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المسار الضيق لليورو
إيهاب علي النواب

ن�رش الأ�ستاذ يف علم االقت�صاد يف جامعة كاليفورونيا
وامل�ست�شار يف �ص��ندوق النقد الدويل (باري اي�شنكرين)
مقا ًال حول الو�ضع املايل واجتاه ال�سيا�سة املالية داخل
منطقة اليورو ،مو�ض��ح ًا ما ميكن �أن تكون عليه ال�صورة
امل�ستقبلية لليورو يف ظل املتغريات ال�سيا�سية اجلديدة.
اذ ي��رى �أن م��ع انت�ص��ار اميانوي��ل ماك��رون يف
االنتخابات الرئا�س��ية الفرن�س��ية ،ويف ظل احتاد اجنيال
مريكل الدميقراطي امل�سيحي الذي يحظى با�ستطالعات
مريح��ة لل��ر�أي قبل االنتخاب��ات العام��ة يف املانيا يف
 24ايلول � /سبتمرب ،فقد فتحت نافذة ال�صالح منطقة
الي��ورو .ولكن هل ميك��ن �أن يتفق اجلانب��ان على كيفية
�إ�ص�لاح اخللل املعيب؟ .اال ان اجلانبني مازاال ينق�سمان

ب�ش��دة ،وي��صر ماكرون ،وه��و تقليدي فرن�س��ي ،على �أن
االحت��اد النقدى يعاين من القليل من املركزية ،ويرى ان
منطق��ة اليورو حتتاج اىل وزير مالية خا�ص بها وكذلك
برملان خا�ص ،كما حتتاج �إىل ميزانية مبئات املليارات
من اليورو لدعم امل�ش��اريع اال�ستثمارية وزيادة الإنفاق
يف البل��دان التي تعاين من بطال��ة مرتفعة ،ومن ناحية
�أخ��رى ،ت��رى م�يركل �أن م�ش��كلة االحت��اد النق��دي ه��ي
م�ش��كلة مركزي��ة مركزية ،م��ع م�س���ؤولية وطنية متدنية
جداً ،وهي ت�شعر بالقلق من �أن امليزانية الكبرية ملنطقة
الي��ورو لن تنفق مب�س���ؤولية ،يف ح�ين ال تعار�ض وجود
وزي��ر مالي��ة يف منطقة اليورو ،اال �أنها ال تت�ص��ور كيف
هناك �أن م�س���ؤول ميتلك �صالحيات وا�سعة .ولكن هناك
م�ساراً و�أن كان �ضيق ًا �إىل الأمام ينبغي �أن يكون مقبوال
ل��كال اجلانبني ،ويبد�أ ب�إكمال االحت��اد امل�رصيف ،ولدى

�أوروبا الآن م�رشف واح��د يف البنك املركزي الأوروبي،
ولكنه��ا تفتق��ر �إىل نظام ت�أمني الودائع امل�ش�ترك ،الذي
يعار�ض��ه امل�س���ؤولون الأمل��ان على �أ�س��ا�س �أن��ه مل يكن
هناك تخفي���ض كاف يف املخاطر يف النظام امل�رصيف
الأوروب��ي ،وبعبارة �أخ��رى ،ف�إنها ت�ش��عر بالقلق من �أن
الر�سوم املفرو�ضة على البنوك الأملانية �سوف ت�ستخدم
ل�س��داد املودع�ين يف بل��دان �أخ��رى ،ويكم��ن احل��ل يف
تر�ص��يد امل�ص��ارف من خالل التطبي��ق الدقيق ملعايري
ر�أ���س امل��ال الت��ي تتطلبها اتفاقي��ة ب��ازل  3واحلد من
احلي��ازات املرك��زة من ال�س��ندات احلكومي��ة ،واملفارقة
هن��ا هي �أن املنظمني الأوروبي�ين ،مبن فيهم املنظمني
الأمل��ان ،كان��وا يدافع��ون يف الواق��ع ع��ن تطبي��ق تل��ك
اللوائح يف املفاو�ضات مع الواليات املتحدة .وبقيامهم
بذل��ك ،كان��وا يجادلون �ض��د م�ص��احلهم الف�ض��لى .بعد

سوق العراق
لألوراق المالية

اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية

ملخص
المؤشر العام

575.84
1.93

التغير
نسبة التغير
القيمة المتداولة
األسهم المتداولة
عدد الصفـقات
الشركات المتداولة
أسهم ارتفعت
أسهم انخفضت
األسهم الثابتة

ذلك ،حتتاج �أوروبا �إىل حتويل �آلية اال�ستقرار الأوروبية
(�ص��ندوق الإنقاذ الأويل)� ،إىل �ص��ندوق النقد الأوروبي
 ،وميك��ن زي��ادة مواردها بزيادة ا�ش�تراكات ر�أ�س املال
احلكومي��ة وتو�س��يع قدرته��ا عل��ى االقرتا���ض ،وميك��ن
تب�سيط عملية �صنع القرار باالنتقال من قاعدة الإجماع
احلالي��ة �إىل ت�ص��ويت الأغلبية امل�ؤهل��ة ،ومن ثم ،ميكن
ل�ص��ندوق النق��د االوروبي �أن يحل حم��ل البنك املركزي
االوروب��ي واملفو�ض��ية االوروبية يف التفاو�ض ب�ش���أن
��شروط متوي��ل الربام��ج م��ع احلكوم��ات ،ول��ن يتوقف
الق��رار النهائ��ي ح��ول م��ا اذا كان �س��يتم متدي��د قر�ض
ط��ارىء اىل ر�ؤ�س��اء ال��دول فى املحادث��ات التى جترى
ط��وال اللي��ل ،وبد ًال من ذلك� ،س��يتوىل جمل�س يتكون من
ممثل��ي منطقة الي��ورو ،مبن فيهم ممثل��ون عن املجتمع
املدين ،ير�ش��حهم املجل���س الأوروبي وي�ؤك��ده الربملان

الأوروب��ي ،مم��ا يعط��ي العملي��ة �رشعي��ة تفتق��ر �إليه��ا
حالي��ا .ولكن �أملانيا لن تواف��ق �إال �إذا ر�أت خطوات حتد
م��ن احتم��ال التدخ��ل املكلف ،وه��ذا ينقلنا �إىل م�س���ألة
ال�سيا�س��ة املالي��ة املحرجة ،اال �أنه ح��ان الوقت للتخلي
عن اخليال ب�أن امل�ص��در النهائي لالن�ض��باط املايل هو
جمموع��ة من قواعد االحت��اد الأوروبي ال�ص��ارمة ،اذ ال
تزال ال�رضائب والإنفاق العام تدخل �ضمن ال�صالحيات
الوطني��ة احل�سا�س��ة ،مما يجع��ل الرقاب��ة اخلارجية غري
فعال��ة� ،إن تكلي��ف املفو�ض��ية الأوروبي��ة يف بروك�س��ل
بوع��ود ،ال حمال��ة ،بعدم االن�ض��باط بل رد فعل �ش��عبي
خط�ير .والبدي��ل هو الع��ودة بال�س��يطرة على ال�سيا�س��ة
املالي��ة للحكومات الوطنية ،والتخل��ي عن التظاهر ب�أن
ال�سيا�س��ة ميكن �أن تنظم فقط بقواعد االحتاد الأوروبي،
وميكن للحكوم��ات بعد ذلك �أن تتخذ قراراتها بنف�س��ها؛

�إذا اتخذوا قرارات �س��يئة� ،س��يتعني عليه��م �إعادة هيكلة
ديونهم ،كم��ا ميكن اعتماد �آلية �أوروبي��ة لإعادة هيكلة
الديون �أن ي�س��اعد على تفادي �أ�س��و�أ تداعيات .ولن تعود
�أي��ة عواقب �ض��ارة �إىل البلدان الأخرى ،لأن م�ص��ارفها
ل��ن حتتف��ظ برتكيزات من ال�س��ندات احلكومي��ة ،وهم لن
يفل�س��وا �ص��ندوق النق��د االوروبي ،الذي ل��ن يكون قادر
على االقرا�ض �إال يف حاالت ال�سيولة ،ولي�س ال ُع�رس.
هذه الأفكار �سوف تكون مرعبة الحتاد اليورو .اال �أن ما
ي�س��هل الأمر هو عرب تقدمي �صندوق جتريبي للت�أمني �ضد
البطالة ي�صل �إىل  1٪من الناجت املحلي االجمايل ملنطقة
اليورو ،الذي �سيكون م�ش��ابها للرتتيبات الأمريكية التي
تقدم مبوجبها احلكومة االحتادية متويال جزئيا لت�أمني
البطالة التي تديرها الدولة ،و�س��وف يعطي وزير املالية
يف منطقة اليورو امل�س�ؤولية للقيام بذلك.
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كمية
سومر ()BSUC

0.90

تمور ()IIDP

1.24

بغداد ()BBOB

0.63

خليج ()BGUC

0.35

بلبنك ()BBAY

0.30

191,762,822.00

متابعة

تعد �إدارة املوارد الب�رشية املحرك الفعال لتطوير
امل�ؤ�س�سات االقت�ص��ادية والتجارية ،فهي جمموع
الأن�ش��طة التي ت�س��عى �إىل جلب وتوظي��ف وتنمية
و�إبق��اء العن��صر الب��شري يف ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات،
وتخ���ص ح��ركات التوظيف والتدري��ب والتخطيط
والتقييم.
وق��د �س��جلت �إدارة امل��وارد الب�رشية قف��زة نوعية
مع بداية القرن احلايل ،وانتقلت من �إدارة �ش���ؤون
العامل�ين �إىل تنمي��ة الر�أ�س��مال الب��شري ،حي��ث
�أ�ص��بحت امل��وارد الب�رشي��ة ثروة منقطع��ة النظري
حتق��ق للم�ؤ�س�س��ة ديناميكيته��ا ،وترتق��ي بها يف
امل�س��تقبل باعتبارها �إحدى املميزات التناف�س��ية
التي ت�ستوجب التثمني واال�ستثمار.
وعلى هذا الأ�س��ا�س ،جن��د �أن للعامل التكنولوجي
دوراً كب�يراً يف هذه التغيريات ،مم��ا �أفرز حتوالت
وا�س��عة يف م�س���ؤوليات مدي��ر امل��وارد الب�رشي��ة،
ال��ذي �أ�ص��بح خب�يراً يف الأم��ور الإداري��ة ،مطلع ًا
على قوانني ال�شغل ،له قدرة على التحليل النف�سي،
و�ص��احب ر�ؤي��ة ا�س�تراتيجية ،يحف��ز
وخمطط�� ًا
َ
املوظف�ين وكذل��ك ي�س�� ّوق ل�ص��ورة امل�ؤ�س�س��ة يف
اخلارج.
واالدارة الكرتوني��ة ه��ي منظوم��ة الكرتوني��ة
متكامل��ة تهدف �إىل حتويل العمل الإداري العادي
م��ن �إدارة يدوي��ة �إىل �إدارة با�س��تخدام احلا�س��وب
وذل��ك باالعتم��اد عل��ى نظ��م معلوماتي��ة قوي��ة

ت�س��اعد يف اتخ��اذ الق��رار الإداري ب�أ��سرع وق��ت
وب�أق��ل التكالي��ف ،الإدارة االلكرتوني��ة ميك��ن �أن
ت�ش��مل كال م��ن االت�ص��االت الداخلي��ة واخلارجية
لأي منظمة ،والهدف من ذلك هو �إدخال ال�شفافية
الكاملة وامل�س��اءلة مما ي�ؤدي �إىل حت�س�ين الإدارة
االلكرتوني��ة داخ��ل �أي منظمة ،فف��ي �أملانيا ،هذه
املب��ادرة ت�س��تهدف ب�ص��ورة خا�ص��ة املنظم��ات
احلكومي��ة ،وهن��اك عملي��ات مماثل��ة يج��ري
تطويرها يف العديد من ال�رشكات الأمريكية.
تنفي��ذ �أي ح��ل لإدارة الكرتوني��ة ينبغ��ي �أن يلبي
احتياج��ات العم�لاء مبركزي��ة �أك�بر م��ن منظمة
مركزي��ة ،وينبغ��ي �إزال��ة االعتم��اد عل��ى �أف��راد
معينني ،ويتطلب �إدخال نظم ال�ش��فافية يف العمل،
وم��ن �أمثل��ة الإدارة االلكرتونية اجل��داول الزمنية
عل��ى الإنرتن��ت وح�س��اب امل�ص��اريف ،وميك��ن
ا�س��تخدام ه��ذه للم�س��اعدة على خف���ض التكاليف
ملنظم��ة م��ا .التح��ول م��ن الإدارة التقليدي��ة �إىل
الإدارة االلكرتونية
من �أجل التح��ول من الإدارة التقليدية �إىل الإدارة
االلكرتونية ال بد من حتقيق املراحل التالية:
�.1أمتت��ة م�ؤ�س�س��ات الدول��ة وحتوي��ل جمي��ع
معلوم��ات احلكوم��ة ووزارته��ا الورقي��ة �إىل
معلومات الكرتونية.
.2ت�أم�ين البني��ة التحتية ال�رضوري��ة لربط كافة
م�ؤ�س�س��ات الدولة ب�شبكة معلومات واحدة وتبادل
املعلومات بني خمتلف اجلهات.
.3حتدي��د جمي��ع التعام�لات ب�ين املواط��ن وكل

53,450,000.00
49,742,855.00
37,100,000.00
25,000,000.00

قيـ ــمة
سومر ()BSUC

0.90

تمور ()IIDP

1.24

بغداد ()BBOB

0.63

بيبسي ()IBSD

2.43

خليج ()BGUC

0.35

172,586,544.00
م�ؤ �س�س��ة
و حتو يله��ا
�إىل تعامالت
الكرتونية.
�أه��داف الإدارة
االلكرتونية

65,916,108.00
31,367,998.00

الحاضنات التكنولوجية والمتغيرات الدولية االقتصادية

13,663,935.00
12,985,000.00

أسـ ــعار
السعر بالمثقال الواحد

دينار عراقي

سعر الذهب عيار 24

47,641

سعر الذهب عيار 22

43,671

سعر الذهب عيار 21

41,687

سعر الذهب عيار 18

35,731

سعر الذهب عيار 14

27,791

سعر الذهب عيار 10

23,821

تتمث��ل بتطوي��ر الإدارة العامة م��ن خالل خف�ض
الأعم��ال الورقي��ة ،و�إع��ادة ا�س��تعمال احلل��ول،
وحت�س�ين اخلدم��ات وخف���ض التنق��ل و�س��هولة
الو�ص��ول للمعلوم��ات ،والتق��رب م��ن املوظف�ين
وت�سهيل االجراءات ،لتح�سني التناف�س االقت�صادي
ب�أ�س��تخدام االنرتن��ت للتج��ارة العاملي��ة ،واتاحة
الفر�ص لل�رشكات ذات املقا�س املتو�سط وال�صغري
لدخول املناف�س��ة ،وخف�ض امل�صاريف اي تكامل
النظم لدعم االجراءات الداخلية واخلارجية.
م�ستلزمات الإدارة االلكرتونية
• بنية �شبكية حتتية قوية �رسيعة و�آمنة.
• بني��ة معلوماتي��ة قوي��ة (نظم معلوم��ات قوية
ومتوافقة يف ما بينها).
• كادر ب��شري ا�س��تثماري مدرب على ا�س��تخدام
التقنيات احلديثة.
• كادر ب��شري تقن��ي قادر على القي��ام بعمليات
الدعم الفني امل�س��تمر وتطوير النظ��م املعلوماتية
املختلف��ة .عن��د توف��ر تل��ك امل�س��تلزمات لالدارة
االلكرتونية ف�أنها توف��ر ال�رسعة يف اجناز العمل،
وامل�ساعدة يف اتخاذ القرار الدائم للمعلومات بني
ي��دي متخذي الق��رار ،وت���ؤدي اىل خف�ض تكاليف
العمل الإداري مع رفع م�ستوى الإداء ،في�ساعد ذلك
عل��ى جتاوز م�ش��كلة البعدين اجلغ��رايف والزمني،
ومعاجل��ة البريوقراطي��ة والر�ش��وة ،فتتط��ور �آلية
العمل وترفع كفاءة العاملني يف الإدارة.
م�ش��اكل تطبي��ق الإدارة االلكرتوني��ة يف الع��امل
العربي
الكث�ير م��ن احلكوم��ات مل
تغ�ير م��ن اجراءاته��ا
التقليدي��ة حتى مع �إدخال
احلا�سوب ،فهناك فرق كبري
بني موقع جميل ال�ش��كل على
الوي��ب وبني خدم��ات متكاملة
تنه��ي اج��راءات بيوقراطي��ة
معق��دة ،وكذل��ك ف���أن اجله��ات
املالي��ة والإداري��ة تعم��ل وك�أنه��ا
لي�س لها عالق��ة ببع�ض ،ان االهتمام
باملواطن�ين والقط��اع اخلا�ص مل تكن
نقط��ة االرت��كاز يف املواق��ع احلكومية،
حت��ى �أف�ض��ل الربام��ج الإداري��ة مل تع��ط
الدعم املطل��وب وال الإعانة الكاملة ،و على
م�ستوى الدول العربية ففي معظم الأحيان ال
ت��درك مدى �أهمي��ة احلماية و�أم��ن املعلومات
واملتطلب��ات التقني��ة لأداء براجمه��م ونظمه��م
ومواقعه��م عل��ى االنرتنت ل��ذا تبدو هزيلة �س��هلة
االخرتاق.
وتتمث��ل معوق��ات الإدارة االلكرتونية يف اخلوف
من التغيري ،تداخل امل�س�ؤوليات و�ضعف التن�سيق،
غي��اب الت�رشيعات املنا�س��بة ،نق���ص االعتمادات
املالي��ة ،قلة وع��ي اجلمهور باملمي��زات املرجوة،
غي��اب ال�ش��فافية ونف��وذ جمموع��ات امل�ص��الح
اخلا�ص��ة ،عدم توفر و�سائل االت�صاالت املنا�سبة،
معوق��ات انت�ش��ار االنرتنت مث��ل التكلف��ة العالية
واللغة الإجنليزية.
�أهمية تطبيق االدارة االلكرتونية
الإدارة الإلكرتونية ت�س��اعد املنظم��ات التقليدية
عل��ى التح��ول �إىل منظم��ات �إلكرتوني��ة  ،ويتطلب
تطبيق الإدارة الإلكرتونية توفر ر�ؤية االلكرتونية
ت�س��اعد على ت�ص��ور املكانة امل�س��تقبلية للمنظمة
الإلكرتوني��ة ،ويجب عل��ى االدارة العلي��ا ان تقدم

للفري��ق املنفذ ل�ل�إدارة الإلكرتوني��ة الدعم الالزم
للتنفي��ذ ،فعليه��ا ان ت�ض��ع خط��ط الإت�ص��ال م��ع
اجلهات ذات ال�ص��لة ،ويتطلب ذلك درا�سة حاجات
ورغب��ات امل�س��تفيدين من النظ��ام ،ودعم القدرات
الفني��ة للقائم�ين عل��ى تق��دمي خدم��ات الإدارة
الإلكرتونية ،ودرا�س��ة الإجراءات التف�ص��يلية لأداء
خدمات الإدارة الإلكرتونية.
وعلى �صعيد مت�صل فقد ذكر الباحث واالكادميي
يون���س بلف��اح ان الإدارة الإلكرتوني��ة للم��وارد
الب�رشي��ة متث��ل جمم��وع الهي��اكل والق��رارات
والعالق��ات الإلكرتوني��ة امل�س��تخدمة يف تق��دمي
ومزاول��ة وظائ��ف �إدارة امل��وارد الب�رشي��ة يف
امل�ؤ�س�س��ات ،م��ن حي��ث االختي��ار والتوظي��ف
الإلك�تروين ،حي��ث يت��م الإع�لان ع��ن الوظائ��ف
والتق��دم له��ا ف��وراً ع�بر الإنرتنت ،ويت��م التدريب
والتنمي��ة با�س��تخدام الإنرتن��ت والو�س��ائط
املتع��ددة واملح��اكاة ودفع الأج��ور والرواتب من
خ�لال امل�ص��ارف الإلكرتونية ،وتتم االت�ص��االت
واملفاو�ض��ات ب�ين العامل�ين واملديري��ن
واحلكومةعن طريق �شبكات الأعمال.
وعل��ى ه��ذا النح��و� ،أ�ص��بحت الإدارة الإلكرتونية
للم��وارد الب�رشي��ة تطبيق�� ًا فعلي�� ًا لتكنولوجي��ا
املعلومات واالت�ص��االت ،التي ت�س��اهم يف حتديث
املحا�س��بة وامل�س��ائل الإداري��ة ،والتفاع��ل ب�ين
املوظف�ين وامل�س��اعدة عل��ى اتخ��اذ الق��رار م��ن
خ�لال خمرج��ات دقيق��ة ووا�ض��حة ،وكذل��ك عرب
ت�س��هيل التعاون ،والتدريب ،والتحفيز وامل�شاركة
بامل�ؤ�س�س��ة .ويف ه��ذا ال�س��ياق ،متكّ��ن الإدارة
الإلكرتوني��ة م��ن تخفي���ض التكالي��ف و�إجن��از
الأن�شطة بفعالية كبرية عرب تقدمي اخلدمات ب�شكل
مب�س��ط ،ومبا��شر و�رسي��ع ،ث��م �إر�ض��اء العامل�ين
ب�إعطائه��م الفر�ص��ة يف �ص��ياغة �أعم��ال امل��وارد
الب�رشية و�إبراز ر�ؤيتهم حول م�س��تقبل امل�ؤ�س�س��ة،
و تتب��و�أ تكنولوجي��ا املعلومات مكان��ة كبرية يف
�إدارة امل��وارد الب�رشي��ة ،فه��ي ت�س��اعد م��ن خالل
الأنظمة املعلوماتية على توثيق العقود ،وت�سجيل
وحفظ الإجازات املر�ضية ،وكذلك مواكبة عمليات
التقاعد والتغطية ال�صحية.
االدارة االلكرتونية والتوظيف
وعل��ى �ص��عيد �آخ��ر ،تُ�س��تعمل تقني��ات الإدارة
الإلكرتوني��ة للم��وارد الب�رشي��ة يف كل مراح��ل
التوظ��ف م��ن االختي��ار ،والت�ش��غيل واالندم��اج،
فه��ي متك��ن م��ن حتدي��د تو�ص��يف وظيف��ي دقيق
والبح��ث ع��ن املوا�ص��فات املطلوب��ة ،معتمدة يف
ذل��ك عل��ى تقني��ات الإنرتن��ت ،كالويبرتاكين��غ
 ، WEBTRACKINGال��ذي يقوم بالبحث
عن ال�شخ�ص املنا�س��ب للمن�صب من خالل كلمات
مفتاحي��ة تدل عل��ى الكفاءات ،وامل�س��ار التعليمي
واخل�برات .عل��ى ذات املن��وال ،ي�س��جل الو�ض��ع
املتق��دم للإدارة الإلكرتونية للم��وارد الب�رشية يف
التدب�ير اال�س��ت�رشايف لفر���ص ال�ش��غل والكف��اءات
بامل�ؤ�س�س��ة ،حيث ت�س��اعد �أنظمة اليقظة والر�ص��د
على �إظهار املتغريات الطارئة يف بيئة امل�ؤ�س�س��ة،
وحتديد تبعاتها على توجهات القيادة ،واملق�صود
هن��ا التط��ورات ال�سيا�س��ية ،واالقت�ص��ادية،
واالجتماعي��ة ،والثقافي��ة ،والتنظيمية للأ�س��واق،
ث��م اال�س��تعانة بالربام��ج املعلوماتي��ة لتحدي��د
حاجي��ات امل�ؤ�س�س��ة من امل��وارد الب�رشية ح�س��ب
ال�س��ن ،الن��وع ،الأقدمي��ة ،التخ�ص���ص واخل�برات
املهني��ة ،مما يتجل��ى يف �إجناز خريط��ة الكفاءات

ك�أحد التطبيقات املعلوماتية ،التي تر�سم اخلطوط
الناظم��ة ل�سيا�س��ة امل��وارد الب�رشي��ة بامل�ؤ�س�س��ة
وحتلي��ل ال�س��يناريوهات امل�س��تقبلية و�آف��اق هذه
الإدارة .وينطب��ق ذات الأم��ر على �أن�ش��طة التدريب
والتكوين بامل�ؤ�س�سات االقت�صادية واالجتماعية،
حي��ث تتدخ��ل الربام��ج املعلوماتي��ة والتطبيقات
التوا�ص��لية يف بنية التدريب ،عرب القيام بدرا�س��ة
�ش��املة ملكام��ن اخلل��ل بامل�ؤ�س�س��ة ،والتخطي��ط
لربنام��ج �س��نوي للتدري��ب يب�ين اختي��ارات
امل�ؤ�س�س��ة ،تناغمها مع توجهاتها اال�س�تراتيجية،
الأف��راد املعني�ين بالتدري��ب ،مدت��ه ومكان��ه
والأه��داف املرجوة من��ه ،وبعد العم��ل على تنفيذ
هذا الربنام��ج ،يتم القيام بعملي��ة تقييم للتدريب
عرب ا�س��تبيان حول مدى ر�ض��ى املوظفني وحجم
ا�س��تفادتهم م��ن التدريب ،وكذلك كيفية ا�س��تخدام
تلك املكت�سبات يف االرتقاء بعمل امل�ؤ�س�سة.
وقد �سلط الدكتور منور العدوان يف كتابه (االدارة
االلكرتوني��ة لنظ��م املعلوم��ات امل��وارد الب�رشية)
ال�ض��وء عل��ى م��ا توف��ره االدارة االلكرتوني��ة من
ا�س��اليب لتطوير الو�ص��ول اىل املعلومات بو�صف
االدارة االلكرتوني��ة بالتطبي��ق املتمي��ز للتقنيات
املعتم��دة على الويب فى النظم املرتبطة باملوارد
الب�رشي��ة وال��ذى �سي�س��هم م��ع بع���ض التغي�يرات
التنظيمي��ة الأخرى ف��ى �إتاحة �إمكانية الو�ص��ول
�إىل املعلوم��ات اخلا�ص��ة بامل��وارد الب�رشي��ة على
نط��اق وا�س��ع وكذلك توف�ير فر�ص عدي��دة لإدارة
تل��ك املعلوم��ات ،وي���ؤدي اىل �إح��داث تكامل فى
الو�ص��ول لقواع��د البيان��ات وبذل��ك يت��م تو�س��يع
نطاق املعلومات ،وزيادة �إمكانية و�ص��ول الأفراد
�إىل قواع��د البيان��ات م��ن خ�لال من��وذج البوبات
الإلكرتوني��ة ،فيوف��ر التحق��ق من ق��درة العاملني
بالدخ��ول عل��ى النظام .التحديات التى يفر�ض��ها
نظ��ام الإدارة الألكرتوني��ة للم��وارد الب�رشية يولد
تفعي��ل نظ��ام االدارة االلكرتوني��ة اىل احداث عدة
حتدي��ات منه��ا �إلغاء احل��دود بني ق�س��مى املوارد
الب�رشية وتكنولوجيا املعلومات ،وحت�س�ين مكانة
ق�سم املوارد الب�رشية فيتحويل تركيز ق�سم املوارد
الب�رشي��ة �إىل العم�لاء ،وت�برز حاج��ة العامل�ين
بامل��وارد الب�رشي��ة �إىل فهم طبيعة عم��ل ال�رشكة،
وت�أم�ين املعلومات .ولتخطي تلك التحديات البد
من وجود ا�س��اليب وعوام��ل �أدت �إىل جناح العديد
م��ن ال��شركات ف��ى تنفيذ ه��ذا النظ��ام • :العامل
الأول  :و�ضع ا�سرتاتيجية لتنفيذ النظام.
• العامل الثانى� :إعداد درا�سة حالة.
• العامل الثالث :حتديد �أف�ضل اخليارات املتاحة.
ون�ست�ش��ف مما تقدم ان االدارة االلكرتونية تعطي
دور اكرث ا�ستجابة وا�سرتاتيجية للموارد الب�رشية،
وت�س��اهم يف ار�ض��اء العامل�ين ،وتوف��ر دعم اكرب
ل�لادارة ع�بر اق�س��ام ال�رشك��ة ،فت���ؤدي اىل تقليل
النفقات االدارية ،وت�س��اعد على توفري فر�ص اكرب
للم�ش��اركة والتدري��ب ،وان املج��االت اال�سا�س��ية
لنظ��ام االدارة االلكرتونية للموارد الب�رشية تتمثل
يف ادارة املعلوم��ات ال�شخ�ص��ية وتقدمي اخلدمات
اال�سا�س��ية ،وادارة االف��راد بفاعلي��ة اك�بر مث��ل
عمليات التوظيف وت�س��جيل وقت احل�ض��ور وادارة
الع�لاوات واالداء ،فت�س��هل التع��اون والتدري��ب
والتفاع��ل وامل�ش��اركة ون�رش املعلوم��ات ،وت�ؤدي
اىل التوا�ص��ل م��ع املوظف�ين وحتفيزه��م وادارة
املزاي��ا الوظيفي��ة واملكاف��ات وحت�س�ين اخلدم��ة
املقدمة لهم.عن �شبكة النبا

ندى علي

يع��د البح��ث العلم��ي والتطوي��ر التقن��ي م��ن �أه��م الركائ��ز
الت��ي تقوم عليه��ا عملي��ات التنمي��ة ويعتمد عليه��ا التطور
االقت�ص��ادي واالجتماع��ي واحل�ض��اري ،وللبح��ث العلم��ي
دور مه��م يف تطوير الناجت الوطن��ي وتنميته كم ًا ونوع ًا من
خالل اكت�ش��اف �أو ا�ستنباط �أ�س��اليب �إنتاج جديدة� ،أو تطوير
م��ا هو قائم به��دف احلد من هدر امل��وارد املتاحة ،وحتقيق
اال�س��تثمار الأمثل ،كما تلعب م�ؤ�س�س��ات البحث العلمي دوراً
تكاملي�� ًا م��ع القطاع��ات الإنتاجي��ة واخلدمي��ة يف حتدي��د
الأولوي��ات ملواجه��ة احتياج��ات املجتم��ع .ت�ش��كل التنمية
ال�ش��املة وامل�س��تدامة مبفاهيمها والياته��ا واجنازاتها احد
اه��م املوا�ض��يع واكرثها احلاح ًا يف العدي��د من املجتمعات
يف ع�رصن��ا احلايل ،خا�ص��ة النامي��ة منها ،كم��ا يحيط بها
الكث�ير من الغمو���ض يف املفاهي��م والفو�ض��ى يف االليات،
وال�ض��حالة يف االجن��ازات وتع��د التكنولوجي��ا يف الوق��ت
الراه��ن من بني اه��م االليات املعتمدة لتحقي��ق تلك التنمية
املن�ش��ودة .حي��ث ا�ص��بحت تقني��ة املعلومات واالت�ص��االت
ت�ش��كل اح��دى اعظم م�ص��ادر القوة الكامنة التي ت�س��اهم يف

ت�ش��كيل مالم��ح القرن احل��ادي والع�رشي��ن ،والت��ي ينعك�س
ت�أثريها الفوري على طريقة حياة النا�س وتعليمهم وعملهم،
وعلى طريقة تفاعل احلكومات مع املجتمع املدين ،وب�رسعة
تغ��دو تقني��ة املعلومات واالت�ص��االت حم��ركا حيوية للنمو
يف االقت�ص��اد العاملي ،وهي ت�ؤهل اي�ض�� ًا كث�يراً من االفراد
واجلماع��ات وال��شركات الت��ي تتمي��ز باالق��دام ،ملواجه��ة
التحدي��ات االقت�ص��ادية واالجتماعية بفعالي��ة اكرب وبقدرة
عظيم��ة على االب��داع ،حي��ث ان جوهر التح��ول االجتماعي
واالقت�ص��اد الذي تقوده تقنية املعلومات يتجلى يف قدرتها
عل��ى م�س��اعدة االف��راد واملجتمعات على ا�س��تخدام املعرفة
واب��داع االف��كار .فق��د ذكر اال�س��تاذ عل��ي �س��ماي يف كتابه
ال��ذي يحمل عن��وان (دور احلا�ض��نات التكنولوجية يف دعم
امل�ؤ�س�س��ات ال�ص��غرية واملتو�س��طة) ان احلا�ض��نة متتلك كل
االحتياج��ات واملتطلب��ات الواج��ب توفرها لتنمي��ة الداخل
له��ا من خ�لال ام��داده بكل م��ا يحتاجه م��ن عوام��ل النمو
والتقوية لينه�ض وي�ستقر ويظهر للوجود ،وتبع ًا لهذا ال�سياق
ظه��ر مفه��وم حدي��ث يف عامل املعرف��ة واالقت�ص��اد اذ يقوم
ب�أ�س��قاط تلك املفردة لتبني االفكار واملفاهيم التكنولوجية
واالبداعي��ة وهذا ما ي�س��مى "باحلا�ض��نات التكنولوجية" اذ

تعد احلا�ض��نة اطار يدعم وميكن ا�صحاب امل�شاريع ورجال
االعم��ال من تبن��ي االف��كار التكنولوجية املبتك��رة من قبل
اخلرباء واملفكرين على حد �س��واء ،حي��ث تقوم ب�أخذ االفكار
وتطويره��ا وا�س��تثمارها والو�ص��ول اىل نقط��ة ميك��ن م��ن
خاللها جذب ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص.
دور احلا�ضنات
يتزايد دور احلا�ض��نات يف ا�ستك�شاف واحت�ضان �أفكار رواد
الأعمال ال�شباب وتخمريها وحتويلها �رسيعا لنموذج �أعمال
وا�ضح وكامل املعامل ،وت�ساهم هذه احلا�ضنات ،التي عادة
م��ا تتكون من جمموعة م�س��تثمرين ورياديني ومدربني ،يف
اق�تراح وتقييم وتعديل مناذج الأعمال اخلا�ص��ة بال�رشكات
النا�ش��ئة املتبن��اة ،كما ت�س��اهم يف تدريب وتوجيه �أع�ض��اء
الفري��ق .وتختار احلا�ض��نات ال��شركات النا�ش��ئة بناء على
ع��دة معاي�ير� ،أهمها الفري��ق ،والفك��رة وقابليته��ا للتطبيق
ومنوذجها الربحي ،ويحتاج اال�ستثمار يف م�شاريع الأعمال
التقنية ر�ؤو���س �أموال جريئة ،نظرا لأن احتماالت املخاطرة
تع��د �أعلى من نظريتها يف قطاع��ات �أخرى كثرية .وبعد �أول
دورتي ت�رسيع حلا�ضنة فالت6الب�س ،التي تتخذ من القاهرة
مقرا لها ،مت �ض��خ ا�ستثمارات جديدة يف �ست �رشكات نا�شئة

م��ن �أ�ص��ل  ،12وبالرغم من �أن��ه منوذج ناجح يف
قط��اع ري��ادة الأعم��ال� ،إال �أنه يو�ض��ح �أن ن�س��بة املخاطرة
ت�ص��ل �إىل  ،%50و�أحيانا �أكرث من ذلك .وي�ش��كو �أحمد جنيب،
وهو رائد �أعمال وم�ؤ�س���س �رشكة "امل�ص��نع لإنتاج الأحالم"
وطالب يف كلية العلوم ال�سيا�س��ية يف اجلامعة الأمريكية يف
القاهرة ،من �ضعف متويل احلا�ضنات الإقليمية عن نظريتها
العاملي��ة ،ويق��ول "يج��ب عل��ى احلا�ض��نات يف املنطقة �أن
ترقى مب�س��تويات التمويل لنظريتها حول العامل ،خ�صو�ص��ا
�إذا �أرادت هذه ال�رشكات املناف�سة العاملية" .و�إن كان لناينا
ك��ريل ،رائ��دة �أعم��ال وحمررة موقع وم�ض��ة لأخب��ار ريادة
الأعم��ال ،ر�أي �آخر حول احلا�ض��نات� ،إذ تعتقد �أنها تقلل من
حواجز الدخول ل�سوق ال�رشكات النا�شئة يف قطاع التقنيات،
تق��ر بوج��ود "حلق��ة ُمفرغ��ة يف اال�س��تثمار الأو ّ
يل
�إال �أنه��ا ّ
لل��شركات النا�ش��ئة العامل��ة يف املج��ال" ،وه��ي ما حتاول
حلّه باال�س��تعانة ب�رشكات ا�ستثمار رائدة يف املنطقة .وعلى
�صعيد مت�صل و�ضح الكاتب خالد اجلعفري االهمية املعطاة
للحا�ضنات التكنولوجية يف الوطن العربي مبينا ان البلدان
العربية تعاين من تدين يف م�ستوى النمو التكنولوجي بحيث
يكاد يكون معدوماً،

