طـــالل أبوغــــــزاله يقـــــول

التقنيات والبرمجيات وسيلتان للتحول الرقمي
وليستا هد ًفا
بقلم :د .مشيرة عنيزات
تراودنـي دائ ًمـا تخيــالت عــن
انصهار العالـــم المــا ّدي داخـــل
العالـــم الرقمـــي ،فــأرى أننـي
بحاجـة إلـى المـالبــس فتظهــر
أمامــي صـورة لمـرآة افتراضيّة
داخــل متجــر لأللبســه تساعدني
في قياس المالبس دون الحاجــة
الرتدائها ..ومن خــالل لمسها
أستطيع اختيار األلوان وتجريبها
وتزودنــــي بأحــــدث وآخــــــر
الموديـالت وتعـرض علـي مـــا
يناسبني وما يـالئم لون بشرتــي،
ثم أدخل مطع ًما فيه ما ّلذ وطاب
من الطعام؛ ألستطيــع تجريب
الطعام فيه عــن بعد ثم أقرر أي
صنــف سأختار ،واألجمــل مــن
ذلك أني سأشتري ما أرغــب به
وأقوم بدفع نقود إلكترونية ً
بدل
من النقود الورقية؛ ألنّه سيكون
عهدها قد ولّى ،وأستذكر تلك
األيام التي كنت أحمل بها النقود
الورقية وأحمل ه ّمهــا إذا قاربت
على االنتهاء ألنني بحاجة للبحث
عن إحدى البنوك القريبة آنذاك
ألستطيــع سحب المبلــغ الــذي
أريده.
ولكن سرعان ما أعود واستذكر
أننــا وبعــد مــرور الكثيـــر مــن
األعــوام على ظهــور العولمـــة
وشبكات اإلنترنت وتح ّول العالم

إلى قرية صغيــرة ،فإنه مازال
هناك عــدد كبير من سكــان هذا
العالم نفســه ال يتقنون مهــارات
القراءة والكتابة األساسيـة ،وهــو
أيضًا ذات الوقــت الذي ينتقـــل
فيـه سكان العالم ويتوجّهون إلى
التحـ ّول الرقمي واستخدام الذكاء
اإلصطناعى.
إنه ووفقًـا لوحـدة االستخبـارات
االقتصاديـة ،سيستحــوذ التحول
الرقمــــي علـــــى المحادثـــات
اإلستراتيجيـة داخـل المنظمـات.
ووفقًـا للمصـــدر نفســــه «فــإن
األولوية اإلستراتيجية بالنسبة لـ
 ٪77من الشركـات هي التحــول
الرقمـــي».
وال بد من اإلشارة إلى أن هناك
اعتقادًا خاطئًا لدى الكثيرين وهو
أن التحول الرقمي مرتبط ارتباطًا
وثيقًا فــي التحــول من التعامــل
الورقــي إلى التعامل اإللكتروني
باستخدام البرامجيــات وتقنيــات
الحاسـب اآللي ،وتناسى البعــض
أن التقنيات هي وسيلــة للتحــول
وليست هدفًا كما يعتقدون؛ وذلك
ألنه مرتبــط في طريقــة العمــل
بحيث تصبــح مرنة وذات جودة
وبالتالــي التقليــل مـن األخطـــاء
ورفع اإلنتاجيــة.

وإن الملفت في موضوع التحول
الرقمي أن هناك العديد من النساء
الرياديات الالتي تقدن مؤسسات
كبيرة ألجـل التحــول الرقـمـي..
فبعــــــد أن بـــرز دور المــرأة
فــي المجتمــع المحلــي ودورها
في صنع القرار السياسي وفــي
االقتصـــاد الوطنـــي ..ظهــرت
كعنصـــر أساســي في عمليــات
التحول الرقمية أيضا.
طالل أبوغزاله يقول :إنني ومنذ
فترة زمنية تكاد تكون بعيدة منذ
تأسيس مجموعة طالل أبوغزاله
العالمية ،أنتهــج األسلوب الـذي
يدعــم مشاركة المرأة في سوق
العمل وربطهــا بكيفيــة استخدام
تقنيــات المعــرفة الرقميـة ،بل
وإني أجد نفسي أدعــم ذلك في
مختلف القضايـا ،حتى حقها في
التعبير ،وهـــذا ما وجهـت به أنا
شخصيًّا ملتقى طــالل أبوغـزاله
المعرفــي ..على ضــرورة بــدء
العمل به.
فهنا يظهر أن التحـــول الرقمــي
ساهــم في االستثمــار في الفكــر
وساعــــد فــي تغييـــر السلــوك
وإحداث تحول في طريقة العمل،
عن طــريق االستفـادة من جميـع
مكونات المجتمع وشرائحه.

