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د. منري عبا�س
رئي�ش جمل�ش اإدارة جمعية اإدارة املوارد الب�شرية 

الإ�شالح الإداري

 EDITOR'S CORNER
كلمـــة رئيــــ�س التحـرير

كثرياً ما يدور يف ال�شارع اليوم احلديث عن عملية الإ�شالح الإداري، التي يف�شرها كل منا بطريقته ح�شب ما يتبادر اإىل ذهنه من معلومات حيالها، 
وبالرغم من اأن معناها من اأن يتم التو�شل اإىل اإجماع على تف�شري موحد لها. ول بد من التو�شيح اأن عملية الإ�شالح الإداري تعترب اللبنة الأوىل يف 

عملية التطوير والتحديث التي دعا اإليها ال�شيد الرئي�ش ب�شار الأ�شد منذ توليه  الرئا�شة. 
اإن عملية الإ�شالح الإداري، هي اإ�شالح العن�شر الب�شري يف خمتلف م�شتوياته الإدارية: العليا، واملتو�شطة، والدنيا، ويف كافة القطاعات العام واخلا�ش 
والأهلي. ول يعترب الإ�شالح الإداري فقط و�شع هياكل تنظيمية جديدة للموؤ�ش�شات، اأو تغيري منا�شب الأ�شخا�ش املوجودين، اأو ا�شتبدالهم باأ�شخا�ش 
اآخرين، ول ينتج عنه اأي تاأثري يذكر اإن مل نبداأ باإ�شالح الفرد نف�شه. فالأفراد هم املق�شودين مبا�شرًة بعملية الإ�شالح الإداري، وبهم يجب اأن نبداأ، 
فالإ�شالح الإداري هو جوهر عمل اإدارات املوارد الب�شرية يف املوؤ�ش�شات التي يعملون بها من بدايتها وحتى نهايتها، وهذا ما يوؤكده تعريف اإدارة املوارد 

الب�شرية كاإدارة تهتم بكافة الن�شاطات املتعلقة باملوارد الب�شرية يف املوؤ�ش�شة. 
واقتداًء باأف�شل التجارب العاملية الناجحة يف عملية الإ�شالح الإداري، وكخطوة اأوىل يف هذا الإ�شالح ل بد من العمل على تنمية روح املواطنة وحب 
الوطن، والإميان باأن م�شلحة الوطن هي ذاتها م�شلحة جميع اأفراده، وهي مبثابة خارطة الطريق والبو�شلة التي تكون لنا املوجه واملر�شد خالل 

عملية الإ�شالح الإداري بكافة مراحله، منذ البداية وحتى الو�شول للهدف املن�شود، فالكل يعمل من اأجل الوطن وحبه.
وتبداأ اخلطوة التالية بالعمل على توعية العاملني باأهمية املوؤ�ش�شة التي يعملون بها، وبدورها يف عملية التنمية القت�شادية والجتماعية، وباعتبارها 
جزءاً من عملية بناء الوطن، ثم اإبراز دور العاملني املبا�شر اأو غري املبا�شر يف حتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة وجناحها. وبتعبري اآخر م�شتخدمني م�شطلحات 
املوارد الب�شرية هي اأن نعمل على حتديد ر�شالة للموؤ�ش�شة التي نعمل بها تو�شح لالآخرين الغاية من وجود هذه املوؤ�ش�شة، واأي�شاً حتديد اأهداف وا�شحة 
اأو  اأن تكون ر�شالتها واأهدافها مفهومة ووا�شحة لدى اجلميع دون لب�ٍش  للموؤ�ش�شة تعمل على حتقيق ر�شالتها، ول بد لكل من يعمل بهذه املوؤ�ش�شة 
غمو�ٍش فيها، و�شوًل اإىل الأهداف الفرعية اخلا�شة بكل ق�شم يف املوؤ�ش�شة لتحقق بالنهاية اأهداف املوؤ�ش�شة ككل. وهنا تربز اأهمية تطوير التو�شيف 
اأداوؤها  منه  املطلوب  الواجبات  معرفة  له  ليت�شنى  املوؤ�ش�شة،  يف  العامل  الفرد  ي�شغله  وظيفي  من�شب  لكل  وحمدد  دقيق  ب�شكل  املوؤ�ش�شة  يف  الوظيفي 
املوؤهالت  اأ�ش�ش �شليمة بحيث يتوافر لدى الفرد  اأخرى حتى تبنى عملية ال�شتقطاب والتوظيف على  املوؤ�ش�شة، ومن جهة  واجنازها خالل عمله يف 

واخلربات الالزمة لي�شتطيع ملء �شاغر معني، مما يوؤدي اإىل ت�شغيل ال�شخ�ش املنا�شب يف املكان املنا�شب له باملعايري املحددة يف التو�شيف الوظيفي. 
ثم تبداأ مرحلة و�شع خطة طويلة ومتو�شطة وق�شرية الأجل للموؤ�ش�شة ككل ولكل ق�شم من اأق�شامها، من اأعلى الهرم الإداري حتى اأدناه، وذلك لتحقيق 

الأهداف التي حددتها املوؤ�ش�شة، مب�شاركة جميع الأفراد العاملني فيها مب�شتوياتهم الإدارية املختلفة. 
يلي ذلك اخلطوة الأهم املتمثلة بو�شع مقايي�ش لالأداء تقوم على ربط اأهداف املوؤ�ش�شة بنتائج قابلة للقيا�ش ت�شهل من خاللها عملية الرقابة والتقييم. 
فالكل حما�شب عن عمله من خالل قيا�ش اجنازه لالأهداف املطلوبة منه ليتم ح�شر امل�شوؤولية واملكافاأة يف حال الجناز ال�شليم اأو املحا�شبة يف حال 
التق�شري. ودون حتديد مقايي�ش لالأداء ل ميكننا التقييم ب�شكل مو�شوعي و�شحيح بل �شيكون تقييمنا ع�شوائياً وعر�شًة للخطاأ والتحيز. اأي اأننا ل 
ن�شتطيع مكافاأة الأفراد الذين حققوا الأهداف املطلوبة منهم وجعلهم نربا�شاً وقدوًة ح�شنًة لأولئك الذين ق�شروا بتحقيقها على اأكمل وجه. وعلى 
اأخرى  اإعطاء املق�شرين فر�شًة  التق�شري واأن تتبنى خطط تدريب وتطوير للمق�شرين ملعاجلة هذه الأ�شباب، كما ميكن  اأ�شباب  اأن تدر�ش  املوؤ�ش�شة 
للتطور والو�شول بهم اإىل لنجاز املطلوب منهم بال�شكل املطلوب، مع اإمكانية تغيري املواقع الوظيفية حتقيقاً ملبداأ و�شع ال�شخ�ش املنا�شب يف املكان 

املنا�شب.
ويف النهاية علينا اأن لنن�شى حديث الر�شول الكرمي )�شلى اهلل عليه و�شلم(  )ابداأ بنف�شك ومبن تعول( اأي اأن عملية الإ�شالح تبداأ من اإ�شالح اأنف�شنا 

اأوًل كاأفراد حتى نكون قدوة ح�شنة لكل الأفراد الذين نعمل معهم.
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لقاء العدد مع عميد املعهد العايل لإدارة الأعمال الدكتور �شام دلة

لإدارة  العايل  املعهد  عميد  دلة،  �شام  الدكتور  يتحدث  العدد  لقاء  يف 
الأعمال  واخلبري الإداري، عن �شبب متيز املعهد وطالبه على م�شتوى 
على  كفوءة  ب�شرية  كوادر  وتاأهيل  بناء  يف  املعهد  ودور  واملنطقة،  �شورية 
�ش د. دلة امل�شكالت الإدارية التي تعاين منها  م�شتوى �شورية، كما ي�شخَّ
�شورية واآلية حلَّها، وي�شع ت�شورا عن اآلية تعاون بني املعهد وجمعية اإدارة 

املوارد الب�شرية.
مبوجب  اإحداثه  مت   HIBA الأعمال  لإدارة  العايل  املعهد  اأن  نعلم  كما 
القانون رقم /40/ تاريخ 2001/6/23 كاأول جامعة حكومية تخ�ش�شية 
يف اإدارة الأعمال يف �شورية تهدف اإىل الإ�شهام يف تنمية املوارد الب�شرية 
وتطوير الكوادر العاملة يف القطاع العام واخلا�ش وامل�شرتك يف �شورية. 

اإىل اأي مدى مت حتقيق الأهداف التي قام عليها املعهد؟
ميكننا القول اأننا حققنا الكثري خالل م�شرية الع�شر �شنوات التي م�شت 
من عمر املعهد، فقد و�شلنا حالياً اإىل عدد من الإحداثات على م�شتوى 
الدرا�شة اجلامعية الأوىل وكذلك الدرا�شات العليا، ولدينا نظام تعليمي 
خمتلف عن اجلامعات احلكومية ميتد خلم�ش �شنوات وفق النظام املتبع 

يف دول الحتاد الأوربي.
واملعهد يركز يف اآلية القبول على اأف�شل نوعية من املدخالت )الطالب( 
بتناف�شية و�شفافية عالية، ونحن نبذل ق�شارى جهدنا لتكون املخرجات 
يتم  تدري�شي موجود  كادر  اأف�شل  نعتمد على  على م�شتوى عايل، حيث 
با�شتقطاب  ي�شمح  نظام  ولدينا  وخارجها،  �شورية  داخل  من  ا�شتقطابه 

اأف�شل الكفاءات العملية والإدارية.
نتبع اأف�شل الأ�شاليب يف عملية التدري�ش، وكذلك الربط ما بني اجلانب 
النظري والتطبيق العملي عرب العديد من الأن�شطة الال�شفية الداعمة

للعملية التعليمية من ندوات ولقاءات وحوارات ومعار�ش، حتى اأنه يكاد 
ل مير يوم يف املعهد اإل وهناك ن�شاط ل �شفي.

كما اأنه لدينا �شراكة مع قطاع الأعمال حيث اإن جمل�ش املعهد ي�شم ممثلني 
عن غرفتي ال�شناعة والتجارة وعدد من الوزارات منها املالية وال�شناعة 
وهيئة تخطيط الدولة، ومبوجب هذه ال�شراكة تتم اإقامة دورات تدريبية 
الطالب. بها  يقوم  اإطالعية  دورات  اإىل  اإ�شافة  م�شرتكة  عمل  وور�شات 

الأدوات  بكافة  جمهزة  فقاعاتنا  مميزة،  للمعهد  التحتية  البنية  اأن  كما 
بالن�شبة  حتى  اجلودة  �شيا�شة  تطبيق  ويتم  التدري�ش،  لعملية  التقنية 
للكافترييا والنرتنت، وهذا ما خلق بيئة موؤهلة لإخراج موؤهالت جيدة.
خمرجات  على  الأ�شا�شي  احلكم  �شاحب  هو  العمل  �شوق  اإن  نقول  نحن 
معهدنا، ولي�ش خافيا على اأحد اأن ال�شتقطاب الأول هو خلريجي املعهد 
طالب  من  كثريا  اأن  حتى  عام،  ب�شكل  الإدارة  مبو�شوع  يتعلق  ما  كل  يف 
املعهد يجدون عماًل حتى قبل اأن يتخرجوا، وهذا موؤ�شر مهم جدا، كما 
اخلا�شة  م�شروعاتهم  يخلقون  اخلريجني  من  كبرية  ن�شبة  هناك  اأن 

اآخرين. لأ�شخا�ش  عمل  فر�ش  بذلك  اأعمال" ويوؤمنون  "كرواد 
اإذا اأخذنا مقايي�ش النجاح من هذه الزوايا فقد جنحنا، لكن هذا الأمر هو 
حافز لنا فقط لتحقيق املزيد، فمثال نحن نعمل حاليا و�شمن ا�شتجابتنا 
الإ�شالمية  ال�شريفة  جمال  يف  ماج�شتري  اإحداث  على  ال�شوق  ملتطلبات 
بالتعاون مع جامعة الكويت، كما �شنحدث برنامج ماج�شتري بالتعاون مع 
فرن�شا  يف  الجتماعي  لل�شمان  العليا  واملدر�شة  الدولية  العمل  منظمة 
م�شروع  اأي�شا  وهناك  الجتماعية،  احلماية  قطاع  واإدارة  تنظيم  حول 
مع  بالتعاون  املنطقة  م�شتوى  على  الأوىل  هي   DBA مهنية  دكتوراه 
الإنكلزيية اجلامعة  اأجرت  اأن  بعد  وذلك  الربيطانية،  اأوكالن  جامعة 

بهذا  اخلا�شة  اجلودة  ملعايري  مطابق  ووجدته  للمعهد  �شامال  تقييما 
الربنامج.

بتدري�ش  تقوم  �شورية  جامعة  اأول  كان  الأعمال  لإدارة  العايل  املعهد  اإن 
�شنوات  يف  الرابعة  ال�شنة  من  �شورية  يف  الب�شرية  املوارد  اإدارة  اخت�شا�ش 
املرحلة الدرا�شية اخلم�شة واأول من افتتح ماج�شتري بحثي يف اإدارة املوارد 
اأن  لك  هل  حديثاً.  البحثية  الدكتوراه  اإىل  و�شول  �شورية  يف  الب�شرية 
حتدثنا قليال عن �شبب اإميان معهدكم باخت�شا�ش اإدارة املوارد الب�شرية 

ودوره يف تطوير هذا الخت�شا�ش يف �شورية؟ 
دث  من املعروف اأن املعهد العايل لإدارة العمال هو اأول جهة حكومية حتحُ
اأن  الإميان  نتيجة  ذلك  الب�شرية، جاء  املوارد  اخت�شا�شات عليا يف جمال 
املوارد الب�شرية اأ�شبحت املحور الأ�شا�شي لأي عملية تنموية يف اأي جمتمع، 

واأن "الرثوة يف اجلماجم اأكرث منها يف املناجم".
لالإمكانات  ا�شتنزافاً  جند  حيث  �شورية،  يف  لدينا  اإ�شافية  اأ�شباب  وهناك 
اأن  كما  القطاعات،  كل  يف  الكفوءة  الكوادر  من  كثري  وجود  وعدم  املادية 
يدفعنا  ذلك  وكل  الدميوغرايف،  الو�شع  ب�شبب  للعمالة  رة  م�شدِّ �شورية 
ب�شكل  لدينا  املوجود  الب�شري  املورد  من  ال�شتفادة  تعظيم  على  للعمل 
على  املناف�شة  ال�شورية  الب�شرية  الكفاءات  ت�شتطيع  وكي  وفعال،  كفوء 
امل�شتوى الإقليمي والدويل، وهذا كان املنطلق الأ�شا�شي وراء اإحداث هذا 
اأن  جند  بداأنا  املقايي�ش  بكل  اجلودة  على  حمافظتنا  وعرب  الخت�شا�ش. 
�شوق العمل الداخلي واخلارجي يثق بنا، حتى اأن عدد من  مدراء املوارد 
اأهم ال�شركات يقولون يل: عندما ياأتينا خريج من املعهد ل  الب�شرية يف 

نرتدد يف ا�شتقطابه وتكون املقابلة معه حت�شيل حا�شل.
براقة  �شعارات  جمرد  باأنها  الإداري  الإ�شالح  عملية  و�شف  البع�ش 
ودعا  فائدة،  وبدون  بال�شخر  ننحت  وكاأننا  عقيمة  وا�شرتاتيجية  فقط 
يقوم  براأيك  فهل  البتدائية،  ال�شفوف  والأخالق يف  الدارة  تدري�ش  اإىل 
الإ�شالح الإداري فقط بتاأهيل الكوادر العليا.. وكيف ميكن اأن يتم ذلك؟ 

يف  الإداري  الإ�شالح  عملية  يف  الأعمال  لإدارة  العايل  املعهد  دور  وماهو 
�شورية؟ 

من الطبيعي اأن تبداأ اأي عملية من اأفكار وا�شرتاتيجيات، وهذا ل يعني 
احلكم امل�شبق عليها باأنها عقيمة، فالعربة يف اأي �شيء هي اأن هناك فكرة 
يجب حتويلها اإىل واقع، وهذا اأمر �شعب، لكن عند امتالك املهارة ميكن 

الو�شول اإىل منتجات جيدة.
حبي�ش  يبقى  اأن  ل  ينجح،  اأن  يجب  تطبيق  اآلية  له  ن�شع  �شعار  واأي 
قيم  مثل  الأخالقي  اجلانب  اأن  القول  ميكن  وهنا  والدروج،  اخلطابات 
العمل مهم جدا لكنه ل يكفي، فال بد من اأن يكون الأ�شخا�ش القائمون 
على الإدارة كفوئني، وهذا ما يقوم به املعهد عرب تاأهيل مدراء تنفيذيني.
لكن ل بد من العرتاف هنا اأن معظم خريجي املعهد ل يعملون يف الإدارة

احلكومية التي ل متتلك اآلية تعيني غري جاذبة لهم، لذلك جند خريجينا 
يعملون يف القطاع اخلا�ش اأو يف م�شروعاتهم اخلا�شة ب�شكل اأكرب.

يقول بع�ش العارفني بالأمر اأن م�شكلة �شورية هي بالدرجة الأوىل م�شكلة 
الهدر  ومكافحة  الطاقات  ا�شتثمار  على  قادرة  اجليدة  فالإدارة  اإدارية، 

والف�شاد. ما راأيكم يف ذلك؟
هنا  وامل�شاألة  متفاوتة،  كانت  واإن  اإدارية  م�شكالت  العامل  دول  كل  لدى 
ما  وهذا  متعاظمة"،  واحتياجات  متطلبات  مقابل  حمدودة  "اإمكانيات 
نراه يف �شورية ب�شكل وا�شح وي�شكل حتدياً كبرياً، خا�شًة يف ظل ال�شعف 
الإداري الذي نعانيه، حيث لي�ش لدينا معايري انتقاء جيدة واآليات عمل 

غري فعالة، ما يوؤدي اإىل تراكم 
عدد كبري من امل�شكالت الإدارية.

هل ميكن تطبيق اآليات الإدارة املتبعة يف القطاع اخلا�ش يف اإدارة القطاع 
احلكومي العام؟

التجارب  نتيجة عدد كبري من  عاملي جاء  اجتاه  بل هو  ذلك،  نعم ميكن 
احلكومية  الإدارة  اإ�شالح  اإىل  العامل  دول  معظم  اجتهت  حيث  الناجحة 

عرب تطيبق اآليات القطاع اخلا�ش يف القطاع احلكومي.
الكفاءة  هدف  اإىل  الو�شول  اآليات  لكن  خمتلفاً،  يبدو  الهدف  اأن  ورغم 
اخلا�ش  للقطاع  بالن�شبة  الربحية  تعني  ما  وهي  مت�شابهة،  القت�شادية 

وحتقيق الكفاءة التنموية بالن�شبة للقطاع احلكومي.
ما يجب اأن يجري يف عملية الإ�شالح احلكومي يف �شورية هو زيادة كفاءة 
الن�شاطات التي تقوم بها الإدارة احلكومية والتي يحد من كفائتها حاليا 
طبيعة القوانني والقواعد الناظمة للعمل احلكومي، كما اأن هناك اأن�شطة 
تقوم بها الإدارات احلكومية وهي لي�شت �شرورية، ميكن اأن يقوم بها اأحد 
�شاأنها حتفيز  الأهلية، وهنا يجب و�شع قواعد من  اآخر، مثل اجلمعيات 

املجتمع الأهلي، وهو اأمر يوفر الأعباء والتكاليف على احلكومة.
احلكــــــــومة  تتــــــرك  لأن  متزايد  عاملـــــي  اجتــــــاه  جنـــــد  ال�شدد  وبهـــــذا 
ت�شـــــــــــــــاركية  نظـــــــــام  وفق  اخلـــــــــــــا�ش  للقطاع  ن�شــــــــــــــاطاتها  من  بع�شـــــاً 
بني القطــــــــــــاعني العـــــــــــام واخلــــــــــــــا�ش وما يعرف باللغـــــــــــة النكليزيـــــــــــة

الإدارة  اأن  يعني  ما  وهو   ،)Private Public Participation PPP(

كافة  لعمل  م  املحُنظِّ اإطار  يف  الأ�شا�شي  دورها  يبقى  اأن  يجب  احلكومية 
القطاعات مبا يحقق كفاءة عالية، اإ�شافة اإىل اإيجاد ظروف مالئمة ملزيد 

من التزاوج بني القطاعات العام واخلا�ش والأهلي.
انت ترى اأن علم الإدارة علم جتريبي، ما هي النتائج التي ا�شتخل�شتها من 

عملك الطويل مع القطاع ال�شوري احلكومي؟
وفقا لنظريات الإدارة من ال�شروري اأن نر�شخ املفاهيم الأ�شا�شية يف عقل 
والإبداع،  البتكار  قائمة على  الإدارة احلديثة  لكن  الإدارة،  يتعلمون  من 

اأي كيف نقارب م�شاألة معينة من زوايا خمتلفة لن�شل اإىل فعالية كبرية،
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وم�شاريع حمددة يتلم�شها املواطن، فكل كلمة يف تقريرنا لي�شت بهدف 
التنظري على الإطالق، واإمنا هناك متطلبات واأهداف، فنحن لن نقول 
"يجب ويجب"، واإمنا �شن�شع اإجراءات كفيلة بالو�شول اإىل ما يجب حتقيقه.

قد الأمل علينا اخرتاعه"، ملاذا يجب براأيك اأن نكون  قلت ذات مرة "اإذا فحُ
متفائلون الآن؟

كي ت�شل اإىل النجاح يجب اأن تكون اإيجابيا مهما كانت �شعوبة الظروف 
تكون  لكنها  الإحباط،  اإىل  الإحيان  بع�ش  يف  ن�شل  وقد  بك،  املحيطة 
الأمل  فقد  "اإذا  احل�ش  �شليم  مقولة  حت�شرين  ودائماً  عابرة.  حلظات 

علينا اخرتاعه".
نحن يف �شورية يف هذا الظرف بحاجة اإىل اأن نكون اإيجابيني لنخرج من 
م�شم�ش  جميل  بلد  ف�شورية  املقومات،  كل  لدينا  اأنه  حيث  الأزمة،  هذه 
فيه كل الف�شول،و�شعبه عريق له تاريخ كبري، ولدينا كفاءات كبرية، واإذا 
اأح�شنا ا�شتخدام نقاط القوة يف �شورية �شن�شل اإىل �شورية حديثة جميلة 

تلبي متطلبات مواطنيها.
املوارد  اإدارة  جمعية  بني  يتم  اأن  يجب  الذي  التعاون  نوع  براأيك  ماهو 
�شبيل حتقيق  الأعمال يف  العايل لإدارة  اأهلية واملعهد  الب�شرية كجمعية 

اأهداف تنمية املوارد الب�شرية؟
نحن كمعهد منفتحني على اأي جهد ميكن اأن يقدم من اأية جهة، فنحن 
اأن  ونعترب  تفا�شلية  بطريقة  ولي�ش  تكاملية  بطريقة  الأمور  اإىل  ننظر 
جناح املعهد هو جناح للجمعية والعك�ش �شحيح. نحن لدينا االكثري من 
بها من خالل تقدمي  ت�شاهم  اأن  للجمعية  الال�شفية، وميكن  الأن�شطة 
حما�شرات اأو معار�ش عمل اأو ما �شابه ذلك. الأمر يجب اأن ينظر اإليه 
باجتاهني بني اجلمعية واملعهد، كيف نعظي ونتبادل ما لدينا واأن نعمل 
بانفتاح، املهم اأن تكون الفكرة اأو الهدف الذي ن�شعى اإليه له الأولوية يف 

هذه املجال.
ماهي ن�شيحتكم جلمعية اإدارة املوارد الب�شرية يف �شورية؟

تبقى هناك  بها  يقومون  كانت خربة من  اإ�شالحية مهما  اأي عملية  يف 
اأت�شور  اإحاطة،  واإمنا عن عدم  لي�ش عن ق�شد  اأهملت  جوانب قد تكون 
الهيئات  به  تقوم  ملا  داعم  تكون  اأن  يجب  الأهلي  املجتمع  هيئات  كل  اأن 
اإيجاد مكمل للعمل احلكومي،  اأن الهدف الأ�شا�شي هو  احلكومية، حيث 

والعمل العام هو عمل حكومي 
الأهلي  واملجتمع  اخلا�ش  القطاع  م�شاهمة  من  لبد  ولكن  الأ�شا�ش،  يف 
اأن  اأرى  بالعمل العام من خالل ما ي�شمى بامل�شوؤولية الجتماعية، وهنا 
جلمعية اإدارة املوارد الب�شرية و�شقيقاتها من جميعات املجتمع الأهلي دور 

كبري يف حتقيق ذلك.

نظرية  اأطر  عن  النظر  بغ�ش  باإيجابية  الإداري  العمل  نقارب  وكيف   
تعلمناها، فمتلقي اخلدمة ل يهمه اتباع نظريات وقواعد ونظم معينة، 

فاملهم بالن�شبة لديه هو املنتج النهائي.
م�شكلتنا اأننا ننظر اإىل الأمور من زاوية معينة بغ�ش النظر عن م�شائل 
التكلفة والأثر الجتماعي وال�شيا�شي، والأمر مرتوك للقدرات الذاتية 
كما  جوهري،  اأمر  القيادات  اخيتار  اأن  نرى  لذلك  للقيادات،  وخ�شو�شا 
يجب اأن تعمل القيادات وفقا ل�شرتاتيجية طويلة الأمد ومتناغمة ل اأن 

تبعرث جهودها على ت�شيري الأمور الإجرائية.
ل�شرتاتيجية  العامة  الأ�ش�ش  لو�شع  جلنة  برئا�شة  تكليفكم  موؤخرا  مت 
اأن  ميكن  متى  �شورية،  يف  العامة  الإدارة  وحتديث  لإ�شالح  متكاملة 

يتلم�ش املواطن العادي نتائج عمل تلك اللجنة؟
لعملية  عاجلة  وم�شروعات  وروؤى  ا�شرتاتيجية  و�شع  هو  منا  املطلوب 
حتديد  ومت  الرئي�شية  الأفكار  م�شودة  و�شعنا  ولقد  الإداري،  الإ�شالح 
معامل التقرير الذي �شوف يكتب اإىل احلكومة. لقد ركزنا يف مناق�شاتنا 
على: اأوًل "ما هو الهدف من اإ�شالح الإدارة يف �شورية"، وثانيا "ما هي 

التحديات التي تواجه الإدارة احلكومية".
اإدارة  حت�شني  مثل  اقت�شادية  بتحديات  التحديات  تلك  حتديد  مت  وقد 
الإنفاق العام وجذب ا�شتثمارات وفر�ش عمل، وحتديات اجتماعية مثل 
والفقر  التهمي�ش  التما�شك الجتماعي ومواجهة ق�شايا  املحافظة على 
والنمو ال�شكاين وتوزعه ومواجهة الف�شاد، وحتديات �شيا�شية نابعة من 
اأنه اأ�شبح لدينا مواطنني اأكرث تطلباً واأكرث م�شائلة لالإدارة احلكومية، 
وكذلك  واملواطن،  الدولة  بني  الجتماعي  العقد  �شياغة  �شنعيد  وكيف 
خدمة  يف  احلديثة  التقانات  ت�شخري  كيفية  حول  تدول  تقنية  حتديات 
املواطن من خالل تقدمي خدمة حكومية بجودة وكفاءة عاليتني. لذلك 
و�شعنا عدد من املحاور لآلية العمل، ومن جملة هذه املحاور حمور اإعادة 
هيكلة الإدارات احلكومية عرب الإلغاء اأو الدمج اأو ال�شتحداث وفق اآلية 
معينة �شيتم الك�شف عنها يف التقرير، وهو ما ي�شمى يف علم الإدارة مراجعة 
ال�شيا�شات  و�شع  قدرة  حت�شني  هو  الثاين  واملحور  العامة.  ال�شيا�شات 
على  الب�شرية  املوارد  باإدارة  متعلق  الثالث  واملحور  القرارات،  واتخاذ 
م�شتوى الدولة، واملحور الرابع هو حت�شني جودة اخلدمات على م�شتوى 
الدولة، واملحور اخلام�ش كفاءة الإنفاق العام، واملحور الأخري هو تخليق 
الإدارة العامة من خالل تعزيز قيم النزاهة وال�شفافية ومكافحة الف�شاد.
هل تتوفر لهذه اللجنة معطيات جناح الآن مل تكن متوفرة يف ال�شابق؟ 

وما هي اإن وجدت؟
العربة يف التطبيق وترجمة ما �شتو�شي به من �شيا�شات اإىل اإجراءات

اأجرىاحلوار الدكتور منري عبا�ش رئي�ش جمل�ش اإدارة جمعية اإدارة املوارد الب�شرية
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موقعها  من  رة  مطوَّ ن�شخة  الب�شرية  املوارد  اإدارة  جمعية  اأطلقت 

الإلكرتوين على النرتنت www.ihrmsyria.org، و�شم املوقع 

حتتوي  اأق�شاماً  والرتقية؛  الختبار  طور  زال  ل  الذي  اجلديد؛ 

واآلية  امل�شتقبلية  ون�شاطاتها  واأخباراها  اجلمعية  عن  معلومات 

النت�شاب لها، وغري ذلك.

وتفاعلياً  متنوعاً  املوقع  يكون  اأن  على  اجلمعية  حر�شت  وفيا 

رة على مدار ال�شاعة بني  ة ت�شبيك متوفِّ متهيدا لتحويله اإىل من�شَّ

اأع�شاء اجلمعية، فقد دعت اأع�شائها لالإطالع على املوقع اجلديد 

وتقدمي مالحظاتهم حوله مبا ي�شهم يف ال�شتمرار بتطويره.

ن�شاطات اجلمعية

اأع�شاء اجلمعية وذلك يف فندق  الب�شرية اجتماع الهئية العامة للجمعية بح�شور رئي�ش واأع�شاء جمل�ش الإدارة ومعظم  املوارد  اإدارة  عقدت جمعية 
الأرميتاج بدم�شق.

خالل  اجلمعية  اأعمال  عن  الإدارة  جمل�ش  تقرير  عر�ش  الجتماعية؛  وال�شوؤون  العمل  وزارة  عن  ممثلة  بح�شور  جرى  الذي  الجتماع؛  خالل  ومت 
عام 2010، وعر�ش تقرير مدقق احل�شابات، والت�شديق على البيان اخلامتي لل�شنة املالية املنتهية وكذلك امليزانية اخلتامية، واإقرار م�شروع املوازنة 
الإدارية  الأمور  وبع�ش  اأع�شاءه،  بع�ش  ل�شتقالة  نظرا  الإدارة  جمل�ش  �شواغر  وترميم  ح�شابات،  مدقق  وت�شمية  اجلديدة،  املالية  لل�شنة  التقديرية 

والإجرائية الأخرى.
كما جرى ا�شتعرا�ش م�شرية عمل اجلمعية خالل ال�شنة املا�شية وتقييم ما مت اإجنازه من ن�شاطات واتفاقيات وم�شاريع.

طريق  عن  اجلمعية  اأجرت  املجل�ش،  اأع�شاء  ببع�ش  خا�شة  لظروف  ونتيجة  بها،  ينه�ش  التي  وامل�شاريع  اجلمعية  اإدارة  جمل�ش  عمل  فاعلية  ولزيادة 
النتخاب تعديالت على املجل�ش لي�شبح كما يلي: الدكتور منري عبا�ش رئي�شا، وال�شيد كنان حالل نائبا للرئي�ش، والآن�شة هال حممد مبن�شب اخلازن، 
وال�شيدة هديل با�شيلي اأمينة اجلمعية، وال�شادة �شفوت قباين و�شامر �شامي واأ�شامة لزيني اأع�شاء يف املجل�ش، وال�شيد خالد �شواحلة ب�شفة م�شت�شار 

للمجل�ش.
املوارد  العاملني يف  وبينهم وبني جمتمع  اأع�شاء اجلمعية من جهة  بني  التوا�شل  تعميق  �شرورة  على  ومناق�شاتهم  الأع�شاء  وركزت مداخالت  هذا 
لدى  الب�شرية  املوارد  جمال  يف  وال�شت�شارة  التدريب  م�شوؤولية  اجلمعية  اأع�شاء  يتوىل  اأن  واإمكانية  اأخرى،  جهة  من  �شورية  وخارج  داخل  الب�شرية 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي تطلب من اجلمعية ذلك. اإ�شافة اإىل كل ما من �شاأنه نهو�ش اجلمعية باأعباء تطوير اإدارة املوارد الب�شرية يف �شورية لدى 

القطاعني العام واخلا�ش.

IHRM تعقد اجتماع الهيئة العامة

ن�شخة جديدة من موقع اجلمعية الإلكرتوين

اأن  ك�شف  الب�شرية  املوارد  جمعية  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  عبا�ش  منري  د. 
اأتى  "توقيع مذكرة التفاهم هذه مع وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل 
تلبيًة لرغبة الوزارة يف اأن تكون رائدة بالتحول اإىل اإدارة املوارد الب�شرية 
لدى  املرتاكمة  اخلربات  من  بال�شتفادة  وذلك  والفعالة،  احلديثة 
اجلمعية يف هذا املجال، كما يحقق اأحد اأهداف اجلمعية يف ن�شر املمار�شات 

ال�شحيحة لإدارة املوارد الب�شرية يف القطاع العام".
املوارد  اإدارة  اإدارة جمعية  قباين ع�شو جمل�ش  اأعرب �شفوت  من جانبه 
الب�شرية عن حما�شة اجلمعية للقيام مبهمة تطوير اإدارة املوارد الب�شرية 
يف وزارة ال�شوؤون، مبا يوؤدي اإىل ن�شر ثقافة اإدارة املوارد الب�شرية لي�ش يف 
العام  القطاع  يف  واإمنا  حاليا  اجلمعية  فيه  تعمل  الذي  اخلا�ش  القطاع 

اأي�شا.

IHRM تتوىل تطوير اإدارة املوارد الب�شرية يف وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل
وقعت جمعية اإدارة املوارد الب�شرية مع وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل 
مذكرة تفاهم لإعداد منوذج لإدارة املوارد الب�شرية يف الوزارة، وذلك يف 

مقر الوزارة.
الب�شرية  املوارد  لإدارة  منوذج  باقرتاح  املذكرة  مبوجب  اجلمعية  وتلتزم 
يف الوزارة يت�شمن وظائف املوارد الب�شرية الأ�شا�شية واملهام اخلا�شة بها 

اإ�شافة اإىل تطوير التو�شيف الوظيفي لها.
الب�شرية احلالية يف  املوارد  اإدارة  املعلومات عن  البدء بجمع  �شيتم  حيث 
العاملني  �شوؤون  اإدارة  مثل  حالياً  مقامها  مايقوم  اأو  وجدت  اإن  الوزارة 
التدريب  لآلية  الزمنية  املراحل  وو�شع  وغريها  والتدريب  والذاتية 

املنا�شبة خالل �شنة من تاريخ توقيع املذكرة القابلة للتمديد.
وقع مذكرة التفاهم معاون وزيرة ال�شوؤون الجتماعية والعمل الدكتور 

عي�شى ملدعون ورئي�ش جمل�ش اإدارة اجلمعية الدكتور منري عبا�ش.
واأكد د. ملدعون اأهمية التعاون مع جمعية اإدارة املوارد الب�شرية لناحية 
اأف�شل  ا�شتثمار  على  تركز  الب�شرية  باملوارد  خا�شة  مديرية  اإحداث 
الإدارة  تعتمد عليها  التي  املوارد  اأهم  يعترب من  الذي  الب�شري  للعن�شر 
اإىل �شرورة  النوعية والكمية، لفتا  الناحيتني  يف تطوير الإنتاجية من 
الأنظمة  بع�ش  وتعديل  الدولة  يف  ال�شا�شي  العاملني  قانون  تطوير 
اخلا�شة بالعاملني املتعلقة بنظام التقييم واحلوافز والتدريب واإجراءات 
تطبيقات  مع  ين�شجم  مبا  الب�شري  بالعن�شر  �شلة  له  ما  وكل  القبول 

املفاهيم احلديثة لدارة املوارد الب�شرية.

قد برعاية هيئة التخطيط والتعاون الدويل يف فندق ال�شام  �شاركت جمعية اإدارة املوارد الب�شرية يف موؤمتر "دور القيادات الإدارية يف اأداء املهام" الذي عحُ
وبح�شور عدد كبري من املدراء واملخت�شني وامل�شت�شارين يف جمال املوارد الب�شرية وال�شوؤون الإدارية يف القطاعني العام واخلا�ش من عدة حمافظات يف 

�شورية.
م فيها تعريفاً كاماًل عن اجلمعية ور�شالتها وروؤيتها واأهدافها  األقى كلمة افتتاحية يف املوؤمتر قدَّ اإدارة اجلمعية الدكتور منري عبا�ش  رئي�ش جمل�ش 

والن�شاطات وامل�شاريع التي تقوم بها لن�شر املمار�شات ال�شحيحة يف اإدارة املوارد الب�شرية يف موؤ�ش�شات القطاع العام واخلا�ش والأهلي يف �شورية. 
كما دعا الدكتور عبا�ش العاملني يف جمال املوارد الب�شرية يف القطاع العام اإىل التوا�شل ب�شكل اأكرب مع اجلمعية وامل�شاركة الفعالة بن�شاطاتها وم�شاريعها 
عت موؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل لتاأ�شي�ش ق�شم للموارد الب�شرية يف  واجتماعاتها �شيما اأن جمعية اإدارة املوارد الب�شرية وقَّ

الوزارة يكون مبثابة منوذج ميكن تعميمه على باقي وزارات وموؤ�ش�شات القطاع العام.
كذلك اأدار ال�شيد �شفوت قباين ع�شو جمل�ش اإدارة اجلمعية حما�شرًة يف املوؤمتر حول دور اإدارة املوارد الب�شرية يف بناء القيادات الإدارية، كم�شاركة 

اأخرى من اجلمعية.

IHRM املهام" مب�شاركة  اأداء  يف  الإدارية  القيادات  دور  "موؤمتر 
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عقدت جمعية اإدارة املوارد الب�شرية بال�شرتاك 
مع م�شروع املر�شد الوطني ل�شوق العمل جل�شة 
العمل  ل�شوق  الوطني  "املر�شد  بعنوان  نقا�ش 
من منظور قطاع الأعمال" جرى خاللها بحث 
الدور املرتقب للمر�شد يف خدمة قطاع الأعمال 
ال�شركات  يف  الب�شرية  املوارد  اأق�شام  وخا�شة 
امل�شتقبلية  الروؤية  اإىل  اإ�شافة  واملوؤ�ش�شات، 
قطاع  وموؤ�ش�شات  املر�شد  بني  املنظور  للتعاون 
الأعمال. ويهدف م�شروع املر�شد الوطني ل�شوق 
ال�شوؤون  بال�شراكة بني وزارة  العمل؛ الذي يتم 
الجتماعية والعمل والربنامج الإمنائي لالأمم 
واملوؤ�شرات  البيانات  جميع  توفري  اإىل  املتحدة؛ 
متخذي  ت�شاعد  والتي  العمل  ب�شوق  املتعلقة 
�شوق  �شيا�شات  ووا�شعي  وخمططي  القرار 
العمل على مراقبة وتقييم اجتاهات �شوق العمل 
ات  التغريرّ عن  الناجت  التوازن  عدم  وت�شحيح 

الهيكلية لالأن�شطة القت�شادية واملهن.

IHRM ت�شارك يف جل�شة نقا�س بعنوان "املر�شد الوطني ل�شوق العمل من منظور قطاع الأعمال"

حر�ش  اإطار  يف  هذه  النقا�ش  جل�شة  وتاأتي 
كل  مع  التعاون  على  الب�شرية  املوارد  جمعية 
ن�شر يف  اأهدافها  حتقيق  يخدم  مبا  اجلهات 

الب�شرية  املوارد  لإدارة  ال�شحيحة  املمار�شات 
ك�شريك  الب�شرية  املوارد  اإدارة  دور  واإبراز 

ا�شرتاتيجي لالأعمال.

اجتماع  الب�شرية  املوارد  اإدارة  جمعية  اأقامت 
"الطاولة امل�شتديرة" الأول خالل العام احلايل 
التدريب  خبري  اأداره  التغيري"،  "اإدارة  بعنوان 
واأ�شدقاء  اأع�شاء  وح�شره  جنم،  رولن  ال�شيد 
اجلمعية من مدراء املوارد الب�شرية يف ال�شركات 
والإعالميني،  املهتمني  من  وعدد  واملوؤ�ش�شات 

وذلك يف فندق الكارلتون.
"بع�ش  اأن  اللقاء  خالل  اعترب  جنم  ال�شيد 
يقاومون  ال�شركات  داخل  واملوظفني  املدراء 
التغيري، حيث اأنهم يرون اأن الأمور ت�شري ب�شكل 
التخطيط  عند  يجب  لذلك  هي،  كما  منا�شب 
املدراء  مع  باحلديث  البدء  التغيري  لإحداث 

IHRM تقيم لقاءا مفتوحا حول "اإدارة التغيري"

لالأ�شباب  متاأنية  درا�شة  الب�شرية  املوارد  مدير 
النتائج  حتقيق  لي�شمن  التغيري  ودواعي 
املرجوة، حيث اأن التغيري ل يكون اإيجابيا دائما، 
بل يجب قيا�ش العائد من التغيري، فاإذا مل يكن 
والطاقة". والوقت  املال  توفري  يجب  جمزيا 
اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  عبا�ش  منري  الدكتور 
اجلمعية كان ا�شتهل اللقاء بالقول اإن "التغيري 
الراغبة  لل�شركات  حتمية  �شرورة  بات  الدائم 
بالتطور واملناف�شة، كما اأنه اأ�شبح يجري بوترية 
اأكرب، لأ�شباب منها التطور ال�شريع للتكنوجليا، 
وكذلك  وتفكريهم،  املوظفني  متطلبات  وتغري 

متطلبات الزبائن والعمالء".

و�شرورة  التغيري  باأهمية  لإقناعهم  ال�شركة  يف 
الإعالم  هي  خطوات  عرب  مير  وذلك  اإجراءه، 
عن التغيري، وتعزيز موقفهم الإيجابي جتاهه، 
اإىل  الفردي  الت�شرف  حالت  من  والنتقال 
اأهم  جنم  اجلماعي".وحدد  الت�شرف  حالت 
وظائف مدير املوارد الب�شرية يف جمال التغيري، 
للموظفني،  الن�شائح  واإعطاء  "دعم  وهي 
وحت�شري  عليهم،  التغيري  اآثار  ودرا�شة 
التغيري، وحتديد مدة احل�شول  املعلومات عن 
التدريب  ومتابعة  التغيري،  من  اجلدوى  على 
مدى  وقيا�ش  حوافزه،  وحتديد  التغيري،  على 
عاتق  على  "يقع  اأنه  على  م�شددا  جناحه"، 

 MTN �شركة  من  وبرعاية  الب�شرية،  املوارد  اإدارة  جمعية  احتلفت 
واأع�شاء  رئي�ش  بح�شور  لتاأ�شي�شها  الرابعة  بالذكرى  �شورية، 
جمل�ش اإدارة اجلمعية واأع�شائها ولفيف من ال�شخ�شيات احلكومية 

واملدعوين، يف ق�شر كيوان بدم�شق.
املنا�شبة  ا�شتهل  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  عبا�ش  منري  الدكتور 
خالل  اجلمعية  حققتها  التي  واملنجزات  امل�شاريع  اأهم  با�شتعرا�ش 
العمل  فر�ش  ملعر�ش  اجلمعية  تنظيم  ذلك  ومن  الفائتة،  ال�شنة 
ت�شرين  يف  املعوقني  اأوملبياد  دورة  هام�ش  اأقيم  الذي  للمعوقني 
العامة  الهيئة  مع  وتعاون  عمل  اإطار  اتفاق  وعقد  الفائت،  اأول 
املعوقني  وت�شغيل  تدريب  اإىل  يهدف  امل�شروعات  وتنمية  للت�شغيل 
اإىل  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نوه  كما  اخلا�ش،  القطاع  �شركات  يف 
اجتماعات  �شل�شلة  ومنها  اجلمعية  م�شاريع  يف  العمل  ا�شتمرارية 
باإدارة  املتعلقة  املو�شوعات  اأهم  تناق�ش  امل�شتديرة" التي  "الطاولة 
الأخرى ال�شركات  جتارب  وعر�ش  ووظائفها  الب�شرية  املوارد 

جمعية اإدارة املوارد الب�شرية حتتفل بالذكرى الرابعة لتاأ�شي�شها

وما حتققه تلك الجتماعت من تعزيز للتوا�شل بني اأع�شاء اجلمعية 
وتبادل لوجهات النظر واخلربات فيما بينهم.

مع  تفاهم  مذكرة  قريبا  �شتوقع  اجلمعية  اأن  عن  عبا�ش  د.  وك�شف 
اإدارة  تطوير  مبوجبه  تتوىل  والعمل  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة 
حال  يف  التجربة  هذه  لتعميم  متهيدا  الوزارة  يف  الب�شرية  املوارد 

جناحها املن�شود على موؤ�ش�شات القطاع العام.
د. عبا�ش اأعرب عن حر�ش اجلمعية على "اإقامة مثل هذه املنا�شبات 
من  اجلمعية  اأع�شاء  بني  العالقات  اأوا�شر  متتني  يف  ي�شاهم  مبا 
الأعمال  وموؤ�شــــ�شــــات  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعية  وبني  ناحية 
بدور  ذاته  الوقت  يف  م�شــــيدا  اأخرى"،  ناحية  من  الأهلي  واملجمتع 
اأجل  من  للجمعية  ا�شرتاتيجي  ك�شريك  �شورية   MTN �شركة 
واأثنى  ال�شحيحة  الب�شرية  املوارد  اإدارة  ممار�شات  ون�شر  تطوير 
على رعايتها الكرمية وامل�شتمرة لكافة فعاليات اجلمعية يف �شــــبيل 

حتقيق اأهدافها.
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�شرورة  على  اللقاء  نهاية  يف  �شدد  ا�شماعيل 
اأن  حيث  خمتلفة،  قيادة  لأمناط  القادة  اتباع 
لالهتمام  مثرية  كثرية  حقائق  ك�شفت  درا�شة 
تنفيذ  عن  الناجمة  املحتملة  اخل�شائر  حول 
املواقف،  جميع  جتاه  القيادة  يف  واحد  اأ�شلوب 
اأ�شلوب  ا�شتخدام  اأن  حقيقة  اإىل  ذلك  يرجع 
القيادة غري لئق �شوف يوؤثر �شلبا على م�شاركة 
م�شتوى  على  �شلباً  �شيوؤثر  وبالتايل  املوظفني، 

الإنتاجية والأداء.
الدكتور منري عبا�ش رئي�ش جمل�ش اإدارة جمعية 
املوارد الب�شرية كان ا�شتهل اللقاء بالتاأكيد على 
"حر�ش اجلمعية على عقد مثل هذه اللقاءات 
املهمة والتي من �شاأنها تزويد اأع�شاء اجلمعية 
جمال  يف  العاملية  والنظريات  التطورات  باآخر 

املوارد الب�شرية".
ودعا الدكتور عبا�ش اأع�شاء اجلمعية اإىل تعميق 
التوا�شل فيما بينهم ب�شكل مبا�شر وعرب املوقع 
 www.ihrmsyria.org الإلكرتوين للجمعية
ال�شخ�شية  ا�شتمزاج اخلربات والتجارب  بهدف 
الرتقاء  يف  اجلمعية  ولت�شتمر  وتطويرها، 
كل  يف  الب�شرية  املوارد  ثقافة  بن�شر  مبهمتها 

القطاعات العام واخلا�ش والأهلي.

IHRM تقيم لقاًء مفتوحًا من خالل اجتماعات الطاولة امل�شتديرة بعنوان "القيادة املوقفية"

 IHRM الب�شرية  املوارد  اإدارة  جمعية  اأقامت 
للعام  الثاين  امل�شتديرة"  "الطاولة  اجتماع 
اأداره مدير  املوقفية"،  "القيادة  بعنوان  احلايل 
MTN �شورية ال�شيد ب�شيم  التطوير يف �شركة 
اجلمعية  واأ�شدقاء  اأع�شاء  وح�شره  ا�شماعيل، 
من املدراء والعاملني يف جمال املوارد الب�شرية 
يف عدد من ال�شركات واملوؤ�ش�شات ال�شورية، وذلك 

يف فندق كارلتون دم�شق.
اأن  املعلوم  "من  بالقول  اللقاء  ا�شتهل  ا�شماعيل 
اأحد اأهم مهام القائد هي تطوير املوظفني، وذلك 
وموقف  موظف  كل  حالة  ت�شخي�ش  بعد  يتم 
املنا�شب،  القيادة  منط  اختيار  ثم  حدا،  على 
اأف�شل  هو  ما  يقرر  اأن  القائد  على  حيث يجب 
املرحلة  اإىل  باملوظف  ي�شل  حتى  للقيادة  منط 
بنف�شه". نف�شه  املوظف  يقود  اأن  وهي  النهائية 

اأن   MTN �شركة  يف  التطوير  مدير  واأو�شح 
قيادة  ي�شتخدمون منط  )املدراء(  القادة  بع�ش 
فيما  املواقف،  كل  يف  املوظفني  جتاه  واحد 
قيادة  اأمناط  ا�شتخدام  اآخرون  قادة  يحاول 
املوظف  تطور  م�شتوى  مع  تتما�شى  خمتلفة 
"القيادة  عليه  نطلق  ما  وهو  الراهنة،  واحلالة 
اأن هناك العديد من نظريات  املوقفية"، ورغم 
التي   SLII نظرية  اأن  املوقفية" اإل  "القيادة 
اأن�شاأها كني بالن�شارد وبول هري�شري هي واحدة

من النظريات الأكرث �شهرة يف هذا املجال.
وبح�شب ا�شماعيل فاإن هذا املفهوم يعتمد على 
من  اأدائهم  وتطوير  املوظفني  ارتباط  تعزيز 
"ال�شراكة من اأجل الأداء" وفقا مل�شتوى  خالل 
تطور املوظف الذي قد يكون �شمن واحدة من 
اأربع م�شتويات اأو مراحل، وهي اأن يكون مبتدئا 
عايل  الكفاءة  منخف�ش  يكون  وهنا  ومتحم�شا 
اخلربة  وقليل  حمبطا  يكون  اأن  ثم  اللتزام، 
اإىل  منخف�ش الكفاءة قليل اللتزام، ثم ينتقل 
متو�شط  مرتبك  لكنه  قادرا  يكون  اأن  م�شتوى 
واأخريا  متذبذب،  والتزام  الكفاءة  عايل  اإىل 
ي�شل اإىل املرحلة الرابعة ليكون موظفا ناجحا 
واللتزام.  الكفاءة  عايل  عليه  العتماد  ميكن 
وبناء عليه يحتاج القادة اإىل املرونة ل�شتخدام 
اأو  م�شتوى  كل  بح�شب  الأن�شب  القيادة  اأ�شلوب 
البداية  يف  فاملوظف  ملوظفيهم،  تطور  مرحلة 
يحتاج اإىل توجيه كبري ودعم قليل، ويف املرحلة 
كبريين،  ودعم  توجيه  اإىل  يحتاج  الثانية 
ودعم عايل،  توجيه منخف�ش  الثالثة  واملرحلة 
الكتفاء  يتم  والأخرية  الرابعة  املرحلة  يف  ثم 
بتقدمي القليل من الدعم والتوجيه للموظف، 
بحيث  التفوي�ش  مرحلة  ت�شمى  املرحلة  وهذه 
ال�شالحيات  بجميع  املوظف  تفوي�ش  ميكن 

الالزمة لأداء العمل.
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كنــان ربيع حــالل 

مواليد: دم�شق 1982/11/1 
احلياة الدرا�شية واملهنية: خريج جامعة دم�شق اخت�شا�ش ترجمة، واأدر�ش الآن ماج�شتري يف اإدارة املوارد الب�شرية 

)Heriot-Watt University )Edinburgh Business School  عن طريق جامعة
بداأت عمل ال�شركات يف عام 2004 مع �شركة MTN Syria  كموظف خدمة زبائن يف مراكز اخلدمة وانتقلت يف 
ال�شركة نف�شها اإىل ق�شم املوارد الب�شرية لأبداأ حياتي املهنية يف املوارد الب�شرية يف ق�شم التدريب والتطوير، من 
ثم انتقلت اإىل ق�شم التوظيف كمن�شق لعملية التوظيف، بعد فرتة عام وبهدف زيادة اخلربة يف جمال اإدارة املوارد 
اإدارة الأداء والتي اأغنت خربتي يف املوارد الب�شرية بالأخ�ش اأن ال�شركة ت�شتخدم اأحدث  الب�شرية ا�شتلمت مهام 

اأدوات تقييم الأداء الفردي واأداء املوؤ�ش�شة. يف عام 2009 ولغاية اليوم ا�شتلمت اإدارة ق�شم التوظيف.
اأ�شفت اإىل خربتي العملية عن طريق التطوع يف برامج تاأهيلية لل�شباب ال�شوري كم�شروع �شباب.

ع�شو يف جمعية املوارد الب�شرية منذ التاأ�شي�ش والآن ع�شو جمل�ش اإدارة ونائب لرئي�ش جمعية اإدارة املوارد الب�شرية يف �شورية.

�شامر �شامي

ال�شهادات العلمية: ماج�شتري اإدارة اأعمال اخت�شا�ش موارد ب�شرية 
الدورة  اتبعت  دم�شق  واآدابها من جامعة  النكليزية  اللغة  الإجازة يف  درجة  بعد ح�شويل على  الدرا�شية:  احلياة 
اإدارة الأعمال حيث نلت  التح�شريية يف املعهد الوطني لالإدارة العامة ومن ثم تابعت الدرا�شات العليا يف جمال 

�شهادة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال - تخ�ش�ش موارد ب�شرية من كلية التجارة يف جام�شيدا )طوكيو/ اليابان(.
احلياة املهنية: بداأت حياتي املهنية يف موؤ�ش�شة الطريان العربية ال�شورية حيث تدرجت وظيفياً �شمن اإدارة العمليات 
اجلوية. اأثناء وجودي يف اليابان عملت يف جمال تطوير املوارد الب�شرية مع �شركة Forum Corporation اإ�شافة 
للتدريب )برنامج   SMART برنامج  نيويورك كع�شو يف فريق  املتحدة يف  العامة لالأمم  الأمانة  اإىل عملي مع 

تدريب املوارد الب�شرية والإدارية لبعثات الأمم املتحدة(.
بعد عودتي من اليابان عملت كمدير للموارد الب�شرية يف جامعة القلمون اخلا�شة وحما�شر يف املعهد العايل لإدارة الأعمال واملعهد الوطني لالإدارة 

العامة. حالياً اأعمل مع �شركة تكنوباك كمدير للموارد الب�شرية اإ�شافة اإىل التدري�ش )املعهد العايل لإدارة الأعمال( و)مركز اخلوارزمي للتدريب(.
الع�شوية الحرتافية: ع�شو حمرتف يف جمعية اإدارة املوارد الب�شرية منذ عام 2009

                                      ع�شو جمل�ش اإدارة يف جمعية اإدارة املوارد الب�شرية منذ عام 2011
                                      ع�شو حمرتف يف جمعية املوارد الب�شرية الأمريكية منذ عام 2008

حكمتي يف احلياة: اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه.

اأ�شامة لزيني

مواليد: 1976/12/27
احلالة الجتماعية: عازب

الكيمياء  يف  البكالوريو�ش  �شهادة  على  وح�شلت  دم�شق  جامعة  يف  الدرا�شة  بداأت  واملهنية:  الدرا�شية  احلياة 
التطبيقية وحالياً اأتابع درا�شة املاج�شتري يف اإدارة املوارد الب�شرية من جامعة Herriot-Watt ال�شكتلندية كلية 
اإدارة امل�شاريع والقيادة وذلك مع عدد من  اإدنربة لإدارة الأعمال. كما خ�شعت لعدة دوارت يف املوارد الب�شرية، 

املراكز العاملية املتخ�ش�شة.
بداأت العمل اأثناء درا�شتي اجلامعية وذلك بالعمل مع عائلتي يف التجارة ومن ثم قمت بتاأ�شي�ش عمل خا�ش يل 

مع اأ�شدقائي يف جمال ال�شبكات  وتطوير مواقع الإنرتنت وحجزها على ال�شبكة العاملية. وبعد تخرجي من اجلامعة وبعدها قررت التوجه للعمل يف 
ال�شركات لالطالع على عمل ال�شركات واملنظمات واكت�شاب اخلربة يف عملها واإدارتها حيث بداأت العمل مع املنظمة اليابانية للتعاون الدويل - جايكا 
- كم�شوؤول م�شاريع التعاون عن قطاع التعليم. وبعد فرتة ق�شرية من عملي مت اإ�شافة قطاع البيئة اإىل م�شوؤولياتي بالإ�شافة اإىل متابعة الربامج 
التدريبية التي تقيمها اجلايكا يف اليابان ومن الربامج التي كنت م�شوؤول عنها برنامج تطوير قدرات مربيات احل�شانة بالتعاون مع الإحتاد العام 
الن�شائي، برنامج تطوير قدرات مدربي الريا�شة بالتعاون مع الإحتاد العام الريا�شي، برنامج تطوير قدرات معلمي اللغة اليابانية ال�شوريني بالتعاون 
اإدارة  مع املعهد العايل للغات، بناء قدرات العاملني يف جمال ال�شرف ال�شحي بالتعاون مع وزارة الإ�شكان والتعمري، بناء قدرات العاملني يف جمال 
النفايات ال�شلبة بالتعاون مع وزارة الإدارة املحلية، بناء قدرات العاملني يف جمال املراقبة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة بالإ�شافة اإىل م�شاريع املنح 
املرافقة لهذه الربامج واملقدمة من احلكومة الياباينة اإىل �شوريا. وبعد ذلك قررت العمل يف القطاع اخلا�ش فانتقلت للعمل كمدير للموارد الب�شرية 

يف �شركة الرخاء للتجارة ، املفو�ش باأعمال الوكيل احل�شري ل�شركة ني�شان لل�شيارات يف �شوريا ومازلت اأعمل فيها حتى تاريخه.

Welcome On Board

اختبار حب السيطرة
اكتشف درجة حبك للسيطرة من خالل إجابتك على األسئلة التالية

للح�شول على النتيجة، قم بجمع عالماتك يف كل مربع )1اأو2اأو3( ومن ثم:
-   اإذا ح�شلت على درجة اأعلى من 26 فاأنت حتب ال�شيطرة ب�شكل كبري                           -   اإذا ح�شلت على درجة اأقل فاأنت متو�شط ال�شيطرة

اختيار رقم 3اختيار رقم 2اختيار رقم 1ال�شوؤال
لل اأدرينعمهل تغ�شب ب�شهولة ؟

لل اأدرينعمهل تف�شح عما يف داخلك حتى لو كان ذلك يغ�شب الآخرين ؟
لل اأدرينعمهل حتب اأن حترج الآخرين ؟

لل اأدرينعمهل تعتقد اأنك قد تقدم برامج تلفزيونية اأف�شل من التي تراها
لل اأدرينعمهل حتب اأن تتوىل تنظيم احلفالت الجتماعية ؟

لل اأدرينعمهل تكره القوانني العرفية و العادات
لل اأدرينعمهل تبغ�ش اأفكار الآخرين ؟

لل اأدرينعمهل حتب اأن ت�شري الأمور بطريقتك ؟
لل اأدرينعمهل ت�شتخدم كلمات فظة اأثناء احلوار ؟

لل اأدرينعمهل ت�شتثمر اأموالك يف اأ�شهم ذات اأرباح �شريعة ؟
لل اأدرينعمهل تتجاهل ال�شارات املرورية الر�شادية ؟

لل اأدرينعمهل تثري امل�شاكل على الطريق و اأنت تقود ؟
لل اأدرينعمهل تغ�شب من الأراء التي تتناق�ش مع راأيك ؟
لل اأدرينعمهل تعتقد اأن جن�شك اأذكى من اجلن�ش الآخر ؟

لل اأدرينعمهل تعتقد اأنك اأذكى من الآخرين ؟

املجل�س،  اأع�شاء  يف  النق�س  عن  للتعوي�س  اإدراتها  ملجل�س  جدد  اأع�شاء  ثالثة  بان�شمام  الب�شرية  املوارد  اإدارة  جمعية  ترحب 
ال�شيد كنان حالل )نائب رئي�س جمل�س الإدارة( وال�شيد �شامر �شامي )ع�شو جمل�س الإدارة( وال�شيد  والأع�شاء اجلدد هم: 
الإدارة احلاليني، وهم  اأع�شاء جمل�س  زمالئهم  اإىل  ان�شموا  الثالثة  الأع�شاء  الإدارة(. هوؤلء  اأ�شامة لزيني )ع�شو جمل�س 
ال�شندوق(،  )اأمينة  حممد  هال  الآن�شة  ال�شر(،  )اأمينة  ب�شيلي  هديل  ال�شيدة  الإدارة(،  جمل�س  )رئي�س  عبا�س  منري  الدكتور 

وال�شيد �شفوت قباين )ع�شو جمل�س الإدارة(.
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م�شـــــاهمات

م�شاهمة: املحامية عبري امل�شري
م�شت�شارة قانونية يف الأمور امل�شرفية والتجارية واملدنية

ماج�شتري بالقانون املدين والتجاري

ت�شكل الأجور اجلانب الأهم يف العملية التوظيفية 
ال�شبب  هو  الأجر  يكون  ما  وغالبا  وا�شتمرارها، 
الأ�شا�شي يف رغبة العامل يف العمل كونه هو الذي 
اأخرى  لأمور  بالإ�شافة  املنا�شبة  املعي�شة  له  يوؤمن 
اأفرد  وقد  اخلربة...  على  باحل�شول  كالرغبة 
قانون  من  الثالث  الف�شل  اجلديد  العمل  قانون 
العمل  قانون  اأن  جند  حيث  عنه  للحديث  العمل 
اللجنة  ت�شمى  جلنة  ت�شكيل  اأوجب  قد   17 رقم 
من  بقرار  لالأجور  العام  الأدنى  للحد  الوطنية 
هذه  وت�شم   وبرئا�شته  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش 

اللجنة كاًل من:
1-   وزير ال�شوؤون الجتماعية والعمل

2-   وزير املالية
3-   وزير القت�شاد والتجارة

4-   رئي�ش الحتاد العام لنقابات العمال
٥-   رئي�ش احتاد غرف التجارة

6-   رئي�ش احتاد غرف ال�شياحة
7-   رئي�ش احتاد غرف ال�شناعة

8-   نقيب مقاويل الإن�شاءات
منا�شًبا  تراه  مبن  ال�شتعانة  اللجنة  لهذه  ويحق 

من العاملني يف الدولة واخلرباء ..
الأع�شاء  وتعد اجتماعاتها قانونية بح�شور ثلثي 
وتتخذ قراراتها بالأغلبية املطلقة وللرئي�ش �شوت 
اللجنة  وتتوىل  الأ�شوات،  ت�شاوي  عند  مرجح 
لالأجور  العام  الأدنى  احلد  و�شع  مهمة  الوطنية 
واإعادة النظر فيه للعاملني امل�شمولني باأحكام هذا 

القانون.
وبهدف تقدمي احلماية للعامل فقد ن�ش القانون 
على معايري حتديد احلد الأدنى لالأجور حيث يتم 

حتديدها وفقا ملايلي:
اأ-   احلد الأدنى العام لالأجور.

ب-   املوؤهالت واخلربات الالزمة للقيام بالعمل.
ج-   اأهمية العمل ودوره يف تطوير الإنتاج.

د-   ظروف العمل ومكانه.
ه-   امل�شتوى العام لالأجور يف املحافظة.

ويحدد الأجر يف عقد العمل الفردي، اأو بال�شتناد 
لتفاق العمل اجلماعي، اأو للنظام الأ�شا�شي للعمل 
هذه  من  باأي  الأجر  يحدد  مل  اإذا  اأما  املن�شاأة،  يف 
الطرق فاإن العامل ي�شتحق احلد الأدنى لالأجر يف 
املهنة اأو احلرفة ذات العالقة وبحيث ل يقل احلد

اأوجب القانون اجلديد القتطاع من اأجر العامل 
�شمن حدود �شيقة ومدرو�شة حيث منع رب العمل 
اأكرث من )20%( وفاء  العامل  اأجر  اأن يقتطع من 
ء ملا يكون قد اأقر�شه من مال اأثناء �شريان العقد 

ومنعه من تقا�شي الفائدة عن هذا القر�ش. 
ومل تقت�شر حماية القانون لأجر العامل من رب 
العمل بل من اأي �شخ�ش اآخر ي�شدر له قرار باإلقاء 

احلجز الحتياطي اأو التنفيذي على اأجر العامل.
الحتياطي  احلجز  اإلقاء  من  القانون  منع  حيث 
اإل �شمن احلدود  العمال  اأجور  على  التنفيذي  اأو 

الق�شوى التالية:
٥0% من الأجر لأداء دين النفقة.

30 % من الأجر لأداء املهر.
اأًيا كان نوعها  10 % من الأجر لقاء �شائر الديون 

اأو �شببها. 
ول جتمع املعدلت امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة 
اإذا تنوعت وتعدد الدائنون، بل يعترب حدها الأعلى 
املطلوب حجزها بني  املبالغ  وتق�شم  الأجر،  ن�شف 

م�شتحقيها تبًعا للن�شب املذكورة اأعاله.
وحت�شب هذه الن�شب بعد ا�شتقطاع �شريبة الدخل 
لقانون  وفًقا  امل�شتحقة  املبالغ  وقيمة  الأجر،  على 
العمل  �شاحب  يكون  وما   ، الجتماعية  التاأمينات 
املن�شو�ش  الن�شب  حدود  يف  للعامل  اأقر�شه  قد 

عليها يف احلدود املذكورة اأعاله.
 ما الذي يحل الأجر يف حال انق�شاء العمل:

اأوجب القانون اجلديد على رب العمل اأنه يف حال 
انتهت عالقة العمل فاإنه على على عاتق رب العمل 
اأن يوؤدي للعامل اأجره وجميع املبالغ امل�شتحقة له 
اإل  العقد  انتهاء  تاريخ  اأيام عمل من  خالل �شبعة 
نف�شه  تلقاء  من  العمل  ترك  قد  العامل  كان  اإذا 
اأداء  العمل  �شاحب  على  احلالة  هذه  يف  فيجب 
اأجر العامل وجميع م�شتحقاته يف مدة ل تتجاوز 
العامل  تاريخ مطالبة  يوم عمل من  ع�شر  خم�شة 

بهذا الأجر وامل�شتحقات .
ونتابع يف العدد القادم

الأجور يف ظل قانون العمل رقم 17 لعام 2010

الأدنى العام لأجر العمال العاديني غري املتدرجني 
الأدنى  احلد  عن  القانون  هذا  لأحكام  اخلا�شعني 

العام لالأجور.
بتطبيق  العمل  القانون اجلديد �شاحب  األزم  كما 
القيمة  ذات  الأعمال  عن  املت�شاوي  الأجر  مبداأ 
قدًرا  العاملني  من  تتطلب  التي  )وهي  املت�شاوية 
املهنية  واملعارف  العلمية  املوؤهالت  من  موازًيا 
تثبتها وثيقة اأو �شهادة خربة يف العمل( على جميع 
العاملني لديه دون متييز قائم على العرق اأو اللون 
اأو اجلن�ش اأو احلالة الزوجية اأو العقيدة اأو الراأي 
ال�شيا�شي اأو النتماء النقابي اأو اجلن�شية اأو الأ�شل 

الجتماعي .
ح�شاب الأجر واأداءه:

النحو  الأجر على  يتم ح�شاب  الأجر:  اأوًلـ ح�شاب 
التايل:

اأو  بالإنتاج  الأجر  التفاق على حتديد  اإذا مت  اأ-   
بالعمولة وجب األ يقل ما يح�شل عليه العامل عن 

احلد الأدنى لأجر فئته.
ب-   يكون ح�شاب متو�شط الأجر ال�شهري للعمال 
الذين ل يتقا�شون اأجورهم بال�شهر اأو بالأ�شبوع اأو 
العامل  يتقا�شاه  ما  متو�شط  اأ�شا�ش  على   ، باليوم 

يف ال�شنة الأخرية مق�شوًما على عدد اأ�شهر ال�شنة.
من  كغريها  الأجور  توؤدى  الأجر:  اأداء  ـ  ثانياً 
اأحد  يف  الوطنية  بالعملة  للعامل  امل�شتحقة  املبالغ 
اأيام العمل ويف مكان عمله، وخالل �شاعات الدوام 

الر�شمي، مع مراعاة الأحكام التالية:
�شهري مرة  باأجر  املعنيني  العمال  اأجور  توؤدى   -1
اليوم يتجاوز  ل  موعد  ويف  ال�شهر  يف  الأقل  على 

ال�شاد�ش من ال�شهر التايل.
2- اإذا كان الأجر بالقطعة اأو على الإنتاج وا�شتلزم 
يح�شل  اأن  وجب  اأ�شبوعني  على  تزيد  مدة  العمل 
العامل كل اأ�شبوع على دفعة حتت احل�شاب تتنا�شب 
الأجر  باقي  له  يوؤدى  واأن  العمل  اأمته من  ما  مع 

كاماًل خالل الأ�شبوع التايل لت�شليم ما كلف به.
اأجورهم  للعمال  توؤدى  اأعاله  ذكر  ما  غري  يف   -3
مرة كل اأ�شبوع على الأكرث ما مل يتم التفاق على 

غري ذلك.
اأداء الأجر عن طريق اأحد  ب- يجوز التفاق على 

امل�شارف العاملة حملًيا.
حالت القتطاع من الأجر:

تعلمه! حاول  مميزا،  �شيئ  ميلك  تقابله  �شخ�ش  • كل 
املخاوف! من  املزيد  كاهليك  عن  طرحت  كلما  اأكرث  تعلمت  • كلما 

تريد! ما  لمتالك  واأعمل  متلك،  مبا  �شعيدا  • كن 
! الفرق  اأحد  يالحظ  فلن  فتظاهر،  كذلك  تكن  مل  واإن  �شجاعا،  • كن 

با�شتغاللك! لأحد  ت�شمح  ل  ولكن  احلقيقة،  من  اأكرث  لطيفا  • كن 
ثيابه! بدل  مهما  ال�شيطان  تتجاهل  • ل 

غا�شب! واأنت  قرارا  تتخذ  • ل 
احلريق! لك�شف  جهاز  دون  منزلك  ترتك  • ل 

مزر! وو�شعك  لن�شائحك  ال�شتماع  اأطفالك  من  تتوقع  • ل 
ميلكونه! ما  كل  هذا  يكون  فقد  الأمل  من  الآخرين  حترم  • ل 

العظيمة! الفر�ش  تقع  فخلفها  الكبرية  العقبات  تخ�ش  • ل 
• ل ت�شتثمر يف الأ�شهم ما ل تتحمل خ�شارته لحقا ويا ليتك �شمعتها 

     من قبل !
! مرات  ثالث  ف�شل  رجال  ت�شارك  • ل 

للمال! م�شيعة  فهذا  ثمينة  �شاعة  اأو  جينز  اأو  حقائب  ت�شرت  • ل 
�شيارتك! مفاتيح  اأو  بنف�شك،  ثقتك  اأو  اأع�شابك،  تفقد  • ل 

م�شبقا! ذلك  يعرف  فهو  اأ�شيَب،  اأو  اأ�شلَع  �شي�شبح  اإنه  لرجل  تقل  • ل 
جدد! اأ�شخا�ش  على  التعرف  عدم  لدرجة  من�شغال  تكن  • ل 

التنفيذ! على  القدرة  متلك  مل  ما  تهدد  • ل 
للرجعة! بخط  واحتفظ  اأبدا  تياأ�ش  • ل 

بالتق�شيط! لل�شراء  الئتمان  بطاقات  • لت�شتعمل 
تنم  ول  متلك،  ما  كل  تنفق  ول  ت�شـــــــمع،  ما  كل  ت�شدق  ل   .. • واأخريا 

    قدر ما ترغب.

LIFE’S LITTLE INSTRUCTION BOOK 
Jackson Brown 
عندما حان وقت التحاق   ابن جاك�شون براون  باجلامعة قرر اأن يكتب له الن�شائح التي يحتاج اإليها من وجهة نظره كاأب. كان يخطط لكتابة ورقة اأو 
 )Life’s Little Instruction Book ( اثنتني فقط فتفاجاأ باأنه كتب 1٥60 ن�شيحة ..!ول�شدة ما اأعجبت هذه ال�شفحات اأهله واأ�شحابه طبعها يف كتيب

وحققت اأف�شل املبيعات
لعدة �شنوات بقائمة نيويورك تاميز، واأهم ماكتب:

! باملال  يقدر  ل  ولكنه  �شيئا  يكلفك  ل  فهذا  • ابت�شم 
اإل هناك! ال�شيئة ل حتدث  فالأحداث  امل�شبوهة؛  الأماكن  • ابتعد عن 

مغرية! كانت  مهما  البنوك  عرو�ش  من  • احذر 
الأخذ! ولي�ش  العطاء  على  قدرتك  خالل  من  جناحك  على  • احكم 

�شـــــعادتك  من   %90 �شي�شكل  قرار  فهو  بحر�ش؛  حياتك  رفيقة  • اخرت 
    اأو بوؤ�شك!

دخلك! من   %10 دائما  • ادخر 
لحقا! بال�شبب  فكر  ثم  ورد  باقة  لزوجتك  • ار�شل 

متلك! ما  اأغلى  اأنها  الأيام  لك  ف�شتثبت  جيدا  ب�شمعتك  • اعنت 
يتوقعون! مما  اأكرث  النا�ش  • اعط 

امل�شاء! يف   ٥0 و  ال�شباح  يف  مرة   ٥0 للبطن  متاريناً  • اعمل 
املعتاد! املال  ن�شف  وامنحهم  املعتاد  وقتك  �شعف  اأطفالك  مع  • اق�ش 

لهم! ومفاجئ  جميل  �شيء  بفعل  لأ�شدقاء  اأعداءك  • اقلب 
• اكتب 10 ا�شياء تريد اجنازها يف حياتك ثم �شع الورقة يف حمفظتك!

حياته! يف  �شيء  كل  يف  فا�شل  ماله  اإنفاق  ف  • الفا�شل 
زوجتك! ميالد  عيد  يف  وردا  حماتك  • اهِد 

عليها! يندم  بظرف  مير  فجميعنا  الأولية  ال�شعافات  • تعلم 
بع�شها! اك�شر  ثم  جيدا  القواعد  • تعلم 

قوية! لأذن  حتتاج  اخلفية  فالفر�ش  ت�شتمع  كيف  • تعلم 
جيدا! بابك  اأغلق  ولكن  اهلل  على  • توكل 

للمبيت! اأدعوها  بابك  على  الفر�شة  تدق  • حني 
ثم  املوقع  ثم  املوقع  �شروط مهمة:  لثالثة  انتبه  عقارا  ت�شرتي  • حني 

    املوقع!
تقراأه! مل  لو  حتى  ا�شرته  جيدا  كتابا  ت�شادف  • حني 

غالبا! عليه  �شتندم  ذلك"..  فعل  على  "�شتندم  والدتك  تقول  • حني 
• حني ي�شاألك اأحدهم �شوؤال لحتبه، ابت�شم وقل "وملاذا تريد اأن تعرف"!

اأطفالك! لي�ش  ولكن  زوجتك،  • دلل 
اأعظم! اأو  اأكرب  ولي�ش  اأف�شل  الأ�شياء  جعل  على  • ركز 

مفتوح! بعقل  جديدة  اأماكن  و�شاهد  • �شافر 
ي�شحكان! وهما  ووالدتك  والدك  �شوت  • �شجل 

ال�شــــاد�شــــة  يبلغون  حاملا  فراغهم  اأوقات  يف  العمل  على  اأبناءك  • �شـــجع 
    ع�شرة.

مباغت! بات�شال  قدميا  �شديقا  • فاجئ 
على  راأ�شا  حياتك  لقلب  واحد  �شخ�ش  من  اأكرث  الأمر  يتطلب  ل  • قد 

    عقب!
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     ال�شرتاتيجية كما يعرفها علماء الإدارة هي الطريق الدائمة التي ي�شري 
وفقا لها الن�شان يف اأي جانب من جوانب حياته. وكل ان�شان يحتاج دائما اإىل 
اإىل  املثال  �شبيل  ال�شرتاتيجيات يف مواقف خمتلفة من حياته. فيحتاج على 
ا�شرتاتيجية للحوار مع الأبناء، وا�شرتاتيجية لعر�ش خدماته على العمالء، 
فاإن  اإذن  وهكذا.  اليوم...  م�شاغل  بني  وقته  لتوزيع  اأخرى  وا�شرتاتيجية 
الن�شان ي�شتخدم العديد من ال�شرتاتيجيات اليومية. وال�شرتاتيجيات التي 
ي�شتخدمها الن�شان قد تقود للنجاح يف املهمة وقد تف�شل. وهذه ال�شرتاتيجيات 
انغر�شت وانطبعت يف نف�ش الن�شان منذ ال�شغر فهو ي�شتخدمها ب�شكل تلقائي، 
اإذا تنبه للعيب الذي فيها وعمل على ذلك. و�شنتعرف يف  وي�شتطيع تغيريها 
بعد  اإن�شان  كل  وي�شتطيع  النجاح،  ا�شرتاتيجيات  خ�شائ�ش  على  املو�شوع  هذا 

ذلك بدرا�شة ا�شرتاتيجياته اأن يعرف اإن كانت تتحلى بتلك اخل�شائ�ش اأم ل.
ال�شرتاتيجية.  مفهوم  عن  التعبري  يف  اأبلغ  تكون  التالية  الق�شة  ولعل       
يحكى اأن رجال اأعمى جل�ش على احدى عتبات عمارة وو�شع قبعته بني قدميه 
رجل  فمر  �شاعدوين".  اأرجوكم  اأعمى  اأنا   " عليها:  مكتوب  لوحة  وبجانبه 
اأن قبعته ل حتوي �شوى قرو�ش قليلة فو�شع  اعالنات بالأعمى ووقف لريى 
املزيد فيها، ومن دون اأن ي�شتاأذن الأعمى اأخذ لوحته وكتب اإعالن اآخر. عندما 
انتهى اأعاد و�شع اللوحة عند قدم الأعمى وذهب بطريقه. ويف نف�ش ذلك اليوم 
مر رجل الإعالنات بالأعمى ولحظ اأن قبعته قد امتالأت بالقرو�ش والأوراق 
اأعاد  اإن كان هو من  النقدية. فعرف الأعمى الرجل من وقع خطواته ف�شاأله 
كتابة اللوحة وماذا كتب عليها؟ فاأجاب الرجل: " ل �شيئ غري ال�شدق، فقط 
اأعدت �شياغتها". وابت�شم وذهب. مل يعرف الأعمى ماذا كتب عليها لكن اللوحة 
اجلديدة كتب عليها: " نحن يف ف�شل الربيع لكنني ل اأ�شتطيع روؤية جماله".

وخ�شائ�شها  الناجحة  ال�شرتاتيجيات  على  للتعرف  و�شيلة  اأ�شرع  لعل       
العديد  ودرا�شة  وبتتبع  احلياة.  يف  الناجحني  ا�شرتاتيجيات  على  التعرف  هو 
بني  تربط  م�شرتكة  خ�شائ�ش  هناك  اأن  وجد  الناجحة  ال�شخ�شايات  من 
ا�شرتاتيجيات هوؤلء الناجحني و�شنتناول هذه اخل�شائ�ش بال�شرح والتو�شيح 

يف الأ�شطر التالية:
اأول بالتعرف على عنا�شر ال�شرتاتيجية. النموذج التايل يو�شح       ولنبداأ  
العنا�شر الأ�شا�شية لالإ�شرتاتيجية. وهذا النموذج بني على اأ�شا�ش العديد من 
اأن  وجد  وقد  الناجحة.  ال�شخ�شيات  منذجة  بغر�ش  اأجريت  التي  الدرا�شات 

ال�شرتاتيجية الناجحة حتتوي على: 
1.   حتديد الهدف والعمل لتحقيق الهدف مع اإرهاف احلوا�ش. 

2.   املرونة.
حتديد الهدف:

     والآن لنجل�ش مع كل عملية من العمليات الثالث جل�شة هادئة وق�شرية 
لنتعرف على خ�شائ�شها واجلوانب الهامة فيها والتي �شت�شاعدنا لنجعل من 

ا�شرتاتيجياتنا ا�شرتاتيجيات ناجحة باإذن اهلل. ولنبداأ بتحديد الهدف.
     الهدف لالإن�شان كاملنار لل�شفينة، وكالبو�شلة للطائرة. بدونها تتيه ال�شفينة 
العمليات اأهم  هي  العملية  هذه  الف�شاء.  يف  الطائرة  وتتخبط  املحيط  يف 

الثالث وعليها ينبني ما بعدها واإذا متت بنجاح كان احتمال جناح ما بعدها، 
البدهية  الأمور  من  وهذا  كلها.  ال�شرتاتيجية  م�شري  �شيكون  فالف�شل  واإل 
فالن�شان الناجح هو ذلك الن�شان الذي ي�شري ويتحرك ويت�شرف ويتكلم بناء 
اأهداف  اأما الن�شان الذي لي�ش له  اأهداف مر�شومة يعمل على حتقيقها  على 

فاإنه �شيبقى يراوح مكانه.
توؤثر على  العملية  اأن هذه  اإذا علمنا  اأكرث  الهدف  اأهمية حتديد       وتت�شح 
العقل الالواعي لالإن�شان وي�شبح بالتايل ي�شري نحو الهدف تلقائيا. هل �شرت 
املنزل  اإىل  و�شلت  قد  نف�شك  فوجدت  ما  حاجة  لق�شاء  الطريق  يف  مرة  ذات 
العقل  اإنه  نعم،  هناك؟  اإىل  قادك  الذي  من  ت�شعر.  اأن  دون  عملك  مكان  اأو 
الالواعي. عندما ن�شتطيع اأن نغر�ش اأهدافنا ب�شكل عميق يف عقلنا الالواعي 

فاإنه بالتايل يقودنا ب�شكل تلقائي نحو الهدف.
خ�شائ�س يتمتع بها الهدف حتى يكون فعال وهي:

1.    التحديد والو�شوح
    لبد اأن يكون الهدف حمددا حتى اأ�شعى لتحقيقه، فاإذا قلت اأن هديف رفع 
اأن يكون هناك معايري لقيا�ش  النتاج مثال. فهذا هدف غري حمدد. فال بد 
هذا الهدف من خالل الكمية اأو النوعية اأو الن�شبة املئوية اأو الزمن اأو جميعها. 
فاأجعل هديف رفع النتاج بن�شبة 10% خالل 6 اأ�شهر مع املحافظة على م�شتوى 
اجلودة. وبتفكريك يف اجلوانب التي حتدد الهدف وتو�شحه تكون قد غر�شت 

البذرة الأويل يف الطريق نحو جني الهدف.
2.   اأن يكون اإيجابيا واأن ي�شتحق العمل من اأجله

ما  الأهداف  من  فتختار  الأوىل.  للخا�شية  اإطارا  �شتكون  اخلا�شية  هذه       
اإيجابية. فمثال  اأجله وت�شوغه �شياغة  تبذل وقتك وجهدك من  اأن  ي�شتحق 
�شورة  فرت�شخ  عك�شي  ب�شكل  تعمل  النفي  ف�شيغة  �شمينا.  اأكون  ل  اأن  هديف 
ال�شمنة يف الالواعي. فاأنا اإذا قلت لك ل تفكر يف اأ�شد اأخ�شر اللون ينام على 
بالتاأكيد قد فكرت يف تلك ال�شورة مع  اإىل الأعلى. فاإنك  اأرجله  ظهره رافعا 
اأنني طلبت منك األ تفكر. اإذن اأهدافك ينبغي األ ت�شتمل على �شيغة النفي اأبدا.

3.   اأن ت�شع م�شئولية حتقيقه على نف�شك
اأهداف  ل  فعال  اأنت  اأهدافك  هي  تكون  اأن  ينبغي  اأهدافك  ت�شع  عندما 
كامل.  ب�شكل  اأنت  عليك  �شتكون  حتقيقها  فم�شئولية  وبالتايل  اآخر  �شخ�ش 
وتتحقق  الأمر  تتابع  اأن  عليك  ولكن  باأحد  ن�شتعني  ل  اأن  هذا  يعني  ل 
عندما  مثال  التايل  فالهدف  الهدف.  يحقق  نحو  على  الأمور  �شري  من 
هذا  يحقق  ل  الدرا�شة،  يف  المتياز  على  اإبني  يح�شل  اأن   : لنف�شه  اأب  ي�شعه 
اأهداف  من  يكون  اأن  ينبغي  الدرا�شة  يف  امتياز  على  فاحل�شول  ال�شرط. 
مبعدل  درو�شة  اإبني  مع  اأراجع  اأن  هدفه  يكون  اأن  فيمكن  الأب  اأما  الإبن، 
به  تغذي  غذاء  اأول  �شيكون  امل�شئولية  حتمل  مثال.  اأ�شبوع،  كل  �شاعة 
للعمل. التحفز  وتبدا  نف�شك  يف  وامل�شئولية  الثقة  تزرع  بذلك  لأنك  هدفك 

4.   التفكري يف الدلئل التي تبني القرتاب من حتقيقه 
كنت  اإن  اأعرف  كيف  ولكن  الن�شان.  اإليه  للو�شول  يعمل  اأن  رائع  �شئ  الهدف 
اأقرتب من هديف اأو اأبتعد عنه اأو كنت اأراوح يف مكاين. نحتاج عند و�شع اأهدافنا 
للو�شول  املتبقية  امل�شافة  على  تدلنا  التي  والعوامل  العنا�شر  حتديد  اإىل 
كيلومرتات   10 يبعد  هدف  نحو  �شيارته  يقود  الذي  فال�شائق  الهدف.  غلى 
مثال، يراقب عداد الكيلو ليحدد كم بقي له حتى ي�شل هدفه. فلديه جم�ش 
ي�شتخدمه دائما للتعرف على ذلك. وكل منا يحتاج مثل ذلك املج�ش الذي ينري 

طريقنا وي�شاعدنا على التعديل يف م�شارنا من اأجل بلوغ الهدف.

ال�شرتاتيجية
حممد العولقي

خبري يف التنمية الب�شرية والتطوير الذاتي
اململكة العربية ال�شعودية - جدة

ال�شتمرار يف  على  اإ�شايف يف حتفيزنا  دور  له  �شيكون  املج�ش  هذا  مثل  وجود  
ال�شري نحو الهدف. حيث ن�شعر بتقدمنا يف الطريق بعك�ش من ي�شري دون اأية 
دلئل على تقدمه فاإنه قد يياأ�ش نتيجة عدم وجود ما ي�شعره بحركته وتقدمه.

فلو و�شع بائع لنف�شه هدفا اأن يرفع مبيعاته بن�شبة 10% خالل 3 اأ�شهر مثال. 
فاأحد الدلئل على تقدمه نحو هدفه اأن ترتفع مبيعاته بعد �شهر مبقدار %2، 
فيحفزه ذلك على ال�شتمرار. دليل اآخر على ذلك اأن يتلقى خطاب �شكر من 
رئي�شه على جهوده لرفع مبيعاته. دليل اآخر اأن يتلقى املزيد من طلبات ال�شراء 
من عمالئه. ودليل اآخر اأن يتعرف على عمالء جدد مما يزيد من فر�شه لرفع 
فعليا  وقوعها  قبل  الأحداث  مثل هذه  التفكري يف  وهكذا. جمرد   ... املبيعات 
م�شاعر  وا�شت�شعار  اأ�شواتها  و�شماع  �شورها  تاأمل  مع  حدث  وكاأنها  وتخيلها 
الفرح بالنجاح يعترب كاملاء وال�شماد للالأهداف يغذيها وينميها ويزيدنا قناعة 
بها وباإمكانية حتققها مما ي�شكل حافزا لنا على بذل املزيد من اأجل الو�شول 

اإليها. 
٥.   درا�شة الآثار ال�شلبية والإيجابية 

الهدف.  للغاية يف حياة  ال�شلبية والإيجابية للهدف جانب مهم  الآثار  درا�شة 
فلو وجد الن�شان اأن الهدف الذي ي�شعى اإليه �شيكون له اآثار �شلبية على حياته 
يجد  اأن  اإما  اأمرين.  بني  يختار  اأن  فعليه  منه  �شيجنيها  التي  الفوائد  تفوق 
اإلغاء  اأو  الهدف  اأجل  العمل من  ال�شروع يف  ال�شلبية قبل  الآثار  حلول لتاليف 
الذي يرغب يف  الن�شان  ال�شلبية  الآثار  الهدف لأنه غري جمد. وكمثال على 
اإكمال درا�شته العليا، اإذا وجد اأن حتقيق هذا الهدف �شيعيقه عن عمله الذي هو 
م�شدر رزقه، و�شيعيقه عن تربية اأبنائه تربية �شليمة والوفاء بحقوق الزوجية 
نحو زوجه، ومل يجد اأي و�شيلة لتخفيف هذه الآثار. فاإن العمل من اأجل هذا 

الهدف ميكن اأن يدمر حياته فعليه اإلغاءه اأو على الأقل تاأجيله.
درا�شة  اإىل  ننتقل  ال�شلبية  لالآثار  الالزمة  الحتياطات  من  التحقق  بعد 
يف  �شتتح�شن  التي  اجلوانب  الإيجابية  بالآثار  ونق�شد  الإيجابية.  الآثار 
حياتك كنتيجة حتمية لتحقق الهدف. والتعرف على هذه اجلوانب ب�شئ من 
ال�شتق�شاء يوؤدي اإىل زيادة احلافز من اأجل حتقيق الهدف بل ويجعل العمل 
من اأجله ممتعا كذلك. فالطالب الذي و�شع له هدفا اأن يح�شل على �شهادة 
البكالوريو�ش بتقدير ممتاز يف جمال تخ�ش�شه، �شيكون من الآثار الإيجابية 
قدرته على احل�شول على وظيفة اأو اإكمال درا�شته العليا بح�شب رغبته. ومن 
اآثار حتقق ذلك الهدف اأي�شا ح�شوله على املكافاأة التي وعده بها اأبوه. ومنها 
يف  اجلامعة  مدير  من  �شهادته  ويت�شلم  اجلامعة  يف  التخرج  حفل  يح�شر  اأن 
احلفل  ذلك  �شورة  فيتخيل  حوا�شه،  بكل  اللحظات  تلك  ويعي�ش  مهيب  حفل 
اإىل الكلمات التي تلقى يف احلفل وي�شمع  كفلم متحرك يحدث الآن وي�شتمع 
والفخر  الفرح  مب�شاعر  وي�شعر  واأ�شدقائه،  اأهله  من  له  تقدم  وهي  التهاين 

وال�شرور والراحة وكل ما يتمنى اأن ي�شعر به يف ذلك اليوم. 
كل هذا �شيتم عند و�شعه للهدف ، اأول ال�شنة على �شبيل املثال، ولكن معاي�شته 
الهدف.  ذلك  حتقيق  على  للعمل  حما�شه  �شيلهب  الطريقة  بهذه  لهدفه 
وكل  فرت.  كلما  ين�شطه  له  كالوقود  والأ�شوات  ال�شور  هذه  تذكر  و�شي�شبح 
ما �شيحتاجه هو اأن يتذكر �شورته وهو يعي�ش حفل التخرج ويعي�ش التجربة 
لثوان مما يعطيه جرعة هائلة من احلما�ش. و�شيكون هذا اخليال اأف�شل غذاء 
يغذي به نبتتة هدفه ال�شغرية لتنمو وترتعرع وياأتي اأوان ح�شادها اآخر ال�شنة 

باإذن اهلل. 

اأننا  اإرهاف احلوا�ش للتحقق من  اإىل  اأهدافنا  اأثناء عملنا لتحقيق       نحتاج 
و�شعنا  الهدف،  حتديد   : الأوىل  العملية  اأثناء  املر�شوم.  الهدف  نحو  ن�شري 
املوا�شفات  يكون �شمن هذه  قد  تعرف هدفنا،  التي  املوا�شفات  جمموعة من 
يجب  الثانية  املرحلة  وخالل  الهدف،  هذا  تو�شح  وكيفية  كمية  معلومات 
اأن نرهف حوا�شنا للتعرف على ح�شولنا على الهدف بنف�ش املوا�شفات  علينا 
واملعايري. اإرهاف احلوا�ش ي�شاعدنا على جمع اأكرب قدر من املعلومات الب�شرية 
وال�شمعية واحل�شية عن الهدف بحيث ميكن مقارنتها مع املوا�شفات املطلوبة 
ال�شرتاتيجية  اأنهينا  قد  بذلك  فنكون  املوا�شفات  تلك  حتققت  فاإن  للهدف، 
بتحقيق الهدف واإل فعلينا البحث عن طريقة اأخرى حتقق هدفنا وذلك من 

خالل عملية املرونة.
    خلق اهلل الن�شان وزوده باحلوا�ش اخلم�ش واأعطى كل حا�شة قدرات حمددة. 
ولكن  وتعاىل،  �شبحانه  اخلالق  حدده  الذي  النطاق  يف  احلوا�ش  هذه  تعمل 
اأن  تبلد احل�ش. ميكن  الزمن ت�شاب هذه احلوا�ش مبا يطلق عليه  مع مرور 
نف�شر تبلد احل�ش باأنه نظرا لتكرر الح�شا�ش ب�شئ ما فاإن عقل الن�شان يغفل 
هذا ال�شئ يف امل�شتقبل نظرا لأنه اأ�شبح �شيئا ماألوفا. هذه العملية حتدث مع 
اأن نقوم ببع�ش  جميع احلوا�ش اخلم�ش. ونظرا لذلك نحتاج من وقت لآخر 
التمرينات للحوا�ش التي تعيد لها الن�شاط وترفع من قدراتها. وكمثال على 
ذلك كتمرين حلا�شة الب�شر تاأمل يف م�شهد معني ملدة دقيقة ثم اأغم�ش عينيك 
و�شف ذلك املنظر لزميل بكل تفا�شيله، ثم افتح عينيك وتاأمل املنظر دقيقة 
اأخرى ثم اأغم�ش عينيك و�شف امل�شهد مرة اأخرى �شتجد اأن هناك عنا�شر مل 

تذكرها يف املرة الأوىل.
املرونة:

واملق�شود  الناجحة.  ال�شرتاتيجية  مكونات  من  الثاين  املكون  هي  املرونة     
بها تغيري الأ�شاليب والو�شائل التي ت�شتخدمها للو�شول اإىل هدفك اإذا كانت 
الو�شائل التي جربتها مل تو�شلك اأو كانت مو�شلة ولكن بدرجة فاعلية �شعيفة. 
لحظ اأن التغيري يف الو�شائل والأ�شاليب ولي�ش يف الأهداف. وهذا الأمر مبني 
على فر�شية ب�شيطة تقول : تكرار نف�ش الو�شائل والأ�شاليب �شيوؤدي اإىل نف�ش 

النتيجة. 
فر�شية : تكرار نف�ش الو�شائل والأ�شاليب �شيوؤدي اإىل نف�ش النتيجة 

   تبدو هذه الفر�شية ب�شيطة جدا لدرجة ال�شخافة، رمبا، ولكن الغريب يف 
اأ�شرب لك  اأنه على ب�شاطتها فاإننا نتجاهلها يف حياتنا اليومية. دعني  الأمر 
بع�ش الأمثلة لتت�شح ال�شورة اأكرث. الأب الذي حاول عالج �شلوك الكذب مع 
ابنه عدة مرات وف�شل يف ذلك مع اأنه ا�شتخدم و�شيلة تربوية �شحيحة، وتراه 
يعاود ا�شتخدام نف�ش الو�شيلة وي�شل اإىل نف�ش النتيجة مرة بعد مرة. اخللل يف 
ال�شرتاتيجية هنا يكمن يف جتاوز تلك الفر�شية وتكرار ا�شتخدام نف�ش الو�شيلة.

   هل هذه هي الو�شيلة الرتبوية الوحيدة لتغيري مثل هذا ال�شلوك؟! مل ل 
جترب طريقة اأخرى. وهذا هو مفهوم املرونة الذي اأق�شده يف هذا ال�شياق. 

املحاولت  يف  وال�شتمرار  الياأ�ش  عدم  يف  يكمن  الناجحة  ال�شرتاتيجية  �شر 
امل�شباح  اكت�شاف  اأدي�شون يف  املنا�شب. ولعل ق�شة  ( حتى جتد احلل  املرونة   (
الكهربائي خري دليل على �شرورة املرونة يف ا�شرتاتيجيات النجاح. فقد جرب 
اأدي�شون مئات املرات ومل يفقد الأمل يف اإ�شعال امل�شباح الكهربائي حتى تو�شل 
اإىل التعرف على املادة املنا�شبة للم�شباح وحقق النجاح الذي تدين الب�شربة به 

لأدي�شون حتى اليوم.
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التفكري الب�شري
اإبراهيم ح�شني ح�شنى  )م�شت�شار اإدارة وتطوير الأعمال والت�شويق الدويل( 

التفكـــري الب�شــرى والذاكـــرة التخيلـــية
 Photographic( الت�شويرية   الذاكرة       
Memory(  هي املقدرة لدى البع�ش من الب�شر 

على ا�شتح�شار ال�شور واملو�شيقى والأ�شكال اإلــى 
الذاكــرة بدقــة عالية، الذاكرة الت�شويرية اأو مــا 
 Eidetic( يطلق عليها اأي�شا الذاكــرة التخيلــية
بع�ش  لدى  تكون  اأنها  لوحظ   )Memory

متكن  التي  الدرجة  اإىل  جـدا  عالية  الأطفال 
اأمكن  ا�شتح�شار بدقة بالغة كل ما  الطفل من 
الزمن ل تتجاوز  اأن ت�شاهده عيناه لربهة من 
الذين  من  البع�ش  اأي�شا  ثانية،   30 الـ  فرتة 
يعانون من علة التوحد )Autism(  يتمتعون 

بقوة ذاكرة قوية وفوق العادة.
             معظم النا�ش الذين ميتلكون ذاكرة جيده 
فى الغالب يكون لديهم ذاكرة ت�شويرية جيدة، 
وعلى الرغم من ذلك هناك فروق وا�شحة بني 
هذين النوعني من الذاكرة فيما يتعلق مبعاجلة 
املعلومات امللتقطة، فالإن�شان الذي لدية ذاكرة 
عادية كثريا ما ي�شتخدم اأجهزة التذكر امل�شاعدة 
حفظ  اأجل  من   )Mnemonic Devices(
اأما  اأو مو�شوع ما،  التفا�شيل املتعلقة مبعلومة 
ت�شويرية  بذاكرة  يتمتعون  الذين  الأ�شخا�ش 
اأدق  القدرة على تذكر  اأن لديهم  قوية ف�شنجد 
اأو  ملعلومة  الزمان  و  باملكان  املتعلقة  التفا�شيل 
يعانى  قد  ذلك  مقابل  ما، يف  اأو مو�شوع  حدث 
ذاكرتهم  لدى  الت�شوي�ش  من  النا�ش  بع�ش 
الت�شويرية وهذا يعترب من احلالت العر�شية. 
لدى  جليا  يكون  الذاكرة  من  النوع  هذا       
 )Visual Thinkers( الب�شريني  املفكرين 
�شفة  وت�شبح  النا�ش  من  غريهم  من  اأكرث 
هذا  بعمل  ذلك  يرتبط  حيث  لديهم  �شائدة 
النوع من الذاكرة فى الروؤية اأكرث منه كو�شيلة 
للتفكري، هذه امليزة للروؤية الب�شرية قد ت�شبح 
على  القدرة  بعدم  امل�شابني  حالة  يف  حمدودة 
ذهني  لق�شور  نتيجة  الأ�شكال  و  الألوان  متييز 
الألوان  عمى  جمازا  علية  نطلق  والذي  لديهم 
)Visual Agnosia(  حيث يفتقدون فى العادة 

ا�شتخدام مهارات التفكري  الت�شويري العقلي.

التفكـــري الب�شــرى وع�شـــــر القــــراءة
علية  يطلق  ما  اأو   )Dyslexia( القراءة  ع�شر 
ال�شعوبة  الذي من ظواهره  التعلم  العجز عن 
يف التعامل مع قراءة مفردات احلديث املراأى اأو 
وع�شر  احلية،  اللغات  قراءة  وخ�شو�شا  املكتوب 
القراءة هذا يعترب منف�شال وخمتلفا عن عدم 
الغري  الق�شور  عن  النا�شيء  القراءة  ا�شتطاعة 
اأو النا�شئ عن عدم  ع�شبي يف الروؤية اأو ال�شمع 
القدرة على القراءة نتيجة الإر�شادات ال�شعيفة 
القراءة،  على  حت�ش  التي  �شحيحة  الغري  اأو 
اأنه  على  القراءة  ع�شر  و�شف  ميكننا  وبالتايل 
نتاج اختالفات نا�شئة من معاجلة املخ لكل من 

عمليتي الكتابة والقراءة.
     ل يوجد ما ي�شرب اإىل عالقة ما بني ع�شر 
الإح�شاءات  ولكن  الب�شري،  والتفكري  القراءة 
ما  ي�شيب  قد  القراءة  ع�شر  اأن  تقول  املعتمدة 
ن�شبة  واأن  العام  ال�شكان  تعداد  من   %17 ن�شبته 
املفكرين الب�شريني يرتاوح بني 60% و6٥% من 
الب�شري  التفكري  اأن  العام، ومبا  ال�شكان  تعداد 
ميكننا  عندئذ  للتفكري،  �شائعة  و�شيلة  يعترب 
اأي�شا بني 60% و6٥% ممن  ن�شبته  اأن ما  القول 
املفكرين  من  هم  القراءة  ع�شر  من  يعانون 

الب�شريني.
التفكــري الب�شــرى وعلـــــة التوحــــــــد

اأو  ظاهرة  هو   )Autism( التوحد       
منو  عمليات  ا�شطراب  نتيجة  ين�شاأ  مر�ش 
التوا�شل  و  التفاعل  �شعف  اأعرا�شها  ومن  املخ 
الإجتماعى مع الآخرين وو�شوح �شلوك التقيد 
اإىل �شيئ حمدد والتكرار لدى امل�شابني به، هذه 
عامة الطفل  بلوغ  قبل  الظهور  يف  تبداأ  العلة 

دورا كبريا يف ظهور هذه  الوراثية  العوامل  وتلعب  الولدة،  بعد  الثالث 
هو  التوحد  وعلة  الب�شري  التفكري  بني  بالربط  قام  من  اأول  احلالة، 
 Temple( املري�شة ال�شابقة والربوفي�شورة احلالية/ تيمبل جراندين
بو�شطن  فى  واملقيمة  احليوان  علوم  فى  واملتخ�ش�شة   )Grandin
بولية ما�شا�شوت�ش الأمريكية، حيث كانت تعانى من تاأخر النطق حتى 
عامها الرابع من الولدة ومت ت�شخي�ش حالتها من قبل الأطباء على اإنها 
علة التوحد نتيجة ا�شطراب يف منو املخ لديها وقد ن�شح الأطباء والدتها 
بانتهاج و�شيلة التعلم عن طريق املحادثة كعالج حلالتها، تتذكر تيمبل 
والثانوي  املتو�شط  التعليم  مرحلتي  اأثناء  باملجتمع  عالقاتها  جراندن 
جهاز  بلقب  ينعتونها  كانوا  اجلميع  لأن  نظرا  عليها  قا�شية  كانت  باأنها 
فى  �شواء  تنتابها  كانت  التي  التكرار  حلالت  نظرا  املتحرك  الت�شجيل 

املدر�شة اأو اأثناء ذهابها اأو عودتها منها.
اأ�شكال  اأحد  الب�شري هو  التفكري  فاإن  ال�شابق               كما ذكرنا فى 
اأخرى  اأ�شكال  ت�شمل  والتي  الأ�شا�شية  )ب�شري(   لغوية  الغري  التعلم 
تعلم  اأو  املو�شيقى )�شمعي(  تعلم  اأو  البدين )حركي(  التاأهيل  تعلم  مثل 
الريا�شيات والنظـم )منطقي(، ولكن التفكري الب�شري هو ال�شائع بينهم 
ولذلك �شنجد اأن معظم النا�ش لديهم خليط من اأ�شاليب التعلم املختلفة 
وبالتايل فمن املعتقد اأن امل�شابني بعلة التوحد يت�شاوون مع املعافني منها 

يف اللجوء اأىل التفكري الب�شري كو�شيلة من اأجل التعلم.

احلــــيز الب�شـرى
        املفكرون الب�شريون ميكنهم ب�شهولة و�شف تفكريهم عن طريق 
اأي�شا  الآخرين  الب�شر  من  العديد  مثل  فهم  وبالتايل  وال�شور  الر�شم 

يتمتعون بالظاهرة التي يطلق عليها منطق املكانية و الزمنية

 )Spatial-Temporal Reasoning( اأو املقدرة على الإحاطة باحليز 
الب�شري )Spatial Visualization Ability( مثلهم مثل من يتعلمون 
الت�شكيالت(  وعمل  احلركة  من  يتعلمون  )الذين  البدين  التاأهيل 
الريا�شيات واحل�شاب عن طريق  يتعلمون  )الذين  املنطقيني  واملفكرين 
التفكري يف الأ�شكال والنظم(، غالبية املفكرون الب�شريون يرون الكلمات 
اأمام اأعينهم ك�شل�شلة من ال�شور املتعاقبة، والأخذ بذلك الراأي وحدة قد 
البع�ش  اأن  �شنجد  ولذلك  والزمنية،  املكانية  منطق  ظاهرة  مع  يتنافى 
يتخذون  وهم من  الأمر  هذا  علية  ينطبق  هو من  فقط  منهم  والقليل 
من الروؤية الب�شرية منفذهم الوحيد للتعلم دومنا اللجوء اإىل الأ�شكال 

الأخرى من التعليم.

التكامل بني التفكري الب�شري وتفكري النظم والنظام التفاعلي
         التفكري الب�شري وكما ذكرنا يف ال�شابق هو ذلك النوع من التفكري 
الذي يعتمد على ما تراه العني وما يتم اإر�شاله من �شريط من املعلومات 
برتجمتها  العقل  يقوم  حيث  املخ  اإىل  )امل�شاهدة(  احلدوث  املتتابعة 
على  للتعرف  الكهروكيميائية  تفاعالته  طريق  عن  اخلا�شة  بطريقته 
الذي  املنا�شب  الإن�شاين  الفعل  لرد  التحفيز  عملية  يبداأ  ثم  حمتواها، 
اأو  الفهم  اأوعدم  الفهم  اأو  الإدراك  اأو  ال�شدمة  اأو  الإعجاب  بني  يرتاوح 
اأو يعمل على  ...الخ،  اأو النطالق  اأو ال�شتعداد  اأو ال�شتح�شان  الت�شاوؤل 
اخلا�شة  بطريقته  العني  من  اإليه  وردت  التي  املعلومات  تلك  جتهيز 
الإن�شاين  الفعل  رد  باأن  علما  بعد،  فيما  ملعاجلتها  الذاكرة  يف  وتخزينها 
به  اخلا�شة  العوامل  مـن  بكثري  يتاأثر  واأن  لبد  راآه  ملا  كرتجمة  املتوقع 
�شخ�شيا والأخرى املحيطة به، كبيئته الجتماعية وما ن�شاأ وتعود علية 
اأوعلى امل�شتوى التعليمي والثقايف واملهني والأخالقي اأو حالته ال�شحية 
نظرة  فعل  ردة  فمثال  ...الخ.  الإ�شاءة   و�شدة  الإب�شار  وقوة  واملعنوية 
الفنان جتاه لوحة ما ميكن اأن تكون من اأجل التحليل والدرا�شة و�شتكون 
هذه  جتاه  بالإعجاب  ي�شعر  رمبا  الذي  العادي  امل�شاهد  فعل  ردة  غري 
اللوحة، كما اأن ردة فعل طبيب الت�شريح لروؤية اجلثة �شيكون مبثابة عمل 
العادي  امل�شاهد  لردة فعل  يوؤديه وهى مغايرة متاما  روتني  اأو  واجب  اأو 

الذي قد تنتابه ال�شدمة اأو اخلوف اأو قد يرى يف املوت موعظة ما.
           عملية ا�شتمرار التقاط املعلومات املتفاعلة التي تتلقاها العني اأثناء 
الألوان  و  الإ�شاءة  بني  يجمع  للم�شاهدة  متكامال  نظاما  تعترب  النظر 
والظالل والأ�شكال والأحجام والأطوال وكافة املقايي�ش الأخرى املعروفة 
اأجزاء  ت�شكل  التى  املعطيات  من  ذلك  وغري  احلركة  و  ال�شكون  وكذلك 
 )Visual System - ال�شورة املتداخلة و املرتابطة )النظام امل�شاهد
من اأجل م�شاعدة العقل على الإحاطة بها من كل جانب ممكن وكذلك 
فهمها ككل ولي�ش كاأجزاء مبعرثة، تلك هى نف�شها نظرة وا�شلوب تفكري 
النظم. تفكري النظم ينظر اإىل كافة املوا�شيع فى نف�ش الوقت ويحاول 
كل  بني  البينية  العالقات  على  و  الأخر  على  مو�شوع  كل  تاأثري  معرفة 
بكافة  الإحاطة  اأي  اجلزء،  اإىل  ولي�ش  الكل  اإىل  النظر  مبعنى  منهم 

املوا�شيع وحتليل التاأثريات والعالقات البينية فيما بني عنا�شرها.

عما  النا�شيء  التفكري  هو  الب�شري  التفكري    
لفظي  الغري  التفكري  اأمناط  اأحد  وهو  نراه 
مثله مثل تعلم املو�شيقى والريا�شيات واحلركة، 
تراه  مـا  على  يعتمد  التفكري  مـن  النوع  وهذا 
العني وما يتم اإر�شاله من �شريط مـن املعلومات 
املتتابعة احلدوث )امل�شاهدة( اإىل املخ حيث يقوم 
الذاكرة  يف  وتخزينها  وجتهيزها  برتجمتها 
ملعاجلتها فيما بعد، اجلانب الأي�شر من املخ هو 
املنطقية  الأفكار  معاجلة  عمليات  عن  امل�شئول 
معاجلة  عن  امل�شئول  فهو  الأمين  اجلانب  اأما 
الأفكار البداعية. املتميزون فى هذا النوع من 
الفكر لديهم املقدرة العالية على الإبداع وبلورة 
من  كل  مع  عالية  بدرجة  والتوا�شل  تفكريهم 
عليهم  ويطلق  الآخرين  والأ�شخا�ش  الأفكار 

اأ�شحاب اجلانب الأمين مـن املخ.

     نحن خالل درا�شتنا التقليدية ال�شائدة فى 
جند  التخ�ش�شات  املختلفة  التعليمية  املراحل 
اأن الرتكيز الأكرب ين�شب على اجلانب املنطقي 
الإبداعي  اجلانب  واإهمال   )Logical Side(
املنطق  بني  اجلمع  اإن   ،)Creative Side(
اأن يوؤدى اإىل و�شوح يف التفكري  والإبداع ميكن 
واإظهار ما ميكن اأن يكون خمفي من معلومات 
ميكن  ل  عالقة  ذات  اأخرى  ثنايا  اأو  معقدة 
املنطقي  التفكري  اأ�شلوب  اإتباع  عند  مالحظتها 
فقط، هذا التزاوج يعمل اأي�شا على تنظيم تلك 
التزاوج  هو  اأي  ب�شرعة،  معاجلتها  و  املعلومات 

بني اجلوانب اخلالقة للعقل والب�شر.

وجود  ينفي  الب�شري  التفكري  مفهوم       
اأن  الروؤية والتفكري، حيث يفرت�ش  الفرق بني 
املعلومات امل�شاهدة عرب العني واملر�شلة اإىل املخ 
من  يتم  فقط  كوظيفة  ذاتها  حد  يف  تعترب  ل 
خاللها التقاط ما يدور اأمام العني وفى حميط 
النظر عرب الروؤية ولكن اأي�شا ت�شمل ما ي�شتتبع 
ما  لتف�شري  املخ  يدور يف  ن�شاط عقلي  ذلك من 
يجري و التجهيز للتفاعل، اأي رد الفعل جتاه ما 

مت روؤيته وهذا هو التفكري بعينة.



2425

وتنمية  والتدريب  التعليم  فى  واإ�شتخداماتة  الب�شرى  التفكري  اأدوات 
مهارات الفهم والتوا�شل واإدارة العمال

على  ت�شاعد  الب�شرى  للتفكري  امل�شاندة  احلديثة  الرقمية  الأدوات        
املختلفة  العمليات  عن  والتعبري   ، املعلومات  وتنظيم   ، الأفكار  التقاط 
بوا�شطة الر�شوم التخطيطية والتو�شيحية كما تعمل على اإيجاد الوثائق 
املكتوبة ب�شورة وا�شحة �شواء مت ذلك على امل�شتوى الفردى اأو من خالل 
تعاون جمموعات العمل عن طريق الر�شومات التخطيطية التكاملية وما 
يرتافق معها من مالحظات تو�شيحية ت�شاهم فى تنمية الفكر الب�شرى 
وو�شع  عالية،  بكفائة  املختلفة  بناء هيكلية لالعمال  على  امل�شاعدة  وفى 
اأفكاره وما يت�شمنة والعمل  املفاهيم اخلا�شة بكل م�شروع والتعبري عن 
ذلك  يتم  حيث  الب�شرية،  الرقمية  التفاعلية  ال�شبل  باإف�شل  نقلها  على 
املعلومات  ي�شاهدة عن  ملن  اإي�شاحا متميزا  ي�شيف  و�شهولة مما  ب�شرعة 
حالتها  فى  عر�شها  عند  الفهم  �شعبة  اأو  منظمة  غري  تكون  قد  التى 
املعلومات  تلك  وم�شاركة  تبادل  من  الدوات  تلك  متكن  كما  الطبيعية، 
و  املهتمني  امل�شرتك ومع  الهتمام  ذات  والبحث  الدرا�شة  مع جمموعات 

املبدعني الخرين.

اأوقاته  اأغلب  فى  اآين�شتاين  تعرتى  كانت  التى  ال�شعادة  ن�شوة  "اإن         
كانت نابعة من ملكتة فى اإكت�شاف مكامن البداع و اجلمال التى يراها فى 
اإ�شافة اإىل قدرته الفائقة على التفكري  املعادلت الريا�شية والفيزيائية 
واإ�شتنادا  ال�شاد�شة ع�شرة من عمرة  يبلغ  والتى مكنته وهو مل  الب�شرى 
اأن  ميكن  ماذا  وتخيل  روؤية  من  العلوم  فى  "ماك�شويل"  معادلة  اإىل 
اللحاق  وحماولة  �شوئية  موجة  اأى  م�شايرة  عند  المر  علية  يكون 
ب�شرعة  تتحرك  املوجة  واأن  متفردة  طبيعية  ظاهرة  اأنها  فاكت�شف  بها 
اأعلى من اأن ي�شايرها اأحد، حيث تذهب مبتعده عنه فى نف�ش الوقت الذى 
يتباطاأ عنده الزمن، وبذلك متكن اآين�شتاين من روؤية واإدراك ماعجز عنه 
كبار العلماء والكادمييني فى ع�شرة نتيجة خليالة وعمق تفكرية – نبذه 

ماأخوذة من كتاب �شرية اآين�شتاين للموؤلف اآيزاك�شون".
           وال�شئلة التى تطرح نف�شها الأن هى ما مدى تقبل املواطن العربى 
لإدوات وتطبيقات هذا النوع من التفكري الرثى جتاه الطلبة واملدر�شني 
الفراد  م�شتوى  على  والت�شويق  العمال  باإدارة  واملهتمني  واملتدربني 
واملوؤ�ش�شات ؟ وهل هناك ما يحول دون تطبيق ذلك ؟ وما هى املقرتاحات 
لتذليل هذة املعوقات اإن وجدت من اأجل ج�شر هوة املعرفة مع الغرب ؟    
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            فاإذا كان تفكري النظم ي�شتخدم املعادلت احل�شابية )الريا�شية( 
واإخ�شاعها  املختلفة  النماذج  لبناء  التفاعلي  النظام  من خالل منهجية 
خالل  من  والنتائج  التقارير  واإ�شدار  املختلفة  الختبارات  و  للتحاليل 
تقنية النمذجة واملحاكاة با�شتخدام احلا�شب الآيل، فاإن م�شاهدة حدوث 
اأن تعك�ش هذه العمليات التي جترى داخل  ذلك هو املراآة التي لبد لها 
احلا�شب الآيل وذلك على �شا�شته من اأجل متابعة ور�شد كافة التغيريات 
تبدل  نتيجة  املحاكاة  عمليات  خالل  للنموذج  حتدث  التي  باأول  اأول 
املتغريات املوؤثرة فيه و ا�شتخال�ش النتائج و احل�شول على ما يفيد من 
اأداه  تعترب  ذاتها  امل�شاهدة يف حد  اأن  اأي  املختلفة،  العمليات  لتلك  تطور 
ت�شاعد على الإدراك والفهم، اإذا فذلك هو التفكري الب�شري اأي�شا بعينة. 
          النظام التفاعلي هو اجلانب العملي لتفكري النظم وهو البوتقة 
التى تن�شهر فيها جميع عمليات النمذجة واملحاكاة مبا فيها من اإ�شافة 
توفر  من  لبد  كان  بالتاىل  و  ...الخ،   وحتليل  تغيري  و  وتبديل  وحذف 
عامل ثالث ي�شاعد على اإظهار فورى ومتتابع لهذة النتائج الغري مراأية 
امل�شكلة،  هذه  حل  فى  �شاهمت  الب�شرية  الروؤية  الآىل،  احلا�شب  داخل 
ولذلك جند اأن اأغلب منتجى برامج النمذجة واملحاكاة عملوا منذ فرتة 
�شا�شات  من  الربامج  اإ�شتخدام  واجهات  تطوير  على  بالق�شرية  لي�شت 
خمتلفة للتعامل ي�شودها الب�شاطة، والألوان الهادئة والبيانات والأ�شكال 
منزلقة  ومفاتيح  وموؤ�شرات  وعدادات  اأزرار  من  الوا�شحة  التفاعلية 
وعمدوا اإىل ترتيبها ب�شورة جيدة على ال�شا�شات املختلفة بغية التي�شري 
للموا�شيع  اجلافه  العلمية  الطبيعة  من  والتخفيف  امل�شتخدم  على 

املطروحة للتحليل وكذلك كاأداة لتقريب املفاهيم والإدراك.
           بالقطع حينما تقع الأعني على مثل هذة الروؤية الوا�شحة املعامل، 
تنمية  اإىل  ذلك  �شيوؤدى  الربامج  لواجهات  التداول  وال�شهلة  املتفاعلة 
التفكري  ا�شلوبى  من  كل  يجمع  الذى  الإن�شان  لدى  الإبداعى  التفكري 
دائما  كليهما  اأن  �شنجد  ذلك  على  وتاأكيدا  النظم،  وتفكري  الب�شرى 
العلميية  الأبحاث  كافة  عليه  اإحتوت  الذى  امل�شرتك  العامل  ميثالن 
اإىل  التى تنادى وتدعو  الندوات  املوؤمترات و  احلديثة واأوراق العمل فى 
العلمى فى خمتلف  البحث  ا�شاليب  و  والتدريب  التعليم  تطوير مناهج 
املنطق  من  كل  بني  مطلوب  توازن  م�شتوى  ولأيجاد  املعرفة  حقول 

والإبتكار والإبداع.
ملـــــاذا يجــــب اأن نتجــه الآن اإلــى التفكــريالب�شــرى ؟

      التفكري الب�شري اأداة عظيمة لتبادل الأفكار ب�شرعة قيا�شية، �شواء مت 
ذلك ب�شورة فردية اأو من خالل تفاعل جمموعات العمل. حيث ي�شاعد 
على ت�شجيل الفكار و املعلومات ب�شورة منظمة بغر�ش عر�ش ما ميكن 
املعامل.  وا�شحة  ب�شورة  ما  م�شروع  اأو  مو�شوع  جتاه  معاجلته  اأو  عملة 
املعلومات  تنظيم  فى  التفكري  من  ال�شلوب  هذا  متيز  اإىل  وباإل�شافة 
املتتابعة  امل�شاهد  فى  ال�شكال  و  وال�شور  اللوان  اإختالط  فاإن  املعقدة؛ 
امللتقطة بوا�شطة العني تعمل على زيادة القدرة على ماي�شمى باإ�شتح�شار 
لإ�شتيعاب  الدرا�شى  التح�شيل  خالل  جمه  فائدة  ذات  وهى  امل�شاهدة 

املعلومات اجلديدة ب�شرعة واإتقان.
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بع�س املفاهيم التي لها عالقة بالكفاءة ومكوناتها
م. حممد �شعيد هوا�ش

ا�شت�شاري ت�شميم نظم اإدارة موارد ب�شرية
موؤ�ش�شة احل�شارة لالأنظمة

عندما اأنظر اإىل اأي اإعالن للتوظيف ي�شد انتباهي ذكر 
جملة »املوؤهالت والكفاءات املطلوبة«، وبعد قراءة كامل 
الإعالن اأ�شاأل نف�شي هل يعرف وا�شع الإعالن حتديدا 
ما هو الفرق بني املوؤهالت والكفاءات؟ اإذ يعتقد القارئ 
اأنَّ املوؤهالت �شيء والكفاءات �شيء اآخر، لذا اأرى اأنه ل 
واأين  واملهارة،  والكفاءة  املوؤهل  ما بني  التمييز  بد من 
ال�شخ�ش  و�شمات  واخلربات  العلمي  التح�شيل  مكان 

نف�شه يف ذلك.
اإذا اأردنا اأن ن�شع مفهوم للكفاءة نقول:

ي�شمح  التي  واملعارف  القدرات  من  جممــــوعة  “هي 
اإ�شكالية  حل  اأو  حمددة  مهمة  باإجناز  تطبيقها 

م�شتجدة”.
وخربات  مكت�شبة،  مهارات  يف  القدرات  هذه  تتمثل 
املوؤهالت  وتتمثل  للفرد،  �شخ�شية  و�شمات  مرتاكمة، 
بع�ش  ويف  العلمية  وال�شهادات  العلمي  التح�شيل  يف 
املعارف،  اكت�شاب  اىل  يهدف  الذي  التدريب  اأنواع 
وهذه املعارف هي التي �شوف تتيح ل�شاحبها فتح اآفاق 

معرفية جديدة.
لذا ميكننا القول باأن اأي تطوير للكفاءات يعتمـــد على 

تنمية القدرات وزيادة اكت�شاب املعارف.
-   خ�شائ�ش الكفاءة: 

1.   تتطلب عدة مهـارات. 
والقدرات. للمعارف  تطبيق  خالل  من  تتجلى      .2

3.   يظهر اأثرها يف نتائج ميكن مالحظتهــــا.
4.   لها طابع جتميعي وتراكمي لأنها مزيج من عدة 

       معارف وقدرات.
٥.   تتجمـــــع من خـــــالل املهــــــارات واخلبــــــــرات 

       وال�شمات ال�شخ�شية والتح�شيل العملي.
-   م�شتوى الكفاءة:

ر قدرات ومعارف معينة ي�شمح تطبيقها  هي مقدار توفرّ
باإجناز مهمة اأو اأداء ن�شاط معني.

-   كيف يتم تقييم م�شتوى كفاءة معينة؟
هو  الكفاءة  تقييم  باأن  القول  ميكننا  اأعاله  ذكر  مما 
تقييم القدرة على اإجناز ن�شاطات واأداء مهام، وبالتايل 

هو لي�ش تقييم للمعارف.
معدة  وموؤ�شرات  معايري  من  الكفاءات  تقييم  ينطلق 

م�شبقاً ومتعلقة بكفاءة معينة. 
و تتم عملية تقييم الكفاءات للموظفني احلاليني عن 
طريق اإجراء عملية تقييم اأداء على اأ�شا�ش قيا�ش مدى 
تطبيق املعارف ل على مدى حت�شيلها، لأننا ل نتعلم 
اأنا  لنت�شرف،  مبعنى  نتعلم  ولكن  لنعرف،  بال�شرورة 

= ما اأعرف فعله.
اأما بالن�شبة لتقييم الكفاءات عند طالبي العمل فاإنها 
�شتبقى يف اإطار التخمني ولن تكون حمددة ب�شكل دقيق

اإل من خالل التجربة، مهما اجتهد ق�شم املوارد الب�شرية 
من  �شيزيد  اجتهاده  اأن  �شك  ل  )والذي  الختيار  يف 
فر�ش اختيار الأف�شل والأن�شب( ولكن ل ميكن احلكم 
على م�شتوى كفاءة اأي �شخ�ش اإل بعد تعيينه وتعري�شه 
اأدائه. تقيِّم  اأن  خاللها  من  ت�شتطيع  مواقف  لعدة 

-   اأ�شناف الكفاءات:
اإطار  يف  الفرد  بقدرات  متعلقة  وهي  مهنية:  كفاءات 

عمل اأو مهنة اأو وظيفة معينة .
الفرد ومبظهره  كفاءات �شخ�شية: متعلقة مبعتقدات 

وح�شن ت�شرفه.
حل  على  بالقدرة  تتعلق  وهي  اجتماعية:  كفاءات 

النزاعات واإذكاء ثقافة موؤ�ش�شية منتجة.
والأفعال  باملواهب  تتعلق  وهي  اإدارية:  كفاءات 
والقرارات التي تتيح يف النهاية اإجناز اأق�شى ما ميكن 

باأقل ما ميكن.
قادر  الفرد  اأن  نعرف  وكيف  القدرة؟  تعريف  هو  فما 

على اكت�شاب قدرة معينة؟
-   القدرة:

 هي كل مــا ي�شتطيــع الفرد اأداءه يف اللحظة احلا�شرة 
بدونه،  اأو  التدريب  نتيجة  ذلك  كان  �شواء  اأعمال  من 
اأي هي قدرة املتعلم على جتنيد موارده لجناز اأمر ما.

-   ال�شتعداد:
 هو مدى ما ي�شتطيع الفرد اأن ي�شل اإليه من الكفاءة يف 
جمال معني اإن توفر له التدريب الالزم، وهو الناحية 
الكـــــامنة،  القدرة  اأحيانا  وت�شمى  للقدرة  التنموية 
ويعترب �شرطاً اأ�شا�شياً للتعلم، اإذ ل ميكن حدوث التعلم 

ما مل يتوفر ال�شتعداد. ون�شتطيع القول اأن:
 ال�شتعداد + التدريب = قدرة.

الفرق  هو  وما  املهارة  مفهوم  تو�شيح  من  هنا  بد  ول 
بينها وبني التدريب:

-    مفهوم املهارة:
هو مقدار الإتقان يف اإجناز ن�شـاط اأو عمل ما، اأي هي 
»قدرة« و�شلت اإىل درجة الإتقان، وهي ن�شاط ذهني اأو 
اأدائي يح�شل عليه املتعلم  اأو املتدرب بعد حدوث عملية 
اأنَّ  كما  الكفاءة.  بناء  يف  وت�شاهم  التدريب  اأو  التعلم 

املثابرة على التدريب ينمي املهارة.
-   الفرق بني املهارة والتدريب:

الذاتي  التعلم  على  الأ�شا�ش  بالدرجة  تعتمد  املهارة 
اإىل  للو�شول  التفكري  وموا�شلة  والبحث  واملمار�شة 
كون  التدريب،  عن  خمتلفاً  يجعله  ما  وهذا  الهدف، 
الباحث عن الهدف �شي�شتغرق وقتاً معيناً و�شي�شري يف 
واأثناء م�شريه يف  الهدف،  البحث عن  اأثناء  عدة طرق 
�شيتعرثَّ  التي  الأدوات  من  الكثري  �شيجد  الطرق  تلك 
بها، هذه العرثات والتي بالنتيجة �شتو�شله اىل الهدف

املتدرب  اأما  ال�شخ�شية،  املهارات  �شتكون  التي  هي 
مدربه  قبل  من  ق�شري  بوقت  الهدف  على  ف�شيح�شل 
ودون امل�شري يف تلك الطرق و بالتايل �شيكون م�شتوى 

املهارة لديه منخف�ش.
اأين دور ال�شهادة العلمية يف الكفاءة؟:

اخلريج  يعتقد  اأن  وهي  احلدوث،  كثرية  حالة  هناك 
البكالوريو�ش  �شهادة  على  ح�شل  اإذا  اأنه  احلديث 
بهذه  واأنه  الوظيفة،  مفتاح  امتلك  فاإنه  الدبلوم  اأو 
ال�شهادة �شيحقق كل ما يطمح اإليه، فتحدث املفاجاأة.!!
يبداأ يف امل�شاركة يف المتحانات والختبارات واملقابالت 

...، فيكت�شف اأنه غري مقبول !!
من  الكثري  اأنَّ  يقني  على  واأنا  املفاجاأة،  هي  هذه 
للعمل  توؤهلهم  التي  املهارات  ميتلكون  ل  اخلريجني 
اإنَّ هناك خريجني - ولالأ�شف -  بل  يف مكان منا�شب، 
التخرج، ورمبا  عام على  بعد مرور  تعلموه  ما  ين�شون 

اأقل!.
د  اإنَّ من يرغب يف احل�شول على وظيفة، عليه اأن يحدِّ
املهارات التي يحتاجها اإىل جانب ح�شوله على ال�شهادة 
بع�ش  يف  يلتحق  الذي  الطالب  ويعجبني  الأكادميية، 
النظر  بغ�ش  درا�شته،  فرتة  خالل  التدريبية  الدورات 

عما �شيقوم به بعد التخرج.
اأنه ل توجد �شلة بني احل�شول على  هناك من يقول 
ذلك  اأنَّ  مدعياً  املهارة،  وبني  الرتقية  اأو  عمل  فر�شة 
ويف  اأعطني  "حظاً  يقول:  مثل  وهناك  حظ،  م�شاألة 
اأنه لو رمي يف  البحر ارمني"، نا�شياً من يركن لذلك 

البحر دون مهارة ال�شباحة فاإنه �شيغرق ل حمالة!.
النا�ش  من  فكثري  املهارات،  ع�شر  نعي�ش  اليوم  اإننا 
من  وكثري  اخلا�شة،  مهاراتهم  ب�شبب  جنحوا 
عالقة  لها  لي�ش  اأعمال  يف  وتفوقوا  عملوا  اخلريجني 
بتخ�ش�شهم الأكادميي، ذلك لأنهم ميتلكون مهارات يف 

جوانب اأخرى.
اإنَّ ال�شهادة الأكادميية يف تخ�ش�ش واحد دون مهارات 
تعني فر�شاً اأقل، لكنَّ ال�شهادة مع العديد من املهارات 
عدم  اخلريجني  على  لذا  الفر�ش،  من  العديد  تعني 
عن  البحث  عليهم  بل  الأكادميية،  لل�شهادة  الركون 
واللغات  احلا�شوب  يف  جديدة  ومعارف  داعمة  مهارات 
التخ�ش�ش،  جمال  يف  جديدة  ومهارات  الأجنبية 
ومهارات يف علوم الإدارة والتنمية الب�شرية، تلك العلوم 
والنجاح  التقدم  نحو  واحلافز  الدافع  �شتعطينا  التي 
عن  البحث  واجلميع  واملوظفني  اخلريجني  وعلى 

املعرفة يف كل مكان.

عالقاتنا يف العمل
م�شاهمة: عمار نذير العموري

من�شق التدريب والتطوير
ال�شركة التقنية لل�شناعات الغذائية )مرتديال هناوبافاريا(

جمموعة  بني  والن�شف  التا�شعة  ال�شاعة  يف  الفطور 
اأ�شدقاء، واجتماع الغذاء ياأخذ وقته يف الثانية ع�شرة 
والن�شف مع اأ�شدقائنا من جديد. ال�شوؤال الذي يطرح 

نف�شه: 
اأ�شدقائنا  دون  اليومي  عملنا  نتابع  اأن  ميكننا  هل 

احلميمني وخ�شو�شاً يف العمل؟
�شريحة  على  اأجريت  التي  ال�شتطالعات  اأحد  بينت 
معظم  يقابلون  املوظفني  من   %38 اأن  املوظفني  من 
الن�شبة  هذه  لتبدو  بالطبع،  العمل.  يف  اأ�شدقائهم 
غريبة اأو تدعو للتفاجىء بها اإذا ما اأخذنا بعني العتبار 
الوقت الذي من�شيه يف العمل فمن الطبيعي اأن ين�شىء 
كل فرد منا عالقات �شداقة يف مكان العمل وخ�شو�شاً 
مع  تتعامل  اأنها  حيث  الب�شرية  املوارد  اإدارة  عمل  يف 
ولكن يف  امل�شتويات،  كافة  على  ال�شركة  كافة موظفني 
يوم  يجعلوا  اأن  الأ�شدقاء  هوؤلء  من  نرغب  اأننا  حني 
عملنا يوم ممتع مثمر ذو اإنتاج واإنتاجية عالية، علينا 
اأن ندرك اأن اأيامنا يف العمل لتكون كلها ع�شاًل، فمنها 

اجلميل، ومنها ال�شعب، بل ومنها رمبا املزعج!
اجليد

ت�شارك التفكري 
اأقل  يوماً  العمل  يوم  من  اأ�شدقائنا  يجعل  اأن  ميكن 
توتراً واأكرث متعة، هم حولنا عندما نريد اأن ننفث عن 
فاإذا كانوا  تلح علينا.  اأن نطرح فكرة  اأو نريد  همومنا 
املكانة  لتحقيق  �شيدفعوننا  فاإنهم  حقيقيون،  اأ�شدقاء 
الأف�شل، وعندما يكلل العمل بالنجاح �شيكونون هناك 

ليهنئوننا ويحتفلون بنجاحنا.
اأن نطرحها  عندما تكون لدينا فكرة، من ال�شهل جداً 
 - خربتهم   - راأيهم  يعطونا  لكي  الأ�شدقاء  اأمام 
و�شراحة.  �شدق  بكل  للفكرة  ت�شويبهم   - علمهم 
الأفكار  تبادل  من  ولنقلق  لنرتبك،  اأن  علينا 
هو  احلقيقي  ال�شديق  اأن  �شنجد  عندها  واحللول، 
�شاذجة،  ماكانت  اإذا  الفكرة  من  معنا  �شي�شحك  الذي 
وجادة،  مفيدة  كانت  اإذا  تطبيقيها  على  وي�شجعنا 
فلتكن حماولتنا جدية و�شلوكياتنا .... قيمة يف �شتى 
املوظفني.  مع  العمل  يف  وخ�شو�شاً  احلياة  جمالت 

همومنا واحدة 
من الذي �شتفهمنا ويتفهم و�شعنا يف العمل اأكرث من 

�شديق العمل نف�شه ؟؟؟
من املوؤكد اأنه باإمكاننا اأن نتكلم مع �شريك حياتنا )) 
اأنبائنا عن  اأخ - زوج - زوجة - �شديق - - - (( ورمبا 
هوؤلء  جميع  اأن  اإل  م�شكالته،  ورمبا  العمل  يف  اأمور 
كما  يفهمونا  اأن  لميكنهم   - لراأيهم  احرتامنا  مع   -
العمل �شديق  اإن  بل  م�شاكلنا،  العمل  �شديق  يتفهم 

يتجاوز فهمنا وتفهم اأو�شاعنا يف العمل اإىل م�شاعدتنا 
يف حتديد م�شارنا الوظيفي ورمبا يجل�ش معنا لري�شم 

اأهدافنا اأي�شاً. 
ال�شيئ 

اأحاديث جانبية 
املثرية  الكلمات  بع�ش  اأ�شماعنا  تطرق  اأن  ال�شهل  من 
املجاور   ... املكتب  اأو  الغرفة  عن  وال�شادرة  للف�شول 
رمبا  بل  الأ�شدقاء  اأحد  يدعونا  منا،  واحد  ملكتب 
ولكن  دقيقتني،  اأو  دقيقة  الأمر.  ل�شتطالع  ف�شولنا 
دون اأن ن�شعر جند اأنف�شنا وقد ا�شتغرقنا يف نقا�ش امتد 

ن�شف �شاعة ورمبا اأكرث .......
اأ�شباب هدر الوقت  بارزاً من  قد يكون الأ�شدقاء �شبباً 
اإن�شاناً غري منتج ! فعلينا عندها تاأجيل  اأحدنا  وجعل 
اأو  الغذاء،   ل�شرتاحة  الأ�شدقاء  مع  الأحاديث  هذه 
لنا  ير�شم  اأن  اأجدى  فهذا  العمل،  من  النتهاء  بعد  ملا 

�شورة اإيجابية اأمام جميع املوظفني. 
مدير اأم �شديق ؟

اأ�شعب عالقات ال�شداقة يف مكان العمل عالقات  من 
نرى  اأننا  حني  ففي  معاونيه:  اأو  املدير  مع  ال�شداقة 
اأ�شدقاء  نكون  اأن  املمتع  من  حتى  اأو  املفيد  من  اأنه 
اإذا  ماينتظرنا  عن  اأحياناً  نغفل  رمبا  اأننا  اإل  للمدير، 
مل نلبرّ احتياجاته، اأو مل يجدنا يف املوقف الذي يحب. 
اأن  �شديقنا  نحرب  اأن  الرتياح  على  يبعث  ل  لأمر  اإنه 
املدير فالن ليلبي توقعات موظفيه عنه يف العمل، من 

ال�شعب اأن نقول لهذا املدير: 
يرقى  ل  العمل  يف  اأداءك  اأن  اإل  �شديق عظيم  ))اإنك 

اإىل امل�شتوى املطلوب(( 
اإذا كان هذا مدير اأحدنا املبا�شر. لذا يجب  وخ�شو�شاً 
اأن نتعامل مع عالقات ال�شداقة بحذر، نتاأكد من اأننا 
ال�شداقة  وعالقات  العمل  عالقات  بني  حدوداً  ر�شمنا 

لنحافظ على كل منها. 
املزعج!

اإنهاء العالقة اأمر �شعب....
لي�ش من ال�شهل اأن نهي عالقتنا باأحدهم، بل اإنه من 
ال�شعوبة مبكان خا�شة اإذا كان تفاعلنا مع هذا ال�شخ�ش 
تفاعل يومي يف العمل - التدريب - ح�شور موؤمترات 
وندوات - - - فاإذا كانت عالقة ال�شداقة التي تربطنا 
اأن  اإنهائها  باملقابل عند  بد  بال�شخ�ش قوية جداً. فال 
طبيعتها(. ح�شب  )طبعاً  جداً  وموؤثرة  موؤملة  تكون 
مكتبه،  اأمام  املرور  نتفادى  اأن  ن�شتطيع  لن  بالطبع 
�شحبته  عن  ن�شتغني  اأو  نتجاهل  اأن  ممكن  طبعاً 
اإل  اآخر،  �شديق  ب�شحبة  والطعام  ال�شرتاحة  اأثناء 
للحديث للتعامل  وت�شطر  يوم  �شياأتي  ما  غالباً  اأنه 

هنا  العمل،  جمالت  من  ما  جمال  يف  معه  للتوا�شل 
املوقف،  مع  التعامل  يف  حمرتفني  نكون  اأن  علينا 
مكان  يف  معه  جيدة  عمل  عالقة  ر�شم  من  ونتمكن 
اأوًل  لأنف�شنا  ونثبت  هذا  نفعل  مامل  لأننا  العمل، 
�شيتاأثر  ثانياً  ولل�شركة  ومتفاعلني  اإيجابيني  كاأع�شاء 
وعندها  البعيد،  اأو   القريب  املدى  على  �شواء  اأداوؤنا 
ال�شركة.  اأفراد  جميع  اأمام  عنا  قامتة  �شورة  �شرت�شم 
عظيمة  جتربة  العمل  مكان  يف  الأ�شدقاء  اكت�شاب 
اأن  ينبغي  التي  الوظائف  اأهم  من  هي  حالياً  الفائدة، 
العامل  �شركة يف  اإي  يف  الب�شرية  املوارد  اإدارة  بها  تقوم 
من خالل خلق بيئات عمل متالحمة من خالل فرق 
العمل، وذلك يف حماولة لدعم وتقوية عالقات العمل، 
اإزالة  ظاهرة  ال�شركات  بع�ش  عند  يوجد  اأنه  حتى 
زجاجية  فوا�شل  منها  بدًل  وو�شع  الفا�شلة  اجلدران 
�شفافة بني املكاتب لت�شجيع التوا�شل والتعاون الفعال. 
اأن  دائماً  علينا  ذكرت  التي  الإيجابيات  هذه  كل  مع 
نكون حذرين فال نخطاأ يف التعامل مع هذا النوع من 
الجتماعي  التوا�شل  نتجنب  اأن  الإيجابي.  التوا�شل 
ال�شداقة  عالقات  دائماً  نتحررّ  اأن  حدود،  بال  املنفتح 
دائماً  ونتذكر  حدودها  مراعاة   ، ال�شادقة  ال�شدوقة 
اأننا يف مكان العمل من اأجل اأن نعمل! واأود اأن ا�شت�شري 

عقولكم يف هذه الكلمات الأخرية قبل اخلتام: 
اأن يتفهم همومنا  املقربني منا  •   لميكن لأحد من 
لي�ش  )طبعاً  �شديقنا  يتفهمها  اأن  ميكن  كما  العملية 

اأي �شديق( يف العمل.
احلركة  حرية  منحنا  قد  العمل  �شاحب  كان  •   اإذا 
املنحة  هذه  فلنقدر  منفتحة،  بيئة  يف  والتوا�شل 

ون�شتفيد منها دون �شطط.
عالقات  بني  حدوداً  ر�شمنا  اأننا  من  التاأكد  •   علينا 

العمل وعالقات ال�شداقة لنحافظ على كل منها.
للرثثرة  مكاناً  العمل  بيئة  جعل  عن  البعد     •

والأحاديث التي لتنتهي..... 

املراجع:
اإدارة املوارد الب�شرية - الربوف�شور طوين كنان - عميد 

كلية اإدارة الأعمال - جامعة اأدنربة
عامل الإبداع - عدد 66 لعام 2007

عالقات - عدد ٥1 لعام 2011



2829

money, and all you need to do is 
be observant. Take a look out-
doors and you'll likely find such 
gardening supplies as mulch, 
wood, and even stones for free or 
vastly reduced prices. Used gar-
den equipment and tools are also 
common goods at yard sales.
20. Timeshares: Buying time-
shares isn't for everyone, but if 
you decide that it suits your life-
style, purchasing the property as 
a resale would be a better deal 
than buying it brand new: on av-
erage, you'll save 67 percent on 
the price for a comparable new 
timeshare. If you're new to time-
share ownership, give it a test run 
first by renting short term.
21. Recreational Items: It's fair-
ly easy to find high ticket recre-
ational items like campers, boats, 
and jet skis being resold. Often-
times, they're barely used at all. 
As long as they're in safe, work-
ing condition, they'll make for 
a better value when purchased 
used than new.

Lynn Truong is the co-founder 
and Deals Editor of Wise Bread, 
a blog dedicated to helping read-
ers live large on a small budget. 
Wise Bread's book, 10,001 Ways 
to Live Large on a Small Budget, 
debuted as the #1 Money Man-
agement book on Amazon.com.

21 THINGS YOU SHOULD NEVER BUY NEW
Lynn Truong Wise Bread, On Monday June 28, 2010

special occasions, such as wed-
dings or prom. Most people will 
take good care of formal cloth-
ing but will only wear it once or 
twice. Their closet castouts are 
your savings: Thrift stores, yard 
sales, online sellers and even 
some dress shops offer fantastic 
buys on used formalwear.
5. Jewelry: Depreciation hits 
hard when you try to sell used 
jewelry, but as a buyer you can 
take advantage of the markdown 
to save a bundle. This is espe-
cially true for diamonds, which 
has ridiculously low resale value. 
Check out estate sales and repu-
table pawn shops to find great 
deals on unique pieces. Even if 
you decide to resell the jewelry 
later, the depreciation won’t hurt 
as much.
6. Ikea Furniture: Why bother 
assembling your own when you 
can pick it up for free (or near-
ly free) on Craigslist and Free 
cycle? Summer is the best time 
to hunt for Ikea furniture--that’s 
when college students are chang-
ing apartments and tossing out 
their goodies.
7. Games and Toys: How long 
do games and toys remain your 
child’s favorite before they’re 
left forgotten under the bed or 
in the closet? You can find used 
children’s toys in great condition 
at moving sales or on Craigslist, 
or you can ask your neighbors, 
friends, and family to trade used 
toys. Just make sure to give them 
a good wash before letting junior 
play.

a substantially lower cost.
11. Home Accent: Pieces Home 
decorating pieces and artwork are 
rarely handled on a day-to-day 
basis, so they're generally still in 
good condition even after being 
resold multiple times. If you like 
the worn-out look of some decor 
pieces, you can be sure you didn't 
pay extra for something that 
comes naturally with time. And 
don't forget, for most of us, dis-
covering a true gem at a garage 
sale is 90% of the fun!
12. Craft Supplies: If you’re 
into crafting, you probably have 
a variety of different supplies left 
over from prior projects. If you 
require some additional supplies 
for your upcoming project, then 
you can join a craft swap where 
you’ll find other crafty people to 
trade supplies with. If you have 
leftovers, be sure to donate them 
to your local schools.
13. Houses: You’re typically 
able to get better and more fea-
tures for your dollar when you 
purchase an older home rather 
than building new. Older houses 
were often constructed on bigger 
corner lots, and you also get ar-
chitectural variety in your neigh-
borhood if the houses were built 
or remodeled in different eras.
14. Office Furniture: Good of-
fice furniture is built to withstand 
heavy use and handling. Really 
solid pieces will last a lifetime, 
long after they’re resold the first 
or second time. A great used desk 
or file cabinet will work as well 
as (or better than) a new one, but 
for a fraction of the cost. With the 
recession shutting down so many 
businesses, you can easily find 
lots of great office furniture deals.
15. Cars: You’ve probably heard

If you’re looking to get the most 
value for your dollar, it would 
do your wallet good to check out 
secondhand options. Many used 
goods still have plenty of life left 
in them even years after the orig-
inal purchase, and they’re usual-
ly resold at a fraction of the retail 
price, to boot. Here’s a list of 21 
things that make for a better deal 
when you buy them used.
1. DVDs and CDs: Used DVDs 
and CDs will play like new if they 
were well taken care of. Even if 
you wind up with a scratched 
disc and you don’t want to bother 
with a return, there are ways to 
remove the scratches and make 
the DVD or CD playable again.
2. Books: You can buy used 
books at significant discounts 
from online sellers and brick-
and-mortar used book stores. 
The condition of the books may 
vary, but they usually range from 
good to like-new. And of course, 
check out your local library for 
free reading material.
3. Video Games: Kids get tired of 
video games rather quickly. You 
can easily find used video games 
from online sellers at sites like 
Amazon and eBay a few months 
after the release date. Most video 
game store outlets will feature a 
used game shelf, as well. And if 
you’re not the patient type, you 
can rent or borrow from a friend 
first to see if it’s worth the pur-
chase.
4. Special Occasion and Holi-
day Clothing: Sometimes you’ll 
need to buy formal clothing for

8. Maternity and Baby Clothes: 
Compared to everyday outfits 
that you can wear any time, ma-
ternity clothes don't get much 
wear outside the few months of 
pregnancy when they fit. The 
same goes for baby clothes that 
are quickly outgrown. You'll 
save a small fortune by purchas-
ing gently used maternity clothes 
and baby clothes at yard sales 
and thrift stores. Like children's 
games and toys, friends and fam-
ily may have baby or maternity 
clothing that they'll be happy to 
let you take off their hands.
9. Musical Instruments: Pur-
chasing new musical instruments 
for a beginner musician is rarely 
a good idea. (Are you ready to 
pay $60 an hour for piano les-
sons?) For your little dear who 
wants to learn to play an instru-
ment, you should see how long 
his or her interest lasts by acquir-
ing a rented or used instrument to 
practice with first. Unless you're 
a professional musician or your 
junior prodigy is seriously com-
mitted to music, a brand new 
instrument may not be the best 
investment.
10. Pets: If you buy a puppy (or 
kitty) from a professional breeder 
or a pet store outlet, it can set you 
back anywhere from a few hun-
dred dollars to several thousand 
dollars. On top of this, you'll 
need to anticipate additional fees 
and vet bills, too. Instead, adopt 
a pre-owned pet from your local 
animal shelter and get a new fam-
ily member, fees, and vaccines at

this before: Cars depreciate the 
second you drive them off of the 
dealership’s lot. In buying a used 
car, you save money on both the 
initial cost and the insurance. It 
also helps to know a trusty me-
chanic who can check it over first. 
This way, you’ll be aware of any 
potential problems before you 
make the purchase.
[See 20 Tips for Cleaning on the 
Cheap.]
16. Hand Tools: Simple tools 
with few moving parts, like ham-
mers, hoes and wrenches, will 
keep for decades so long as they 
are well-made to begin with and 
are well-maintained. These are 
fairly easy to find at neighbor-
hood yard or garage sales. If you 
don’t need to use hand tools very 
often, an even better deal is to 
rent a set of tools or borrow them 
from a friend.
17. Sports Equipment: Most 
people buy sports equipment 
planning to use it until it drops, 
but this rarely happens. So when 
sports equipment ends up on the 
resale market, they tend to still 
be in excellent condition. Look 
into buying used sporting gear 
through Craigslist and at yard 
sales or sports equipment stores.
18. Consumer Electronics: I 
know most folks like shiny new 
toys, but refurbished electronic 
goods are a much sweeter deal. 
Consumer electronics are re-
turned to the manufacturer for 
different reasons, but generally, 
they’ll be inspected for damaged 
parts, fixed, tested, then resold at 
a lower price. Just make sure you 
get a good warranty along with 
your purchase.
19. Gardening Supplies: This 
is an easy way for you to save



3031

BOOKS TO READ
LEADERSHIP CHARISMA!
Commented by: JOHN CASPOLE’S 
The Assessment Specialists
JohnCaspole@AssessmentSpecialists.com
Volume 2, Issue 50, February 2011

On January 13, 2011 Leadership 
Charisma, written by Bud Haney 
and Jim Sirbasku was launched on 
Amazon. Within 24 hours the book 
went from ranking 230,000 to rank-
ing 115 on Amazon.com and ranked 
first in Google searches on the topic 
that day. This is the second book 
written by the Haney-Sirbasku 
team; it provides ground-breaking 
insight on the elusive characteristic 
called charisma.
“Yes! Charismatic leaders can be 
created and this book explains how 
to do it. A must-read for anyone who 
manages others. Enlightening, ef-
fective, and easy to follow.”
— Mark Hamdan, CEO, HRsmart
“Leadership Charisma is the ulti-
mate read for those seeking to reach 
the summit in personal leadership 
development.”
— Joe Fertitta, Senior Vice Presi-
dent, Western Regional Marketing, 
MGM Resorts International
Charismatic leaders drive superior 
results by engaging the people that 
work for them on an extremely high 
level and, because leadership charis-
ma is driven by a leader’s behaviors, 
it can be measured and cultivated in 
any leader who is determined to be-
come charismatic.
That was the startling conclusion 
of the largest research study ever 
undertaken by Profiles Internation-
al into the drivers of charisma in 
business leaders. The study, which 
saw almost 400,000 employees rate 
their 40,000 leaders on their cha-
risma and on seven other critical 
leadership behaviors has destroyed 
forever the myth that charisma 
is something you are born with.
The reason that most people confer

perceived charisma.
So charisma is not a singular qual-
ity that a person either possesses 
or doesn’t possess; and if it’s based 
upon behaviors then it’s definitely 
not something that we are either 
born with or not.
When you think of charisma in this 
manner then it becomes clear why 
some people are perceived as char-
ismatic in one setting but not an-
other. Someone who has developed 
superior oration, presentation and 
performance skills may come across 
as a charismatic speaker when ad-
dressing a group of hundreds of 
people, but be singularly uncharis-
matic immediately afterwards when 
talking one-to-one with members of 
the audience - due to a lack of one-
on-one social and communication 
skills. Similarly, you may be char-
ismatic for one group of people who 
find your behaviors appealing and 
not be at all charismatic to another 
group who do not.
Everything we do contributes or 
detracts from our charisma. Those 
who are charismatic simply display 
more of the behaviors that promote 
a ‘charismatic response’ in others. 
Some people do this quite naturally, 
there is something in their genes or 
in their upbringing that makes this 
the most natural thing in the world 
- the rest of us must learn how to do 
so. And we can.
The good news is that because cha-
risma is based upon behavior then it 
can be measured - and it can be cul-
tivated. Anyone can decide that they 
want to become more charismatic 
- and simply by assimilating the be-
haviors that will be deemed charis-
matic by their target audience they 
can raise their perceived charisma in 
pretty much any situation.
This is especially good news for 
business leaders for whom charisma 
is an absolutely indispensable ele-
ment of success in modern business.
If you wish to be, you can become a 
genuinely charismatic leader.

magical status upon charisma is that 
they mistakenly think of it as an at-
tribute that an individual possesses 
- and nothing could be further from 
the truth.
Charisma is not an attribute - but a 
perception. It is the perception one 
person ascribes to another whom 
they find charismatic. No one can be 
charismatic on their own - it takes 
two people - one to observe what they 
describe as charisma, and another to 
behave in a manner that that observ-
er perceives as being charismatic.
Charisma is truly like beauty - ‘in 
the eye of the beholder’. If I find 
you charismatic then, for me at 
least, you are. 
Charisma is simply the combination 
of the impact of a wide variety of 
behaviors that people observe prac-
ticed, consciously or unconsciously, 
by those they deem charismatic.
Ask ten people to explain why they 
find someone charismatic and you’ll 
likely get ten different answers. 
Some will talk about the person’s 
ability to speak in an inspiring man-
ner, others will describe their genu-
ine friendliness, still more will talk 
about the interest that they show 
in other people’s well-being - and 
many more things that are explored 
later in the book.
And they would all be right - cha-
risma is whatever others observe it 
to be.
Charisma is that particular term ap-
plied when someone likes the com-
bination of how we behave, the ac-
tions we take, the face we present 
to the world, the words we use, our 
body language, and myriad other 
things. All of these contribute to a 
greater or lesser degree to one’s

time that before she knew it, it was time to leave. 
Everybody shook her hand and waved good-bye as 
she got on the elevator.

The elevator went up-up-up and opened back up at the 
Pearly Gates and she found St. Peter waiting for her.

"Now it's time to spend a day in Heaven," he said. 
So she spent the next 24 hours lounging around on 
clouds and playing the harp and singing. She had a 
great time and before she knew it her 24 hours were 
up and St. Peter came to see her.

"So, you've spent a day in Hell and you've spent a 
day in Heaven. Now you must choose your eternity."
The woman paused for a second and then replied, 
"Well, I never thought I'd say this, I mean, Heaven 
has been really great and all, but I think I had a bet-
ter time in Hell." So St. Peter escorted her to the 
elevator and again she went down-down-down back 
to Hell.

When the doors of the elevator opened she found 
herself standing in a desolate wasteland covered in 
garbage and filth. She saw her friends were dressed 
in rags and were picking up the garbage and putting 
it in sacks.

The Devil came up to her and put his arm around her.

"I don't understand," stammered the woman, "yes-
terday I was here and there was a golf course and a 
country club and we ate lobster and we danced and 
had a great time. Now all there is a wasteland of 
garbage and all my friends look miserable."

The Devil looked at her, smiled and said - "Yester-
day we were recruiting you -- today you're an Em-
ployee." 

HR FUN  STORY 
Contribution of: Mr. Ahmad Kili
Human Resources Supervisor
Derawan Company(Hana-Bavaria)

One day while walking down the street a highly 
successful Human Resources Manager was tragi-
cally hit by a bus and she died. Her soul arrived up 
in heaven where she was met at the Pearly Gates by 
St. Peter himself.

“Welcome to Heaven,” said St. Peter. “Before you 
get settled in though, it seems we have a problem. 
You see, strangely enough, we’ve never once had 
a Human Resources Manager make it this far and 
we’re not really sure what to do with you.” 

“No problem, just let me in,” said the woman.

“Well, I’d like to, but I have higher orders. What 
we’re going to do is let you have a day in Hell and a 
day in Heaven and then you can choose whichever 
one you want to spend an eternity in.”

“Actually, I think I’ve made up my mind, I prefer to 
stay in Heaven,” said the woman. 

“Sorry, we have rules...”

And with that St. Peter put the executive in an el-
evator and it went down-down-down to Hell.

The doors opened and she found herself stepping 
out onto the putting green of a beautiful golf course. 
In the distance was a country club and standing in 
front of her were all her friends - fellow executives 
that she had worked with and they were well dressed 
in evening gowns and cheering for her. They ran up 
and kissed her on both cheeks and they talked about 
old times. They played an excellent round of golf 
and at night went to the country club where she en-
joyed an excellent steak and lobster dinner.

She met the Devil who was actually a really nice 
guy (kind of cute) and she had a great time telling 
jokes and dancing. She was having such a good
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brilliant manifestation of the goodness of creation.

You do not need to change and you should not. You 
are a miracle as you are. All you need to survive and 
grow and to help other do so is within you. Do not 
allow the dust of the world to stick on you and dim 
your light. Do not resist. Simply Acknowledge, Ac-
cept, Express your feeling constructively, Learn and 
Let Go. Do not collect pain. Let Go. The purpose of 
life is to live in JOY.
Ultimate success and ambition is to discover your 
true self, love it and live it.
Purpose is putting your uniqueness in the service of 
others. Discover your uniqueness. What is your life 
about? How do you wish to be remembered? Pur-
pose provides our lives with meaning, simplicity, 
focus, good health, joy, motivation and spirituality. 
If you don't live your uniqueness & find/be yourself 
you will always live joyless and in stress.
Possessions, wanting, attachments, anger, compari-
sons, Ego, resistance…are all sources of stress.
Look after yourself and treat yourself and oth-
ers with love and compassion. Find your personal 
SANCTUARY to pull yourself together, maintain 
your sanity, build strength and focus on your pur-
pose. Connect yourself to a pure source of power 
through praying and mediation. Nurture your rela-
tionships because they are you support structure. 
Every day forgive others, ask for forgiveness and 
forgive yourself.
Life is cruel not because of it has pains but because 
of people who do not care. Life that is not lived for 
others is not worth living.

LEADERSHIP TAKEAWAY LESSONS

By Michael Kouly
Cambridge Institute for Global Leadership

Everything we do is first for our SURVIVIAL and 
then for our GROWTH. We are Physical, Emo-
tional, Rational, Social and Spiritual Beings. To be 
whole/complete is to BE present at all these levels.

You cannot change what you don’t know. Aware-
ness is the first step to change. Leadership demands 
understanding of the SELF, OTHERS, SYSTEMS 
& AUTHORITY. Learn to recognize PATTERNS 
OF BEHAVIOR (DEFAULT SETTINGS)

ALWAYS Keep:

-   THIRD EYE OPEN to OBSERVE YOURSELF.
-   FOURTH EYE to WATCH HOW THE SYS-
TEMS LOOKS AT YOU.
-   FIFTH EYE ON AUTHORITY.
-   SIXTH EYE ON WHAT MATTERS MOST IN 
YOUR LIFE. (Your internal compass)
-   SEVENTH EYE ON WHAT IS BEYOND THE 
OBVIOUS (the blind eye)
-   EIGHTH   EYE   ON   YOUR   ENEMIES   AND   
THOSE  WHO   RESIST   YOUR INTERVEN-
TIONS/INITIATIVES

Alternate between the DANCE FLOOR (field of 
action), where you and the SYSTEM interact, and 
THE BALCONY, where you analyze the system 
and the impact of your interventions in the system. 
ZOOM IN to focus on the details and ZOOM OUT 
to see the big picture. OBSERVAATION then RE-
FLECTION then INTERVENTION… Keep your 
interventions SHORT and SIMPLE.
THINK 1st… AIM 2nd… SHOOT 3rd… Remain adap-
tive and reconsider every step as per the changes 
in your priorities, System and general environment.

PURPOSE (of the moment), PROCESS (how to

realize the purpose). PARTICIPATION (the quality 
of your intervention in relation to the purpose of 
the moment). Help the system follow this rule and 
remain focused on the purpose of the moment.

There is no existence outside SYSTEMS. Train 
yourself to THINK SYSTEMS. We belong to mul-
tiple systems that interact with each other. Each 
person is also "a system of loyalties and experi-
ences". The different loyalties (voices) shape our 
choices and dictate our behavior.

Leadership is a means not an end. It is a process 
to ensure what matters most: Survival and Growth. 
It is not a title or a position but an act/interven-
tion that has a beginning and an end. Leadership is 
NOT about personality, traits, authority, charisma, 
power, followers, influence, vision, strategy, DNA/
genes or knowledge. It is about adopting values 
that respect and develop life. Exercising leader-
ship is about helping others (so that they) face their 
difficult realities, deal with their tough challenges 
and create progress (i.e. help other improve their 
chances of survival and growth…in short: Have a 
better life). Leadership is about acting purposefully 
in situations of uncertainty, risk and hopelessness. 
It is about creating adaptive change even when 
the system fights back. It always fights back if it 
is asked to change or to tolerate stress. Therefore, 
LEAD BUT STAY ALIVE. Don’t let the system 
neutralize you.

Remember Gandhi’s words: “First they IGNORE 
you, then they LAUGH at you, then they FIGHT 
you, then (if you managed to stay alive) you WIN.”

Authority is a CONTRACT: POWER ENTRUST-
ED for SERVICE. It is given based on TRUST i.e. 

when VALUES and COMPETENCE are favorably 
PREDICTABLE. It is influenced by EXPECTA-
TIONS within the system. Management is about 
complexity (efficiency and productivity). Leader-
ship is about change of values and mindsets.

Leadership can be exercised from positions with 
authority or without authority. Survival and Growth 
require that we exercise leadership in both cases de-
pending on the situation.

The ROLE of authority is to provide: Direction, 
Protection, Assignment of roles, Resolution & Man-
agement of Conflicts and Maintenance of Norms. 
Having authority offers TOOLS for exercising lead-
ership. It also offers CONSTRAINTS (fulfilling the 
expectations of the system)

There are two types of problems: 1- Technical 
(where the problem can be fixed by an expert i.e. 
authority. No change of values is needed). 2- Adap-
tive (where the people have to change values, hab-
its, behavior or priorities so that realities, challenges 
& opportunities are well dealt with.) It is a common 
mistake to apply a technical solution to an adaptive 
problem.

Distinguish between SELF and ROLE. You are not 
your role. People in a system deal with you (praise 
or attack) as per the role you are playing in their 
lives and in the system. It is not personal!

Behavior is greatly influenced by HUNGERS 
(temptations, self-importance etc) and DRIVERS 
like fears, insecurities, angers, guilt, materialism, 
and need for approval. Know your hungers.

Beware of your mind, it is trying to control you 
through the thoughts that it processes. It lives on re-
membering the pains of the past and through fabri-
cating the worries of the future. Instead, you control 
it by being aware of its tricks. Ego feeds on negativ-
ity and attention. You are not your ego. You are the 
awareness of life that lives in the present. You are a 
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اإنقــــــــــــــــــــاذ      منـــــــــــــازل

جتهيزات       حــــــــــوادث

ارتفـــــــــــــاع       اإعـــــــــــــالم

حريــــــــــــــق      توعيــــــــــــــة

حــــــــــــــــــــــــد       اأ�شــــــــــــباب

�شــــــــــــــــــلك      اإهمــــــــــــــال

م�شانـــــــــع      لمبـــــالة

غــــــــــــــــــــــــاز      معرفـــــــــــة

مـــــــــــــــــــــــــاء      وعــــــــــــــــــــي 

مبيـــــــدات      اخت�شا�شي

وقــــــــــــــــــود      م�شوؤولية

اأوك�شجني      كهـــــــــرباء

نـــــــــــــــــــــــــــار      ف�شـــــــــــــــــل

مكـــــــــــاتب      تيــــــــــــــــــــــار

اأجهـــــــــــــزة      ارتفــــــــــــــاع

منظفــــات      حــــــــــــــرارة

كيماويات      مدافــــــــــــئ

م�شـــــــــــدر      وقايـــــــــــــــــة

تدخــــــــــني      ت�شـــــــــــــــمم 

قواعــــــــــــد      اختنـــــــــــاق

ال�شناعي       الأمـــــــــــــن

خطــــــــورة      خ�شـــــــــــــــب

اأطفــــــــــــال      طفايـــــــــــــة

اأدويـــــــــــــــــة 

كلمة ال�شر حاجة يومية دائمة للجميع وبكل مكان من كلمتني

اإنقاذ�سةيلووؤ�سملعا
متاأ�سبابنيخدتاامل

عنارتافظنمدمفاث�س
نوازارد�سموبتلحدن
اناإزييايقارعرراا
�سااهـلهـتولااإلايوع
م�سلرملجااأجهـزةقحي
ت�سممااةتتقانتخال
اأدويةطلامةنماألام
ةئفادميتخءابرهـكاأ

رب�سخقوخومتةب�سلكط
اماواطلعءع�سيتحهـف
رااموزوياحرااايا
حعيراعنةمبدف�سفكل
دكةغينيج�سكواأةيطم
تاديبمف�سلاعافترا

فال�س

احلياة املهنية والدرا�شية: بداأت الدرا�شة يف كلية ال�شيدلة يف جامعة دم�شق ثم تابعت درا�شتي للح�شول على ماجي�شتري يف التغذية والعلوم الغذائية من 
الوليات املتحدة المريكية  وبعد عملي ملدة 12 �شنة يف جمال الرتويج العلمي والطبي توجهت لدرا�شة اإدارة وتطوير املوارد الب�شرية وبالتايل احل�شول على دبلوم 

عايل يف اإدارة املوارد الب�شرية والتنمية الب�شرية ومن ثم على دبلوم يف الإدارة العامة انتهاءاً بالن�شمام لربنامج اوك�شفورد للقيادية. 
بداأت العمل منذ التخرج يف دبي يف �شركتني من اأهم ال�شركات الدوائية يف العامل على التتابع وا�شتمريت بالعمل يف جمال الدعاية الطبية و�شعود ال�شلم الوظيفي 
اإدارة وتطوير املوارد الب�شرية  ل�شغل عدة منا�شب ادارية مت�شل�شلة حلني و�شويل اإىل من�شب مدير اقليمي ل�شركة دمناركية يف �شورية. عندها حتولت لدرا�شة 

حلني احل�شول على دبلوم عايل يف هذا املجال.
منذ ذلك التاريخ قمت بتحول يف م�شريتي املهنية معتمدة على اخللفية العلمية و اخلربة املهنية خالل كل ال�شنوات التي عملت بها يف دبي و�شورية وتوجهت للعمل 
يف جمال التدري�ش والتدريب ومن ثم اإدارة اإحدى املنظمات الدولية غري الربحية حلني انتقايل موؤخراً اإىل �شركة MTN  �شوريا حيث اأ�شغل الآن من�شب مدير 

العالقات العامة وامل�شوؤولية املجتمعية م�شتفيدة من جميع خرباتي و علومي ال�شابقة.
ع�شو يف اجلمعيات التالية:

Said Business School – Oxford University – خريجي اأوك�شفورد
جلنة التحكيم يف موؤ�ش�شة بداية للقرو�ش ال�شغرية - جمعية اإدارة املوارد الب�شرية يف �شورية 

وِم َفال َتقَنْع مبا دوَن النرّجوِم  حكمتي يف احلياة: اإذا غاَمْرَت يف �َشَرٍف َمرحُ

ليلى رحمة
مواليد: دم�شق 1968

ال�شهادات العلمية: اإجازة يف ال�شيدلة والعلوم ال�شيدلنية - ماجي�شتري يف التغذية والعلوم الغذائية - دبلوم عايل 
                                يف اإدارة املوارد الب�شرية والتنمية الب�شرية - دبلوم يف الإدارة العامة - �شهادة يف التمييز بالقيادية

كاريكاتور
ميلني خمول

مديرة املوارد الب�شرية يف جمموعة املتني
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