سيوفر لك هذا م�ساحة لإجناز
املهام املطلوبة منك بالفعل .و�سي�ساعدك على جت��اوز العديد من
مواقف �إدارية وكيفية التعامل معها يف حياتك ال فقط داخل العمل.
 -3تفوي�ض العمل :ملاذا عليك ت�أدية كل �شيء مبفردك؟ ميكنك تق�سيم
املهام التي لديك ،وحتديد �أيها ميكن تفوي�ضه للآخرين داخل العمل.
�سي�ساعدك هذا على املزيد من الرتكيز على املهام املطلوبة منك،
واال�ستفادة من الوقت يف �إجناز �أكرب عدد ممكن منها.
 -4التنظيم :التنظيم هو مفتاح جناحك يف �إدارة �ضغط املهام
الكثرية .قم بعمل قائمة باملهام ،طب ًقا لأهميتها واملوعد النهائي
لتنفيذها .ر ّكز على العمل املهم والعاجل يف املقام الأول ،ثم بقية
املهام تدريج ًيا.
 -5جدولة املهام :يف هذه الأوقات ف�أنت قد تقرر احل�ضور �إىل العمل
مبكر ًا� ،أو تغيري تنظيم اليوم املعتاد خالل الأيام القادمة .لذا ،حتى
تكون قادر ًا على اال�ستفادة من هذا الوقت حق ًا ،عليك جدولة املهام
املطلوبة منك ،واالل �ت��زام بهذا اجل��دول حتت �أي ظ��رف .وميكنك
و�ضع قاعدة لنف�سك �أ ّنك لن تعود �إىل املنزلّ � ،إل بانتهاء جميع املهام
املوجودة يف جدول اليوم� .سي�ساعدك هذا على املزيد من االلتزام،
وت�شجيع ذاتك على �إجناز املطلوب منك بد ًال من ت�ضييع الوقت يف
�أن�شطة ال فائدة منها .تذ ّكر �أثناء هذا �أ ّنك بحاجة �إىل احلفاظ على
�صحتك دائ ًما ،و�أنّ هذا الو�ضع يجب �أال يكون م�ستمرا طوال الوقت
يف العمل .لذا ،حاول �إجناز املطلوب ،مع عدم ال�سماح له بالتكرار
مرة �أخرى.
املوقف ال�ساد�س :ح�صلت على ترقية على زمالئك ال�سابقني
قد يكون هذا من املواقف ال�صعبة يف العمل نتيجة طبيعة العالقة بينك
وبني زمالئك� ،إذ بالن�سبة لهم قد ينظرون �إليك كزميلهم ال�سابق
يف الوظيفة ذات�ه��ا ،وبالتايل قد حت��دث م�شكلة نتيجة حماوالتهم
لال�ستفادة من ذلكً ،
مثل الرتاخي يف الأداء �أو عدم تقدمي �أف�ضل

ما لديهم .لذا ،من املهم �إدراك هذا الأمر من اللحظة الأوىل للعمل.
ال حتاول فر�ض �سيطرتك عليهم �أو تظهر ميلك �إىل املدير ً
مثل على
ح�سابهم .يف الوقت ذاته ّ
و�ضح من البداية �أنّ هناك قواعد هي التي
حتكم العمل ،وبالتايل ال بد للجميع �أن يلتزم بها ،و�أنّ الأمر ال يتوقف
عليك �أنت وحدك ،بل هو له عالقة بنظام العمل ً
كامل.
املوقف ال�سابع� :شعورك باالحرتاق الوظيفي
من املتوقع بالطبع ال�شعور يف �أي حلظة باالحرتاق الوظيفي ،وهذه من
املواقف ال�صعبة يف العمل ،ولذا نتعرف على كيفية �إدارة هذا املوقف
من مواقف �إدارية وكيفية التعامل معها �إذ ال ميكنك تنفيذ املطلوب
منك بكفاءة .ال يجب اال�ست�سالم لهذا املوقف ب�أي حال من الأحوال،
وال يجب جتاهله � ً
أي�ضا� .إذ النهاية �ستكون هي ترك العمل� ،سوا ًء
من ناحيتك نتيجة هذا ال�شعور� ،أو من ناحية املنظمة التي �ستجد
انهيا ًرا غري مربر يف العمل .ميكنك التعامل مع هذا املوقف من خالل
اخلطوات التالية:
 -1حتدث مع مديرك :ال بد من عدم جتاهل هذا الأمر �أبدً ا ،بل يجب
التحدث مع مديرك يف هذا ال�ش�أن ،من �أجل حماولة الو�صول �إىل
احلل املنا�سب لهذا الأمر .ا�شرح له امل�شكالت التي تعاين منها ،وكيف
ي�ؤثر ذلك على �أدائك ،من �أجل النقا�ش حول احلل املنا�سب للأمر.
� -2أخ��ذ �إج��ازة :كثري ًا ما حتدث املواقف ال�صعبة يف العمل نتيجة
اال�ستمرار لفرتات طويلة يف فعل ذلك .لذا ،من اجليد �أن تفكر ب�ش�أن
احل�صول على �إج��ازة ،وحماولة تغيري الأج��واء التي تعي�شهاً .
مثل
ال�سفر �إىل مكان لال�سرتخاء� ،أو التفكري يف �أن�شطة ميكنك فعلها
ل�شحن طاقتك.
 -3تغيري �أجواء العمل :ميكنك التفكري ب�ش�أن تغيري �أجواء العملً .
مثل

جتربة العمل من املنزل لفرتة من الوقت� ،أو حتى تغيري مكانك يف
مكتب ال�شركة ،والذهاب �إىل مكان �أكرث هدوء ًا بالن�سبة لك ،ال يحتوي
على عدد كبري من الأفراد.
 -4تعلم �إدارة الوقت بطريقة �أف�ضل :من �أهم �أ�سباب املواقف ال�صعبة
املتعلقة بال�ضغط يف العمل ،هي عدم القدرة على تنظيم و�إدارة الوقت
بالطريقة املنا�سبة ،فتكون النتيجة النهائية هي ال�شعور بال�ضغط .لذا،
من املهم التفكري ب�ش�أن حت�سني طريقة �إدارتك للوقت وتنظيمك له.
 -5التقليل من فرتة العمل :قد ال يكون هذا ًّ
متاحا با�ستمرار ،لكن
حل ً
ال بد من التفكري به ،وهو احل�صول على �إجازات �أكرث من املعتادً ،
بدل
من اال�ستمرار يف العمل طوال الوقت� .ستح�صل على فر�صة لتهدئة
�أع�صابك بعيدً ا عن املواقف ال�صعبة وال�ضغوطات املتتالية يف العمل.
 -6ممار�سة �أن�شطة �أخ ��رى :يجب احل��ر���ص على ممار�سة بع�ض
الأن�شطة الأخ��رى� ،سواء الأن�شطة التي ت�ساعدك على التخل�ص من
التوتر وال�ضغط ،مثل اال�سرتخاء� .أو �أن�شطة الرتفيه كاللعب �أو اخلروج
مع الأ�صدقاء �أو غريه ،والعمل على حت�سني التوا�صل االجتماعي مع
الآخرين.
 -7حت�سني منط احلياة :ميكن �أن ي�ؤدي حت�سني منط احلياة مل�ساعدتك
على تقليل ال�شعور باالحرتاق الوظيفيً .
مثل النوم يف مواعيد حمددة
ولفرتات جيدة ،احل�صول على راح��ات جيدة بني املهام املختلفة،
االعتياد على تناول الطعام وال�شراب ال�صحي ،ممار�سة التمرينات
الريا�ضية مل�ساعدتك على حت�سني جودة حياتك.
يف النهاية �إذا �شعرت �أ ّنه برغم التعديالت مل ت�صل �إىل ما تريده حق ًا.
يف هذه احلالة ميكنك التفكري يف ترك الوظيفة واالنتقال �إىل وظيفة
�أخرى.
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باستخـــدام تقنيـــات الذكـــــاء
االصطنـــاعــي

الوجه والوجه اآلخر
للـــــــــ «»DeepFake
فــــي عــــالــم اإلدارة
والمـــال واألعمــــــال
إعداد /د.أحمد زكريا أحمد

"الديب فيك" �أو ما ُيعرف بالتزييف العميق عبارة عن تقنية
فاقت �أ�ضرارها كل التوقعات وتطارد لعناتها امل�شاهري ،وال �سيما
يف جمال الفيديوهات املزيفة ،وهو الوجه ال�سلبي املُظلم لهذه
التقنية .فمن �أبرز �ضحاياها الرئي�سان الأمريكيان "باراك �أوباما"
و"دونالد ترامب" ،بالإ�ضافة �إىل العديد ،مثل "مارك زوكربرج"،
و"نان�سي بيلو�سي" ،كذلك مت ا�ستخدامها يف ا�ستدعاء بع�ض
امل�شاهري من املوتى ،مثل "�سالفادور دايل" الر�سام الإ�سباين البارز
و�أحد �أعالم الفن ال�سريايل .وبالطبع مل يكن عامل الإدارة واملال
والأعمال مبن�أى عن مرمى نريان "الديب فيك" ،لكن ب�أنواع و�أ�شكال
متعددة ،فبالإ�ضافة �إىل الفيديوهات املزيفة ،هناك الأ�صوات
املزيفة التي يعتمد عليها القرا�صنة يف هجماتهم الإلكرتونية
على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات واالحتيال على رجال �أعمال ،وقطاع
ال ُي�ستهان به من العمالء� .إال �أن ممار�سات "الديب فيك" يف هذا
العامل مل تكن كلها ً
وبال عليهم ،بل كانت يف كثري من الأحيان متثل
ا�ستثما ًرا جمز ًيا ،وهو الوجه الآخر الإيجابي وامل�شرق ،يف هذا
التقرير ن�سلط ال�ضوء على هذين الوجهني للـ"ديب فيك" يف
عامل املال والأعمال والإدارة.
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تطبيقاته أشهرها  Zaoالصيني
و 5شركات برعت في تطوير
«الديب فيك»

�أنواع وتطبيقات

ن�ستهل احلديث عن الـ"ديب فيك" من خ�لال تعريف "�شرياديب
با�سوماليك" الكاتب يف جمال التقنية عرب موقع ""spiceworks
ب�أنه �شكل من التزييف عرب �أ�شكال الو�سائط املدعومة بالذكاء
�شخ�صا يقول �شي ًئا مل يقله� ،أو يظهر
اال�صطناعي والتي ت�صور
ً
بطريقة خمتلفة عما هو عليه� ،أو يبتعد عن الواقع بطريقة ما؛ بغر�ض
خداع جمهور الو�سائط الإعالمية �أو النظام التقني .وب�صفة عامة
ميكن �أن يتخذ الـ"ديب فيك" عدة �أنواع و�أ�شكال ،مثل التزييف العميق
للن�صو�ص املكتوبة ،والفيديوهات ،واملحتوى ال�صوتي ،وعلى مواقع
التوا�صل االجتماعي ،وب�شكل حي �أو مبا�شر .ويبدو من ذلك �أن هذه
التقنية لي�ست كما يعتقد الكثري �أنها خا�صة بتزييف فيديوهات فقط
�أو رمبا على �أق�صى تقدير ت�شمل فيديوهات و�صوت ،بل �إنها تقنية
خطرية و�شاملة.
رواج��ا كب ًريا؛ مما ترتب عليه وج��ود الكثري
وقد القت تلك التقنية ً
من التطبيقات التي ُت ِّكن م�ستخدميها من �إتقان الـ"ديب فيك"،
والتي من �أ�شهرها تطبيق  Zaoال�صيني ،بالإ�ضافة �إىل عدد من
التطبيقات ،والتي من بينهاDeepFakes Web، Machine :
 ،Tube، DeepfaceLabوغريها.

�إدارة ال�سمعة

وفيما يتعلق باملجال الإداري وع��امل امل��ال والأع �م��ال ،ف ��إن تقنية
ومم��ار� �س��ات "ال��دي��ب فيك" رمب��ا ت�صيب ال���ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات
وامل�شاهري من �أ�صحاب امل�صلحة ورجال الأعمال مبخاطر و�أ�ضرار
كبرية ،تتعلق بال�سمعة ،وتداعيات ذلك فيما يخ�ص تناف�سيتها وت�سويق
منتجاتها .لذلك ف�إن انتباه هذه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ورجال الأعمال
يجب �أن يرتكز على كيفية �إدارة ال�سمعة ب�صفة عامة ،وال�سمعة
التنظيمية �أو امل�ؤ�س�سية ب�صفة خا�صة ،وهو الأمر الذي يقع على عاتق
فرق االت�صاالت امل�ؤ�س�سية والعالقات العامة ،ويبدو �أنهم يواجهون
�صعوبة بالغة.
وه� � � � ��و م� � � ��ا ي� � �ف� � ��� � �س � ��ره م� ��وق� ��ع
ubermetricstechnologies.

،،

«الديب فيك» مفيد للشركات
والمعلنين ورجال المال وريادة
األعمال و 3نصائح للمتضررين

 comيف تقرير له يتناول مو�ضوع "ال�سمعة امل�ؤ�س�سية :ماذا يجب
�أن نفعل يف مواجهة الديب فيك"تقنية " ب��أن هذه التقنية ال تزال
جديدة ن�سب ًيا ،لذلك ال توجد الكثري من اال�سرتاتيجيات والتكتيكات
التي مت جتربتها واختبار فعالياتها يف جمال االت�صاالت والعالقات
العامة ،التي قد يقع عمالئها�-سواء كانوا �شركات �أم �أفراد�-ضحايا
ملمار�سات وخماطر هذه التقنية .وبالرغم من عدم وجود �أي طرق
ملمو�سة حلماية �شركة �أو فرد من ممار�سات وخماطر "الديب فيك"،
�إال �أن املوقع-على حد تعبريه-ي�أمل يف ظهور حلول وط��رق مبتكرة
وفعالة ملكافحة هذا النوع من التزييف ،والتي-كما يلفت املوقع نف�سه-
قد ت�أتي من �شركة  Truepicمتمثلة يف �شهادة م�صادقة ال�صور
والفيديو ،والتي جمعت م��ؤخ� ًرا  8مليون دوالر �أمريكي؛ من �أجل
مواجهة التحدي املتمثل يف ك�شف "الديب فيك" .فعندما ي�ستخدم
املت�صلون ميزة كامريا  Truepicاللتقاط ال�صور ،تتم �إ�ضافة عنوان
 URLللعالمة املائية ي�ؤدي �إىل ن�سخة من ال�صورة التي يحفظها.
وبهذه الطريقة ميكن للجمهور مقارنة العنا�صر املرئية ،والت�أكد من
�أنهم ي�شاهدون ن�سخة �أ�صلية مل يتم تزييفها �أو التالعب فيها .على
�سبيل املثال ،ي�ستخدم جممع الأخبار االجتماعية وموقع املناق�شات
 Redditتقنية  Truepicيف البث املبا�شر بعنوان" :ا�س�ألني �أي
�شيء" �أ�سئلة و�أجوبة مع امل�شاهري".

رب �ضارة نافعة

وع �ل��ى ال�ن�ق�ي����ض مم ��ا � �س �ب��ق ،ي �ط��رح "راج ���ش ��روف"-ع�ب�ر م��وق��ع
-Medium.comت�سا� ًؤل مه ًما وهو :هل الـ"ديب فيك" مفيدة
لعامل املال والأعمال؟ وهو ما يجيب عليه مبا�شرة ،حيث ي�شري �إىل
�أن كافة �أنواع الو�سائط التي يتم انتاجها وابتكارها بتوظيف �آليات
الذكاء اال�صطناعي ت�ساعد رواد الأعمال غري املتخ�ص�صني يف التقنية
وال�شركات ال�صغرية وف��رق الت�سويق املختلفة يف جم��ال الت�صميم
والبيع ،ب�شكل فعال.
ويرى "�شروف" �أنه عندما ننظر عن كثب �إىل هذا التطبيق اخلطري
للذكاء اال�صطناعي� ،سرنى �أن تقنية  deepfakeتفيد ال�شركات
وامل�سوقني ورجال الأعمال وعامل ريادة الأعمال بطريقتني مهمتني،
وهما:
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التصيد اإللكتروني والقرصنة
الرقمية أبرز أضراره و 3نصائح
أخالقية للشركات

 -1ي�ؤدي �إن�شاء �صور با�ستخدام تقنية الـ"ديب فيك" �إىل خف�ض تكلفة
الت�سويق والإعالن لل�شركات ،وخا�صة ال�شركات ال�صغرية� .إذ ميكن
ل�شركة �صغرية ت�ضم � 3أ�شخا�ص �إن�شاء مئات ال�صور الواقعية للغاية
واخلالية من حقوق امللكية للأ�شخا�ص بنقرة زر واحدة ال�ستخدامها يف
احلمالت الت�سويقية-وعلى �سبيل املثال-تبيع �شركة Generated
 Photosا�شرتاكات مي�سورة التكلفة ل�صور واقعية مزيفة لأ�شخا�ص
غري موجودين بالفعل ،بد ًءا من  20دوال ًرا �شهر ًيا تقري ًبا .كما ميكن
للم�سوقني �إن�شاء �صور خم�ص�صة (مالمح الوجه ،وامل�شاعر) دون
احلاجة �إىل مهارات تقنية �أو حترير ال�صور.
 -2تتيح تقنية الـ"ديب فيك" �إن�شاء حمتوى �أ�سرع و�أ�سهل .ميكن
لل�شركات ال�صغرية ذات الفرق وامليزانيات املحدودة �أن تتناف�س ب�شكل
�أكرث فاعلية مع ال�شركات الكبرية.

2018م بر�أ�س مال  2مليون دوالر ،وقد برعت يف التقنيات ال�صوتية
للـ"ديب فيك" ،و�أ�صبح لها من�صة رقمية م�شهورة.

� 5شركات مهيمنة

ويف �ضوء اجلدل حول تقنيات الـ"ديب فيك"؛ �أ�صبح هناك اجتاهان
لل�شركات يف عامل امل��ال والأع�م��ال ،لكنهما يف نهاية املطاف يدران
الأم��وال والأرب��اح وزي��ادة حركة التوظيف وتوظيف التقنية �سواء يف
�إتاحتها �أو منعها ،وهما كالتايل:
االجت� � ��اه الأول-وه� � � ��و م ��ا ت �ت �ن��اول��ه "دان � ��ا ه��ان �� �س��ن" ع�ب�ر م��وق��ع"-"Moneyincخا�ص ب�إن�شاء وهيمنة �شركات عاملية وكربى
متخ�ص�صة يف تقنية الـ"ديب فيك" ،والذي ت�سيطر عليه � 5شركات،
برعت يف تطوير تكنيكات الذكاء اال�صطناعي ،وبخا�صة "تعلم الآلة"
باالعتماد على الـ"مودلز" من الب�شر ،وق��د ب��رز ه��ذا االجت��اه منذ
العام 2018م ،والذي �شهد وال يزال ي�شهد تطوي ًرا م�ستم ًرا يف هذه
التكنيكات مبا ي�سهم يف الو�صول �إىل �أعلى معدالت اجلودة والإتقان
اخلا�ص بالـ"ديب فيك" ،وهذه ال�شركات هي:
• �شركة � :Topaz labsإحدى �شركات الربجميات التي �أن�ش�أها
"�إريك" و"�ألربت ياجن" (الأب واالبن) ،وتقوم بتطوير �أدوات حترير
ال�صور والفيديو يف  Adobe After Effectsباالعتماد على تعلم
الآلة والذكاء اال�صطناعي ،واملنتج الأكرث مبي ًعا لهذه ال�شركة يف هذا
املجال هو .Gigapixel AI

•
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«البلوكتشين» وتعلم اآللة
لمكافحة «الديب فيك»

�شركة � :Modulateأ�س�سها "كارتر هوفمان" و�أ�صدقاءه عام
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• �شركة  :Respeecherتخ�ص�صت يف جمال ا�ستن�ساخ الأ�صوات
التي تتميز بالفروق العاطفية واجل��ودة العالية ،وهي يف ذلك ت�شبه
�سابقتها ،لكنها تختلف عنها يف توجهها نحو �صناعات الر�سوم
املتحركة والأفالم.

• ��ش��رك��ة  :Rephrase.aiت�أ�س�ست ع ��ام 2018م يف الهند،
وتخ�ص�صت من خالل برناجمها  Rephraseيف جمال مقاطع
الفيديو وربطها بتحليل �إمياءات الوجوه وتعبرياتها وحركاتها بوا�سطة
�آليات الذكاء اال�صطناعي ،يف جمال الت�سويق واملبيعات ،وتعتمد عليه
العديد من �شركات ال�سيارات وامل�ؤ�س�سات املالية والعقارات.

• �شركة  :D-IDت�أ�س�ست عام 2017م متخ�ص�صة يف تطوير احللول
التي حتمي من التعرف على الوجوه؛ ل�ضمان خ�صو�صية امل�ستخدمني.

خ�سائر وت�صيد وهجمات �إلكرتونية

االجت � ��اه ال�ث��اين-ي�ت���ض��ح مم��ا ط��رح��ه "�أن ��وب ��ام ��ا �أ ".ع�بر موقع-ManageEngine.comب�ش�أن م��ا ت�سببه تقنية الـ"ديب
فيك" يف حدوث هجمات �إلكرتونية ،بالرغم من �أن هذه التقنية بد�أت
كمحاوالت لإن�شاء مقاطع فيديو �أو �صور مزيفة� ،إال �أنها تُ�ستخدم الآن
لتقليد وا�ستن�ساخ الر�سائل ال�صوتية � ً
أي�ضا؛ وهو ما ي�ساعد جمرمي
الإنرتنت يف االعتماد عليها لتنفيذ هجمات الهند�سة االجتماعية مثل:

• الت�صيد االحتيايل :يعتمد الت�صيد �أو الت�صيد ال�صوتي كل ًيا على
�إقناع ال�ضحية بتنفيذ �إجراء معني من خالل مكاملة هاتفية مزيفة؛
مما قد ي�ؤدي يف النهاية �إىل نتيجة �ضارة �أو حدوث نوع من القر�صنة
الإلكرتونية .فبا�ستخدام تلك التقنية ميكن للمخادعني ،على �سبيل
املثال� ،إن�شاء ن�سخ متماثلة �شبه مثالية من الأ��ص��وات التي تنتمي
�إىل �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني يف ال�شركة ،وا�ستخدامها لإقناع
املوظفني بخرق بيانات اعتماد ت�سجيل الدخول �أو تنفيذ جمموعة من
الإج��راءات التي ميكن �أن ت��ؤدي �إىل حادث اخ�تراق �أمني �إلكرتوين
لل�شركة.

• اخرتاق �إلكرتوين عرب الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بالعمل :على غرار

،،

إدارة السمعة وجهود فرق
االتصاالت المؤسسية هي فرس
الرهان لمواجهة األضرار

على ا�ستخدام هذه التقنية يف مكافحة الـ"ديب فيك" ،باالعتماد
على ما يعرف بالعقود الذكية التي متنح �أفرادًا حمدودين �إمكانيات
الو�صول املقيد للفيديوهات كما هي (الأ�صلية) ،بحيث يجب على �أي
م�ستخدم يريد تنزيل الفيديو التفاعل مع مثل هذه العقود؛ مما مينع
�إن�شاء مقاطع فيديو مزيفة.

الت�صيد ،ميكن للقرا�صنة تنفيذ هجمات �إلكرتونية من خالل الربيد
الإل�ك�تروين ،بحيث يقرتن ذلك بات�صاالت هاتفية مقنعة ت�ستخدم
تقنية الـ"ديب فيك" من خالل �صوت مزيف؛ مما قد يت�سبب يف �إقناع
بع�ضهم ووقوعهم �ضحايا االحتيال الإلكرتوين.
الذكاء اال�صطناعي و"البلوكت�شني"
ولأن ال�شيء بال�شيء يذكر ف�إن "�أنوباما" ي�سلط ال�ضوء على احللول
املتاحة ملواجهة �أخطار وخ�سائر و�أ�ضرار تقنيات الـ"ديب فيك" ،وال
�سيما يف جمال املال والأعمال والإدارة ،وهو الأمر الذي يتمثل يف حلني
مهمني ،كالآتي:

وختاما ،نتطرق �إىل ال ُبعد الأخالقي ملمار�سات "الديب فيك" بالن�سبة
ً
لل�شركات ،حيث ُي�برز موقع  pwcاق�تراح اخلبري الإجنليزي يف
�أخالقيات البيانات والثقة الرقمية � ،Arnav Joshiأن��ه خالل
الوقت احلايل يجب �أن ت�ضع ال�شركات يف اعتبارها املبادئ �أو القواعد
الثالثة التالية:
�صحيحا،
� -1إذا ك��ان هناك �شيء يبدو جيدً ا (�أو �سي ًئا) ليكون
ً
فمن املحتمل �أن يكون كذلك .فيجب توخي احلذر واالجتهاد ،وعدم
االن�سياق ب�سرعة �إىل ت�صديق الأ�شياء يف ظاهرها ،خا�صة عندما
تكون مثرية للجدل �أو م�شبوهة .كذلك تو�سيع نطاق التحقق من
احلقائق لي�شمل الفيديو.
 -2اال�ستثمار يف تقنية الأ�صالة ملحتوى الفيديو اخلا�ص بك .على
�سبيل املثال� ،أختام الثقة و�إدارة احلقوق الرقمية وت�شفري الفيديو
والتحقق امل�ستند �إىل "البلوك ت�شني" وامل�صادقة الثنائية.
 -3االعتماد على قنوات االت�صال الر�سمية؛ للو�صول �إىل املحتوى
ون�شره ،والبحث عن مواقع الويب الر�سمية وقنوات "اليوتيوب" التي
مت التحقق منها وعرب "تويرت" .مع الأخذ يف االعتبار �أنه من املمكن
اخرتاقها؛ لذا-وبغ�ض النظر-ال بد من الو�ضع يف االعتبار القاعدة
رقم واحد.

• الذكاء اال�صطناعي/تعلم الآلة كخط الدفاع الأول :تقرتح خبرية
البيانات الأ�سا�سية "�إيلني يل" االعتماد على نظام قائم على الذكاء
اال�صطناعي م�شابه للنظام امل�ستخدم مبوقع "اليوتيوب" الذي يفح�ص
ال�صوت ويحوله �إىل ن�ص ،ثم يحلل الن�ص للكلمات الرئي�سية .وهو
ما ي�سهم يف االعتماد على هذه الطريقة ملقارنة حمتوى الفيديو الذي
مت تزييفه بنظريه الأ�صلي؛ بحيث يتم اكت�شاف احلاالت امل�شتبه يف
تزييفها ،ومن ثم الإبالغ عنها
• تقنية الـ"بلوكت�شني" (�سل�سلة الكتل) :هناك درا�سة حديثة تركز

ن�صائح مهمة لل�شركات
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يف �أمريكا ت�شـري الإح�صائيات �إىل �أن  %10من ال�شعـب ميلك  %90من ثروات البالد� .أما على
م�ستوى العامل فتبلغ الن�سبة حدا خميفا حيث ميلك  %1من الأغنياء  %99من جممل ثروات
العامل!
�أ�صحاب الن�سب ال�صغرية لي�سوا "الطبقة الفا�سدة" كما يخطر على بال معظمنا ،بل هم
الع�صاميون الذين يبنون امل�شاريع وي�ؤ�س�سون ال�شركات ويوجدون الوظائف ..هم "رواد
الأعمال" الذين يجمعون املال ويح�صدون الرثوات ويوظفون خريجي اجلامعات.
فكر ب�أي �شركة كبرية وناجحة ،جتد خلفها �شخ�صا م�ستقال �أ�س�س عمله بنف�سه ،مثـل �سليمان
الراجحي ،هرني فورد ،كارلو�س �سليم ،وبيل جيت�س ،ووظف بالتايل �آالف "اخلريجـني" الذين
تربوا على فكرة البحث عن وظيفة يوفرها �شخ�ص �آخر.
الفرق بني املوظفـني ،ورواد الأعمال� ،أن الفئة الأوىل جاهلة بفنون اال�ستثمار وال تعرف غري
البحث عن "وظيفة" ،يف حني تعرف الفئة الثانية كيف جتمع املال وتوظـف "غريها" جلمع
مزيد منه.
ال �أح��اول �إقناعك باال�ستقالة من وظيفتك ،بل �إخبارك فقط مل��اذا ال ي�صبح البع�ض ثريا
رغم �شهادته الكبرية ومهنته الرائعة" .احلقيقة التي ال تتعلمها يف املدر�سة" هي �أن الأنظمة
التعليمية تخرج موظفني متعلمني حتتاج �إليهم �سوق العمل ،ولي�س رواد �أعمال وم�ستثمرون
ي�ستقلون ب�أعمالهم ،وي�ؤ�س�سون م�شاريعهم ،ويبنون ثرواتهم اخلا�صة� .إن كان يف عمرك مت�سعا
من الوقت ،حدد ب�سرعة هـل �ستكون �ضمن الـ %1الذين يوجدون الوظائف� ،أم الـ %99الذين
يبحثون عمن يوظفهم؟
م�شكلة الـ %99من النا�س �أنهم يفكرون كثريا يف املال ،لكنهم ال يعرفون كـيف يجمعونه فعال.
جمع املال و�صنع الرثوة لي�س تخ�ص�صهم �أو هدفهم الأول" ،كما هو مثال لدى امل�ستثمرين
ورجال الأعمال".
الرثاء من �أحالم اليقظة التي ي�شرتك فيها جميع النا�س ،لكن "اال�ستثمار و�صنع الرثوة" واقع
خمتلف ومهارة ا�ستثنائية ال يجيدها معظم النا�س .ال �ألومك �إن كنت موظفا ،لكنني �أخربك
مقدما ب�أن الوظيفة حتب�سك داخل "�أحالم اليقظة" ،ومن اخلط�أ االعتماد عليها حتى �سن
التقاعد دون �إيجاد م�صادر مالية رديفة.
ـ يقول جاك ما "�أغنى رجل يف ال�صني" :الوظيفة قد حتميك من الفقر ،لكنها ال جتعلك ثريا.
مل �أر يف حياتي موظفا ثريا �إال وكان موظفا فا�سدا...
ـ ويقول الفقري �إىل اهلل "كاتب هذا املقال"� :ألي�س غريبا �أننا نعلم �أطفالنا كيف كان العرب
يتحدثون يف اجلاهلية ،ونتجاهل عي�شهم يف جاهلية ا�ستثمارية تعـيقهم عن جمع املال وت�أ�سي�س
�أعمالهم اخلا�صة؟!
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