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المواطنة
رئي�س التحرير :د .منري عبا�س
يدل املفهوم املعا�صر للمواطنة �إىل القوا�سم الثقافية امل�شرتكة بني �أفراد �شعب �أو �أمة تقطن يف رقعة جغرافية لها حدود �سيا�سية ت�سمى بلد ًا �أو موطن ًا .حيث
يعي�ش ه�ؤالء الأفراد على هذه الرقعة ،وي�ستغلون مواردها وثرواتها و�أرزاقها ،وهي بالطبع �إطار حياتهم و�سكنهم وبيئتهم وحميطهم االجتماعي (ذووهم من �أهل
و�إخوة و�أخوات و�أ�صدقاء و�أبناء البلد الواحد).
�أدركت املجتمعات املتقدمة على اختالفها حقيقة معنى املواطنة ،و�أهميتها يف جمع كل �أفراد املجتمع الواحد ،حتت مظلة واحدة ا�سمها الوطن ،بغ�ض النظر
عن �ألوانهم و�أجنا�سهم و�أعراقهم ومعتقداتهم الدينية .فقد عرف البع�ض املواطنة على �أنها اخللق الإيجابي ملواطن ينتمي �إيل وطنه ،وو�صف �آخرون املواطنة
ب�أنها العالقات االجتماعية والثقافية واالقت�صادية والقانونية وال�سيا�سية بني الدولة واملواطن ،وما ينتج من هذه العالقات من واجبات وحقوق متبادلة ،وما
يرتتب على ممار�سة هذه احلقوق والواجبات بغ�ض النظر عن الدين واجلن�س واللون .وبب�ساطة ميكننا تعريف املواطنة ب�أنها االنتماء للوطن وتقدمي م�صلحته على
جميع امل�صالح اخلا�صة .فنحن يف وطننا الغايل �سورية ويف هذا الوقت بالذات بحاجة �إىل �أن نتم�سك مبواطنتنا ،و�إعطائها الأولوية ملا فيه م�صلحة للوطن.
للمواطنة �أ�شكا ٌل كثري ٌة ال تت�سع زاويتنا هذه للإحاطة بها ،ولكن ميكننا �أن نذكر بع�ض ًا منها ،ال�سيما ما يتعلق منها بعمل �إدارات املوارد الب�شرية .فالعمل
الطوعي غري امل�أجور ،الذي يهدف �إىل خدمة �أفراد املجتمع بكل الأ�شكال ،ي�صب يف مفهوم املواطنة ب�شكل مبا�شر� .إذ يتوجب علينا ت�شجيع �أنف�سنا والآخرين على
العمل الطوعي الذي ي�شعرنا بانتمائنا �إىل وطننا ،وي�شعر املتطوع ب�أهميته ملجتمعه ومينحه �إح�سا�س ًا جمي ًال ،فلي�س هناك �أروع مما ي�شعر به الفرد نتيج ًة لأدائه
عم ًال ما بال مقابل ،وتعترب اجلمعيات الأهلية غري الربحية على اختالف �أ�شكالها و�أهدافها احلا�ضن الأكرب للعمل الطوعي ،ال�سيما جمعية �إدارة املوارد الب�شرية
وغريها من اجلمعيات التي ت�ساهم يف تنمية املجتمع املحلي.
ولنذهب �إىل �أبعد من ذلك� ،إذ يعترب مت�سك �أ�صحاب ال�شركات و�أرباب الأعمال بالعاملني يف �شركاتهم ومعاملهم �أو م�شروعاتهم مواطنة ،وعدم ت�سريحهم
اقت�صادي لي�س باجليد� ،إذ ي�صعب فيه �أن يجد ه�ؤالء املتعطلون فر�صة عمل بديلة .وهنا يربز دور �إدارات املوارد الب�شرية
ورميهم يف �أوحال البطالة ،يف و�ض ِع
ٍ
يف تقدمي البدائل ملعاجلة م�شاكل ت�سريح العاملني يف وقت الأزمات� ،إذ يجب �أن ي�أخذوا النتائج ال�سلبية التي ترتتب على ت�سريح العاملني باحل�سبان ،وقد تفوق
النتائج ال�سلبية على املبالغ الآنية التي وفرها �صاحب العمل من �أجور ه�ؤالء امل�سرحني ،كانخفا�ض الوالء لدى العاملني الآخرين ،و�شعورهم بعدم اال�ستقرار
الوظيفي ،والإحباط الذي يح�سون به ملا مل�سوه يح�صل لزمالئهم يف العمل ،و�سمعة ال�شركة يف ال�سوق ،وعدم ثقة الزبائن بها ومبنتجاتها ،وانعكا�س ذلك يف
امل�ستقبل يف �صعوبة ح�صولها على متويل منا�سب وقت احلاجة ،وغريها من النتائج ال�سلبية .وقد ر�أينا و�سمعنا يف الآونة الأخرية عن �أمثل ٍة م�س�ؤول ٍة وم�شرف ٍة
كحل وحيدٍ يف مواجهة الظروف االقت�صادية
ملديري املوارد الب�شرية يف
ٍ
�شركات قدموا فيها بدائل منا�سبة ،ا�ستعا�ضت بها ال�شركات عن ت�سريح العاملني لديها ٍ
احلالية.
كما يعترب ممار�ستنا حلقنا االنتخابي ،ب�شكل ح�ضاري ،وذهابنا �إىل �صناديق االقرتاع والتعبري عن ر�أينا يعترب مواطنة .ودعم منتجاتنا الوطنية ،و�إعطا�ؤها
الأولوية يف �سلة م�شرتياتنا ،وتقدميها عن مثيالتها امل�ستوردة املوجودة يف ال�سوق املحلية يعترب مواطنة .والعمل على ت�شجيع التوا�صل واحلوار ،والتعود على �سماع
منفتح وتقبل الآراء املخالفة لر�أينا بكل �إيجابي ٍة يعترب مواطنة .كما �أن املحافظة على نظافة �شوارع بلدنا ،كمحافظتنا على نظافة منازلنا ،واعتبار
الآخرين ٍ
ب�شكل ٍ
الطرقات واحلدائق والأماكن العامة واخلا�صة كلها �أجزاء من الوطن واحلفاظ عليها وعلى نظافتها يعترب مواطنة .وتقدمي امل�ساعدات املادية �أو اخلدمات
ال�صحية �أو غريها للمحتاجني �سواء املجانية منها �أم قليلة ال�سعر تعترب مواطنة �أي�ض ًا .ويطول احلديث عن املواطنة و�أ�شكالها و�أهميتها يف تقدم املجتمعات
وتطورها ورقيها.
البد يف النهاية من الإ�شارة �إىل الدور الهام الذي يرتتب على �إدارات املوارد الب�شرية يف فهم معنى املواطنة ونقله �إىل جميع الأفراد العاملني يف املنظمات على
إيجابي
اختالف مواقعهم الوظيفية ،واعتبار املواطنة وحب الوطن البو�صلة واملوجه احلقيقي لعمل كل �أفراد املجتمع .بحيث يتفهم كل فرد ب�أنه مواطنٌ �صال ٌح � ٌ
ي�سهم يف بناء وطنه مبمار�سة عمله يف موقعه ب�إخال�ص ،ومبا ينعك�س ذلك على حبه لعمله ،وزيادة والئه التنظيمي ،وا�ستقراره الوظيفي.
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية �إدارة املوارد الب�شرية
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لقاء العدد

لقاء العدد مع مديرة الموارد البشرية في شركة سكر نهى شويحنة
عناية ال�سيدة نهى �شويحنة املحرتمة
مديرة املوارد الب�شرية يف �شركة �سكر
حتية عطرة وبعد ،ترغب جملة جمعية �إدارة
امل��وارد الب�شرية ب��إج��راء ح��وار معكم تناق�ش فيه
النقاط ذات ال�صلة ب� ��إدارة امل ��وارد الب�شرية ،مبا
يحقق الفائدة املرجوة لقراء املجلة ،وي�ساهم يف
مهمة جمعيتنا الأ�سا�سية القائمة على ن�شر وتعزيز
ثقافة املوارد الب�شرية يف �سورية.
�سيتم ا�ستهالل احلوار معكم عرب كتابة مقدمة
ب�سيطة عن نهى �شويحنة من الناحية ال�شخ�صية
واملهنية.
ال��رج��اء التعريف ع��ن نف�سك ب�شكل �شخ�صي
ومهني هنا.
�أن��ا من مواليد مدينة حلب ع��ام  1975در�ست
و ترعرعت فيها ،و ح�صلت على �شهادة الأدب
الإنكليزي عام  1996و من ّثم على دبلوم الدرا�سات
العليا يف اللغويات عام .1998
قمت بالتدري�س يف جامعة حلب ،كلية ال�صيدلة و
العلوم التطبيقية حتى عام  2000و من ثم انتقلت
�إىل دم�شق و عملت يف �شركة الفرات للنفط يف عام
� 2003ضمن ق�سم العقود و امل�شرتيات حتى ح�صلت
على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة امل��وارد الب�شرية
 MBAمن املعهد العايل لإدارة الأع�م��ال HIBA
يف عام  .2007ت�سلمت بعدها من�صب نائبة رئي�س
دائ��رة امل��وارد الب�شرية يف �شركة الفرات للنفط و
رئي�سة ق�سم التطوير و الكفاءات .و بعدها عملت
يف �شركة كتاكيت ك�م��دي��رة للتطوير املنظماتي
Organizational Development Manager

حتى نهاية عام  .2009و من ذلك الوقت و �أنا �أعمل
كمديرة للموارد الب�شرية يف �شركة �سكر لل�صناعات
الإلكرتونية .SEI
وع��ن جتربتها العملية ك��ان ل�ن��ا معها احل��وار
التايل:
يرجى التكرم بالإجابة على الأ�سئلة التالية:
ه��ل ل��ك �أن حتدثينا ع��ن �إمي ��ان �إدارة ال�شركة
وم��ال�ك�ي�ه��ا ب ��دور �إدارة امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ك�شريك
ا�سرتاتيجي وعن�صر �ضروري لتحقيق اال�ستمرارية
والتطور وحتقيق الربح لل�شركة؟
من اجلدير ذكره �أن مفهوم �إدارة املوارد الب�شرية
مبعناه ال�صحيح مل ي�أخذ ح ّقه الكامل بعد يف �سوق
العمل ال�سورية فهو م��ا ي��زال يعاين م��ن مو�ضوع
ارتباطه مبفهوم ذاتية امل ّوظف و الرواتب و الأجور .و
يف الآونة الأخرية بد�أت بع�ض ال�شركات تلم�س �أهمية
دور �إدارة امل ��وارد الب�شرية ك�شريك ا�سرتاتيجي
يف حتقيق �أهدافها و ر�ؤيتها .و �أن��ا �أ�شكر اهلل �أن
ال�شركة التي �أعمل بها هي واحدة من تلك ال�شركات
امل�ؤمنة ب�أهمية دور �إدارة املوارد الب�شرية يف العمل
على التطوير من خالل �إدارة �أداء املوظفني ،حتليل
الفجوات (بني الأداء املتوقع و الأداء الفعلي) على
6

م�ستوى الأفراد و الأق�سام و ال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل
و�ضع �أه��داف ب�شكل دوري على م�ستوى ال�شركة –
الأق�سام – الأفراد و الذي بدوره �سي�ؤدي �إىل حت�سني
و رفع االنتاجية و �إىل زي��ادة ربحية ال�شركة ب�شكل
�أو ب�آخر.
منت �شركة �سكر وتطورت حتى �أ�صبحت واحدة
من �أكرب ال�شركات يف �سورية ،ما هي بر�أيك مدى
م�ساهمة العن�صر الب�شري العامل يف املجموعة
بهذا التطور؟
�أعتقد �أن منو و تطور و جناح �شركة �سكر يعود
�إىل �إميان �صاحب ال�شركة ب�أن الإن�سان هو �أ�سا�س
العمل باال�ضافة اىل �إمي��ان��ه �أن وج��ود بيئة عمل
حم ّبة و منتجة مبنية على القيم املت�ضمنة يف كلمة
“ تاجر” (تقوى – �إميان – جر�أة – رحمة ) هو
العامل اال�سا�سي يف حتقيق �أهدافها املرجوة� .إن
وجود هذه املبادئ �ساهم على �إيجاد الرتبة اخل�صبة
التي مك ّنت �إدارة املوارد الب�شرية من قيادة و توجيه
عملية �إدارة التغيري بالتعاون مع مالك ال�شركة
لتحويل و�ضع ال�شركة من �شركة عائلية Family
عال من
� Businessإىل منظ ّمة و �شركة على م�ستوى ٍ
الأداء . Corporate/Organization
�سمعنا ع��ن ع��دد م��ن ال�شركات قامت بت�سريح
عمالها �أو ق�سم منهم ب�سبب ت��أث��ره��م بالأو�ضاع
االقت�صادية احلالية يف ال�سوق .فما ر�أي��ك يف هذا
املو�ضوع؟

متر �سورية و �سوق العمل ال�سوري بتحديات و
�أزمة حقيقية ونتمنى �أن تنتهي يف القريب العاجل
كي ت�ستعيد ال�شركات ن�شاطها و تعود للم�ساهمة يف
االقت�صاد الوطني .بالن�سبة ملجموعة �سكر فقد كان
ت�أثري الأزمة بحده الأدنى ب�سبب �سيا�سة املجموعة
املبن ّية على التخطيط امل�سبق و رغبة املجموعة
بامل�ساهمة البناءة يف املجتمع.
�إن هذه الأزمة �أدّت يف بع�ض ال�شركات �إىل ت�سريح
العمال �أو تخفي�ض للرواتب �أو تخفي�ض ل�ساعات
العمل ،و هنا يكمن دور �إدارة املوارد الب�شرية ك�شريك
ا�سرتاتيجي م�شارك يف �صنع القرار مل�ساعدة �صاحب
العمل يف �إيجاد حلول تكون �أخف وط�أ ًة و �أقل عبئ ًا
على �إدارة ال�شركة و على العاملني فيها � .إن هذه
الأزم��ة و هذه التغيرّات ت�ؤدي بال�ضرورة �إىل تغيري
يف خطة ال�شركة اال�سرتاتيجية ،ف�إذا و�ضعت بع�ض
ال�شركات ّ
خطة للتو�سع يف بداية عام  2011ف�ستقوم
بتغيريها نتيجة الأزم��ة لتكون ا�سرتاتيجيتها مثالّ
“املحافظة على الو�ضع احلايل �أو االنكما�ش”.
و �أعتقد �أن �أغلب ال�شركات التي قامت بت�سريح
موظفني و ع � ّم��ال ك��ان لديها ف �ج��وات م�سبقة يف
التخطيط �أو الإدارة �أو �سوء التوظيف و غريها و
لرمبا كانت تكاليفها الإنتاجية  OPEXعالية و لكن
الربح من عملية الإنتاج كان يغطي تلك التكاليف ،و
يف ظل الأزمة و انخفا�ض اال�ستهالك ب�شكل ملحوظ
مل يعد ال��رب��ح ق ��ادر ًا على تغطية ه��ذه التكاليف
الإنتاجية املرتفعة م�سبق ًا و منها الرواتب و الأجور
و املواد الأ ّولية و بالتايل مل تعد ال�شركة حتقق الربح
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املتوقع �أو حتى ربح ًا على الإط�لاق مما ي��ؤدي �إىل
انهيارها ب�شكل �سريع.
و رغم كل هذه العوامل ال�سلبية يجب �أن ننظر
بطريقة �إيجابية للأزمة فهي فر�صة للجامعات و
مراكز الأبحاث و حتى للمدراء يف �إقامة الدرا�سات
لال�ستفادة من درا�سة �آثار الأزمة على �سوق العمل و
مف�صل و ما
حتليل �أ�سباب انهيار ال�شركات ب�شكل ّ
هي القطاعات االقت�صادية الأكرث ت�أثر ًا و ا�ستخال�ص
ح���االت عملية  Case Studiesو ت �ق��دمي حلول
م�ستقبلية و �آنية قد ت�ساهم يف �إنعا�ش ال�شركات و
ا�ستعادة ن�شاطها و عالوة على ذلك ت�ساعد �شركات
�أخرى حديثة الدخول �إىل ال�سوق يف جت ّنب الوقوع
يف �أخطاء الإدارة القاتلة من �سوء تخطيط و �سوء
توظيف و غريها.
ت���ض��م ��ش��رك�ت�ك��م ط �ي �ف �اً وا� �س �ع��ا وم �ت �ف��اوت��ا من
العاملني من حيث م�ؤهالتهم وثقافتهم املهنية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ،م��ا ه��و دور �إدارة امل ��وارد الب�شرية
بر�أيك يف ان�سيابية العمل وخلق روح الفريق وبناء
�أخالقيات العمل داخل ال�شركة؟
�إن �أهم دور للموارد الب�شرية هو التوا�صل امل�ستمر
مع املوظفني و م�شاركتهم يف و�ضع �أهداف ال�شركة
و ر��س��م ر�ؤي�ت�ه��ا امل�ستقبلية و م��ن ث��م حتفيزهم و
بث ال��روح الإيجابية فيهم من خ�لال خلق برامج
حتفيزية مادية و معنوية ت�ساهم يف ال��زي��ادة من
التزامهم مببادئ العمل و �أخالقياته.
كيف تعملون على اكت�شاف الطاقات الب�شرية
الكامنة يف العاملني لديكم؟
نحن نبد�أ بطالب اجلامعات الذبن هم الرافدون
م�ستقب ّال ل�سوق العمل م��ن خ�لال تنظيم برامج
تدريب جامعي  internshipبالتعاون مع اجلامعات.
بعد االنتهاء م��ن ف�ترة التدريب التي ت�ت�راوح من
�شهر �إىل �شهرين ،نقوم بتقييم الطالب من خالل
العمل املقدّم و االلتزام مببادئ ال�شركة و مهاراتهم
و �أخالقهم و يف كثري من احلاالت نقوم بتوظيفهم
�أثناء فرتة درا�ستهم اجلامعية �أو بعد االنتهاء منها.
ما هو تقييمكم ل�سوق العمل يف �سورية من حيث
توفر الكفاءات املطلوبة للعمل يف �شركتكم؟
�أعتقد �أن �سوق العمل ما يزال يعاين من عدم توفر
حت�سن ملحوظ نتيجة
الكفاءات املطلوبة و لكنه يف ّ
ازدي��اد ع��دد اجلامعات و تط ّور املناهج و ازدياد
خريجي االخت�صا�صات التي مل تكن موجودة �سابق�أ.
و على �سبيل املثال �إن اخت�صا�ص �إدارة امل�شاريع ما
يزال غري نا�ضج بال�شكل الكايف فهناك فجوة بني
خريجي الهند�سة بفروعها املختلفة و متطلبات
�سوق العمل .حيث �أن معلوماتهم الفنية جيدة و
لكن يفتقرون �إىل مهارات �إدارة امل�شاريع و كيفية

�إدارة امل�شروع و ذلك لعدم تغطيته بال�شكل الكايف
�أث�ن��اء ف�ترة درا�ستهم اجلامعية .و نحن ك�شركة
نواجه �صعوبات يف توظيف و �إيجاد الأ�شخا�ص ذوي
الكفاءات العلمية و الإدارية.
م��ن جتربتكم ال�شخ�صية الغنية ك�ي��ف ميكن
ملدير امل��وارد الب�شرية �أن يقنع �صاحب ال�شركة �أو
مديرها بالتنازل عن بع�ض �صالحياته بخ�صو�ص
العالقة مع املوظفني و �إدارات �ه��م� ،أو بتخ�صي�ص
م��وارد مالية كافية لربامج امل��وارد الب�شرية التي
قد ال يكون مردودها ملمو�س مبا�شرة على املدى
القريب؟
ً
احلقيقة �أن��ك تطرقت لنقطة مه ّمة ج��دا و هي
�أن ت�أثري و نتائج عمل �إدارة امل��وارد الب�شرية يف
ال�شركات يحتاج �إىل وق��ت قد ي�ستغرق � 3سنوات
خالف ًا للمبيعات التي �إذا ا�ستثمر فيها �صاحب العمل
يجد املردود خالل فرتة ق�صرية ن�سبي ًا و ب�شكل مادي
ملمو�س و على �شكل �أرقام.
و منه نرى �أن �إدارة امل��وارد الب�شرية ال ميكنها
�أن تعطي هذه النتائج امللمو�سة و لكن �آثارها �سوا ًء
كانت �إيجابية �أو �سلبية تظهر بعد �سنتني �أو ثالث
�سنني و�سطي ًا ،و لذلك �إذا مل يكن لدى �صاحب العمل
�إميان ّا م�سبق ّا ب�أهمية دور �إدارة املوارد الب�شرية فمن
ال�صعب ج��د ًا �إقناعه بذلك� .أم��ا بالن�سبة للتنازل
عن �صالحياته ،ف��إن �أثبت مدير امل��وارد الب�شرية
جدارته يف و�ضع النظم ال�صحيحة التي تتوافق مع
متطلبات ال�شركة و ر�ؤيتها و �ضبط �أداء ال�شركة
مف�صل
من خالل تقارير تبينّ �أداء الأق�سام ب�شكل ّ
و تقدمي الأرقام و امل�ؤ�شرات التي تثبت ذلك فعندها
�أعتقد �أن �صاحب العمل م�ستعد للتنازل عن بع�ض
�صالحياته لأن لغة احل��وار معه مبنية على �أ�س�س
علمية و منطقية.
لدى �شركة �سكر م�ساهمات اجتماعية عديدة،
هل لديها ر�ؤية م�ستقبلية للتعاون مع جمعية �إدارة
املوارد الب�شرية؟
�إن الإميان ب�أهمية امل�س�ؤولية االجتماعية Social
 Responsibilityللمنظمة ه��و م��ن �أه��م �أ�س�س
�شركتنا و �إن ك��ان ل��دى جمعية امل ��وارد الب�شرية
برنامج م�س�ؤولية اجتماعية ي�ساعد يف تطوير املجتمع
و الوطن ف�أعتقد �أن �أوا�صر التعاون �ستكون موجودة
حتم ًا بني اجلمعية و �شركة �سكر.
ت�شكل ال�ن���س��اء ن�سبة ك �ب�يرة م��ن ال�ع��ام�ل�ين يف
جم��ال امل��وارد الب�شرية ،فهل تعتقدين �أن الن�ساء
�أكرث كفاءة من الرجال يف هذا املجال؟ وملاذا؟
ال �أعتقد �أن املو�ضوع مو�ضوع كفاءة ،و �إمن��ا هو
�أقرب لطبع املر�أة الإن�ساين فنحن يف �إدارة املوارد
الب�شرية نتكلم ع��ن احل�س الإن���س��اين  Humanو

ال��ذي بطبيعة عند امل��ر�أة �أعلى من ال��رج��ل .و قد
يكون ال�سبب الآخ��ر �أن طبيعة عمل �إدارة املوارد
الب�شرية تتطلب التوا�صل الدائم مع املوظفني داخل
ال�شركة و باملقابل �إن العاملني يف جمال الت�سويق و
املبيعات مث ًال �أغلبيتهم من الرجال لطبيعة العمل
التي تتطلب التنقل امل�ستمر و التوا�صل مع الزبائن
خارج ال�شركة و للآ�سف ما زال جمتمعنا ال يتق ّبل
عمل املر�أة امليداين.
�أال تعتقدين �أن �إدارت ��ك ل�ل�م��وادر الب�شرية يف
ال�شركة مهمة �صعبة خا�صة بالن�سبة ل�سيدة؟
�إذا كنت تق�صد بال�سيدة معنى «الأم التي لديها
م�س�ؤوليات �أخرى عائلية جتاه زوجها و �أطفالها» ف�إن
املو�ضوع لي�س مو�ضوع مديرة موارد ب�شرية بالتحديد
و �إ ّمن��ا عمل امل��ر�أة املتزوجة و التي لديها �أطفال
ب�شكل عام يتطلب من املر�أة جهد ًا �أكرب لتوازن بني
م�س�ؤوليات العمل و م�س�ؤولياتها العائلية و �أعتقد
�أنه �إذا كان لدى املر�أة الطموح ف�ست�ستطيع حتقيق
التوازن و النجاح.
و بالن�سبة يل ف�أنا ال �أعتقد �أن مهمة �إدارة املوارد
الب�شرية من قبل �سيدة مه ّمة �صعبة فالعمل هو عمل
�إن كان يف �أي جمال و يف �أي اخت�صا�ص و لكن العمل
كمدير يفر�ض عليك م�س�ؤوليات و جهد و حتديات.
ما هي حكمة نهى �شويحنة يف احلياة؟
الطموح و العمل الد�ؤوب هو حتم ًا طريق النجاح
كن �إيجابي ًا يف نظرتك رغ��م جميع ال�صعوبات
التي تواجهك.
ً
مدير املوارد الب�شرية يجب �أن يكون ان�سانا قبل
�أن يكون مدير ًا.
هل من ن�صائح تقدمها نهى �شويحنة لل�شركات
ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ت���س��ري��ح ع�م��ال�ه��ا ب���س�ب��ب ال �ظ��روف
االقت�صادية احلالية؟
�أمتنى من �أ�صحاب العمل الرت ّيث و عدم اللجوء
�إىل ت�سريح العمال �إال �إذا كان هذا احلل ال��ذي ال
بديل له و التفكري يف �إيجاد حلول بديلة للت�سريح
ملا له من �آثار �سلبية من ارتفاع يف البطالة ،الفقر،
اجلرمية...
هل من ن�صائح تقدمها نهى �شويحنة جلميعة
�إدارة املوارد الب�شرية؟
�أمتنى جلمعية املوارد الب�شرية �أن ت�أخذ دور ًا �أكرث
فعالية لتكون �صلة الو�صل بني ال�شركات ،املجتمع،
اجلامعات ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية و العمل و ذلك
للعمل على تقدمي املعلومات الالزمة لكافة الأطراف
بهدف بناء املجتمع و الوطن و زي��ادة التوعية لدى
�أ�صحاب ال�شركات بدور املوارد الب�شربة.
�شكرا لتعاونكم ووقتكم ،مع �أطيب متنياتنا لكم
ول�شركة �سكر بالنجاح والتوفيق

�أجرى احلوار الدكتور مـنـيـر عـبـا�س رئي�س جمل�س �إدارة IHRM
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لقاء مفتوحًا حول “نظم معلومات الموارد البشرية” بإدارة السيد
 IHRMتقيم ً
بشار حوامدة “ الرئيس التنفيذي لشركة ”Mena ITech
عقدت جمعية �إدارة املوارد الب�شرية بتاريخ
 12متوز  2011ومن خالل برنامج اجتماعات
“الطاولة امل�ستديرة”؛ لقا ًء مفتوحاً بعنوان
“كيف ت�ساهم نظم معلومات املوارد الب�شرية
يف زي��ادة الإنتاجية وتخفي�ض التكاليف”،
وذلك بح�ضور �أع�ضاء اجلمعية من املدراء
وال �ع��ام �ل�ين يف جم ��ال امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة يف
ع ��دد م��ن ال���ش��رك��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�سورية
يف ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام واخل ��ا� ��ص وع� ��دد من
طالب املعهد العايل لإدارة الأعمال HIBA
وجامعات �أخرى.
وخ�ل��ال ال��ل��ق��اء؛ ق� � َّ�دم ال��دك��ت��ور ب�شار
حوامدة الرئي�س التنفيذي ل�شركة مينا�آيتك
املتخ�ص�صة يف تطوير حلول �إلكرتونية لإدارة
ر�أ���س امل��ال الب�شري؛ جمموعة متقدمة من
تطبيقات ومزايا نظم معلومات �إدارة املوارد
الب�شرية بكل تفا�صيلها املتعلقة بالدوام
والإجازات والتحفيز واال�ستقطاب واالختيار
والتقييم والتدريب لالرتقاء الوظيفي وغري
ذلك.
وق��ال ح��وام��دة �إن��ه «وخ�لاف� ًا ملا يجري يف
كثري من ال�شركات ف ��إن و�ضع نظام لإدارة
امل��وارد الب�شرية هو م�س�ؤولية مدير املوارد
الب�شرية ولي�س مدير املعلوماتية» ،و�أ�ضاف

ب � ��أن «ه��ن��اك � �ش��رك��ات ع��امل �ي��ة ك�ب�رى مثل
مايكرو�سوفت و�أوراك� ��ل و��س��اب ت�ق� َّ�دم نظم
�إدارة موارد ب�شرية ،لكن هذه الأنظمة تتوافق
مع القوانني والأنظمة واللوائح املعمول بها يف
الواليات املتحدة وكندا و�أوروبة ،فيما حتتاج
الدول العربية �إىل نظم معلومات توافق بيئة
العمل لديها مبا ت�ضمه من قوانني ولوائح
تتعلق بنظام العمالة والت�أمينات وال�ضرائب
وغري ذلك».

ودعا الدكتور حوامدة �إىل �أن «يهتم قطاع
�إدارة املوارد الب�شرية بنظم املعلومات باعتباره
�أح ��د �أه ��م احل �ل��ول امل���س��ان��دة ل��ه والداعمة
لآدائ��ه ،وذلك من خالل �إيجاد ثقافة العمل
الإلكرتوين وتوعية �إدارة امل�ؤ�س�سات بالعائد
على اال�ستثمار يف �أنظمة معلومات �إدارة
املوارد الب�شرية».
الدكتور منري عبا�س رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية �أو� �ض��ح �أن «جن ��اح �أي ��ش��رك��ة �أو
م�ؤ�س�سة يعتمد ب�شكل كامل على ت�أ�سي�س ق�سم
موارد ب�شرية متطور وفعال ،ورمبا يكون ذلك
من �أ�صعب الأمور التي تتم داخل �أي �شركة»،
م�ضيف ًا ب�أن «التطور الذي ت�شهده �إدارة املوارد
الب�شرية يتزامن مع تطور نظم املعلومات
امل�ؤمتِتة للعمل داخل هذه الإدارة مبا يزيد من
فاعليتها».
ودار النقا�ش بني املحا�ضر والبع�ض من
احل�ضور ح��ول �أهمية امل��زج بني تكنولوجيا
املعلومات وامل��وارد الب�شرية مما ي ��ؤدي �إىل
«تنامي دور �إدارة املوارد االب�شرية واعتالئها
قمم الهياكل التنظيمية لل�شركات واملنظمات،
وتعريفها بال�شريك اال�سرتاتيجي للمنظمة
ب��اع�ت�ب��اره��ا امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن �إدارة وتطوير
�أه��م عنا�صر جن��اح املنظمة وه��و العن�صر
الب�شري».
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جمعية إدارة الموارد البشرية تقيم ندوة حوارية حول
«دور إدارة الموارد البشرية في األزمات»

عقدت جمعية �إدارة املوارد الب�شرية بتاريخ 18
ت�شرين الأول 2011؛ ومن خالل برنامج اجتماعات
«الطاولة امل�ستديرة»؛ ن��دوة حوارية بعنوان :دور
�إدارة املوارد الب�شرية يف الأزمات .وناق�شت الندوة
بع�ض التجارب العاملية لإدارة امل��وارد الب�شرية يف
ال�شركات الكربى يف العامل وبع�ض التجارب احلالية
يف �إدارة امل��وارد الب�شرية يف منظمات الأعمال يف
�سورية وكيفية التعامل مع املوظفني يف الظروف
التي متر بها �سورية حالي ًا ،والآثار ال�سلبية للجوء
امل�ؤ�س�سات �إىل ت�سريح العمال .كما تناولت بع�ض
املعايري العلمية التي حتافظ على املوظفني وتبني
الوالء الوظيفي لديهم عموم ًا.
وقد �شارك يف الندوة احلوارية كل من :ع�صام
زمريق نائب رئي�س غرفة �صناعة دم�شق ،اال�ستاذ
راكان ابراهيم مدير قوة العمل يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل ،و الأ��س�ت��اذ حممود دمراين
مدير ال���ش��ؤون الت�أمينية يف م�ؤ�س�سة الت�أمينات
االجتماعية .و�أدار النقا�ش الدكتور منري عبا�س،
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ،وح�ضر الندوة عدد
كبري من �أع�ضاء اجلمعية والعاملني يف جمال �إدارة
املوارد الب�شرية يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�سورية
اخلا�صة منها والعامة.
الأ�ستاذ ع�صام زمريق �أ�شار بدوره �إىل �أن ت�أثري
الأزمة على القطاع ال�صناعي ال�سوري انعك�س على
ت�سريح العمال ب�شكل وا�ضح يف القطاع ال�سياحي فيما
مل يكن هناك ت�سريح ملحوظ جد ًا يف ال�صناعات
الهند�سية والكيميائية .لكن وبذات الوقت �أ�شار �إىل
انعكا�س الأزم��ة على معدل اال�ستثمار العام الذي
انخف�ض.
ب��دوره ناق�ش الأ�ستاذ رك��ان ابراهيم الت�سريح
التع�سفي و�آث ��اره بح�سب ما ورد يف قانون العمل
وتطرق �إىل ما يرتتب عليه من ا�ستحقاقات على

رب العمل ،مو�ضح ًا �أن القانون والبند  65منه
املتعلق بالت�سريح التع�سفي ي�ساهم يف احلد من هذه
احلاالت.
�أما الأ�ستاذ دمراين فتطرق �إىل مفاهيم تتعلق
ب�أهمية ت�سجيل العمال يف الت�أمينات االجتماعية
وف��ائ��دة ذل ��ك ل ��رب ال�ع�م��ل ك�م��ا ل�ل�ع��ام��ل ،ف�ض ًال
عن �إ�شارته لإمكانية تعامل م�ؤ�س�سة الت�أمينات
االجتماعية ب�شيء من املرونة مع �أرب��اب العمل يف
فرتة الأزمات عموم ًا.
و�أو�ضح الدكتور منري عبا�س �أن مو�ضوع الندوة
ي�أتي يف �سياق �أهداف اجلمعية لت�شجيع املمار�سات
ال�صحيحة يف �إدارة املوارد الب�شرية م�شري ًا �أنه من
املفيد مناق�شة جتارب بع�ض ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
ال�سورية يف هذا ال�سياق كما من املفيد اال�ستفادة
من جت��ارب �إدارة امل��وارد الب�شرية يف م�ؤ�س�سات
عاملية م ّرت يف حالة �أزمات �أو ا�ضطرابات .و�أ�شار
�أي�ض ًا �إىل �أهم الن�صائح امل�ستخل�صة من جتارب

تلك ال���ش��رك��ات ،مت�ضمنة �أه�م�ي��ة احل �ف��اظ على
العمال امل�ؤهلني يف الأزمات (لأن الأزمة لن ت�ستمر)
وا�ستثمار الوقت لرتتيب البيت الداخلي و�إعادة
هيكلة ال�شركة بالطريقة التي جتعلها �أكرث ديناميكية
وتال�ؤما مع التطورات والتغريات ،والبدء ب�أعمال
ال�ت��دري��ب وتطوير م �ه��ارات املوظفني مب��ا ي�ضمن
ت�أهيلهم وا�ستعدادهم لفرتات مابعد الأزمة.
وقد �أغني احلوار مبداخالت عديدة من �أع�ضاء
اجلمعية ال��ذي��ن حت��دث��وا ع��ن جت��ارب �شركاتهم،
كل ح�سب خ�صو�صية عمله ،وكيفية تعاملهم مع
العاملني يف تلك ال�شركات يف املرحلة احلالية.
وتبادلوا اخلربات فيما بينهم م�ؤكدين على �أهمية
�إي�لاء التدريب الأول��وي��ة التي ي�ستحق ،وعلى دور
�أق�سام �إدارة املوارد الب�شرية يف مثل هذه الأزمات.
واخ �ت �ت �م��ت ال� �ن ��دوة ب �ت �ق��دمي � �ش �ه��ادات تقدير
للم�شاركني على املن�صة تقدير ًا مل�ساهمتهم يف
احلوارات التي تقيمها اجلمعية ب�شكل دوري.
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ن�شاطات اجلمعية

لقاء مفتوحًا من خالل اجتماعات الطاولة المستديرة بعنوان« :دليل مقدرات
 IHRMتقيم ً
المدرب» بإدارة السيد سامر سامي

عقدت جمعية �إدارة امل��وارد الب�شرية IHRM
اجتماع “الطاولة امل�ستديرة” الأخ�ير لعام 2011
بعنوان “دليل م�ق��درات املدرب” يف قاعة ر�ضا
�سعيد للم�ؤمترات بتاريخ  19كانون الأول ،2011
�أداره م��دي��ر م���ش��روع “مقدرات املدرب” ع�ضو
جمل�س �إدارة جمعية املوارد الب�شرية ال�سيد �سامر
�سامي ،وح�ضره �أع�ضاء و�أ��ص��دق��اء اجلمعية من
املدراء والعاملني يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية يف
عدد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�سورية العامة منها
واخلا�صة والأهلية.
وق��دم �سامي يف بداية اللقاء ،ملحة عن م�شروع
“مقدرات املدرب” ك�أحد امل�شاريع الهامة التي
تقوم بها اجلمعية وكيفية ن�شوء الفكرة وحتويلها
�إىل واق��ع من خ�لال العمل ال ��د�ؤوب ال��ذي ق��ام به
�أع�ضاء امل�شروع .كما قام بتعريف مقدرات املدرب
وتعر�ض �إىل تقرير املناف�سة العاملي وموقع �سورية
من التناف�سية يف جمااللتدريب ,كما �شرح مقدرات
امل� ��درب ال�ث�م��ان�ي��ة كمقيا�س لت�صنيف املدربني
امل�ؤهلني ،وطريقة تقييم املدربني اجليدين االتي
�ستقوم اجلمعية باعتمادها عن طريق جلنة تقييم
تتبع املعايري املتبناة .كما �شكر �سامي كافة �أع�ضاء
الفريق على جهودهم التي بذلوها لإجناز امل�شروع
والأع�ضاء الذين �أجابوا على اال�ستبيان الذي قامت
اجلمعية ب�إر�ساله لأخذ الر�أي فيما يتعلق مبقدرات
املدرب التي تبناها امل�شروع كمعيار للقيا�س.
مدير التطوير يف �شركة � MTNسورية ال�سيد
ب�سيم ا�سماعيل قام بالت�سا�ؤل عن �شمولية مقدرات
امل��درب الثمانية ال�ت��ي تت�ضمنها دليل مقدرات
امل ��درب وك��ان ال��رد م��ن مدير امل���ش��روع ب ��أن هذه
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املقدرات هي �أكرث املعايري الدولية املنا�سبة للنهو�ض
بعملية التدريب يف �سورية.
الدكتور منري عبا�س رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
امل��وارد الب�شرية كان ا�ستهل اللقاء بالت�أكيد على
“حر�ص اجلمعية على عقد مثل هذه اللقاءات
املهمة والتي من �ش�أنها تزويد �أع�ضاء اجلمعية ب�آخر
التطورات فيما يتعلق مب�شاريع اجلمعية ومن �أهمها
م�شروع “ مقدرات املدربني” م�ؤكدا على �أن امل�شروع
مبثابة اخلطوة الأوىل لر�سم معايري بناء املدرب
املتميز يف �سورية ،ودع��ا الدكتور عبا�س �أع�ضاء
اجلمعية ممن لديهم خربة يف التدريب بالتعاون
مع �أع�ضاء امل�شروع لتطوير تلك املعايري املنتقاة
وتو�سيعها لت�شمل ك��ل املعايري املعمول بها على
م�ستوى دويل وتكون مقبولة من كافة القطاعات
حد �سواء.
العام واخلا�ص والأهلي على ٍ
ويف ختام االجتماع متنى �سامي من كافة احل�ضور
�أن ي�ساهموا ك�شركاء حقيقيني للجمعية يف تطوير
الدليل الذي قدم للجمعية.
 IHRMت�شارك يف ور�شة العمل الوطنية الثانية
ملناق�شة “الإطار الت�شريعي للمجتمع الأهلي” والذي
قام بتنظيمه منتدى املنظمات غري احلكومية يف
�سوريا بتاريخ  1حزيران  .2011كما �شاركت اجلمعية
�أي�ضا يف ور�شة العمل التدريبية حول مناق�شة وحتليل
القوانني مابني الفرتة  30-28حزيران.
نظم منتدى املنظمات غري احلكومية يف �سورية
وامل��رك��ز ال���س��وري للبحوث التنموية يف الأمانة
ال�سورية للتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ور�شة العمل الوطنية الثانية لعام 2011
وذلك يف يوم الأربعاء الأول من حزيران  2011يف

قاعة ر�ضا �سعيد بجامعة دم�شق .عقدت الور�شة
بح�ضور ما ي�ق��ارب  80منظمة غري حكومية من
خمتلف مناطق �سورية وممثلني عن وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل .حيث �أعلنت فيها الوزارة �أنها
ب�صدد طرح القانون اجلديد للجمعيات على موقع
الت�شاركية خالل �أ�سبوعني للأخذ ب�آراء اجلمعيات
واملواطنني ومناق�شته قبيل �إ�صداره.
كما دار نقا�ش مفتوح حول �أوليات عمل املنتدى
واملجتمع الأهلي مبا تقت�ضيه الظروف الراهنة يف
�سورية .بعد النقا�ش و تبادل الأفكار توزع امل�شاركون
على �شكل جمموعات عمل لو�ضع مقرتحاتهم حيث
مت عر�ض مقرتحات كل جمموعة على احل�ضور،
ومت��ت �إع��ادة ترتيب الأه ��داف اخلا�صة باملنتدى
ح�سب �أولويات العمل و مت طرح العديد من الأفكار
والن�شاطات التي ميكن �أن يتبناها املنتدى يف الوقت
ال��راه��ن لتحقيق �أه��داف��ه يف دع��م عمل املجتمع
الأه�ل��ي .حيث �أن الأه ��داف التالية �أ�صبحت من
�أولويات العمل يف الوقت الراهن :
تعزيز م�ساهمة منظمات املجتمع الأه �ل��ي يف
احلوار الوطني حول التنمية والت�أثري االيجابي يف
ال�سيا�سات واال��س�تراجت�ي��ات واخل�ط��ط والربامج
التنموية.
تطوير �أ�شكال وق�ن��وات امل�شاركة املجتمعية يف
عملية التنمية.
?What’s Coming

�سيتم عقد اجتماع الطاولة امل�ستديرة بعنوان
“ طرق حتديد الرواتب والأج��ور يف املنظمات”
با�ستخدام طريقة  Hay Groupب� ��إدارة ال�سيد
�صفوت القباين بتاريخ � 6آذار 2012

ن�شاطات اجلمعية

 IHRMت�شارك يف ور�شة العمل الوطنية الثانية ملناق�شة “الإطار
الت�شريعي للمجتمع الأهلي” والذي قام بتنظيمه منتدى املنظمات غري
احلكومية يف �سوريا بتاريخ  1حزيران  .2011كما �شاركت اجلمعية
�أي�ضا يف ور�شة العمل التدريبية حول مناق�شة وحتليل القوانني مابني
الفرتة  30-28حزيران.
نظم منتدى املنظمات غري احلكومية يف �سورية واملركز ال�سوري
للبحوث التنموية يف الأمانة ال�سورية للتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي ور�شة العمل الوطنية الثانية لعام  2011وذلك يف يوم
الأربعاء الأول من حزيران  2011يف قاعة ر�ضا �سعيد بجامعة دم�شق.
عقدت الور�شة بح�ضور ما يقارب  80منظمة غري حكومية من خمتلف
مناطق �سورية وممثلني عن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل .حيث
�أعلنت فيها الوزارة �أنها ب�صدد طرح القانون اجلديد للجمعيات على
موقع الت�شاركية خالل �أ�سبوعني للأخذ ب ��آراء اجلمعيات واملواطنني

ومناق�شته قبيل �إ�صداره.
كما دار نقا�ش مفتوح حول �أوليات عمل املنتدى واملجتمع الأهلي مبا
تقت�ضيه الظروف الراهنة يف �سورية .بعد النقا�ش و تبادل الأفكار توزع
امل�شاركون على �شكل جمموعات عمل لو�ضع مقرتحاتهم حيث مت عر�ض
مقرتحات كل جمموعة على احل�ضور ،ومتت �إع��ادة ترتيب الأهداف
اخلا�صة باملنتدى ح�سب �أولويات العمل و مت طرح العديد من الأفكار
والن�شاطات التي ميكن �أن يتبناها املنتدى يف الوقت الراهن لتحقيق
�أهدافه يف دعم عمل املجتمع الأهلي .حيث �أن الأهداف التالية �أ�صبحت
من �أولويات العمل يف الوقت الراهن :
تعزيز م�ساهمة منظمات املجتمع الأهلي يف احل��وار الوطني حول
التنمية والت�أثري االيجابي يف ال�سيا�سات واال�سرتاجتيات واخلطط
والربامج التنموية.
تطوير �أ�شكال وقنوات امل�شاركة املجتمعية يف عملية التنمية.

?What’s Coming
تت�شرف جمعية �إدارة املوارد الب�شرية بدعوتكم حل�ضور اجتماع الطاولة امل�ستديرة الأول لعام 2012
بعنوان:
“كيف تطور نظام ت�صنيف املراكز الوظيفية يف ال�شركة با�ستخدام النظام العاملي ( “ )HAY System
يلقيها ال�سيد �صفوت قباين
ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية املوارد الب�شرية
و مدير املوارد الب�شرية يف �شركة الفرات للنفط
وذلك يف يوم الثالثاء املوافق � 6آذار 2012
ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء يف قاعة ر�ضا �سعيد للم�ؤمترات – يف منطقة الربامكة
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م�ساهمات

دور نظم تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية الحديثة
م�ساهمة :م�.سعيد هوا�ش
ا�ست�شاري حتليل نظم �إدارة موارد ب�شرية يف
�شركة احل�ضارة للأنظمة.

ان �ط�لاق �اً م��ن ال �ق��اع��دة ال �ت��ي ت �ق��ول “ما ال
ميكن قيا�سه ،ال ميكن �إدارته” ،نطرح ال�س�ؤال
التايل:
ً
ه��ل ي�ستطيع �شخ�ص م��ا �أن ي��دي��ر �شيئا ال
يعرفه؟....
يف النظام املعا�صر لإدارة الأعمال القائم على
العاملية والتناف�سية ،تدرك الإدارة �أكرث من �أي
وقت م�ضى �أهمية ال��دور اال�سرتاتيجي لنظم
املعلومات ،وذل��ك انطالقاً من حيوية و�أهمية
املعلومات كمورد ثمني من موارد املنظمة ،ومن
كونها �أدا ًة الغنى عنها لتحقيق امليزة التناف�سية
اال�سرتاتيجية ،ودور امل�ع�ل��وم��ات الأ��س��ا��س��ي يف
ت�ط��وي��ر وت�ن�م�ي��ة امل�ن�ظ�م��ة م��ن ن��اح�ي��ة الإب� ��داع
التكنولوجي ويف �إعادة هند�سة الأعمال و�إدارة
العمليات بكفاءة وفعالية.
املعرفة الفكرية ونظم املعلومات:
�أ�صبح االهتمام بالعلم والبحث العلمي ركيزة
�أ�سا�سية يف خمتلف �أنحاء العامل ،و�أ�ضحى �إنتاج
العقل الب�شري وتراكم الإب��داع العلمي والتقني
متمث ًال فيما يطلق عليه بـ «ع�صر املعرفة» ،ومن
ثم ظهر ماي�سمى «�إدارة املعرفة» ،والتي من �أهم
مهامها �ضمان �إن�شاء قواعد معطيات ديناميكية
حتمل معلومات ومعارف املنظمة من خالل اقتناء
وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة� ،إ�ضافة
اىل �إدارة وت�سيري الإن�ت��اج الفكري والإبداعي
للعقل الب�شري والذي ميثل كنز ًا يحقق للمنظمة
التف ّوق والتم ّيز على املنظمات املناف�سة.

ر�أ�س املال الفكري ونظم املعلومات:
لكل منظمة ر�أ�س مال فكري والذي ميكن تعريفه
ب�أنه «املعرفة التي ميكن حتويلها �إىل قيمة»،
والذي يتكون من عن�صرين:
 .1ر�أ�س املال الب�شري :وهي املعرفة املتخ�ص�صة
املحفوظة يف ذهن العامل الفرد والتي ال متلكها
املنظمة بل هي مرتبطة بالفرد �شخ�صي ًا.
 .2الأ�صول الفكرية :وهي املعرفة املك ّودة ،وهي
م�ستقلة عن �شخ�ص العامل ومتتلكها املنظمة.
وهنا يكمن ر�أ���س مال املنظمة احلقيقي� ،إنهم
الأف��راد الأك ّفاء الذين يتمتعون باملهارة واخلربة
والتح�صيل العملي ،وينتجون ال�سلع واخلدمات
املطلوبة.
ما هو املق�صود ب�أنظمة املعلومات:
ه��و �أداة �إداري ��ة يتم م��ن خاللها جتميع كافة
ال�ب�ي��ان��ات ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة ذات الأهمية
بالن�سبة ل�ل�إدارة يف جمال عمل معني ،ثم تن�سيق
هذه البيانات وت�صنيفها وحتليلها وتبويبها ب�صفة
منتظمة وفق ًا لقواعد و�أ�س�س متفق عليها .وتتحول
البيانات بذلك �إىل معلومات ت�صلح لال�ستخدام
بوا�سطة الإدارة املعن ّية.
�أنواع نظم املعلومات:
نظم معلومات دعم القرار :ت�ضم معلومات على
م�ستوى �إدارة املنظمة والتي تدمج بني البيانات
وبني مناذج حتليلية معقدة ومتطورة.
نظم املعلومات الإداري��ة :تخدم م��دراء الإدارة
الو�سطى (مثل تقارير �إجناز املوازنة ال�سنوية).
نظم املكتب (الأر�شفة االلكرتونية) :ويق�صد
بها مكتب بدون �أوراق �أي حو�سبة ومعاجلة جميع
الوثائق والأعمال املكتبية.

نظم معاجلة املعلومات :وتخت�ص يف متابعة
ومعاجلة ان�سيابية العمل اليومي للتعامالت التي
هي �ضرورية لأداء �أعمال املنظمة.
نظام معلومات املوارد الب�شرية «:»HRIS
ميكن تعريف نظم املعلومات اخلا�صة باملوارد
الب�شرية ب�أنها :الإجراءات املنظمة اخلا�صة جلمع
وت�خ��زي��ن وح�ف��ظ وا� �س�ترج��اع ال�ب�ي��ان��ات الالزمة
وال�صحيحة عن املوارد الب�شرية و�أن�شطة الأفراد
وخ�صائ�صهم يف �أي منظمة ومب��ا يدعم كفاءة
وفاعلية �إدارة املوارد الب�شرية يف �إجناز القرارات
اخلا�صة بالعن�صر الب�شري .وعليه:
يعتمد النظام على �إج��راءات حمددة ومنظمة
ومنطقية.
يهتم �ش�أنه �ش�أن النظم العامة للمعلومات بجمع
وت�خ��زي��ن وح�ف��ظ وا��س�ترج��اع البيانات الدقيقة
واملحدثة املتعلقة ب�أداء املوارد الب�شرية.
يهتم بجميع البيانات املتعلقة ب�أن�شطة العن�صر
الب�شري من اختيار وتعيني وترقية ونقل و�أجور
وحوافز وتخطيط للقوى العاملة وتقيييم الأداء
و�إدارة عملية التدرييب وغريها.
الهدف النهائي لهذه النظم هو تعظيم وتر�شيد
عملية �صنع واتخاذ القرارات املتعلقة بالعن�صر
الب�شري.
مبا �أنَّ امل��وارد الب�شرية تنت�شر يف جميع �أجزاء
املنظمة ،لذا ميكن القول �أنَّ العالقة هي تبادلية
بني نظم معلومات املوارد الب�شرية ونظم معلومات
خمتلف الأن�شطة الإنتاجية والت�سويقية واملالية
وغريها.
مربرات احلاجة �إىل وجود نظام معلومات
خا�ص باملوارد الب�شرية:
كانت و�سائل التعامل م��ع املعلومات املتعلقة
بالعمالة يف ال�سابق تت�سم بالبدائية والب�ساطة ،لكن
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مع تقدم احلا�سبات الآلية وال�شبكات الداخلية يف
املنظمات ،وتطور تكنولوجيا املعلومات الإلكرتونية،
فقد �أ�صبح من املي�سور ت�صميم وت�شغيل نظم ف ّعالة
للمعلومات ،الأمر الذي �سيجعل الإدارة يف موقف
�أف�ضل بكثري ،لي�س فقط من حيث وفرة املعلومات
وحداثتها ،ب��ل �أي�ضا م��ن حيث �سهولة التعامل
معها باحلفظ والتحديث والتداول والإ�سرتجاع،
و�إمكانية ا�ستخدام املعلومات من جماالت خمتلفة
ومن �أماكن متباعدة وجتميعها يف ن�سق متكامل
يحقق ر�ؤية �أ�شمل لق�ضايا املوارد الب�شرية ،و تتيح
القدرة الأعلى التخاذ القرارات.
ميزات تو ّفر نظام معلومات لإدارة املوارد
الب�شرية يف ّ
املنظمة:
يدعم تخطيط ال�ق��وى العاملة Manpower
 Planningيف املنظمة من خالل التنب�ؤ بالعر�ض
والطلب على العمالة على م�ستوى ّ
املنظمة ،ا�ضافة
اىل ت��وف�ير املعلومات ال�لازم��ة لر�سم �سيا�سات
التوظف (اج��راءات التوظيف وعمليات الإحالل
واال�ستغناء).
تر�شيد تكاليف تدريب و حت�سني �أداء املوارد
الب�شرية وقيا�س العائد من التدريب.
تنفيذ عملية تقييم الأداء ب�شكل �آيل ومن قبل
�أطراف متعددة.
تنفيذ عمليات اال�ستبيان واال�ستعالم وقيا�س
الر�ضى الوظيفي.
الإدارة الذكية واحلثيثة ل�ش�ؤون املوظفني مبا
يتوافق مع القوانني النافذة.
ي�ساهم يف ق�ي��ا���س ال�ع��ائ��د م��ن اال��س�ت�ث�م��ار يف
العمالة.
احلكم على ج��ودة الأداء ون�سب االجن��از من
خالل قيم م�ؤ�شرات قيا�س الأداء (:)KPI
يعترب غالبية �أ�صحاب الأعمال �أن ق�سم املوارد
الب�شرية هو �أحد مراكز التكلفة غري املنتجة ،وذلك

نظر ًا ل�صعوبة قيا�س �أث��ر �سيا�سات وممار�سات
املوارد الب�شرية املختلفة على االيرادات واملبيعات
ب�شكل وا�ضح وملمو�س ورقمي ،حيث ال يتوفر لهم
مث ًال الآل�ي��ة املنا�سبة لقيا�س �أث��ر املكاف�آت على
�إنتاجية الع ّمال� ،أو حتديد عالقة انخفا�ض وارتفاع
معدل دوران العمالة على ج��ودة الإنتاج ،ولذلك
يعترب ق�سم املوارد الب�شرية هو من �أ�صعب الأعمال
من ناحية تقييم �أدائه.
�ستمكنك م�ؤ�شرات قيا�س الأداء ( )KPIمن:
اخلروج مبعايري وم�ؤ�شرات �إح�صائية تفيد فى
قيا�س كفاءة املوارد الب�شرية ومدى م�ساهمتها فى
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية.
قيا�س �أداء وخمرجات العاملني.
قيا�س مدى م�ساهمة املوارد الب�شرية فى النتائج
املالية والربحية النهائية للمنظمة.
حت��دي��د وق �ي��ا���س م ��دى ال� �ت ��وازن ال �ق��ائ��م بني
ا�سرتاتيجية املنظمة وبني تكوينها الب�شري وثقافتها
التنظيمية.
القدرة على التنب�ؤ بالأثر (الإيجابى �أو ال�سلبى)
الذى يتولد عن ارتفاع الروح املعنوية لفريق العمل
ب�شكل حم��دد ،فمث ًال �إذا ارتفعت ال��روح املعنوية
لفريق العمل مبقدار  5درجات ف�إن ذلك ي�ؤدى �إىل
ارتفاع ج��ودة املخرجات مبقدار  6درج��ات ،مما
ي�ؤدى �إىل زيادة ر�ضى العمالء مبقدار  3درجات،
وهو ما ي��ؤدى ب��دوره �إىل زي��ادة الإي��رادات بن�سبة
 %2.5عن العام املا�ضى.
�أي بب�ساطة �سيتمكن م��دراء امل��وارد الب�شرية
من قيا�س ملا ال ميكن قيا�سه ،بهدف التم ُّكن من
�إدارته.
اخل�صائ�ص ال��واج��ب ت��و ّف��ره��ا يف �أي نظام
معلومات خا�ص باملوارد الب�شرية:
ك��ام��ل الآل �ي��ة يعتمد �أ��س��ا��س� ًا على احلا�سبات
الإلكرتونية املت�صلة مع ال�شبكات.
متاح لال�ستخدام املبا�شر  On-lineمن قبل

كافة امل�س�ؤولني املعنيني ب�ش�ؤون امل��وارد الب�شرية
(ك ٌل يف حدود �صالحيته).
منت�شر يف كافة �أرج��اء املنظمة مهما تباعدت
مواقعها اجلغرافية.
�شامل جلميع مكونات امل ��وارد الب�شرية على
اختالف نوعياتها وم�ستوياتها.
متداخل بحيث ميكن الو�صول �إىل املعلومات
املطلوبة عن الفرد من كافة اجلهات (الإدارات �أو
الأق�سام �أو املجموعات) املتعلقة بعمله.
�شمول النظام كل ما يخ�ص الفرد حتى ولو ن�ش�أت
املعلومات اخلا�صة به يف مواقع متعددة يف املنظمة،
مثل ال��رات��ب ،واحل��واف��ز امل�ستحقة ،والإج ��ازات
امل�ستخدمة ،ور�صيد الإج��ازات املتاح ،وتعليمات
�أداء العمل ،والتغيري يف ال�سيا�سات والنظم التي
تريد الإدارة �إبالغها للأفراد.
�إمكانية �إ� �ش��راك الأف���راد �أنف�سهم يف تغذية
النظام باملعلومات املتجددة عن �ش�ؤونهم و�أفكارهم
ومقرتحاتهم لتطوير العمل.
معايري قيا�س جودة املعلومات الناجتة عن
نظام املعلومات :
�سهولة و�سرعة احل�صول على املعلومة �ضمن
الزمن املعياري املحدد.
ال�شمولية� :أي �أن تكون التقارير �شاملة لكل
اجلوانب املتعلقة باتخاذ القرار.
الدقة� :أي خلو املعلومات من اخلط�أ �سواء �أخطاء
النقل �أو �أخطاء حتليل املعلومات.
امل�لائ�م��ة� :أي م��دى م�لاءم��ة املعلومات لطلب
امل�ستخدم �أو متخذ القرار.
التوقيت املنا�سب� :أي تقدمي املعلومة يف الوقت
امل�ن��ا��س��ب ح�ت��ى مي�ك��ن حتقيق �أق���ص��ى ا�ستفادة
ممكنة.
الو�ضوح� :أي خلو املعلومة من الغمو�ض و�سوء
الفهم.
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امل ��رون ��ة :ق��اب�ل�ي�ت�ه��ا ل�لا� �س �ت �خ��دام لأك �ث�ر من
م�ستخدم.
ع��دم التحيز� :أي �أن ال يكون هناك �إمكانية
للتحريف بغر�ض الت�أثري على امل�ستخدم للو�صول
لنتيجة معينة �أو التخاذ قرار معني.
قابلية املعلومة للقيا�س� :أي �إم �ك��ان �إج ��راء
م �ق��ارن��ات ب�ين ف�ت�رات زم�ن�ي��ة م�ع�ي�ن��ة ،و�إج� ��راء
حتليلالت باالعتماد على الربط بني املعلومات.
�إمكانية االحتفاظ بها و�أر�شفتها وا�ستدعائها
عند احلاجة.
ملحة عن �أنظمة معلومات املوارد الب�شرية
املتواجدة يف ال�سوق:
م��ن امل�لاح��ظ �أن معظم ال�برام��ج احلا�سوبية
لأنظمة امل ��وارد الب�شرية امل�ستخدمة حالي ًا يف
ال�شركات املتو�سط وكبرية احلجم هي من انتاج
غري حملي ،وهذا ما �سوف يتطلب من امل�ستخدم
ب���ذل امل ��زي ��د م ��ن اجل �ه��د يف ع�م�ل�ي��ة التطبيق
(� ،)Adaptationإ��ض��اف��ة �إىل �صعوبة تقدمي
خ��دم��ات م��ا بعد البيع ( )Supportوال�ت��ي البد
منها ،هذا دون التطرق اىل ارتفاع تكلفة احل�صول
على ترخي�ص اال�ستخدام و�شروطه التي قد تتعلق
بعدد امل�ستخدمني �أو عدد عاملي ال�شركة.
�إ�ضافة اىل �أن العديد من هذه الربامج امل�صممة
بطريقة الـ ( )Web Basedوبهدف حتقيق عملية
تخدمي املوظفني ()Employee Self-Services
تعتمد على وجود قاعدة البيانات على خمدم عاملي
خ��ارج ح��دود املنظمة ،وبالتايل يرتبط �إمكانية
الولوج �إليها وا�ستثمارها بتوفر �شبكة االنرتنت،
الأم��ر ال��ذي ق��د يجعل امل�ستخدم �أ��س�ير ال�شبكة
العنكبوتية وم�شاكلها.
ومما يدعو �إىل التفا�ؤل حديث ًا بدء ظهور عدد
من �أنظمة �إدارة امل��وارد الب�شرية حملية ال�صنع
وامل�ص�صمة ب�شكل علمي ،والتي بد�أت بالدخول �إىل
حيز التطبيق ،حيث تتميز مبايلي:
�صممت ب�شكل متوافق مع قانون العمل وقوانني
الت�أمينات االجتماعية النافذة.
متفهمة لذهنية �صاحب العمل املحلي ومتطلباته
اخلا�صة وما يتعلق ذلك من �ضرورة وجود لبع�ض
اخليارات الإ�ضافية التي قد تبدو ال حاجة لها من
وجهة نظر خارجية.
يفرت�ض �أن تكون �أك�ثر ق��درة على التجاوب يف
عمليات الدعم الفني.
�إم �ك��ان �ي��ة ال �ق �ب��ول ب� ��إج ��راء ت �ع��دي�لات خا�صة
بالزبون.
�أك�ثر �سهولة وب�ساطة يف اال�ستخدام (User
.)Friendly
تكلفتها متنا�سبة مع القوة ال�شرائية املحلية.
اخلال�صة:
�أمام حجم امل�س�ؤوليات التي تواجهها �إدارة املوارد
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الب�شرية ،و�أم��ام هاجز �ضمان حتقيق االت�ساق
ما بني ا�سرتاتيجية املنظمة من جهة و�سيا�سات
وممار�سات �إدارة املوارد الب�شرية من جهة �أخرى،
ف ��إن ا�ستخدام برنامج حا�سوبي ()Software
لإدراة امل��واد الب�شرية ميكن �أن ي�شكل م�ساعدة
كبرية مل�س�ؤويل املوارد الب�شرية لتحقيق دورهم يف
زي��ادة عائد اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري ومبا
يحقق خطط و�أهداف �إدارة املوارد الب�شرية.
لذلك جند �أنه ال ميكن لإدارة املوارد الب�شرية
�أن تقوم بكامل مهامها وت�ؤتي ثمارها ،ما مل يتوفر
لها برنامج حا�سوبي ( )Softwareيلبي على
الأقل  %70من متطلبات العمل ،و�إال �سوف ي�ضيع
وقت وجهد موظفي �إدارة املوارد الب�شرية يف �أمور
روتينية ال طائل منها ،وه��و ما �سوف ي�ؤثر على
دور �إدارة امل��وارد الب�شرية يف املنظمة ومبا يرتك
االنطباع غري املرغوب عنها ك�إنخفا�ض كفاءتها
�أو�ضعف ت�أثريها� .سيما �أن هذا االخت�صا�ص -ومن
�سوء احل��ظ -م��ازال ي�شوب دوره بع�ض الغمو�ض

ل��دى الكثري م��ن ال��وظ��ائ��ف الأخ ��رى يف املنظمة
وخا�صة -وللأ�سف �أقولها -لدى �أ�صحاب القرار
يف هذه املنظمات.
امل�صادر:
دور نظم املعلومات الإدارية يف الإدارة – د�.أمل
م�صطفى ع�صفور – 2002م.
حتديات الثورة العلمية التكنولوجية املعا�صرة
– د.غادة ح�سني �صالح – 2003م.
�أث��ر التكنولوجيا املعا�صرة على تقييم برامج
و�سيا�سات �إدارة املوارد الب�شرية – د.حممد �أحمد
الفزاري – 2009م.
�أثر الثقافة التنظيمية على �أداء املوارد الب�شرية
– ر��س��ال��ة املاج�ستري للطالب ال�ي��ا���س ��س��امل –
اجلزائر – 2006م.
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المرأة العاملة في ظل قانون العمل رقم  17لعام 2010
م�ساهمة :املحامية عبري امل�صري

م�ست�شارة قانونية يف الأمور امل�صرفية
والتجارية واملدنية
ماج�ستري بالقانون املدين والتجاري
تعد التعديالت احلا�صلة يف قانون العمل اجلديد
مبا يتعلق بو�ضع املر�أة العاملة من �أهم الأمور التي
تطالعنا يف من حيث طريقة التعامل مع املر�أة
العاملة وما قدمها لها هذا القانون من �أو�ضاع
تالئم عملها ،فبداية جند �أن القانون �شمل املر�أة
العاملة بجميع الأحكام الناظمة لت�شغيل العمال دون
متييز بينهم متى متاثلت �أو�ضاع عملهم  ،فنجد �أن
قانون العمل اجلديد قد ن�ص على �أن الوزير هو من
يحدد بقرار منه الأعمال ،واحلاالت ،واملنا�سبات
التي يجوز فيها ت�شغيل الن�ساء يف فرتة العمل يف
الفرتات امل�سائية ،وكذلك الأعمال ال�ضارة بالن�ساء
�صح ًيا �أو �أخالق ًيا وغريها من الأعمال التي ال يجوز
ت�شغيل الن�ساء فيها .
وجن��د �أن القانون راع��ى الأم العاملة حتى يف
جمال �إخطار �إنهاء عقد العمل غري حمدد العمل
حيث ال يجوز توجيه الإخطار �إىل امل��ر�أة العاملة
خالل �إجازة الأمومة  ،وال حتت�سب مهلة الإخطار
�إال من اليوم التايل النتهاء �إجازة الوالدة .
�إجازات الأم العاملة يف قانون العمل اجلديد :
منح القانون اجلديد الأم العاملة التي �أم�ضت

�ستة �أ�شهر مت�صلة ل��دى �صاحب العمل � ،إجازة
�أمومة مدفوعة كامل الأج��ر ،مدتها على النحو
التايل 120 :يوم ًا للمولود الأول و  90يوم ًا للمولود
الثاين و  75يوم ًا للمولود الثالث. بينما كانت �إجازة
الأمومة يف القانون ال�سابق  60يوم اجازة �أمومة.
ويحق للمر�أة العاملة �أن تطلب منحها �إجازة
�أمومة خالل ال�شهرين الأخريين من احلمل كما
يجوز منح من ترغب من العامالت �إجازة �أمومة
�إ�ضافية مدتها �شهر واحد بدون �أجر�.أما يف حال
توفى املولود ف��إن الإج��ازة املتبقية تخف�ض �إىل
الن�صف.
وال يجوز ب ��أي ح��ال من الأح ��وال على �صاحب
العمل ف�صل العاملة �أو �إنهاء خدمتها �أثناء �إجازة
الأمومة املبينة �أعاله.
ماذا يرتتب على عمل امل��ر�أة احلامل لدى رب
عمل �آخر خالل فرتة الإجازة ؟
منح قانون العمل �صاحب العمل حق حرمان
املر�أة العاملة من �أجرها الكامل عن مدة الإجازة
�أو ا�سرتداد ما مت �أدا�ؤه �إليها منه� ،إذا ثبت ا�شتغالها
خالل هذه الإج��ازة لدى �صاحب عمل �آخر وذلك
مع عدم الإخالل بامل�ساءلة الت�أديبية .
عودة الأم العاملة للعمل يف ظل قانون
العمل اجلديد:
خ�لال ف�ترة الأرب ��ع والع�شرين �شه ًرا التالية

لتاريخ الو�ضع ،يحق ل�ل�أم العاملة التي تر�ضع
طفلها فرتتني �إ�ضافيتني للر�ضاعة ال تقل كل منهما
عن ن�صف �ساعة يف اليوم  ،ذلك بالإ�ضافة �إىل
مدة الراحة املقررة ،كما يحق للأم العاملة �ضم
هاتني الفرتتني  ،وحت�سب الفرتتان الإ�ضافيتان
من �ساعات العمل وال يرتتب عليهما �أي تخفي�ض
يف الأجر .
وقد �أقر قانون العمل اجلديد ق امل��ر�أة العاملة
يف املن�ش�أة التي ت�ستخدم �أك�ثر من خم�سة ع�شر
عام ًال يف طلب احل�صول على �إج��ازة ب��دون �أجر
ملدة ال تتجاوز �سنة واحدة وذلك لرعاية طفلها ،
مع احتفاظها بحقها بالرجوع �إىل عملها بعد انتهاء
هذه الإج��ازة  ،وتفقد هذا احلق �إذا عملت لدى
�صاحب عمل �آخ��ر خالل هذه امل��دة  ،وال ت�ستحق
ه��ذه الإج ��ازة لأك�ثر م��ن ث�لاث م��رات ط��وال مدة
خدمتها .
ً
و�أخ�ي�را فقد رت��ب ق��ان��ون العمل اجل��دي��د على
�صاحب العمل ال��ذي ي�ستخدم مائة عاملة ف�أكرث
يف مكان واح��د �أن يوفر دا ًرا للح�ضانة �أو يعهد
�إىل دار للح�ضانة برعاية �أطفال العامالت على
�أال يقل عدد ه�ؤالء الأطفال عن خم�سة وع�شرين
طفل وال تزيد �أعمارهم على خم�س �سنوات ،ويجوز
للمن�ش�آت العائدة �إىل �أ�صحاب عمل خمتلفني والتي
ت�ستخدم كل منها �أقل من مائة عاملة يف منطقة
واح��دة �أن ت�شرتك فيما بينها يف تنفيذ االلتزام
ال�سابق الذكر .
ويف حال عدم توفر ال�شروط ال�سابقة فيجب على
�صاحب العمل الذي ي�ستخدم ما ال يقل عن ع�شرين
عاملة متزوجة ،تهيئة مكان منا�سبة يكون يف عهدة
مربية م�ؤهلة لرعاية �أطفال العامالت الذين تقل
�أعمارهم عن خم�س �سنوات فيما �إذا كان عددهم
ال يقل عن ع�شرة �أطفال .
نتابع يف العدد القادم
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م�ساهمات

عمار نذير العموري

التقدم الرقمي نعمة أم نقمة ؟؟؟

من�سق التدريب والتطوير و�إدارة الآداء
ال�شركة التقنية لل�صناعات الغذائية
مع بداية ع�صر احلا�سوب والأنظمة والعلوم
املتعلقة ب��ه �أ��ص�ب��ح بع�ض املتخ�ص�صني يف علوم
الإدارة ي �ط��رح��ون ن�ظ��ري��ة ال��ذك��اء ال���ص�ن��اع��ي ،
متخيلني تكوين نظم معلومات متكاملة تقدم لنا
حلو ًال عملية وتطبيقية مل�شكالت املوارد الب�شرية
والإن�ت��اج والإدارة ب�شكل ع��ام حتى الو�صول �إىل
التنمية االقت�صادية ال�شاملة .
ويف ع���ص��ر ال ��ذك ��اء وال �ت �ق��دم ال��رق �م��ي حتول
اخليال �إىل واقع  ،وحتول معه احللم �إىل ....
ف�إذا كنا النحب التنظري -وهذا �أكيد  ، -ف�إن
كل واحد منا على �أقل احتمال يحمل جهاز نقال
 /ج��وال و�ساعة رقمية وجهاز حا�سوب حممول
(الب توب ) وي�ستخدم عنوانني للربيد االلكرتوين،
�أحدهما �شخ�صي والثاين ر�سمي للعمل ،ويدخل
على الأقل وب�صفة دورية �إىل ماال يقل عن ع�شرة
مواقع �إلكرتونية منها مهنية و�إخ�ب��اري��ة وبحثية
و�شخ�صية ،ومن امل�ؤكد �أنه يعرف كيف ي�ستخدم
حمركات البحث اجلوجل والياهو ورمب��ا يوجد
له ح�سابات على الفي�س بوك و اليوتوب وثالثة �أو
�أربعة منتديات مهنية و�شعبية عدا عن ال�صفحات
واملقاالت والتعليقات اخلا�صة.
ورمب��ا جند عند البع�ض منا حتت �أم��ره جهاز
نقال  /ج ��وال و(ب�ل�اك ب��ري ) �أو ( �آي ف��ون )
وجهازين حممولني ( املق�صود من الالب توب)
وا�شرتاكات �إنرتنت ،و�أربع عناوين بريد الكرتوين،
�أما �إذا كان الواحد فينا �أكرث حظ ًا وثرا ًء وترحا ًال،
�أو عاد للتو من بلد �أوربي �أو غربي �أو �شرق �آ�سيوي
 ، --ويتقن �أو لديه �إملام باللغة االجنليزية ولغةثالثة غري العربية ،فرمبا هو ميتلك قارىء الكتب
االلكرتوين ( كندل) من (�أم��ازون) �أو (�سوين)
ورمبا (نوك) من (بارنز�آند نوبل) �أو (بايربو�س)
ال�ك��وري من (�سام�سوجن)  .وه��ذه كلها مكتبات
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�إلكرتونية تخزن �آالف الكتب التي �سينوي قراءتها،
ولكن ل�سوء حظنا مل يقر�أ منها �شيئ ًا حتى الآن.

�ألي�ست هذه �أغرب مفارقة عرفتها
احل�ضارة الإن�سانية!!!!
جتد البع�ض – كي النعمم -ميلك تر�سانة رقمية
مرعبة التي يظن �أنها �ستمكنه من الدخول �إىل كل
خزائن املعلومات يف العامل لكي يقر�أ ويتعلم ويغري
ويتطور ،لكن هذه الأدوات نف�سها هي التي حترمنا
من حتقيق نف�س الهدف التي �صنعت من �أجله .فهل
من املعقول �أن نحمل هذه الأدوات ونفتح كل هذه
القنوات ونبقى قادرين على القراءة والرتكيز؟
�أريد �أن �أ�ستح�ضر �صور ذهنية دعونا نقف عليها
ونت�أملها ونفكر بها قلي ًال وهي :
�أن املفارقة امل�ؤملة هي �أن هذه الرقميات و�ضعت
ك��ل م �ع��ارف ون �ظ��ري��ات واخ�ت�راع��ات ال �ع��امل بني
ي��دي��ك ،ث��م حرمتك م��ن جم��رد االل�ت�ف��ات �إليها،
فمث ًال �أنت ت�ستطيع احل�صول على كتاب يف دقائق
رمبا �إذا كان لديك برامج و�سرعة ممتازة الأمر
ال ي�ستغرق �إال ث��وان  ،وترجمة �أي ن�ص كذلك،
لكن (امل�سجات) و(ال�ت��وي�ترات) و(الإمي �ي�لات)
و ( ال��رن��ات) و( ال�صور) و( مقاطع الفيديو)
حترمك من اال�ستفادة من هذه امل��وارد العظيمة
التي حتملها بني راحتيك �أو يف جيبك ،وتراها
تلمع وتربق وتغيم ومتطر داخل �أجهزتك ال�سريعة،
لكنك م�شتت ال��ذه��ن ومنهك ال �ب��دن ،ول��ن جتد
دقيقة واحدة �أو فر�صة �سانحة لكي تلتقط �أنفا�سك
وتبد�أ القراءة .
حتول البع�ض منا �إىل خملوقات رقمية و�سطحية،
منلك �أ�سرع و�أعظم و�أدق تدفق ل�سيول املعلومات يف
التاريخ ،لكن تواترها (وتوتريها) وتوترنا وت�شتت
�أذهاننا مينعنا من حتويل املعلومة �إىل معرفة ،
يا�سيدي ناهيك عن حتويل املعرفة �إىل حكمة .
فهناك فرق كبري بني املعرفة الوا�سعة وبني املعرفة
العميقة.

�سمعت وقر�أت لأحد �أ�صدقائي
هذه املقالة:
بد�أت عالقتي باالنرتنت عام  ،1996و�شاهدت
و�شاركت يف مئات املواقع ،ولكن عالقتي مل تتوطد
�إال مع ع�شرة مواقع ،ورمبا تزيد �أو تنق�ص قلي ًال
ح�سب امل��زاج والهمة واالهتمام ،على ر�أ���س هذه
املواقع �أم��ازون ل�شراء الكتب ،واليوتوب ومواقع
�أخ��رى ل�سماع املحا�ضرات ومتابعة االجتاهات
والتوجهات ،وم��واق��ع �أخ�ب��ار وجوجل للبحث عن
امل�ع�ل��وم��ات  ،ه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م��واق��ع بع�ض
املناف�سني املتخ�ص�صني يف جماالت التنمية و �إدارة
املوارد الب�شرية والن�شر الإلكرتوين والتدريب ،وكل
ماتبقى ،كان ومازال كالزبد الذي يطفو على �سطح
املاء ويذهب جفاء.
اخلال�صة :
�صحيح �أن ع�صر الن�شر الورقي يو�شك �أو بد�أ
بالإنقرا�ض ،لكن البدائل الرقمية لن تكون ذات
قيمة �إال �إذا حققت املعادالت ال�صعبة� ،أي الكيف
على الكم  ،والرتكيز قبل الت�شتت ،وتو�ضيح الر�ؤية
والر�سالة قبل الإر�سال  ،و�إال ف�سوف يتحول التقدم
الرقمي �إىل �إعدام  ،والرتبية الرقمية �إىل تعمية
تبد�أ عادية وتنتهي م�أ�ساوية.
فرب�أيكم �أين امل�شكلة؟

م�ساهمات

إدمان األعذار
عمار نذير العموري
كيف نتعاون للتخل�ص منه؟
ال يتوقف املوظفون عن البحث عن طرق تلفت
النظر �إليهم ب���الأداء ال�ع��ايل والهمة والن�شاط
والأف�ك��ار الوقادة وه��ذا �شيء جميل والأجمل هو
جعلهم يتميزون عن بقية زمالئهم وو�ضعهم يف
الطليعة الأوىل للرتقية �أو زيادة الأجر .ولكن علينا
�أي�ض ًا احل��ذر مما ي�سبب �سوء يف �سمعة املوظف
وتعد من �أ�سو�أ ال�سمات وهي �سمعة الركون �إىل
الأعذار.
ً
يف ال�سطور التالية �سنتذكر معا ن�صائح مفيدة
ينبغي على كل فرد منا مراعاتها كي ي�ساعد نف�سه
/موظفيه على التخل�ص من هذه العادة املدمرة
واخلروج من حلقة الأعذار املفرغة الالنهائية .
�أو ًال :التقبل الأعذار من نف�سك  ،باتباعك هذه
القاعدة الب�سيطة الوا�ضحة ال�صعبة ف�إنك ت�ضع
الأمور يف ن�صابها بالطريقة ال�صحيحة  ،و�سيبدو
�سلوكك هذا لدى اجلميع /رو�ؤ�ساء ومر�ؤو�سني /
�أو�ضح من الكالم  .لأن �إتقان القيام بحفنة مهمات
قليلة �أو م�س�ؤوليات حتى النهاية �سوف ينمو ويرتك
�أث��ر ًا عظيم ًا ،لأن النا�س الذين يعتمد عليهم يف
�إجناز الأعمال �إجناز ًا تام ًا دون ا�ضطرار الإدارة
�إىل التدخل ن ��ادرون ج��د ًا ،و�إن كنت م��ن ه�ؤالء
الذين يتقنون العمل حتى النهاية فلن مير وقت
طويل حتى ت�ستدعى لاللتحاق بفريق �صنع القرار
�أو الإدارة العليا.
ثاني ًا :انتبه �إىل جمموعات الأع ��ذار التالية،
تفهمها و�ساعد نف�سك  /موظفيك وزمالئك على
�إن�شاء مكان عمل ال وجود لها فيه وهي :
عذر حتويل امل�س�ؤولية :
عندما توكل مهمة �إىل �أحد فيجب �أن تبقى يف
املو�ضع ال��ذي وجهت �إليه ،مث ًال � :إن مل ت�ستطع
الو�صول �إىل �شخ�ص ما فابحث عن �آخ��ر يقوم
مقامه وي��زودك باملعلومات التي حتتاج .ال تقعد
يف االنتظار وتقل (( :لقد �أر�سلت له �إمييال ً ))
�أو  - -املطلوب موا�صلة ال�سعي حتى حت�صل على
املعلومات التي حتتاج.
عذر �سد الطريق:
هو ع��ذر توفر م��ورد معني مثل (( :مل �أ�ستطع
العثور على الربنامج /امللف  /الرقم  - -يف املوقع
)) يا�سيدي� :إن العثور على برنامج �أو ما�شابهه
�إمنا يتم �ضمن عملية منهجية ،والتوقف عنده هو
كتوقف من يريد احل�صول على غيار زيت ال�سيارة
ولكنه مل يعرث على مفتاح م�صفاة الزيت ،يجب �أن
تكون �صياد ًا مطارد ًا .ابحث –ا�س�أل -ات�صل عن

موزع – �شخ�ص قد يتوفر لديه ماتطلب ثم اعلم
�أن��ه الي�صنع الفرق �إال الإ��ص��رار الإيجابي اجلاد
الواعي.
عذر التغطية على �ضعف التفكري النقدي:
�إن الت�أمل يف مواقف معينة – خ�صو�ص ًا مواقف
التعامل م��ع تكنولوجيات ج��دي��دة -يلقي كثري ًا
من الأ��ض��واء على التعامل مع نقاط املخاطر �أو
امل�شكالت .نقاط املخاطر ه��ذه جماهيل كامنة
ميكنها �أن تف�شل مهمة ت�سري ب�ساللة وتفتح الباب
�أمام عذر �ضعف التفكري النقدي  ،فلكي نتدارك
الأعذار يف هذه احلالة علينا الإجابة بو�ضوح تام
عن الأ�سئلة التالية:
ماهو الربنامج  /امللف  - - - /اجل��دي��د يف
نظام �شركتنا؟
من ال�شخ�ص � /أ�شخا�ص العمل التي تتفاعل
معه؟
كم لدينا من نقطة خماطرة حمتملة ؟
م���اذا تت�ضمن خ�ط��ة م�ع��اجل��ة ال �ن �ق��اط التي
احتملتها؟
هل فاتك النظر يف �شيء بعد م�شورة الآخرين؟
عذر الزمن:
عذر الزمن �أف�ضل الأعذار ولذلك تراه �أكرثها
ا�ستخدام ًا و�أكربها ت�أثري ًا وخ�صو�ص ًا يف ال�شركات
 /الإدارات  /الأق���س��ام اخلدمية �أو الإنتاجية
ال�صناعية التي ت�شهد تطور ًا تكنولوجي ًا يجعلها

مطالبة ً دائم ًا ب�أداء متميز ب�أقل وقت ممكن.
يف كل يوم ن�سمع :
(مل �أ�ستطع احل�ضور بالوقت امل�ح��دد ب�سبب
املوا�صالت – �إمييالت الإدارة معطلة – القر�ص
ال�صلب يف ال�شبكة اليعمل )---
فعندما حتدث مثل هذه الأ�شياء و�أكيد ح�صلت
ف�إنها قد ت�ؤخر مهمتك لكن ينبغي �أن ال متنعك من
�إجن��ازه��ا .فعندما تتحمل م�س�ؤولية مهمة معينة
فالبد لك من متابعتها �إىل النهاية .ووح��ده من
كلفك بهذه املهمة ميكنه �أن يح ّلك من عبئها.
ب�صراحة يلعب هنا التوا�صل وتو�ضيح املطالب
دور ًا كبري ًا ،لكن ينبغي احلذر من الوقوع يف مطب
حتويل امل�س�ؤولية  .من ال�سهل �أن تقول (( :ماذا
تريد �أن نفعل؟ هل )) - - -ولكنك بفعلك هذا قد
حولت امل�س�ؤولية رجوع ًا �إىل من كلفك بها .
حتى يح�صل كل ف��رد منا على �صورة م�شرقة
وعلى ترقية ثمينة فال بد لنا من بناء �سمعة �إجناز
املهمات املوكلة �إلينا مهما كانت الظروف  ،وقد
تعلمت من �أحد �أ�ساتذتي:
(( لي�س هناك �أعذار!))
عندما نتو�صل �إىل عدم قبول الأعذار من �أنف�سنا
ف�سنجد عدم تقبلها ممن نعمل معهم ويعملون معنا
�أكرث �سهولة.
من�سق التدريب والتطوير و�إدارة الآداء
ال�شركة التقنية لل�صناعات الغذائية
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م�ساهمات

Never Say it at Work:
Ahmad kili
TWELVE THINGS YOU’LL NEVER HEAR
AN EMPLOYEE TELL HIS/HER BOSS
1. Never give me work in the morning.
Always wait until 5:00 and then bring it to
me. The challenge of a deadline is always
refreshing.
2. If it’s really a “rush job,” run in and
interrupt me every 10 minutes to inquire
how it’s going. That greatly aids my
efficiency.
3. Always leave without telling anyone where
you’re going. It gives me a chance to be
creative when someone asks where you are.
4. If my arms are full of papers, boxes, books
or supplies, don’t open the door for me. I
might need to learn how to function as a
paraplegic in future and opening doors is
good training.
5. If you give me more than one job to do,
don’t tell me which is the priority. Let me
guess.
6. Do your best to keep me late. I like the
office and really have nowhere to go or
anything to do.
7. If a job I do pleases you, keep it a secret.
Leaks like that could get me a promotion.
8. If you don’t like my work, tell everyone. I
like my name to be popular in conversations.
9. If you have special instructions for a job,
don’t write them down. In fact, save them
until the job is almost done.
10. Never introduce me to the people you’re
with. When you refer to them later, my
shrewd deductions will identify them.
11. Be nice to me only when the job I’m doing
for you could really change your life.
12. Tell me all your little problems. No one
else has any and it’s nice to know someone is
less fortunate.
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The Resume Bloopers (slips)
Ahmad kili
HR Supervisor
Technical Food Industries company

These are taken from real resumes and cover letters :
1. I demand a salary commiserate with my extensive experience.
2. Reason for leaving last job: maturity leave.
3. Wholly responsible for two (2) failed financial institutions.
4. Its best for employers that I not work with people.
5.I have vacation in BA .
6. I was working for my mom until she decided to move.
7. Failed bar exam with relatively high grades.
8. Marital status: single. Unmarried. Unengaged. Uninvolved. No Commitments.
9. I have an excellent track record, although I am not a horse.
10. I am loyal to my employer at all costs... Please feel free to respond to my resume on my office voice mail.
11. I have become completely paranoid, trusting completely no one and absolutely nothing.
12. My goal is to be a meteorologist. But since I possess no training in meterology, I suppose I should try stock brokerage.
13. As indicted, I have over five years of analyzing investments.
14. Personal interests: donating blood. Fourteen gallons so far.
15. Note: Please don’t miscontrue my 14 jobs as job-hopping. I have never quit a job.
16. Marital status: often. Children: various.
17. Reason for leaving last job: They insisted that all employees get to work by 8:45 a.m. every morning. Could not work under those
conditions.
18. The company made me a scapegoat, just like my three previous employers.
19. References: None. I’ve left a path of destruction behind me.
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تجنب هذه األخطاء في مقابالت العمل

قد تكون وظيفة �أح�لام��ك على بعد خطوات
قليلة م�ن��ك ،لكن �سلوكك �أث �ن��اء مقابلة العمل
ميكن �أن ي�ك��ون ال�سبب الرئي�سي يف ف�شلك يف
احل �� �ص��ول ع �ل��ى ه ��ذه ال��وظ �ي �ف��ة ،ن�ت�ي�ج��ة بع�ض
الأخ �ط��اء  -التي على تفاهتها  -ق��د تت�سبب يف
تدمري م�سريتك املهنية.
�إليك قائمة بالأخطاء التي عليك جتنبها �أثناء
خ�ضوعك ملقابلة العمل م��ع م�سئويل امل�ؤ�س�سة
التي تطمح يف االن�ضمام �إليها:
 -1الو�صول مت�أخرا:
ال ميكنك ب��أي �شكل �أن جتعل ال�شخ�ص الذي
�سيجري معك املقابلة منتظرا .عليك �أن تتعرف
م�سبقا على مكان اجراء املقابلة وكيفية الو�صول
�إل �ي��ه ،و�أن ت��رت��ب وق�ت��ك بحيث ت�صل �إىل مقر
امل�ؤ�س�سة قبل املقابلة بوقت كاف .واذا حدث �أي
طارئ وتعطلت عن الو�صول يف املوعد املتفق عليه،
فعليك االت�صال فورا  -من موقعك  -بجهة املقابلة
لالعتذار وحتديد موعد الحق للمقابلة.
 -2ارتداء مالب�س كاجوال:
لأنها �ستعطي انطباعا للجميع �أنك ال تريد �أن
تبذل �أي جمهود من �أجل اظهار جديتك وقدرتك
على حتمل امل�سئولية.
 -3الت�صرف بتوتر:
اجلميع يعلم مدى توترك ،ولكن عليك حماولة
اخفاء ذلك ،وال تظهره يف ت�صرفاتك .ابت�سم يف
وجه حماورك ،وانظر �إليه عندما يتحدث عليك،
وجاوب على كل �س�ؤال بثقة وهدوء ،وجتنب التعبري
بحركات يديك.
 -4املمنوعات:
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ال تقم بالتدخني �أو م�ضغ العلكة (اللبان) ،وال
تطلب �شيئا لت�شربه طوال املقابلة.
 -5اجلهل بطبيعة امل�ؤ�س�سة:
ال تتجاهل �أب��دا م��ذاك��رة امل�ؤ�س�سة التي تريد
االل �ت �ح��اق بالعمل ب �ه��ا .ت �ع��رف ع�ل��ى منتجاتها
وفروعها وهيكلها االداري وموقفها يف ال�سوق ..وما
�إىل ذلك .وا�ستخدم هذه املعلومات �أثناء حديثك
مع املحاور ،و�ستحظى برد فعل �إيجابي من جانبه.
 -6عدم اب��راز نقاط القوة ،والتحدث بواقعية
عن نقاط ال�ضعف:
ال �أحد كامال ،ولذلك فاملحاور يتوقع منك �أن
تتحدث ب�صراحة عن نقاط �ضعفك ،لكنه ال ميكنه
�أي�ضا �أن يخمن نقاط قوتك من تلقاء نف�سه .عليك
اظهارها ب�شكل يجعل تعيينك يف امل�ؤ�س�سة مك�سبا
لهم بقدر ما هو مك�سب لك.
 -7عدم اال�ستعداد:
عليك توقع الأ�سئلة التي �سيتم توجيهها عليك
والتمرن عليها قبل موعد املقابلة بفرتة كافية.
 -8الإفراط يف احلديث:
�صحيح �أن امل �ح��اور ي��ري��د ر�ؤي �ت��ك متحم�سا
لالن�ضمام مل�ؤ�س�سته ،لكن هذا ال يعني �أن تقاطعه
كلما حتدث� ،أو �أن ت�سهب ربع �ساعة يف الرد على
�س�ؤال ال يحتاج �سوى �إىل �إجابة خمت�صرة يف ن�صف
دقيقة .التزم بالإجابات الق�صرية الوا�ضحة.
 -9عدم ابراز م�ؤهالتك للوظيفة:
نعم ! امل �ح��اور ق��د ق��ر�أ �سريتك ال��ذات�ي��ة ،لكن
ذلك ال يعني �أنه حفظها غيبا ،عليك �أن ت�ستعر�ض
خرباتك ومهاراتك وخلفيتك العلمية �أثناء حديثك
معه ،حتى تظهر له �أنك متلك امل�ؤهالت املطلوبة
ل�شغل هذه الوظيفة.

 -10عدم االك�تراث �أو اظهار االهتمام ب�شكل
مبالغ فيه:
االعتدال هو ال�سبيل الوحيد لنجاح هذه املقابلة،
فال تظهر للمحاور عدم اكرتاثك ( ب�أن تتحا�شى
مبادلته بع�ض الأ�سئلة عن طبيعة عملك) �أو �أن
تظهر العك�س متاما ( ب ��أن تكرث من الت�سا�ؤالت
التف�صيلية ب�شكل يجعله حمرجا من الرد �أو ي�شعر
بامللل من �أ�سئلتك).
 -11التحدث بخبث عن ر�ؤ�سائك ال�سابقني:
�أ�سو�أ �شئ قد تفعله يف املقابلة هو �أن تهني مديرك
ال�سابق �أمام من قد يكون مديرك امل�ستقبلي ،لأنه
�سي�أخذ انطباعا �أنك يوما ما �ستقوم باهانته بنف�س
ال�شكل ،ولذا عندما ي�س�ألك مديرك عن �سر تركك
لعملك ال�سابق! �أخربه �أنك لديك طموحات �أكرب
من عملك القدمي ،و�أن��ك قد و�صلت لقمة �أدائك
هناك ومل يعد عملك القدمي ي�شكل لك حتديا ب�أي
�شكل.
 -12التحديث عن الأمور املادية:
لي�س من الالئق املبادرة بالتحدث يف �أول املقابلة
عن الراتب املنتظر �أو املكاف�آت التي يتم ر�صدها
للعاملني بال�شركة.
انتظر حتى يبد�أ املحاور يف التحدث عن هذه
الأمور بعد �أن ت�صل لديه قناعة �أن تعيينك بال�شركة
ا�ضافة قوية لهم.
 -13نهاية املقابلة:
عندما يخربك املحاور �أن املقابلة انتهت ،فال
تغادر فورا ،بل ا�شكره على الفر�صة التي �أعطاها
لك ،و�أخربه �أنك تتطلع لالن�ضمام لهذه امل�ؤ�س�سة
وبناء م�سريتك املهنية بها.
جتنب هذه الأخطاء يف مقابالت العمل
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Don’t dress down
--”A person came to the interview in pajamas with slippers.”
--”The candidate arrived with a snake around her neck. She took
her pet everywhere.”
--”One job candidate left his dry cleaner tag on his jacket and said
he wanted to show he was a clean individual.”
--”An applicant wore the uniform from his former employer.”
No matter how casual a potential employer’s work environment
seems, dress to impress. That means wearing a suit or other
similar professional attire.
It’s highly unlikely a hiring manager will knock points off if you
show up to the interview slightly overdressed. However, coming
in casual attire may give the impression that you’re not serious
about the position or cause the interviewer to question your
professionalism.

--”After arriving for an early morning interview, the job seeker
asked to use the hiring manager’s phone. She proceeded to fake a
coughing fit as she called in sick to her boss.”
If you’ve been on the job hunt for a while, it can be tempting to
stretch the truth during the interview in order to make yourself
seem more qualified. After all, what’s one little white lie?
But keep in mind most employers conduct reference or background
checks prior to extending an employment offer. And in the age of
Google and social media, it’s easier than ever to uncover false
information. If that happens, you can be guaranteed you won’t be
offered the position, and your professional reputation can suffer
irreparable harm.
Even if your lie isn’t uncovered right away, you could be setting
yourself up for failure. If you exaggerate your skills or experience,
you may not be able to successfully complete the position’s
duties once hired. It’s best to give the hiring manager an accurate
depiction of your abilities so both you and the employer can be
confident the job is right for you.

Don’t be dishonest

The bottom line: It’s never OK to lie during the interview, no
matter how small the fib might seem. Always stick to the facts
and build a case for the position you seek based solely on your
actual skills and experience.

--”After being complimented on his choice of college and the
GPA he achieved, the candidate replied, ‘I’m glad that got your
attention. I didn’t really go there.’”

*Robert Half International is the world’s first and largest
specialized staffing firm with a global network of more than 350
offices worldwide.

This is one of those small details that can speak volumes, so don’t
take any chances.

24

م�ساهمات
Nesrin Munther
Administrative Manager - MDS

4 interview killers
By* Robert Half International

Job interviews are stressful. Being peppered with questions about
your employment history, the skills you possess and how you’d
handle hypothetical work situations is hard enough. You don’t
want to compound the challenge by making an easily avoidable
mistake, like showing up late or failing to bring an extra copy of
your résumé.
Over the years, Robert Half International has surveyed hiring
managers and workers, asking them to recount the biggest
interview gaffes they’ve either seen or heard about. Following are
some of the most unforgettable responses -- and suggestions for
avoiding a similar fate.
Don’t forget your people skills
--”An individual applied for a customer service job, and when
asked what he might not like about the job, he said, ‘Dealing with
people.’”
--”The applicant told me if she had realized it was our company,
she wouldn’t have shown up for the interview.”
--”When asked by the hiring manager why she was leaving
her current job, the applicant said, ‘My manager is a jerk. All
managers are jerks.’”
No matter how well you’ve prepared, you might find that nerves
get the best of you in the heat of the moment. You wouldn’t be
the first person to stick your foot in your mouth, judging by the
examples above.
To guard against saying or doing something you might regret,
conduct a practice interview with a friend or family member
well ahead of the big event. The “interviewer” can alert you to
instances when you seem more nervous than usual or become
flustered. The practice will also help you feel more at ease during
the real interview.
Don’t focus on your needs over the employer’s
--”The applicant told me he really was not interested in the
position, but he liked that we allowed for a lot of time off.”
--”One individual said we had nice benefits, which was good
because he was going to need to take a lot of leave in the next
year.”
It goes without saying that the interview is a prime opportunity
for you to learn more details about the position. But use common
sense when digging for additional information.
Don’t ask for the nitty-gritty about future compensation, benefits
and perks until the hiring manager has expressed serious interest
in offering you the position. Jumping the gun will make it seem
like you don’t care about the job itself or making a meaningful
contribution to the potential employer.
However, it is appropriate to ask about the position itself, even
during the early rounds of interviewing. For example, you might
inquire about the person who last held the role or about the types
of professional development opportunities the company makes
available to employees.
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Do Performance Improvement Plans Work?

By: Kiron D. Bondale
A standard component of most organization’s human
resource policies is a Performance Improvement Plan (PIP).
This process formalizes the timing, objectives and monitoring
expectations for addressing performance issues. There is
no denying the necessity of the PIP process from a legal or
regulatory standpoint, but does it deliver expected outcomes?
Unfortunately, PIPs could be considered analogous to counteroffers, as in most cases, I haven’t witnessed positive outcomes.
Let’s assess it from both an employee and a manager’s point of
view.
For the employee, a PIP is very likely going to be received
as a slap in the face as it formalizes the perception of poor
performance beyond the employee-manager circle. Even in
the most tight-lipped organizations, it is extremely difficult to
keep the knowledge that the employee is under formal review
completely confidential, and at a bare minimum, the employee
is aware that one or more staff in HR are now aware of the
issue.
This shame or embarrassment may cause some employees
to resign mid-way through the PIP. While this might be the
outcome that the organization is hoping for, it is an unfortunate
means to an end.
Unless the PIP is truly the first instance of negative feedback

received by the employee, they are likely already aware that they
are not meeting expectations, so the fact that their performance
has not improved usually indicates that the expectation gaps
will not be easily bridged. Formally documenting identified
issues might help to focus attention, but often times the
problem may simply be too difficult to fix and this realization
would likely have dawned on both employee and manager in
advance of instituting the PIP.
For a manager, the act of having to formally document the
issues and worse, to formally audit performance over a defined
period of time adds significant administrative effort to their
daily routine. How likely is it that the manager will have a
positive mind-set going into the process knowing that this
burden is about to fall on them? This negativity will color
their participation and will increase the chances of a negative
outcome.
If there were easy solutions to address performance expectation
gaps, most managers would likely have already explored those
with the employees, hence the manager is likely to treat the PIP
as an (un)necessary evil.
Ideally, HR departments could present managers and
employees with statistics on the outcomes of past PIPs. This
will help convince some managers of the benefits of persisting
in coaching and developing expected behaviors, and might
inspire some employees to see the upside of pursuing other
opportunities on their own terms.
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اجتماع الطاولة المستديرة «دليل مقدرات المدرب»
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نظم معلومات
الموراد البشرية
Mena ITech
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Flashes

فال�شات

عمار نذير العموري.

مواليد :دم�شق .1983
ال���ش�ه��ادات العلمية :حالي ًا ط��ال��ب ماج�ستري
(�إدنربة).
احلالة االجتماعية :متزوج
احل �ي��اة املهنية وال��درا� �س �ي��ة :ك��ان��ت ومازالت
الدرا�سة الأكادميية املمزوجة باملمار�سة العملية
على �أر���ض ال��واق��ع امل�صقولة ب�خ�برات م�شرفني
�أكادمييني و متمر�سني من �سوق العمل هي عملي
و�شغلي ال�شاغل.
بد�أت العمل منذ نعومة �أظفاري يف عدة �شركات
( ن�سيجية – جت��اري��ة -غذائية – الكرتونية)
كموظف خدمات ثم خياط ثم بائع ثم م�شرف
�إداري ثم رئي�س ق�سم مع متابعة �أم��ور الدرا�سة
ومتطلباتها و تابعت بعدها العمل لدى العديد من
ال�شركات حتى تعرفت على د .منري عبا�س بعد
�أدائ��ي اخلدمة الإلزامية وهو وجهني للتخ�ص�ص
ب�إدارة املوارد الب�شرية يف جمال التدريب والتطوير
و�إدارة الآداء ملا وج��د من م�ه��ارات وفكر و�أمور
�أخرى ،وحالي ًا �أعمل يف ال�شركة التقنية لل�صناعات
الغذائية (مرتديال هنا وبافاريا) وكنت من �أول

يا�سني عبا�س
مواليد :دم�شق 1975
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س جيولوجيا
تطبيقية ،بكالوريو�س علوم كومبيوتر
احلالة االجتماعية :متزوج
احلياة املهنية والدرا�سية :ب��د�أت الدرا�سة
يف كلية العلوم ق�سم اجليولوجيا التطبيقية
بجامعة دم�شق ،وعلى التوازي قمت بالدرا�سة
يف ج��ام�ع��ة ك��ان�ترب�يري ب��اخ�ت���ص��ا���ص علوم
كومبيوتر.
بد�أت التعرف على احلياة العملية بالتحاقي
بربنامج تدريب الطالب يف �شركة امل�ستقبل
للن�شر االل �ك�تروين ،ث��م تابعت العمل بنف�س
ال�شركة ملدة �أربع �سنوات كمدير لق�سم الدعم
الفني .وتابعت بعدها العمل ل��دى م�ؤ�س�سة
امل ��أم��ون ال��دول�ي��ة مل��دة �أرب ��ع �سنوات كمدرب
معتمد مل�ن��اه��ج National Computing
 ،)Centre (NCCو  City & Guildsوكمدير
لق�سم التدريب والتطوير ومن هنا بد�أ اهتمامي
ب ��إدارة امل��وارد الب�شرية وخ�صو�ص ًا بالتدريب
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من انت�سب جلمعيتنا منذ ت�أ�سي�سها .واحلمد هلل
تعاىل ح�صلت على عدة �شهادات يف �إدارة املوارد
الب�شرية منها جامعة كامربدج – غرفة ال�صناعة
الأملانية امل�صرية -االحتاد الأوربي ...وقد ت�شرفت
بتقدمي امل�ساعدة واحللول العملية الواقعية لأكرث
م��ن ت�سع ج �ه��ات منها الأك ��ادمي ��ي وال�صناعي
والتجاري وزادين عزة ً وفخر ًا �أن قدمت امل�ساعدة
لأكرث من  /500/طالب وطالبة يف جمال درا�ستي
وخربتي ( جامعة  :دم�شق – حلب – ت�شرين –
البعث – الفرات -القلمون اخلا�صة – العربية
الدولية -ال�سورية الدولية -املعهد العايل لإدارة
الأع�م��ال هبا -الإم ��ارات العربية املتحدة- - -
) حيث �ساهمت هذه امل�ساعدة وتقدمي احللولالواقعية ل�صقل املعلومات الأكادميية ولت�شكيل
دائ��رة خ�برات و�سعة �أف��ق وتنمية مهارة التحليل
والرتكيب والتطبيق العملي لدي،هديف �أن نكون
مع ًا اال�سم الأول الفعال يف املجتمع علم ًا وعم ًال
وثمرة ً.
ع�ضو يف اجلمعيات التالية:
ع�ضو يف جمعية �إدارة املوارد الب�شرية . IHRM
ع�ضو يف اجلمعية الفتية الدولية .JCI
ع�ضو يف جمعية املواهب والإبداع ال�سورية.

ع�ضو يف الهالل الأحمر ال�سوري.
ع�ضو يف اجلمعية العلمية ال�سورية للجودة.
ع�ضو يف جمعية احلماية املهنية والبيئة.
مدرب يف الأمانة ال�سورية للتنمية.
حكمتي يف احلياة:
افرح ،ف�أنت من قوم ٍ غبار خيلهم النجوم.
كن قمر ًا وال تكن حجر ًا.

والتطوير امل�ؤ�س�ساتي .وبعد ذلك ،ومنذ �سبع
��س�ن��وات ،انتقلت للعمل يف �شركة �سرييتل
لالت�صاالت كم�شرف ق�سم التدريب والتطوير
اخلا�ص بق�سم املبيعات قمت خاللها بتطوير
برامج تدريبية خا�صة تعمل على رف��ع �سوية
مقدرات ومهارات الكادر العامل بحيث يلبي
املتطلبات املتزايدة واملت�سارعة ل�سوق العمل.
وانتقلت م�ؤخر ًا للعمل كمدير م�شروع يف ق�سم
تخطيط ال�شركة
اتبعت عدة دورات وبرامج تدريبية متطورة
يف �إدارة التدريب والتطوير وعمليات تقييم
وتطوير الأداء ال�ف��ردي وامل�ؤ�س�ساتي وقمت
بتطوير منوذج م�ؤمتت لقيا�س الأداء (بطريقة
 )360وحتديد نقاط التطوير وو�ضع منوذج م�شروع �شباب للأمانة ال�سورية للتنمية.
تدريبي مقرتح مدعوم ًا بنموذج كريكباتريك
لقيا�س فعالية التدريب.
ع�ضو يف اجلمعيات التالية:
Project
�ن
�
م
�رف
ت
�
حم
م��دي��ر م �� �ش��اري��ع
جمعية �إدارة امل��وارد الب�شرية يف �سورية )Management Institute (PMIومن منذ عام 2007
- The Office of Government Commerceاجل�م�ع�ي��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة مل���دراء امل�شاريع
 .)(OGCم��درب معتمد من منظمة العمل املحرتفني منذ عام 2009
ال��دول�ي��ة (� .)ILOساهمت يف ال�ع��دي��د من
حكمتي يف احل �ي��اةWhen you lose, :
ال�برام��ج التنموية الر�سمية و الأه�ل�ي��ة مثل !don’t lose the lesson
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Vitamines for Mind

If your ship doesn’t come in, swim out to it.
Jonathan Winters

Success seems to be largely a matter of hanging on after others
have let go.
William Feather

Success is the sum of small efforts, repeated day in and day
out.
Robert Collier
Remember, today is the tomorrow you worried about
yesterday.
Dale Carnegie

Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to
it.
Lou Holtz
Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every
time we fail.
Ralph Waldo Emerson

The greatest pleasure in life is doing what people say you
cannot do.
Walter Bagehot

Success is the ability to go from one failure to another with no
loss of enthusiasm.
Winston Churchill

Some people dream of success while others wake up and work
hard at it.
Author Unknown

No body gets to live life backward. Look ahead,that is where
your future lies.
Ann Landers

Only put off until tomorrow what you are willing to die having
left undone.
Pablo Picasso

Fall seven times, stand up eight.
Japanese Proverb

The greater danger for most of us is not that our aim is too
high and we miss it, but that it is too low and we reach it.
Michelangelo

For true success ask yourself these four questions: Why? Why
not? Why not me? Why not now?
James Allen

The word impossible is not in my dictionary.
Napoleon Bonaparte
Success is simply a matter of luck. Ask any failure.
Earl Nightingale

Your Life is your message to the world. Make it Inspiring.
Lorrin L Lee

Sabri Arnaout
Administration Director
Universal Tempered Blass Company
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) كلمة ال�سر م�ؤلفة من �ستة �أحرف ( نتيجة التحفيز يرتفع لدى املوظف
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