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رئي�س التحرير :د .منري عبا�س
جناح �سو ِر ّي ٌة بامتيازٍ يف عملية التوظيف يف
ّ
ق�ص ُة ٍ
القطاع العام يف �سورية ,ارت�سمت ب�إعالن �أ�سماء
الناجحني ـ والذين بلغ عددهم  65مت�سابق ًا ـ يف
وظيفة الدبلوما�سيني يف وزارة اخلارجية ,وذلك يف
 22كانون الثاين من عام 2017؛ حيث مت انتقا�ؤهم
من �أ�صل  95مت�سابق ًا و�صلوا �إىل املرحلة الأخرية
ـ وهي مرحلة الدورة التدريبية للدبلوما�سيني ـ ,
مقابالت
وا�ستمرت امل�سابقة ملدة عام ,وت�ضمنت
ٍ
وامتحانات كتابي ًة ودور ًة تدريبي ًة ا�ستمرت
�شفهي ًة
ٍ
ملدة خم�سة �أ�سابيع.
ومن ح�سن حظي �أنني كنت �أحد �أع�ضاء اللجنة
ال�سبع التي قابلت املتقدمني والذين يقارب عددهم
 1600متقدم منذ بداية عام  2016وحتى نهاية
مراحل امل�سابقة يف ال�شهر الأول من عام .2017
اللجنة ت�ضمنت �أفراد ًا رائعني معروفني بنزاهتهم
ومهنيتهم وتاريخهم الطويل من الإجنازات ,وعلى
الرغم من �أنني مل �أعمل معهم م�سبق ًا �إال �أننا
ت�آلفنا ب�شكل �سريع؛ لأنّ توجه بو�صلتنا كان واحد ًا
وه��و ح��ب �سورية ,والرغبة يف عمل �شيء مميز
يثبت للعامل �أن �سورية خالل الأزمة قادرة على فعل
املعجزات.
ً
ً
امل�سابقة ُو ِ�ضعت لتكون منوذجا ناجحا للتوظيف
يف القطاع ال��ع��ام ,ونحن نعلم ح�سا�سية وظيفة
الدبلوما�سي ,و�أنه ممثل لبلده �أينما ُوجد ,وبالتايل
مت و�ضع معاي َري لكل مرحلة من مراحل امل�سابقة,
وب��د�أن��ا مبقابلة املتقدمني جميعهم .ك��ان معدل
�أول مرحلة للمقابلة من� 150إىل � 165شخ�ص ًا يف
اليوم ,حتى ا�ستطعنا �أن نقابل ما يقارب 1500
مت�سابق م��ن �أ���ص��ل م��ا يزيد ع��ن  1600مت�سابق
تقدموا للم�سابقة.
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وعندما انتهت املقابلة ال�شخ�صية وجنح فيها ما
يقارب � 400شخ�ص ب��د�أت املرحلة الثانية وهي
الفح�ص الكتابي ,وكان بحد ذاته حتدي ًا كبري ًا,
وجنح فيه ما يقارب � 165شخ�ص ًا تقدموا للمقابلة
التقنية ال�شفهية الثانية ـ والتي كانت �أ�صعب بكثري
من املقابلة الأوىل ـ  ,وجنح منهم ما يقارب 95
مت�سابق ًا.
ال��ن��اج��ح��ون يف ه���ذه امل��رح��ل��ة خ�����ض��ع��وا ل���دورة
دبلوما�سية زادت عن �شهر ب��دوام يومي ـ وك�أنها
مدر�سة «�ستار �أك��ادمي��ي»ـ��ـ ليتم تقييمهم يف كل
�ساعة من هذا ال�شهر؛ حيث مت تدريبهم على �أيدي
�أف�ضل امل��درب�ين يف �سورية وخ�ضوعهم لور�شات
عمل وحما�ضرات ولقاءات مع �أف�ضل ال�شخ�صيات
الدبلوما�سية وال�سيا�سية واالقت�صادية والإعالمية
والدينية ,وانتهى ال�شهر مب�شاريع تخرج على �شكل
جمموعات ت�ضمنت كل جمموعة منها  8مت�سابقني,
لتنتهي امل�سابقة بعد عام بنجاح  65مت�سابق ًا.
و�أت��ذك��ر �أن��ن��ي عندما كنت دك��ت��ور ًا زائ���ر ًا �أعطي
��ض��رات يف وظ��ائ��ف امل���وارد الب�شرية وط��رق
حم��ا� ٍ
التوظيف واملقابلة احلديثة يف املعهد الوطني
ل�ل��إدارة  INAيف عامي  2008و  2009اختلف
معي الكثري من الطالب املر�شحني من القطاع
مفاهيم
العام على اعتبار �أن ما �أق��وم بتدري�سه
ُ
�أمريكي ٌة وال تط ّبق �إال يف املنظمات الدولية والقطاع
اخلا�ص ,وكنت �أقوم بالرد عليهم�« :إن هذا الكالم
غري �صحيح ,وال بد �أن ي�أتي اليوم الذي نط ّبق فيه
هذه املفاهيم يف وظائف القطاع العام يف �سورية».
وهذه الأمنية �أ�صبحت حقيقة ,وها قد مت القيام
بتطبيق املفاهيم احلديثة يف املقابلة والتوظيف
يف وظ��ائ��ف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ويف ع���ام  2016ويف
ظل الأزم��ة التي تعي�شها �سورية .وكنت �أمتنى �أن

قابل �أولئك الذين ا�ستبعدوا حدوث هذا ال�شيء
يف القطاع العام .و�أ�صبح الآن ب�إمكاين �أن �أقول
لهم�« :إن القطاع العام �سبق القطاع اخلا�ص يف
هذه التجربة؛ حيث قامت التجربة على املقابالت
املبنية على الكفاءات وامل�ؤهالت ,وو�ضعت معايري
لكل مرحلة م��ن م��راح��ل امل�سابقة ,وه��ي تراعي
امل�صداقية وال�شفافية ,وتقف على م�سافة واحدة
بالن�سبة لكل املتقدمني ليتم مبوجبها حتديد
الناجحني يف كل مرحلة على حدة».
�أنا�س كثريون كانوا يقولون يل« :هل من املعقول
�أنكم يف ظل ه��ذه الأزم���ة التي متر فيها �سورية
تقابلون النا�س لتعيينهم يف وظيفة لدى القطاع
العام بهذه الطريقة؟ « وكنت �أجيبهم :ما عالقة
الأزمة بالعمل مبهنية وب�شكل �صحيح؟ وملاذا يجب
�أن جنعل الأزمة «�شماعة» لتربير � ّأي تق�صري و� ّأي
ت�صرف خاطئ؟ وهل يجب �أن ننتظر انتهاء الأزمة
لنعمل ب�شكل �صحيح؟ كل �شخ�ص منا ب�إمكانه
�أن يقوم بعمله ب�شكل تام من املكان املوجود فيه,
فلي�س هناك فرق بني َمن يقاتل على اجلبهة وبني
َمن يقوم ب�أداء عمله ب�إخال�ص ,فك ٌّل منهما يقوم
بواجبه.
�أح��ب �أن �أق��ول للذين جنحوا يف امل�سابقة�« :ألف
مبارك ,والآن ابتد�أ امل�شوار لقيادة مركب �سورية
احلديثة ،ولو كان يوجد �شارع للنجوم يف �سورية
لكنت و�ضعت جنمة لكل فرد �ساهم يف جناح هذه
التجربة».
هنيئ ًا ل��ك��ل َم���ن يعمل يف جم���ال �إدارة امل���وارد
الب�شرية ,وهنيئ ًا ل�سورية و�أبنائها ق�صة النجاح
التي و�ضعت حجر الأ�سا�س للمقابالت والتوظيف
يف القطاع العام.
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية

كيف يمكنك االنتساب إلى جمعية إدارة الموارد البشرية
ال�سادة املهتمني باالنت�ساب �إىل جمعية �إدارة املوارد الب�شرية نفيدكم علماً �أن �آلية االنت�ساب للجمعية كما يلي:
• �إمالء طلب االنت�ساب للجمعية.
• �إرفاق ن�سخة عن ال�سرية الذاتية ب�إحدى اللغتني الإنكليزية �أو العربية.
• �إرفاق ر�سائل اخلربة والدورات املتبعة يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية �إن وجدت.
ومن ثم االنتظار للح�صول على املوافقة على الع�ضوية وحتديد نوعها من قبل جمل�س الإدارة.
ويف حال متت املوافقة يتم االت�صال باملنت�سب اجلديد ال�ستكمال الأوراق الالزمة مللف الع�ضوية بالإ�ضافة �إىل ر�سم االنت�ساب الثابت (يدفع ملرة واحدة عند
اال�شرتاك لأول مرة) ،م�ضافاً �إليه ر�سم اال�شرتاك ال�سنوي املحدد ح�سب نوع الع�ضوية املحددة للمنت�سب اجلديد وا�ستكمال الأوراق التالية:
• �صورة �شخ�صية
• ن�سخة موقعة من ميثاق القواعد الناظمة ل�سلوكيات الأع�ضاء ()Code of professional conducts
• �صورة عن الهوية ال�شخ�صية
• �أخرياً يقوم الع�ضو بت�سليم الأوراق املطلوبة والر�سوم امل�ستحقة �إىل م�س�ؤول مكتب اجلمعية وذلك باالت�صال على رقم جوال اجلمعية ( ،)0991113777علماً
�أن �إمييل اجلمعية ihrmsy@gmail.com
وبعد ذلك ي�ستلم الع�ضو ر�سالة �شكر وترحيب من قبل جمل�س الإدارة ليتم بعدها �إر�سال بطاقة الع�ضوية له.
كما نود �إعالمكم ب�أنه ميكنكم جتديد ا�شرتاكاتكم �إما نقداً �أو الدفع مبا�شر ًة �إىل ح�ساب جمعية م�ؤ�س�سة �إدارة املوارد الب�شرية يف بنك بيبلو�س ح�سب املعلومات
التالية :فرع �أبورمانة رقم  - 200رقم احل�ساب203094 :
كما نود تذكريكم �أن �أنواع الع�ضوية يف اجلمعية كما يلي:
�أوالً� :أع�ضاء عاملني يف �إدارة املوارد الب�شرية :وي�ضم هذا النوع من الع�ضوية نوعني من الأع�ضاء:
� .1أع�ضاء عاملني اخت�صا�صيني :وهم الأ�شخا�ص الذين يعملون يف جمال �إدارة امل��وارد الب�شرية ،ولديهم احلق يف الرت�شيح والت�صويت يف االنتخابات يف
امل�ؤ�س�سة ،ويحققون �أحد ال�شروط التالية:
• ميلك خربة ال تقل عن � 3سنوات يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية.
• ع�ضو هيئة تدري�سية قام بتدري�س مادة �إدارة املوارد الب�شرية � 3سنوات على الأقل.
• ا�ست�شاري ومدرّب متفرغ يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية ملدة التقل عن ثالث �سنوات.
� .2أع�ضاء عاملني عامني :وهم الأ�شخا�ص الذي عملهم يدخل يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية ،ولكن ال يحققون متطلبات و�شروط الأع�ضاء االخت�صا�صيني،
وهذا النوع من الأع�ضاء لديهم احلق يف الت�صويت يف االنتخابات ولكن ال ميلكون احلق يف الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة.
ثانياً� :أع�ضاء م�ؤازرين :هذا النوع من الأع�ضاء لي�س لديهم احلق يف الت�صويت �أو الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة  ،وي�ضم هذا النوع الأ�شخا�ص الذين ال
يعملون يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية وال يحققون �شروط الفئات ال�سابقة ،ولكن لديهم االهتمام يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية.
ثالثاً� :أع�ضا ًء طالباً :وي�ضم الطالب الذي لديهم اهتمام يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية� ،أو �أع�ضاء يف فروع امل�ؤ�س�سة لدى اجلامعات.

www.ihrmsyria.org
E-mail: ihrmsy@gmail.com
Mobile +963 991113777
IHRM-Syria
Ihrm_Syria
Ihrm Syria
5

Interview

لقاء العدد

مقابلة مع السيد " أحمد رمضان "

مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون التنظيمية في شركة  MTNسوريا
ال ميكن �أن تتحقق لوال التكاتف واالن�سجام بني فرق
العمل على اختالف تخ�ص�صاتها ومواقعها.

�أج��رى الدكتور منري عبا�س -رئي�س حترير
جم�ل��ة – Think HRورئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة
اجلمعية – ل�ق��ا ًء خ��ا��ص�اً م��ع ال�سيد �أح�م��د
رم �� �ض ��ان ،م ��دي ��ر �إدارة امل� � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة
وال�ش�ؤون التنظيمية يف �شركة � MTNسوريا،
وكان احلوار كالآتي:

ودون �شك ،ف���إن التعاطي مع ال��ظ��روف التي مرت
علينا ـ وال�سيما ال�صعوبات الكثرية التي واجهتنا
ـ مل يكن بالأمر ال�سهل ،ولكننا بف�ضل التخطيط
امل�سبق والأهداف الوا�ضحة التي و�ضعناها – وطبع ًا
�أ�ؤكد جمدد ًا على دور فريق العمل املتميز– ا�ستطعنا
الت�أقلم مع جممل هذه الظروف وال�صعوبات.

• �شركتكم هي ال�شريك اال�سرتاتيجي جلمعية �إدارة
امل��وارد الب�شرية يف �سوريا لعام  ،2017وق��د كانت
الراعي الر�سمي لها خ�لال عامي  2010و, 2011
فما تقييمكم لأهمية هذه ال�شراكة يف الو�ضع احلايل
الذي تعي�شه �سوريا؟
ب��داي��ة� ،أود �أن �أت��وج��ه ب��ج��زي��ل ال�شكر والتقدير
للقائمني على جمعية �إدارة املوارد الب�شرية جميعهم،
ولكم ب�شكل خ��ا���ص ،على اجل��ه��ود التي قمتم بها
خالل الفرتة ال�سابقة ،والتي �شكلت نتائجها الدافع
الرئي�سي بالن�سبة ل�شركة � MTNسوريا ،لأنْ تلعب
دور ًا ا�سرتاتيجي ًا �أك�بر مع اجلمعية ،تكلّلَ بتوقيع
م��ذك��رة تفاهم� ،ستوفر بيئة مثالية للتعاون بني
املجتمع الأهلي والقطاع اخلا�ص ،ملا فيه خري املجتمع
ال�سوري وخدمته.
نتبنى يف �شركة � MTNسوريا ب��رن��اجم�� ًا متكام ًال
للم�س�ؤولية االجتماعية ،وهو يتما�شى ب�شكل كبري مع
ا�سرتاتيجية امل�س�ؤولية االجتماعية ملجموعة MTN
الأمّ ،ويتنا�سب �أي�ض ًا مع ال��دور املطلوب من �شركة
� MTNسوريا ،والذي يتمحور حول حتقيق التوازن بني
عملنا التجاري املتمثل ب�إطالق اخلدمات واملنتجات
اجل��دي��دة واملتطورة ،والقيام ببناء �شبكة ت�ساهم
يف تطوير البنية التحتية يف �سورية ،وب�ين عملنا
االجتماعي والذي نوليه اهتمام ًا كبرياً ،ملا له من �أثر
على تطور املجتمع ال�سوري وتنميته ب�شكل خا�ص.
�إن ال�شراكة مع اجلمعية �ست�ساهم ب�شكل رئي�سي يف
توفري من�صات حقيقية لتطوير امل��وارد الب�شرية يف
�سوريا ،الأم��ر ال��ذي �سينعك�س ب�شكل �إيجابي على
الأعمال ،كون العن�صر الب�شري هو الأ�سا�س يف جناح
�أي عمل وتطوره .نحن من جهتنا ملتزمون بو�ضع
�إمكانياتنا يف �سبيل جناح هذه االتفاقية ،وو�صول
�أثرها الإيجابي لأكرب �شريحة ممكنة ،وال �سيما جيل
ال�شباب.
•  MTNمن �شركات االت�صاالت متعددة اجلن�سيات
واملتواجدة يف  22بلد ًا يف �إفريقيا و�آ�سيا وال�شرق
الأو�سط ،ما �أهم التحديات التي واجهتها �شركتكم
6

مبا يخ�ص العن�صر الب�شري خالل �سنني الأزمة يف
�سوريا؟ وكيف انت�صرمت عليها؟
هنالك العديد من التحديات التي واجهتنا خالل
�سنوات الأزم���ة ،وال��ت��ي ال زال��ت نتائجها م�ستمرة
حتى يومنا ه��ذا� ،أهمها يتمثل يف �سفر ع��دد كبري
من املوظفني الأكفاء خ��ارج �سورية ،بالإ�ضافة �إىل
ال�صعوبات اليومية التي واجهت املوظفني وتواجههم
يف حياتهم ال�شخ�صية والعملية ،وما لذلك من �أثر
على متكنهم من القيام بالعمل على �أكمل وجه.
لقد اتخذنا يف �شركة � MTNسوريا ق���رار ًا مبكر ًا
للوقوف �إىل جانب موظفينا ،وت��ق��دمي ك��ل الدعم
امل��م��ك��ن مل�ساعدتهم يف م��واج��ه��ة ه���ذه ال��ظ��روف.
وب��ال��ف��ع��ل ،ا�ستطعنا وب��ف�����ض��ل ال��ع��م��ل وف��ق�� ًا لهذه
اال�سرتاتيجية ،امل�ضي قدم ًا ومواجهة حتديات �أقل ما
يُقال عنها " �إنها �صعبة" .
�إن �إمياننا كفريق عمل ب�أن امل�ستقبل �سيكون �أف�ضل،
بالإ�ضافة �إىل ثقتنا املطلقة بقدرة الإن�سان ال�سوري
على جتاوز املحن ،كانا وراء جناحنا خالل ال�سنوات
ال�ست ال�سابقة؛ بل و�ساهم ذلك يف تعزيز ر�ؤيتنا
ب�أن امل�ستقبل �سيحمل الكثري من الإجن��ازات ،والتي

• توقع الكثري خروج �شركة  MTNمن ال�سوق ال�سورية
خالل الأزمة ,هل كان لتلك الإ�شاعات �أ�صل؟ وماذا
فعلت ال�شركة للتكيف مع الأزمة وت�ستمر بفعله؟
�س�أكون �شفاف ًا يف الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،كنا نتلقى
هذه الإ�شاعات ب�شكل م�ستمر ،ولكنها كانت عارية
عن ال�صحة ب�شكل مطلق .لقد اتخذت �إدارة �شركة
� MTNسوريا مدعومة من جمل�س �إدارة جمموعة
 MTNقرار ًا بامل�ضي قدماً ،وتوفري كل ال�سبل الكفيلة
با�ستمرار العمل ،من خالل التكيف معها ,و�إيجاد
احللول البديلة والناجعة ،والتي من �ش�أنها �أن ت�ضمن
وج��ودن��ا يف ال�سوق ال�سورية ،وه��ذا طبع ًا نابع من
قدرة �شركة � MTNسوريا على التعاطي مع الظروف
ال�سابقة واحلالية ،و�إيجاد الطرق الكفيلة وال�ضرورية
ال�ستمرار عملنا.
لقد �أكدت �إدارة �شركة � MTNسوريا مرار ًا على �أن
ال�شركة م�ستمرة يف عملها ،ونحن حالي ًا نقوم بتنفيذ
خطة عمل جديدة بد�أت مع بداية عام  ،2016تهدف
�إىل �إعادة بناء ال�شبكة يف املناطق املت�ضررة ،وتوفري
خدمات ومنتجات عالية اجلودة تتوافق مع التطور
العال ،م�ستفيدين
احلا�صل يف عامل االت�صاالت حول َ
من الدعم الذي نتلقاه من املجموعة ،ومن خرباتنا
يف هذا املجال.
• تُعد �شركة � MTNسوريا من ال�شركات الرائدة التي
ت�ؤمن ب�أهمية اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري .هل لـ
"�أحمد" �أن يحدّثنا عن �سيا�سة ال�شركة يف اال�ستثمار
يف العن�صر الب�شري وتطويره؟ وما �أهم امل�شاريع التي
تنوون القيام بها بال�شراكة مع اجلمعية يف الفرتة
القادمة؟
�إن اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري هو من الأم��ور
الأ�سا�سية يف عملنا ،وه��و يتجاوز عملية التدريب
والتطوير التي يتلقاها موظفونا ،لي�صل �إىل �أبعد
من ذلك .نحن ن�ؤمن بالكوادر املوجودة لدينا �إميان ًا
مطلقاً ،وه��م بالنتيجة يعدون �أنف�سهم ج��زء ًا من
عائلة واحدة.

Interview

لقاء العدد

وهنا ال ب ّد من الإ�شارة �إىل برنامج التدريب والتطوير
ال���ذي تتبناه ��� MTNس��وري��ا ،وال���ذي ي���ؤمّ��ن فر�ص ًا
تدريبية مت�ساوية و�ضرورية ملوظفينا جميعهم ،من
خالل و�ضع خطط للتطوير الفردي وعلى م�ستوى
ال�شركة �أي�ضاً ،وبح�سب �ضرورات العمل ،وتنفيذها
مبا ي�ضمن ح�صول املوظفني على اخلربات واملهارات
ال�ضرورية للتميز بالعمل ،خ�صو�ص ًا �أن طبيعة عملنا
تتطلب �أن يكون موظفونا على �أمت اال�ستعداد دوماً.
�إن ال�شراكة مع جميعة �إدارة املوارد الب�شرية �ستُتيح
لنا التواجد يف العديد من الفعاليات التي تقوم بها
اجلمعية ،وبالتايل ا�ستقطاب �شريحة كبرية من
ال�شباب ال�سوري ،واخلرباء الذين �سيكون لهم دور
كبري يف تطوير كوادرنا .ومن خالل هذه االتفاقية
�أي�ضاً� ،سيكون لـ  MTNدور يف توفري التدريب والدعم
لعدد من ال�شباب ،ليتمكنوا من التعرف �إىل بيئة
العمل املثالية ،واكت�ساب مهارات تخولهم للدخول
�إىل عامل الأعمال بكل ثقة.
• ما تقييمكم ل�سوق العمل يف �سورية من حيثُ توفر
الكفاءات املطلوبة للعمل يف �شركتكم؟
�إن ما ُييّز ال�سوق ال�سورية وجود كفاءات متميزة،
وهو �أمر نابع من طبيعة الإن�سان ال�سوري ورغبته يف
احلياة والتجدد ،وتعلم كل ما هو �ضروري لتطوره
الوظيفي وحت�سني ظروف حياته.
نلتقي خالل عملنا ،ومن خالل املقابالت التي نقوم
بها عدد ًا جيد ًا من الأ�شخا�ص القادرين على الدخول
�إىل ع��امل الأع��م��ال واالن�ضمام بكل ثقة �إىل عائلة
 .MTNونفخر ب�أن لدينا فريق عمل هو بتقديري من
�أف�ضل املهارات املوجودة يف ال�سوق ال�سورية .من دون
�شك نواجه �أحيان ًا �صعوبات يف توفّر الكفاءات ،ولكننا
جتاوزنا ذلك من خالل ا�ستقطاب ال�شباب وال �سيما
حديثي التخرج ،و�إخ�ضاعهم لتدريب ممنهج وكفيل
ب�أن يكونوا على �أمت اال�ستعداد للقيام ب�أعمالهم.
كما نفخر �أي�ض ًا ب���أن ع��دد ًا من موظفينا القدامى
ح�صلوا على منا�صب وظيفية مرموقة يف عدد من
ال�شركات الوطنية ،وخارج �سورية �أي�ضاً ،الأمر الذي
يدل على جناحنا يف بناء عن�صر ب�شري قادر على
الريادة والتميز.
• بلغنا �أن �شركتكم يف �سورية فازت بعدة جوائز على
م�ستوى تطوير العن�صر الب�شري من بني الدول التي
تتواجد فيها ال�شركة .هل لك �أن حتدّثنا عن ذلك؟
ح�صلت �شركة � MTNسوريا ر�سم ّي ًا على الدرجة
الف�ضية يف تقييم م�ؤ�س�سة "امل�ستثمرون يف امل��وارد
الب�شرية ،" Investors in Peopleوذل���ك وفق ًا
للتقييم اخلا�ص الذي جتريه هذه امل�ؤ�سّ �سة� ،إحدى
املخت�صة ب�أبحاث املوارد
ّ
�أهم ال�شركات اال�ست�شاريّة

الب�شريّة يف العامل .وبذلك تكون � MTNأول �شركة يف
�سورية تخ�ضع لهذا التقييم ،وحت�صل مبوجبه على
هذا التقييم الدويل وبدرجة متفوّقة.
و ُت��عَ�� ّد "امل�ستثمرون يف امل���وارد الب�شرية" م�ؤ�س�س ًة
عاملية متخ�ص�صة يف و�ضع معايري دولية تت�ضمن
�أف�ضل املمار�سات يف �إدارة العن�صر الب�شري ،وهي
خال�صة خربات دولية لأف�ضل ال�شركات يف العامل،
حيث ت�شمل ا�سرتاتيجيات العمل والتعلّم والتطوير
و�إدارة الأفراد والإدارة والقيادة ،والكفاءة الإدارية،
والتقدير واملكاف�آت ،وامل�شاركة والتمكني ،والتعلم
والتطوير ،ومعايري الأداء ،والتطور امل�ستمر.

�أدائ��ه��م؟ وه��ل ت�شجّ ع التزام املمار�س باخت�صا�ص
واح��د �أو �أن يتنقل بني االخت�صا�صات املختلفة يف
�إدارة املوارد الب�شرية؟
ال بد من الت�أكيد على �أن �إدارة املوارد الب�شرية تتطلب
�أ�شخا�ص ًا من ذوي املعرفة وال�سلوك املهني املتميز،
بالإ�ضافة �إىل املهارات الأخ��رى املطلوبة للعمل يف
املوارد الب�شرية ،لتمكنهم من التعاطي مع متطلبات
عملهم وح�سا�سيته .وهنا �أن�صح مَ ن يود العمل يف
امل��وارد الب�شرية �أن يح�صل على التعليم الأكادميي
ال�����ض��روري ل��ذل��ك ،واكت�ساب اخل�ب�رات ال�ضرورية
للقيام بعمله ،املهنية منها وال�شخ�صية.

لقد �سعت �شركة � MTNسوريا وم��ن��ذ انطالقتها
�إىل تطبيق �أع��ل��ى املعايري ال��دول��ي��ة ،وال��ت��ي ت�ضمَن
�أف�ضل املمار�سات يف �إدارة امل��وارد الب�شرية ورفع
كفاءة فريق العمل ،بال�شكل الذي يحقق ر�ؤية MTN
وا�سرتاتيجيتها يف النمو واال���س��ت��م��راري��ة ،وي���أت��ي
ح�صولنا على الدرجة الف�ضية من م�ؤ�س�سة عريقة
وعاملية ،لي�ؤكد من جديد على جن��اح �سيا�ستنا يف
تطوير العن�صر الب�شري يف ال�شركة ،وهو �أم��ر من
�أولويات العمل لدينا ،ومبا ي�ضمن �أف�ضل م�شاركة
للموظفني يف تطوير العمل ،ولعب دور فاعل وحقيقي
يف املجتمع ويف بناء وطننا احلبيب �سوريا.

�إنَّ االطّ الع على خمتلف االخت�صا�صات �ضمن املوارد
الب�شرية �أم��ر ���ض��روري ،حيث يُتيح الإمل���ام بكافة
جوانب هذا االخت�صا�ص ،والرتكيز على ما يتنا�سب
مع مقومات العامل وخربته يف هذا املجال.
• ما الن�صيحة التي توجهونها للداخلني اجلدد �إىل
���س��وق العمل م��ن ال��ط�لاب والباحثني ع��ن عمل يف
ال�سوق ال�سورية يف الو�ضع الراهن؟
�إن املرحلة القادمة من تاريخ �سورية واقت�صادها
تتطلب الت�سلح بالعديد م��ن امل���ه���ارات ،وال�سيما
مع تطور العلوم ودخ��ول الإن�ترن��ت مناحي حياتنا
جميعها .يجب على الباحثني عن عمل يف �سورية
�صقل مواهبهم وخرباتهم ،من خالل اال�ستفادة من
املن�صات املوجودة يف ال�سوق ،وب�شكل خا�ص
جميع ّ
التدريب والت�أهيل الذي يوفره املجتمع الأهلي ح�سب
التخ�ص�ص.
وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �أن التطور احلا�صل يف
عامل الأع��م��ال ،والناجت عن التطور ال�سريع لقطاع
االت�����ص��ال ،ودخ���ول الإن�ترن��ت يف جم���االت احلياة
كافتها ،واالنت�شار الوا�سع للعامل الرقمي ،هو ما
يتطلب مزيد ًا من ال�سعي ملواكبة ه��ذه التطورات،
والتمكن من التعاطي مع هذه املتغريات الهامة ،والتي
باتت جزء ًا هام ًا من حياتنا املهنية وال�شخ�صية.

�إنّ احل�صول على هذه الدرجة ،وخ�صو�ص ًا خالل
هذه املرحلة ال�صعبة التي يعي�شها وطننا احلبيب
�سوريا ،يُثبت �أن �شركة � MTNسوريا ت�ضم جمموعة
من �أف�ضل الكفاءات يف ال�سوق ال�سورية ،وهنا البد
من الت�أكيد على �أن رحلتنا مع " امل�ستثمرون يف املوارد
الب�شرية " لن تنح�صر يف احل�صول على هذا التقييم
يف �إدارة العن�صر الب�شري فح�سب؛ بل �إنها �ستمتد
لتطوير ممار�ساتنا احلالية وتدعيمها بالعديد من
املمار�سات اجل��دي��دة املتوافقة م��ع متطلبات هذه
امل�ؤ�س�سة العاملية ،ومبا �سيُ�ساهم يف حت�سني احلياة
الوظيفية ،وبالتايل �أداء ال�شركة ب�شكل عام.
• � MTNسوريا من ال�شركات الأكرث �صعوبة للح�صول
على فر�صة عمل فيها .مل��اذا ت�شددون الإج���راءات
بالن�سبة للتقدم �إىل لوظائف لديكم؟
ال ميكن و�صف ذلك بالت�شدد ،وال حتى ب�أن احل�صول
على فر�صة عمل هو �أم��ر �صعب .نحن نعمل وفق ًا
ل�سيا�سة خا�صة بالتوظيف ،ت�ضمَن ب���أن ال��ك��وادر
امل��وج��ودة �ضمن ف��ري��ق عملنا ه��ي م��ن ال��ك��ف��اءات
القادرة على تقدمي خدمات عالية اجلودة ومناف�سة.
هنا �أود �أن �أُعيد الت�أكيد على �أننا ن�ستقطب اجلميع،
وال �سيما حديثي التخرج ،وهم يكونون يف الأغلب
دون خ�ب�رات م�سبقة ،وم���ع ذل���ك ف���إن��ن��ا مننحهم
الفر�صة لالن�ضمام لعائلتنا ،واحل�صول على التدريب
والت�أهيل املنا�سبَني للقيام بعملهم.
• مباذا تن�صح ممار�سي �إدارة املوارد الب�شرية لتطوير

كما �أود �أن �أ�ؤكد �أن �أمامنا �أعوام ًا هامة تتطلب العمل
بجد ومثابرة لتحقيق �إجنازات �ضرورية؛ لذلك يجب
انتهاز الفر�ص املمكنة جميعها للح�صول على كل ما
ينفع ال�شباب يف م�سريتهم املهنية امل�ستقبلية.
• ما ر�ؤيتكم مل�ستقبل التعاون بني جمعية �إدارة املوارد
الب�شرية و�شركتكم؟
نتطلع �إىل تعزيز التعاون مع جمعية �إدارة امل��وارد
الب�شرية ،وب�أن تكون هذه ال�شراكة ا�ستمرار ًا للنجاح
الذي حققناه خالل الأعوام ال�سابقة.
�إن ال�شراكة مع هيئة متخ�ص�صة ورائدة هو �أمر يف
غاية الأهمية بالن�سبة لنا ،ونحن نتطلع �إىل لعب دور
فاعل وحقيقي يف تطوير �أعمال اجلمعية ،وامل�ساهمة
يف دفع هذه الأعمال بال�شكل ال��ذي ي�ضمن قيامها
بالدور املناط بها على �أمت وجه.
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ن�شاطات اجلمعية
يف الربع الأول من عام 2017

ّ
ّ
السور ّية
توقع
IHRM
مذكرة تفاهم مع الجامعة ّ
الخاصة  SPUفي  12نيسان 2017
ّ

وقّعت جمعية �إدارة امل��وارد الب�شرية مع اجلامعة
ال�سورية اخلا�صة مذكّرة تفاهم يف 2017/4/12
يف فندق �شرياتون يف دم�شق ،بح�ضور الدكتور منري
عبا�س ـ رئي�س جمعية �إدارة املوارد الب�شرية ـ وعدد
م��ن �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية واملتطوعني
فيها ,وبح�ضور الأ�ستاذ الدكتور نذير �إبراهيم ـ
رئي�س اجلامعة ـ وال�سادة نواب رئي�س اجلامعة,
وال�سادة عمداء الكليات واملدراء املركزيني ،وعدد
كبري من ال�ضيوف الكرام.
ويف ه��ذه املنا�سبة �أكّ���د الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور نذير
�إبراهيم ـ رئي�س اجلامعة ـ على �أهمية التعاون بني
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امل�ؤ�س�سات التعليمية واجلمعيات الأهلية الفاعلة
يف املجتمع مب��ا يخدم م�صلحة الطلبة ,ويعمل
على دجمهم يف �سوق العمل والتعرف �إىل �آليات
العمل وتزويدهم باملهارات واخلربات املطلوبة من
خالل الربامج التدريبية التي تقوم بها اجلامعة
لتدريب الطلبة يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وت�أهيلهم
للح�صول على فر�ص عمل متميزة ،بالإ�ضافة �إىل
م�ساعدة الطلبة يف عملية التوجيه املهني ال�صحيح
لبناء م�سارهم املهني ال��ن��اج��ح ،و�أكّ���د الأ�ستاذ
الدكتور رئي�س اجلامعة على دور اجلمعيات الأهلية
يف ت�شكيل �صلة الو�صل بني امل�ؤ�س�سات التعليمة

وق��ط��اع الأع��م��ال ،ورج���ا �أن يحقق ه��ذا التعاون
امل�شرتك الأه��داف املرجوة منه ،من خالل البدء
بو�ضع خطط تنفيذية للأعمال املقرتح تنفيذها
بني الفريقني.
ب���دوره �أكّ���د د .عبّا�س رئي�س اجلمعية �أن توقيع
مذكرة التفاهم �أتى لت�أطري تعاون ابتد�أ منذ عدة
�أع���وام وم���ازال م�ستمر ًا حتى الآن م��ع اجلامعة
ال�سورية اخلا�صة؛ حيث �أ�صبح م�سرح اجلامعة
«ال�لاي��ي��ك» م��ن�بر ًا م��ن منابر املعرفة والتدريب
والن�شاطات املختلفة التي قامت بها اجلمعية
وقدمتها بالتعاون مع اجلامعة ال�سورية اخلا�صة.

ن�شاطات اجلمعية
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وي�أتي توقيع هذا النوع من املذكرات عم ًال ب�أحد
�أه��داف اجلمعية وهي «بناء الروابط الأكداميية
م��ع اجل��ام��ع��ات والكليات وامل��ع��اه��د ال��ت��ي ت��درّ���س
اخت�صا�ص �إدارة املوارد الب�شرية ,وتقوية العالقات
مع طالب اجلامعات ال�سورية وخرّيجيها « حيث
�أن كلية �إدارة الأعمال يف اجلامعة ال�سورية تدرّ�س
اخت�صا�ص «�إدارة امل���وارد الب�شرية» بالإ�ضافة
�إىل االخت�صا�صات الأُخ���رى ,وبالتايل ت�أتي هذه
االتفاقيات لرتبط خريجي اجلامعات ب�سوق العمل
وت�سهّل لهم ذل��ك ,وت�صقل الطالب واخلريجني
مبهارات للدخول �إىل �سوق العمل ,وليجد اخلرّيج

املنا�سب مكانه املنا�سب يف منظمات الأعمال.
وخ��ت��م د .عبا�س حفل التوقيع بتلخي�ص بنود
امل��ذك��رة ق��ائ�لاً�« :إنّ امل��ذك��رة تهدف �إىل توجيه
الأن�شطة البحثية والتعليمية للجامعة ال�سورية
اخل��ا���ص��ة ,ورب��ط��ه��ا م��ع متطلبات ���س��وق العمل
واحتياجاته؛ حيث ت�ضمّنت جمموعة من النقاط
ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ات��ف��ق ال��ف��ري��ق��ان ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف
تنفيذها مثل :تنظيم �أن�شطة علمية وتطبيقية
م�شرتكة ،كتنظيم حما�ضرات تخ�ص�صية وور�شات
عمل ودورات تدريبية مهنية لطلبة اجلامعة ،كما
ت�ضمّنت م�ساهمة جمعية �إدارة املوارد الب�شرية يف

تنظيم زي��ارات ميدانية اطّ العية لطلبة اجلامعة
�إىل ال�����ش��رك��ات وامل��ن��ظ��م��ات ال�����س��وري��ة مبختلف
اخت�صا�صاتها ب�شكل دوري؛ وذل���ك لتعريف
الطلبة على �آليات العمل املتبعة واملعتمدة يف هذه
ال�شركات ,بالإ�ضافة �إىل م�ساهمة اجلمعية يف
م�ساعدة طلبة اجلامعة لت�أمني فر�ص تدريبية
جمانية وفر�ص توظيف من خ�لال التوا�صل مع
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وتزويدهم ب�أ�سماء خريجي
اجلامعة من خمتلف االخت�صا�صات ،كما يتعاون
الفريقان يف تنظيم م�ؤمترات علمية متخ�ص�صة
ومعار�ض خا�صة بفر�ص العمل.
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ّ IHRM
الدخول إلى سوق العمل» مع
تنظم ورشة عمل «مهارات ّ
قاني للعلوم المال ّية والمصرف ّية في  3نيسان 2017
المعهد ال ّت
ّ
ن��ظّ ��م��ت جمعية �إدارة
امل�����������وارد ال���ب�������ش���ري���ة
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ك��ل��ي��ة
�إدارة الأع�����م�����ال يف
اجل���ام���ع���ة ال�����س��وري��ة
اخل����ا�����ص����ة وامل���ع���ه���د
التقاين للعلوم املالية
وامل�صرفية ور�شة عمل
لطلبة امل��ع��ه��د بعنوان
«م��ه��ارات للدخول �إىل
���س��وق ال��ع��م��ل» Skills
Labor Market

of

وذل������ك ي�����وم االث���ن�ي�ن
 2017/4/3يف مقر
املعهد التقاين للعلوم
امل��ال��ي��ة وامل�����ص��رف��ي��ة،
ق��دّم ال��ور���ش�� َة الدكتور
م��ن�ير ع��ب��ا���س ـ��ـ رئي�س
جمعية �إدارة امل���وارد
الب�شرية ,ورئي�س ق�سم
�إدارة امل��وارد الب�شرية
يف اجل��ام��ع��ة ال�سورية
اخل���ا����ص���ة ـ����ـ ؛ ح��ي��ث
اف��ت��ت��ح ال��ور���ش�� َة مدير
امل��ع��ه��د ب��ك��ل��م�� ٍة رحّ ���ب
من خاللها باحل�ضور
ج��م��ي��ع��ه��م ،ب��ع��د ذل��ك
ق�����دّم ال���دك���ت���ور منري
عبا�س حما�ضرة لطلبة
املعهد ح��ول امل��ه��ارات
املطلوبة للدخول �إىل
���س��وق ال��ع��م��ل ,و���ش��رح
ل���ه���م ك��ي��ف��ي��ة ك��ت��اب��ة
ال�سرية الذاتية باللغتَني
الإنكليزية والعربية.
وت����ق����دّم ب��ال�����ش��ك��ر يف
ن��ه��اي��ة ال���ور����ش���ة �إىل
�إدارة املعهد؛ جلهودها
احلثيثة بتطوير طالب
امل��ع��ه��د والت�شبيك مع
جمعية �إدارة امل���وارد
ال���ب�������ش���ري���ة م���ت����أم�ل�اً
توا�صل ور���ش��ات العمل
واملحا�ضرات التي تهم
ط�لاب املعهد للدخول
�إىل �سوق العمل.
10
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االستراتيجي لمؤتمر ال ّتوجيه وال ّتطوير
الراعي
ّ IHRM
ّ
ّ
الخاصة
السور ّية
المهني
ّ
لكل ّية ّ
الصيدلة في الجامعة ّ
ّ

بالتعاون بني جمعية �إدارة املوارد الب�شرية ـ كراعٍ
ا�سرتاتيجي ـ واجلامعة ال�سورية اخلا�صة �أقامت
كلية ال�صيدلة يف اجلامعة ال�سورية اخلا�صة
م�ؤمتر التوجيه والتطوير املهني  -ي��وم الأح��د
2017/4/2يف املركز الثقايف العربي يف املزة
ال�ساعة � 11:00صباحاً.
وقد ح�ضر امل�ؤمتر رئي�س اجلامعة ونوابه وعمداء
الكليات و�أ�ساتذة يف اجلامعة وم��دراء يف �صحة
م�شاف وعدد من �شركات الأدوية
ٍ
دم�شق ومدراء
ال��رائ��دة يف ���س��وري��ا وع���دد كبري م��ن ال�ضيوف
12

الأكارم والطالب وزوار املعر�ض.
ترافق مع امل�ؤمتر عدة من كلمات الرعاة ,و�ألقى
رئي�س اجلمعية د .منري عبا�س كلمة الراعي
اال�سرتاتيجي ,و�شرح �أهمية وجود مراكز توجيه
مهني يف اجلامعات ,ودور اجلمعيات الأهلية
يف الت�شبيك ب�ين م��راك��ز ال��ت��وج��ي��ه وال��ط�لاب
اخل��ري��ج�ين وال��راغ��ب�ين بالعمل م��ع ال�شركات
الطالبة للموظفني ,وا�ست�شهد بتجربة جمعية
�إدارة املوارد الب�شرية والدور الهام الذي مازالت
تلعبه يف ت�أمني فر�ص عمل يف القطاعات كلها

كم�س�ؤولية جمتمعية منها نحو املجتمع ال�سوري.
وق��ام ع��دد من ال�ضيوف واملحا�ضرين ب�إعطاء
حما�ضرات �شيقة عن فر�ص العمل يف �صناعة
ال�صيدلة ,و�أخ��ي�ر ًا مت اف��ت��ت��اح معر�ض خا�ص
بفر�ص العمل لطلبة كلية ال�صيدلة بوجود عدد
أتيحت
م��ن �شركات الأدوي���ة ومعاملها؛ حيث � ِ
الفر�صة �أم��ام الطالب لتقدمي �سريهم الذاتية
وطلبات توظيف لهم والتوا�صل مع ال�شركات
املوجودة يف املعر�ض للتعرف على فر�ص العمل
املتاحة.
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في  12آذار  IHRM 2017تنهي آخر مرحلة مِ ن مشروع
الرواتب واألجور وال ّتعويضات»:
«مسح ّ
ع��ق��د امل�����ش��ارك��ون يف م�����ش��روع
«م�������س���ح ال�����روات�����ب والأج�������ور
والتعوي�ضات « اجتماع املرحلة
النهائية من امل�شروع يف � 12آذار
 2017يف مقر �شركة Globe
 Medوهو امل�شروع الذي �أطلقته
اجلمعية يف � 23آب م��ن عام
 2016مب�شاركة كربى ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات واملنظمات العاملة
يف ال����ق����ط����اع����ات اخل���ا����ص���ة
وال��ع��امّ��ة والأه��ل��ي��ة يف خمتلف
ال�����ص��ن��اع��ات يف ���س��وري��ة .وق��د
مت ت�سليم اال�ستبيان ال��ذي مت
توزيعه من قبل اجلمعية على

ال�شركات امل�شاركة واملت�ضمن
بيانات ع��ن ال��روات��ب والأج���ور
والتعوي�ضات للوظائف كافتها
يف ال�����ش��رك��ات امل�����ش��ارك��ة ليتم
حت��ل��ي��ل��ه��ا واال����س���ت���ف���ادة منها
بتقرير يو�ضح الرواتب والأجور
والتعوي�ضات املدفوعة للوظائف
املختلفة يف ال�����س��وق ال�سورية
لتكون �أول درا�سة من نوعها يف
�سورية ي�ستفيد منها مَ ن يرغب
امل�����ش��ارك��ة ب��ب��ي��ان��ات��ه لتو�سيع
ال��درا���س��ة واال���س��ت��ف��ادة ب�شكل
�أكرب لت�شمل ال�شركات العاملة
يف �سورية كلها.

?What’s Coming
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 IHRMتطلق برنامج  Six Keys to Success in Business Lifeبال ّتعاون مع
الخاصة من  14شباط إلى  5آذار 2017
السور ّية
ّ
ك ّل ّية إدارة األعمال في الجامعة ّ

�أطلقت جمعية �إدارة املوارد الب�شرية برنامج Six
« Keys to Success in Business Lifeاملفاتيح
ال�ستة للنجاح يف �سوق العمل» بالتعاون مع كلية
�إدارة الأع��م��ال يف اجلامعة ال�سورية اخلا�صة,
وال��ذي امتد من � 14شباط �إىل � 5آذار  2017يف
م�سرح معهد ال�شهيد با�سل الأ�سد «الالييك» يف
مقر اجلامعة ال�سورية اخلا�صة امل�ؤقت ،وت�ضمن
الربنامج املهارات الأ�سا�سية التي يجب توافرها

14

لدى �أي �شخ�ص يرغب يف التميّز والنجاح يف �سوق
العمل .وقد كانت الدعوة عامة ح�ضرها الطالب
من اجلامعات واملعاهد العامة واخلا�صة كلها
والباحثون عن عمل ,وع��دد كبري من املوظفني
واملهتمني من خمتلف القطاعات والأعمار.
وقد �أدار ور�شات العمل مدربون معتمدون من قبل
اجلمعية ومدربون خمت�صون يف جمال عملهم.
ويف نهاية الربنامج بتاريخ � 12آذار  ، 2017نظمت

جمعية �إدارة امل��وارد الب�شرية بالتعاون مع كلية
�إدارة الأعمال يف اجلامعة ال�سورية اخلا�صة حف ًال
لتوزيع �شهادات ح�ضور الربنامج ،يف م�سرح معهد
ال�شهيد با�سل الأ�سد (الالييك) ،وذلك بح�ضور
نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون العلمية ,وعميد
كلية �إدارة الأعمال ,والدكتور منري عبا�س ـ رئي�س
جمعية �إدارة املوارد الب�شرية ـ  ,وجمموعة كبرية
من املتدربني؛ حيث مت توزيع ال�شهادات للمتدربني
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الذين ح�ضروا على الأقل خم�س ور�شات عمل من
�أ�صل �ست ور�شات.
ب��دوره �شكر د .منري عبا�س ـ رئي�س اجلمعية ـ
ال�سادة املدربني على جهودهم وتعاونهم ،وت�شكر
اجلامعة ال�سورية اخلا�صة �إدار ًة وك��ادراً ,وت�شكر
املتطوعني وامل�شاركني كلهم يف ه��ذا الربنامج,
وه�� ّن���أ امل��ت��درب�ين ال��ذي��ن ح�صلوا على �شهادات
احل�ضور ,ورجا لهم التوفيق والنجاح يف م�سارهم

املهني.
ت�ضمن الربنامج �ست ور�شات عمل كما يلي:
ور�شة عمل بعنوان CV Writing and Cover
� Letterأداره���ا امل��درب «د .منري عبا�س» يف 14
�شباط .2017
ور�شة عمل بعنوان � Job Interviewأدارتها املدربة
«نهى �شويحنة» يف � 19شباط .2017
ور�شة عمل بعنوان � Career Pathأدارها املدرب «

�أحمد مع�سع�س» يف � 21شباط .2017
ور�شة عمل بعنوان
� Skillsأدارتها املدربة «كري�ستينا كو�شر» يف 26
�شباط .2017
ور�شة عمل بعنوان � Leadership Skillsأداره��ا
املدرب «�إيهاب اجلندي» يف � 1آذار .2017
ور�شة عمل بعنوان � Entrepreneurshipأدارها
املدرب «مهند �صبحا» يف � 5آذار .2017
Effective Communication
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 MTNسوريا توقع مذكرة تفاهم مع جمعية إدارة
الموارد البشرية  IHRMلعام 2017

بهدف تو�سيع �شراكاتها اال�سرتاتيجية وتعزيز
التعاون مع املجتمع الأهلي؛ وقّعت � MTNسوريا
م��ذكّ��رة تفاهم تن�ص على ال��رع��اي��ة الذهبية
جلمعية �إدارة املوارد الب�شرية بتاريخ � 26شباط
 2017وذلك يف �إطار تعزيز العمل والتعاون مع
اجلمعية ،انطالق ًا من العالقة الناجحة والبنّاءة
خالل الأعوام املا�ضية .وجاء توقيع االتفاق خالل
اجتماع �ضم رئي�س جمل�س �إدارة جمعية IHRM
وع��دد ًا من �أع�ضاء املجل�س واملتطوعني ,ومدير
�إدارة امل��وارد الب�شرية وال�ش�ؤون التنظيمية يف
�شركة � MTNسوريا ،وع���دد ًا م��ن فريق العمل
بال�شركة ,وذلك يف مقر �شركة � MTNسوريا يف
مدينة دم�شق.
وتن�ص املُذكّرة على �أن تقوم �شركة � MTNسوريا
ّ
ـ بو�صفها �شريك ًا ا�سرتاتيجي ًا ـ بتقدمي الدعم
جلمعية امل���وارد الب�شرية ،كما تقوم اجلمعية
16

مب�شاركة خربتها يف جمال املوارد الب�شرية وتقدمي
اال�ست�شارات واملعلومات والتو�صيات الالزمة ،هذا
بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف الن�شاطات التي تقوم
بها اجلمعية يف اجلامعات واملعاهد ال�سورية،
و�أهم امل�ؤمترات �أو الندوات املتخ�ص�صة مبوا�ضيع
التطوير يف املوارد الب�شرية.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور منري عبا�س
ـ رئي�س جمل�س �إدارة جمعية امل���وارد الب�شرية
ـ وال�سيد �أحمد رم�ضان ـ مدير �إدارة امل��وارد
الب�شرية وال�ش�ؤون التنظيمية يف �شركة MTN
�سوريا ـ الأمر الذي يُ�شكّل تتويج ًا للعالقة الهامة
واال�سرتاتيجية ،وهي ت�صب يف �سعي �شركة MTN
�سوريا لتقدمي الدعم للمجتمع الأهلي ،وتوفري
من�صات و���ش��راك��ات تُتيح تطوير الأع��م��ال مبا
يخدم املجتمع ال�سوري.
و�أ�شاد ال�سيد �أحمد رم�ضان ب�أهمية هذه االتفاقية،
م�ؤكد ًا �أنها تندرج يف �إط��ار �سعي �شركة MTN

�سوريا لبناء �شراكات حقيقية ومفيدة للمجتمع،
بال�شكل الذي ي�ضمن الأداء املثايل وامل�ؤ�س�ساتي
لعمل الفريقني ،وبالتايل توفري بيئة عمل منا�سبة
وتتوافق متام ًا مع �أهم الأ�ساليب املتبعة عاملي ًا يف
�إدارة املوارد الب�شرية ،وما تتطلبه املرحلة املقبلة
يف االقت�صاد ال�سوري.
وي�ضيف رم�ضان« :ح�صلت �شركة � MTNسوريا
م�ؤخر ًا على اجلائزة الف�ضية يف تقييم م�ؤ�س�سة
«امل�ستثمرون يف امل��وارد الب�شرية» ،وفق ًا للتقييم
اخلا�ص الذي جتريه هذه امل�ؤ�سّ �سة ـ �إحدى �أهمّ
املخت�صة ب�أبحاث املوارد
ّ
ال�شّ ركات اال�ست�شاريّة
العال ـ وبذلك تكون � MTNأول �شركة
الب�شريّة يف َ
يف �سورية تخ�ضع لهذا التقييم ،وحت�صل مبوجبه
على ه��ذا التقييم ال��دويل وبدرجة متفوّقة� .إنّ
هذا الأمر يدفعنا �إىل العمل مع الهيئات ال�سورية
املتخ�ص�صة ،والتي من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف دفع
عملنا يف ال�سوق ال�سورية ،وباملقابل توفري الدعم
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املنا�سب لهذه الهيئات لتقوم بعملها ب�أف�ضل �شكل �إدارة امل��وارد الب�شرية وممار�ساتها التي تروّج حول

ممكن».
ب����دوره حت���دث ال��دك��ت��ور م��ن�ير ع��ب��ا���س ،وو���ص��ف
توقيع مذكرة التفاهم بال�صيغة املثالية ل�شكل
ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر ب�ين اجل��م��ع��ي��ة و���ش��رك��ة MTN
�سوريا ،م�ؤكد ًا �أن جمعية �إدارة املوارد الب�شرية
ت�سعى ب�شكل م�ستمر �إىل تعزيز التعاون الفعال
مع ال�شركات الرائدة العاملة يف �سورية ،بهدف
تطوير ا�ستخدام الأ�ساليب ال�سليمة يف مهنة
�إدارة املوارد الب�شرية وترويجها ،بالإ�ضافة �إىل
زي��ادة الوعي لأهمية �إدارة امل��وارد الب�شرية يف
�إدارة ال�شركات لأعمالها ،من خالل تعزيز ثقافة
�إدارة امل��وارد الب�شرية وتقدمي الن�صح وامل�شورة
بالطريقة التي ت�ساهم يف عملية بناء ال�شركات
على �أ�س�س علمية وتقنية و�إدارية حديثة.
وي�ضيف عبا�س� :إن العمل مع �شركة � MTNسورية
ي�أتي كتجربة حقيقية ورائدة يف تطبيق وظائف

لها اجلمعية من خالل ن�شاطاتها وور�شات العمل
التدريبية ,و التي ت��درّ���س �أي�ض ًا يف اجلامعات
واملعاهد؛ وبالتايل ي�صبح الربط بني التطبيق
�لا وا���ض��ح�� ًا على �أهمية
العملي وال��ن��ظ��ري دل��ي ً
اال�ستثمار بر�أ�س املال الب�شري ويعطي مثا ًال رائد ًا
لل�شركات التي تعمل يف �سورية ,ف�شركة MTN
�سورية ا�ستطاعت بف�ضل ا�ستثمارها ال�صحيح
يف مواردها الب�شرية اال�ستمرار بنجاحاتها حتى
�ضمن فرتة الأزم��ة ,وهي تتميز ب��والء املوظفني
التنظيمي ور�ضاهم الوظيفي فيها.
واجلدير ذكره� ،أن هذه االتفاقية تُ�شكّل ت�أكيد ًا
وا�ضح ًا على ا�سرتاتيجية �شركة � MTNسوريا
املتعلقة بامل�س�ؤولية االجتماعية ،واملتمثلة بدعم
املجتمع املحلي وم�ؤ�س�سات املجتمع الأهلي ،من
خ�لال فتح ق��ن��وات االت�����ص��ال وت��ب��ادل اخل�برات
لتحقيق الأهداف امل�شرتكة.

MTN

��� MTNس��وري��ا ه��ي ال�شركة ال��رائ��دة يف توفري
خدمات الهاتف اجلوال والإنرتنت ,والتي متنح
التغطية اخللوية وحلول الأع��م��ال الع�صرية يف
�أن��ح��اء �سوريا كافتها .مت �إط�لاق � MTNسوريا
يف ال��ع��ام  ،2007ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ب��داي��ة حلقبة
ج��دي��دة م��ن االت�����ص��االت ال�سلكية والال�سلكية
يف البالد .تقدم � MTNسوريا خدمات الهاتف
اجل���وال امل��ت��ط��ورة وخ��دم��ات الإن�ترن��ت الثابت
واملتنقل ال�سريع ،ف�ض ًال عن اخلدمات املجتمعية
وامل�شاريع التي تدعم ال�شعب ال�سوريMTN .
�سوريا هي جزء من جمموعة  MTNالعاملية التي
ت�ضم جمموعة من �شركات االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية متعددة اجلن�سيات ،مت �إن�شا�ؤها يف
ع��ام  1994وتعمل الآن يف  22بلد ًا يف �أفريقيا
وال�شرق الأو�سط.
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جمع ّية إدارة الموارد البشر ّية تشارك في معرض فرص العمل
“ابن البلد” في فندق الداما روز من  18إلى  20شباط 2017
���ش��ارك��ت جمعية
�إدارة امل�������وارد
ال��ب�����ش��ري��ة ك����راعٍ
ذهبي يف معر�ض
فر�ص العمل «ابن
البلد» ال��ذي امت ّد
م���ن � 18إىل 20
���ش��ب��اط يف فندق
«داما روز»� ،إميانا
م���ن���ه���ا ب���أه��م��ي��ة
م���ع���ار����ض ف��ر���ص
ال���ع���م���ل ك��ن��ق��اط
التقاء بني طالبي
العمل وال�شركات
العار�ضة للفر�ص
الوظيفية.
د .منري عبا�س ـ
رئ��ي�����س اجلمعية
ـ����ـ ����ش���رح ال�����دور
ال���ه���ام للجمعية
يف معر�ض فر�ص
ال��ع��م��ل ق���ائ�ل�اً « :
ق���ام���ت اجل��م��ع��ي��ة
ب���ج���م���ع ال�������س�ي�ر
ال���ذات���ي���ة وع���مَ ���ل
ن�سخ الكرتونية لها
واالحتفاظ بها يف
ق����اع����دة ب��ي��ان��ات
ال�����س�ير ال��ذات��ي��ة
اخلا�صة بها لتزود
ب���ه���ا ال�����ش��رك��ات
الأع�������������ض������اء يف
اجلمعية بال�سري
ال��ذات��ي��ة املطلوبة
ل������ل������وظ������ائ������ف
ال�����ش��اغ��رة لديهم
جم�����ان����� ًا ل��ت��ق��وم
اجل��م��ع��ي��ة ب����دور
ن���ق���ط���ة ال���و����ص���ل
ب�ين ���س��وق العمل
وال���ب���اح���ث�ي�ن ع��ن
عمل».
ويف نهاية املعر�ض
ت�سلم د .عبا�س
ج��ائ��زة امل�شاركة
يف املعر�ض.
18
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ّ IHRM
خرج؟» مع المعهد
تنظم ورشة عمل «ماذا بعد ال ّت ّ
قاني للعلوم المال ّية والمصرف ّية في  21تشرين ّ
الثاني 2016
ال ّت
ّ

نظّ مت جمعية �إدارة املوارد الب�شرية بالتعاون مع
املعهد التقاين للعلوم املالية وامل�صرفية ور�شة عمل
لطلبة املعهد بعنوان «م��اذا بعد التخرج؟» يف 21
ت�شرين الثاين  2016يف مقر املعهد التقاين للعلوم
املالية وامل�صرفية ،وق��دم الور�شة الدكتور منري
عبا�س – رئي�س جمعية �إدارة املوارد الب�شرية –.
اف��ت��ت��ح ال��ور���ش��ة م��دي��ر امل��ع��ه��د د .جم��د �صقور
بالرتحيب باجلمعية والإ���ش��ادة بعملها التطوعي
لتطوير ال�شباب ال�سوري وم�ساعدتهم يف اكت�ساب
20

امل��ه��ارات التي ت�ؤهلهم للدخول �إىل �سوق العمل
ب�شكل �أف�ضل .و�شكر د .منري عبا�س رئي�س اجلمعية
لتلبيته الدعوة فور ًا لإدارة ور�شة العمل ,ورجا �أن
تكون هناك �سل�سلة مهارات خم�ص�صة لطالب
املعهد يف م�سرح املعهد ليت�سنى لهم اال�ستفادة
ب�شكل �أكرب خالل عام الدرا�سة.
بدوره قدّم الدكتور منري عبا�س حما�ضرة لطلبة
املعهد حول املهارات املطلوبة لدخول �سوق العمل
واحتماالت �إكمال الدرا�سة اجلامعية لطالب املعهد

بعد التخرج لتح�سني امل�سار املهني للطالب وتطوير
نف�سه واحل�صول على فر�ص وظيفية �أف�ضل .ووعد
ب�أن يقوم بتنظيم ور�شات عمل قادمة لأهم مهارات
�سوق العمل يف بداية عام  .2017وت�شكر يف نهاية
ال��ور���ش��ة �إدارة املعهد وك����ادره الإداري للجهود
احلثيثة بتطوير طالب املعهد والت�شبيك مع جمعية
�إدارة املوارد الب�شرية مت�أم ًال توا�صل ور�شات العمل
واملحا�ضرات التي تهم طالب املعهد للدخول �إىل
�سوق العمل.

EDITOR’S CORNER
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األول لدراسات الماجستير
 IHRMتشارك في المؤتمر ال ّت
عريفي ّ
ّ

�شاركت جمعية �إدارة امل��وارد الب�شرية يف امل�ؤمتر
التعريفي الأول لدرا�سات املاج�ستري يف �سورية يف
 12و  13ت�شرين الثاين يف مركز جامعة دم�شق
للم�ؤمترات .وت�ضمّن امل���ؤمت��ر ع�شر حما�ضرات
ور���ش��ات عمل تنوعت موا�ضيعها ح��ول درا���س��ة
املاج�ستري ,وامتدت على مدى يومني متوا�صلني.
افتتح امل�ؤمتر د .منري عبا�س – رئي�س اجلمعية –
بور�شة عمل عنوانها« :مل��اذا ندر�س املاج�ستري؟»
22

وناق�ش خ�لال الور�شة �أهمية �إكمال الدرا�سات
العليا كم�سار مهني ملن يرغب بالعمل الأكادميي,
بالإ�ضافة �إىل �أهمية املاج�ستري �أي�ض ًا يف منظمات
الأعمال كرتبة �إدارية ومعرفية.
و�أه���م م��ا ي��ك��ون ه��و رب��ط العلم بالعمل .و�شرح
د .عبا�س كيفية كتابة ر�سالة التحفيز التي تعد
املعيار املرجح الأه��م يف احل�صول على منحة �أو
قبول للدرا�سة يف اجلامعات الغربية .كما خل�ص

د .عبا�س اجلامعات العامة واملعاهد التي تتيح
للطالب �إك��م��ال درا���س��ات��ه العليا بالإ�ضافة �إىل
جامعته التي تخرج فيها.
وب�ين ال��ف��رق ب�ين املاج�ستري البحثي وماج�ستري
ّ
الت�أهيل والتخ�ص�ص و�أهمية كل منهما .ويف نهاية
الور�شة �أجاب د .عبا�س على ت�سا�ؤالت امل�شاركني
من الطالب واملهتمني ب�إكمال درا�ساتهم العليا
كلّها.
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 IHRMتطلق شهر الموارد البشر ّية  HR Monthلعام  /2016/وللعام ال ّتاسع
على التوالي بال ّتعاون مع «مركز عيادات العمل» في جامعة دمشق

عم ًال بهدف اجلمعية الأ�سا�سي وهو «ن�شر ثقافة
�إدارة امل��وارد الب�شرية وممار�ساتها ال�صحيحة
يف القطاعات العامة واخلا�صة والأهلية ،وزيادة
الوعي لأهميتها ك�شريك ا�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سات
الأعمال يف �سورية» قدمت جمعية �إدارة املوارد
الب�شرية للعام التا�سع على التوايل وبالتعاون مع
عيادات العمل يف جامعة دم�شق �سل�سلة ور�شات
عمل وحما�ضرات جمانية بعنوان «�شهر املوارد
الب�شرية» مل��دة �شهر ك��ام��ل ،اب��ت��داء م��ن � 6إىل
 27ت�شرين الثاين يف مركز عيادات العمل يف
دم�شق ،وتوزعت ور�شات العمل على �أربعة �أ�سابيع
متتالية �شملت موا�ضيع غنية ووا�سعة يف وظائف
�إدارة امل��وارد الب�شرية وممار�ساتها ال�صحيحة
وم��ه��ارات �سوق العمل وامل��ه��ارات احلياتية ،ومت
تقدمي موا�ضيع جديدة لأول مرة ,قدمها مدربون
معتمدون من قبل اجلمعية ومدربون خمت�صون
ومتطوعون وم��دراء يف �شركات القطاع اخلا�ص
بالتعاون مع اجلمعية ،ويف نهاية �شهر امل��وارد

ال��ب�����ش��ري��ة ق���ام م��رك��ز ع���ي���ادات ال��ع��م��ل بتقدمي
���ش��ه��ادات �شكر وتقدير للمدربني كلهم الذين
�شاركوا يف �شهر املوارد الب�شرية ،وت�ضمن ال�شهر
املوا�ضيع التالية:
 الأ�سبوع الأول ت�ضمن �أربع ور�شات عمل كالتايل:تعريف عن اجلمعية وور���ش��ة عمل «كيف تكتب
ال�سرية الذاتية ور�سالة املقدمة باللغة الإنكليزية؟»
�أدارها املدرب« :د.منري عبّا�س» – رئي�س جمل�س
الإدارة –  ،وور�شة عمل «مدخل �إىل �إدارة اجلودة»
قدمها ال�سيد «عمار العموري» –ع�ضو خمت�ص يف
اجلمعية –  ،وور�شة عمل «مدخل �إىل التخطيط
الت�شغيلي» قدمها ال�سيد «حممد منت�صر الطحل».
 وت�ضمن الأ���س��ب��وع ال��ث��اين ور���ش��ة عمل بعنوان«�صفات ال�شخ�صية املهنية» �أدارت��ه��ا املدربة د.
�سريين داالتي.
 وت�ضمن الأ���س��ب��وع الثالث �أرب���ع ور���ش��ات عملكالتايل:
ور�شة عمل «الثقة بالنف�س» �أداره��ا امل��درب» د.

�إي��ه��اب اجل��ن��دي» ع�ضو خمت�ص يف اجلمعية،
وور�شة عمل «ا�سرتاتيجيات التطوير والتدريب»
�أدارها املدرب «د .حممد النحا�س» ع�ضو جمل�س
�إدارة يف اجلمعية ،وور���ش��ة عمل «ا�ستقطاب
املهارات والكفاءات» �أدارتها الآن�سة «علياء الدقر»
ع�ضو يف اجلمعية ،وور�شة عمل «تطوير الكفاءات
للح�صول على فر�ص عمل» �أدارتها املدربة «نهى
�شويحنة» ع�ضو جمل�س �إدارة يف اجلمعية.
وت�ضمن الأ�سبوع الرابع �أربع ور�شات عمل كالتايل:
ور�شة عمل «مهارات القيادة» �أدارها املدرب «د.
�إيهاب اجلندي» ،وور�شة عمل «�إدارة الكفاءات
واملواهب» �أدارها ال�سيد «حممد ب�سيم ا�سماعيل»
– ع�ضو خمت�ص يف اجلمعية –  ،وور���ش��ة عمل
«�أف�ضل ممار�سات عقود العمل» �أداره��ا ال�سيد
«حم��م��د �إق��ب��ال �أن���ق» – ع�ضو يف اجلمعية – ،
وور�شة عمل «�إدارة ال�ضغوط يف العمل» �أدارتها
ال�سيدة «�سماح �شورى» – ع�ضو جمل�س �إدارة يف
اجلمعية–.
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 IHRMتشارك في معرض لوحات لط ّلاب ك ّل ّية العمارة
الخاصة
الرشيد
ّ
في جامعة ّ
�شاركت جمعية �إدارة املوارد الب�شرية
يف معر�ض كلية هند�سة العمارة يف
جامعة الر�شيد ال��ذي �أقيم يف �صالة
العر�ض بدار الأوبرا بتاريخ  2ت�شرين
الثاين  2016؛ حيث قام طالب الكلية
بر�سم ل��وح��ات فنية متميزة ,وذل��ك
بح�ضور رئي�س جامعة الر�شيد ونوابه
وعميد كلية هند�سة العمارة ونوابه
وع����دد ك��ب�ير م��ن �إداري������ي اجل��ام��ع��ة

وح�����ض��ور مم��ي��ز م��ن زوار امل��ع��ر���ض
الذي �ألقى ال�ضوء على ح�س الإب��داع
واملهنية العالية ل��دى ط�لاب الكلية.
وب����دوره �أث��ن��ى د .م��ن�ير ع��ب��ا���س على
جهود الطالب الرائعة يف اللوحات
التي متيزت بالإتقان وعك�ست مهنية
الطالب ,و�شكر ب�شكل خا�ص عميد
كلية هند�سة ال��ع��م��ارة على جهوده
امللمو�سة ب�أعمال الطالب الفنية .كما

توجهت �إدارة اجلامعة ب�شكر اجلمعية
ع��ل��ى ور���ش��ات ال��ع��م��ل وامل��ح��ا���ض��رات
والندوات التي �أقامتها اجلمعية والتي
ح�ضرها طالب كلية هند�سة العمارة
بجامعة الر�شيد وا���س��ت��ف��ادوا منها,
و�أه��م��ه��ا :م��ه��ارات التوا�صل و�إدارة
الوقت وامل�سار املهني ،وطلبت �إدارة
اجلامعة من اجلمعية اال�ستمرار يف
ن�شر ثقافة امل��ه��ارات التي يحتاجها

الطالب للدخول �إىل �سوق العمل .فلم
يعد كافي ًا �أن يكون الطالب حائز ًا على
�شهادة جامعية ليح�صل على فر�صة
عمل منا�سبة؛ بل �أ�صبح هناك �ضرورة
ملهارات كتابة ال�سرية الذاتية وجتاوز
مقابلة العمل وحتديد امل�سار املهني
والتوا�صل والتفاو�ض و�إدارة الوقت
وغ�يره��ا م��ن امل���ه���ارات ال��ت��ي ت�شكل
مفاتيحَ للدخول �إىل �سوق العمل.

جمع ّية إدارة الموارد البشر ّية تشارك في معرض ال ّتوظيف
األول 2016
وفرص العمل  JOBexمن  29إلى  31تشرين ّ

�شاركت جمعية �إدارة امل��وارد الب�شرية يف معر�ض
فر�ص العمل  JOBexبتاريخ � 29إىل  31ت�شرين
الأول يف مدينة اجل�لاء الريا�ضية بالتعاون مع
م�سارات للمعار�ض .وقد �أدت اجلمعية الدور املتميز
كطرف يربط بني الباحثني عن عمل وال�شركات
املوظفة من خ�لال الأع�ضاء يف اجلمعية .و�شرح
ال��دك��ت��ور منري عبا�س – رئي�س اجلمعية – دور
اجلمعية يف امل��ع��ر���ض ق��ائ�لاً" :ق��ام��ت اجلمعية
24

با�ستالم ال�سري الذاتية م��ن الباحثني ع��ن عمل
وحولتها �إىل ن�سخ الكرتونية وجمعتها حتت رابط
الكرتوين زودت به ال�شركات الأع�ضاء يف اجلمعية
لالطالع على تلك ال�سري الذاتية ،وهو الدور الذي
تقوم به اجلمعية يف م�ساعدة ال�شباب ال�سوريني
الباحثني عن عمل يف الو�صول �إىل الفر�صة املنا�سبة
لهم .كما قام �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملتطوعون
يف اجلمعية بتقدمي الن�صح واال�ست�شارات لزائري

جناح اجلمعية يف املعر�ض ح��ول ال�سري الذاتية
ومقابلة العمل وامل�سار املهني وغريها من الن�صائح
الإر�شادية التي يحتاجها الباحث عن عمل" .يُذكر
�أن عدد ال�شركات التي �شاركت باملعر�ض زاد عن
خم�سني �شركة ,وعدد فر�ص العمل التي مت عر�ضها
يف امل��ع��ر���ض جت����اوزت  1500ف��ر���ص��ة ع��م��ل .وق��د
القى املعر�ض جناح ًا ملحوظاً ,ووع��دت اجلمعية
بامل�شاركة فيه يف الأعوام القادمة.
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ّ
منظمة  UNRWAفي ورشة عمل
 IHRMتشارك مع
"مشاريع ّ
األول 2016
الشباب" في  18تشرين ّ

نظّ مت جمعية �إدارة املوارد الب�شرية وم�شروع دعم
ال�شباب يف منظمة  UNRWAور�شة عمل بعنوان
"م�شاريع ال�شباب  "Youth Projectsيف � 18أكتوبر
 2016ومب�شاركة عدد كبري من متطوعي اجلمعية
وط�لاب من اجلامعات العامة واخلا�صة .افتتح
الور�شة د .منري عبا�س – رئي�س اجلمعية – بكلمة
�شكر ملنظمة  UNRWAب�شكل عام وملديرة برنامج
دع��م ال�شباب فيها ب�شكل خ��ا���ص؛ الهتمامهم
بتنظيم ور�شات عمل ع�صف ذهني ل�سماع �آراء
ال�شباب امل�ستفيدين من برامج م�شاريع ال�شباب

يف منظمة الأون���روا .واجلمعية تلعب دور ًا هام ًا
بالت�شبيك مع املنظمات املحلية والدولية املهتمة
بق�ضايا ال�شباب ال�سوري والتي تعمل على ت�أمني
فر�ص عمل وتدريب لهم .وي�أتي ه��ذا النوع من
ور�شات العمل تتويج ًا الهتمام اجلمعية بتحقيق
هدف الت�شبيك والربط بني خريجي اجلامعات
ال�سورية وطالبها و�سوق العمل من حيثُ فر�ص
العمل وفر�ص التدريب.
بدورها ال�سيدة "لينا عو�ض– " مديرة برنامج دعم
ال�شباب يف منظمة الأونروا – �شكرت جمعية �إدارة

املوارد الب�شرية الهتمامها وتنظيمها ور�شة العمل,
و�أثنت على ديناميكية العمل مع اجلمعية و�سرعة
اال���س��ت��ج��اب��ة .وق��د ا�ستمرت ور���ش��ة العمل لعدة
�ساعات تخللها ا�سرتاحة مت خاللها ع�صف ذهني
للم�شاريع التي يرغب ال�شباب بوجودها يف ال�سوق
ال�سورية .ووعدت مديرة الربنامج �أن ت�أخذ الأفكار
املقدمة كلها خالل الور�شة لتتم �صياغتها �ضمن
امل�شاريع املقرتحة للأعوام القادمة للح�صول على
منح دولية لدعمها وحتويلها مل�شاريع حقيقية – �إن
�أمكن – تخدم رغبات ال�شباب ال�سوري.
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في اجتماع ّ
وألول م ّرة في سورية
الطاولة المستديرة في  23آب ّ 2016
تطلق جمع ّية إدارة الموارد البشر ّية مشروعي «مسح ال ّرواتب واألجور
وال ّتعويضات» ومشروع «معايير إدارة الموارد البشر ّية»

�أق��ام��ت جمعيّة �إدارة امل���وارد الب�شريّة
اجتماع «الطّ اولة امل�ستديرة» بتاريخ � /23آب/
 2016يف فندق �أميّة يف دم�شق ،ملناق�شة م�شروعي:
«معايري �إدارة املوارد الب�شريّة» و»م�سح الرّواتب
والأجور والتّعوي�ضات» و�إطالقهما ،ح�ضره عد ٌد
ري مِ ن �أع�ضاء اجلمعيّة ومدراء املوارد الب�شريّة
كب ٌ
اخلا�صة والعامّة وامل�شرتكة
ّ
يف �شركات القطّ اعات
والأهليّة ،ومهتمّون من خمتلف القطّ اعات البنكيّة
وال�صناعيّة والغذائيّة والتّعليميّة وقطّ اعات
ّ
طلب
الألب�سة وغريها ،وكذلك ح�ضره عد ٌد مِ ن ّ
ري
اجلامعات واخلرّيجني واملتطوّعني ،وعد ٌد كب ٌ
من املهتمّني والإعالميّني.

IHRM
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ال�� ّدك��ت��ور «منري ع�� ّب��ا���س» ـ رئي�س جمل�س �إدارة
جمعيّة املوارد الب�شريّة ـ ا�سته ّل اللّقاء بال ّت�أكيد
على �أه ّميّة هذين امل�شروعني و�إطالقهما لأوّل
خا�ص يف ظ ّل الأزمة الّتي
مرّة يف �سورية وب�شكلٍ ٍّ
مي ّر بها بلدنا العزيز .ف�أهميّة م�شروع« :معايري
�إدارة امل���وارد الب�شريّة» تنبع مِ ��ن تنظيم مهنة
�إدارة امل���وارد الب�شريّة يف �سورية يف خمتلف
القطّ اعات ابتدا ًء مِ ن مراجعة معايري مهنة �إدارة
امل��وارد الب�شريّة الدّوليّة والكفاءات املطلوبة يف
املخت�صني يف هذه املهنة واملمار�سني لها و�صو ًال
ّ
�إىل ب��ن��اء من���وذج مل��ع��اي�ير مهنة �إدارة امل���وارد
الب�شريّة يف �سورية .وهذا امل�شروع ي�أتي كخطوة

بداية يف الهدف الطّ موح للجمعيّة لتحويلها �إىل
نقابة مهنيّة لإدارة املوارد الب�شريّة يف �سورية.
و�أ�ضاف د.عبّا�س�« :إنّ �أه ّميّة امل�شروع الثّاين:
«م�سح ال��رّوات��ب والأج���ور والتّعوي�ضات» ال تق ّل
�ش�أن ًا عن �أه ّميّة �سابقه .ف�ل�أوّل م��رّة يف �سورية
يت ُّم القيام مب�شروع لدرا�سة ال��رّوات��ب والأج��ور
وال�� ّت��ع��وي�����ض��ات ع��ل��ى م�ستوى ���ش��رك��ات ال��ق��طّ ��اع
اخلا�ص وم�ؤ�سّ �ساته ،وذلك مب�شاركة القطّ اعات
ّ
وال�صناعيّة
كلّها �سواء منها البنكيّة والغذائيّة ّ
والتّعليميّة وغريها .ويهدف امل�شروع �إىل درا�سة
روات��ب ك ّل مهنة ووظيفة و�أجورها وتعوي�ضاتها
يف خمتلف القطّ اعات و�صو ًال �إىل �صورة وا�ضحة
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حول راتب ك ّل وظيفة وتعوي�ضاتها على م�ستوى
ال�شّ ركات كافّتها ،وي�ساعد ال�شّ ركات يف معرفة
ترتيبها يف ال�سّ وق مِ ن ناحية الرّواتب والتّعوي�ضات
الّتي تدفعها ملوظّ فيها ،كما ي�شجّ ع ال�شّ ركات على
ال�صناعة
حت�سني رواتبها مقارن ًة مبناف�سيها يف ّ
نف�سها ،و�أي�ض ًا يعطي م�ؤ�شّ ر ًا للطّ ّلب الرّاغبني
معي حول م�ستقبل ذلك
يف درا�سة اخت�صا�ص ّ
االخت�صا�ص يف �سوق العمل املحلّيّ  ،كما يعطي
للباحث عن عمل نقط َة البداية ملعرفة تعوي�ضات
مهنته يف �سوق العمل ،ويجعله قادر ًا على التّفاو�ض
للح�صول على ما ي�ستحقّه عند التّقدّم �إىل وظيفة
يف �أيّ �شركة يرغب العمل فيها».

كما �أكّد د.عبّا�س على �أنّ امل�شاركِ ني يف امل�شروعَ ني
املخت�صني يف �إدارة امل��وارد الب�شريّة يف
ّ
هم مِ ن
خمتلف ال��ق��طّ ��اع��ات ،وا�ست�شاريّون قانونيّون،
وطلبة درا�سات عليا ،ومتطوّعون ،وي�شرف على
امل�شروعَ ني ب�شكل كامل جمل�س �إدارة اجلمعيّة
مم ّث ًال مبن�سّ ق عن ك ّل م�شروع ،علم ًا �أنّ اجلمعيّة
ق��ام��ت ب���إع��داد اخل��ط��وات الأ�سا�سيّة النطالق
امل�شروعني من حيثُ تطوير ا�ستبيان للرّواتب
والأج���ور والتّعوي�ضات جلمع البيانات املطلوبة
من ال�شّ ركات امل�شاركة ،ونظّ مت خطوات م�شروع
املعايري بنا ًء على درا�سة �أهمّ املعايري الدّوليّة ملهنة
�إدارة امل��وارد الب�شريّة والكفاءات املطلوبة مِ ن

ممار�سي املهنة ،على �أنْ يتمّ تعديلها وتطويرها
كافّة بنا ًء على ر�أي امل�شاركني يف ك ّل م�شروع.
وختم د.عبّا�س بالقول�« :إنّ اجلمعيّة اعتادت على
تقدمي م�شاريع رائدة ابتكاريّة �ضروريّة للمجتمع
ال��� ّ��س��وريّ  ،وه��ي تقوم على املنهجيّة الوا�ضحة,
ودرا�سة املعايري العامليّة وتعديلها مبا ينا�سب بيئة
العمل يف ال�سّ وق ال�سّ وريّة ،ونذكر من تلك امل�شاريع
الرّائدة« :معايري امل��درّب املعتمد» لأوّل مرّة يف
�سورية ،وا ّل��ذي قدّمته اجلمعيّة يف عام ،2015
�آملني �أنْ تتكلّل جهود اجلمعيّة بالنّجاح مِ ن خالل
ت�ضافر جهود امل�شاركني يف امل�شروعات الرّائدة
الّتي �أعلنّا انطالقها يف يومنا هذا وتعاونهم».

وجيهي
جمع ّية إدارة الموارد البشر ّية تشارك في الملتقى ال ّت
ّ
ّ
الثاني  -كومباس  COMPASSفي  14آب 2016
�إميان ًا ب�أهمية التوجيه الأكادميي واملهني يف م�ساعدة الطالب يف اختيار م�ستقبله الدرا�سي
والذي �سيحدد بدوره م�ستقبله املهني؛ �شاركت جمعية �إدارة املوارد الب�شرية يف امللتقى
التوجيهي الثاين «كومبا�س  »COMPASSمن � 14آب �إىل � 17آب  2016يف فندق �أمية يف
دم�شق .والذي ي�ساعد طالب ال�شهادة الثانوية يف اختيار م�سارهم الدرا�سي ب�شكل �أف�ضل
وذلك مب�شاركة �أكرث من  30م�ؤ�س�سة وجامعة ومركز توجيه �أكادميي ومهني عاملني يف
�سورية .وزار املعر�ض عدد كبري من الطالب والزوار واملهتمني .وقدمت اجلمعية بدورها
التوجيه املهني للطالب حول م�ستقبل االخت�صا�صات التي �سيختارونها يف �سوق العمل
بحكم اطالع اجلمعية املبا�شر على �سوق العمل ال�سورية والفر�ص الوظيفية املوجودة فيها.
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ّ
بالتعاون
الحياتية»
 IHRMتطلق برنامج «شهر المهارات
ّ
مع مركز عيادات العمل في جامعة دمشق:

�أطلقت جمعية �إدارة امل���وارد الب�شرية برنامج
«�شهر امل��ه��ارات احلياتية» بالتعاون م��ع مركز
عيادات العمل يف جامعة دم�شق من تاريخ � 2أيار
�إىل  2ح��زي��ران  2016وت�ضمن الربنامج ت�سع
ور�شات عمل �أدارها عدد من املدربني املعتمدين
يف جمعية �إدارة امل���وارد الب�شرية ,وع���دد من
املدربني وامل�ست�شارين ,ومدراء و�أ�ساتذة جامعات
و�أع�ضاء يف اجلمعية.
وق��د �شدّد د .منري عبا�س رئي�س اجلمعية على
�أهمية هذه املهارات لكل داخل �إىل �سوق العمل
�سواء �أك��ان خريج ًا جديد ًا �أم موظف ًا يرغب يف
تغيري وظيفته �أم ف��رد ًا يرغب يف تغيري م�ساره
املهني �أم حتى �شخ�ص ًا م��ازال يف عمله ويرغب
يف تطوير مهاراته .فمهارات احلياة يحتاجها
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كل فرد �سواء �أكان طالب ًا �أم خريج ًا �أم موظف ًا �أم
مدير ًا �أم م�س�ؤو ًال عن �أ�سرة �أم متطوعاً .وت�ضمّن
الربنامج موا�ضي َع هامة وحديثة ا�ستمرت بح�ضور
كبري طيلة الأ�سابيع الأربعة .وكانت الور�شات كما
يلي:
ور�شة عمل «�إدارة الوقت» �أدارها املدرب املعتمد
من اجلمعية «د .منري عبّا�س»  -رئي�س اجلمعية
.ور�شتا عمل «�إدارة ال�ضغط النف�سي» و «ا�ستخدام
ال��ذك��اء العاطفي يف العمل» �أدراه��م��ا امل��درب «
عمّار العمّوريّ »  -ع�ضو خمت�ص يف اجلمعية . -
ور�شة عمل «ال�صحة وال�سالمة املهنية» �أداره��ا
املدرب «حممد منت�صر الطحل».
ور�شة عمل «ن�صائح لبناء ال�شخ�صية املهنية

الفعالة» �أداره���ا امل���درب املعتمد م��ن اجلمعية
«�أحمد مع�سع�س».
ور�شة عمل «مفاهيم �إدارة النظم يف �إدارة املوارد
الب�شرية» �أدارها املدرب «حكم �أبو �شعري»  -ع�ضو
يف اجلمعية . -
ور�شة عمل «ن�صائح قانونية لعقد عمل �أف�ضل»
�أداره��ا املحامي «حممّد �إقبال �أن��ق»  -ع�ضو يف
اجلمعية . -
ور�شة عمل «�أمناط ال�شخ�صية وت�أثريها على �أداء
العمل» �أدارتها املدربة «نهى �شويحنة»  -ع�ضو
جمل�س �إدارة يف اجلمعية . -
و�أخري ًا ور�شة عمل «الثقة بالنف�س» �أدارها املدرب
املعتمد من اجلمعية «د .حممد �إيهاب اجلندي» -
ع�ضو يف اجلمعية . -

انضم اىل وايلد ديسكفري

بعــد منــو وتطــور شــبكة مكاتــب الســفر لــدى رشكــة وايلــد ديســكفري يف لبنــان وســورية وديب ،فــإن
برنامــج خدمــات الســفر و الســياحة الخاصــة املقدمــة للــركات يســاعدك يف إدارة وتنظيــم متطلباتــك
يف الســفر مبــا يالئــم احتياجاتــك الخاصــة بالنســبة للميزانيــة ومرونــة التعامــل ونوعيــة الخدمــة.
تتقــدم رشكــة وايلــد ديســكفري مبنــح حســم خــاص اىل أعضــاء جمعيــة إدارة املــوارد البرشيــة عــى كافــة
الخدمــات التــي تقدمهــا يف مجــال الســياحة و الســفر.

الخدمات املقدمة:

•تذاكر طريان عىل جميع رشكات الطريان
•حجوزات فندقية  /آجار شقق
•خدمات آجار سيارات محلية ودولية
•خدمات نقل من وإىل املطار محيل ودويل
•خدمات للمجموعات السياحية و املؤمترات
•رحالت سياحية كاملة لجميع انحاء العامل
•استئجار طائرات خاصة للمجموعات السياحية
•تأمني صحي للسفر
• رحالت شهر العسل
•جوالت ترفيهية
•تنظيم الربامج الخاصة للركات:
•التحضري للمناسبات الخاصة من ندوات
مؤمترات  -اجتامعات عمل
•فريق عمل خاص من وايلد ديسكفري
لالهتامم بخدمات الركات
•مكافأة الزبائن الدامئني

ملاذا اختيار وايلد ديسكفري؟

•فريق يتمتع بالخربة الطويلة
•ساعات عمل متواصلة
•جميع الفروع موثقة من IATA
•خدمة  24لحاالت الطوارئ
•عروض مغرية ومشجعة يف وايلد ديسكفري
•توصيل مجاين لجميع أوراق السفر
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اعين ّ
ّ
والص ّح ّي
الط ّب ّي
تخصص ّية تطلقها  IHRMفي
ورشات عمل
القط َ
ّ
ّ
قامت املدرّبة «�سماح �شورى» – ع�ضو جمل�س �إدارة يف اجلمعية – بتقدمي ور�شتي عمل
تطوعيتني يف مركز عيادات العمل يف جامعة دم�شق يف �شهر �آذار  . 2016كانت الأوىل
بعنوان« :ال�سلوك و�أمن��اط ال�شخ�صية وت�أثريها على �أداء العاملني» بتاريخ � 8آذار،
وال�صحّ يّ « بتاريخ � 29آذار،
والور�شة الثانية بعنوان« :مهارات البيع يف القطّ اعَ ني الطّ بّيّ ّ
ور�شات العمل املهتمون من الطالب واخلريجني والعاملني يف القطاعات الدوائيّة
ِ
وح�ضر
وال�صحّ يّة .وكان مو�ضوع الور�شات جديد ًا وم�صمم ًا ب�شكل خا�ص لفئة املهتمني
والطّ ّبيّة ّ
بقطاعَ ي ال�صحة والدواء.

جمع ّية إدارة الموارد البشر ّية للعام ّ
الثاني على ال ّتوالي تطلق "سلسلة
مهارات سوق العمل  -الجزء ّ
الثاني" بال ّتعاون مع ك ّل ّية إدارة األعمال في
الخاصة من تاريخ  16آذار إلى  13نيسان لعام :2016
السور ّية
ّ
الجامعة ّ

ب�سبب النجاح والإق��ب��ال اللّذَ ين القاهما برنامج
"�سل�سلة مهارات �سوق العمل" بجز�أيه الأول والثاين
لعام  ،2015والنجاح الذي القاه بجزئه الأول للعام
احلايل� ،أطلقت اجلمعية برنامج "�سل�سلة مهارات
�سوق العمل" اجلزء الثاين بالتعاون مع كلية �إدارة
الأعمال يف اجلامعة ال�سورية اخلا�صة وذل��ك يف
مقرها امل�ؤقت يف مدر�سة الالييك؛ حيث مت دعوة
طالب كليات اجلامعات العامة واخلا�صة كافتهم،
وط�لاب املعاهد واملراكز التدريبية حل�ضور تلك
الور�شات يف م�سرح الالييك؛ ليكون منارة للعلم
واملعرفة ,وو�سيل ًة جلمعية �إدارة امل��وارد الب�شرية
يف حتقيق �أهدافها لن�شر املمار�سات ال�صحيحة
يف �إدارة امل��وارد الب�شرية والتوا�صل مع الطالب
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واخلريجني والباحثني عن عمل لت�أهيلهم مبهارات
�سوق العمل ،وقد ت�ضمنت ال�سل�سلة خم�س ور�شات
عمل قام بتقدميها مدربون خمت�صون معتمدون
من اجلمعية ومدربون �آخرون ذوو كفاءات عالية.
وقام الأ�ستاذ الدكتور عبد الرزاق ال�شيخ عي�سى ـ
رئي�س اجلامعة ال�سورية اخلا�صة ـ بافتتاح ال�سل�سلة
يف ور�شة العمل الأوىل ،و�أثنى على عمل اجلمعية
التطوعي ودوره���ا الرئي�سي يف ت��زوي��د الطالب
واخل��ري��ج�ين مب��ه��ارات ه��ام��ة ج���د ًا ل��ل��دخ��ول �إىل
�سوق العمل ،و�أكد على ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني
اجلامعة ال�سورية اخلا�صة وجمعية �إدارة املوارد
الب�شرية؛ حيث يعد مدربو اجلمعية ـ من خالل
املهارات التي ي��زودون الطالب بها ـ نقطة دخول

له�ؤالء الطالب �إىل �سوق العمل ،ويف نف�س الوقت
تقوم ال�شركات الأع�ضاء يف اجلمعية ممثلة مبدراء
املوارد الب�شرية با�ستقطاب ه�ؤالء الطلبة للتدريب
�أو العمل لديها م��ن خ�لال ال��ل��ق��اء املبا�شر بني
املدربني الأع�ضاء والطلبة واخلريجني يف ور�شات
العمل.
و�أ�ضاف الدكتور عي�سى�" :إنّ هذا الربنامج من
�أه��م ب��رام��ج رب��ط امل�ؤ�س�سات الأك��ادمي��ي��ة ب�سوق
العمل ،وه��ذه ال����دورات مبثابة معار�ض لفر�ص
العمل يح�صل فيها الطالب على مهارات تقدمي
ال�سرية الذاتية ومقابلة العمل ومهارات التوا�صل
الالزمة لتقدمي نف�سه و�إقناع ال�شركات ب�أنه املر�شح
املنا�سب للوظيفة �أو فر�صة التدريب املتاحة.
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مؤسستك لل ّنجاح؟ في مركز اإلرشاد
برنامج كيف تقود
ّ
الوظيفي في وزارة العمل من  13وحتى  17آذار 2016
ّ

جمعية �إدارة امل���وارد الب�شرية ت��ق��دّم برنامج
"كيف تقود م�ؤ�س�ستك للنجاح؟" بالتعاون مع
مركز الإر�شاد الوظيفي يف وزارة العمل بتاريخ
� 13آذار  2016ومل��دة خم�سة �أي��ام متتالية حتى
� 17آذار  .2016وق��د مت تنفيذ الربنامج بناء
على النجاح الذي القاه برنامج "خطوتك الأوىل
للدخول �إىل �سوق العمل" يف � 21شباط .2016
وق��د ح�ضر ال�برن��ام��ج ع��دد كبري م��ن موظفي
وزارة العمل وم��درائ��ه��ا .ويعد ه��ذا ال��ن��وع من
التدريب خم�ص�ص ًا لفئات معينة من العاملني
يف منظماتهم ووزارات���ه���م و�ضمن امل�س�ؤولية
املجتمعية وال��ت��دري��ب التطوعي ال��ذي تقوم به
اجلمعية منذ ت�أ�سي�سها ,وت�ضمّن الربنامج خم�س
ور�شات عمل ملدة خم�سة �أيام متتالية كما يلي:
 ور�شة عمل بعنوان "كيف تكتب وتقر�أ ال�سريةال��ذات��ي��ة ور���س��ال��ة امل��ق��دم��ة باللغتني العربية
والإنكليزية؟" �أداره��ا د .منري عبا�س – رئي�س
جمل�س الإدارة – .
 ور�شة عمل بعنوان "مقابلة العمل" �أدارت��ه��االآن�سة علياء الدقر – ع�ضو يف اجلمعية – .
 -ور�شة عمل بعنوان "تخطيط امل�سار املهني"

�أدارت��ه��ا ال�سيدة �سماح �شورى – ع�ضو جمل�س
�إدارة يف اجلمعية – .
 ور�شة عمل بعنوان "مهارات التوا�صل" �أدارهااملدرب �إيهاب اجلندي – ع�ضو يف اجلمعية – .
 ور�شة عمل بعنوان "�أخالقيات العمل" �أدارهاال�سيد خليل ر�سالن – ع�ضو يف اجلمعية – .
وقد مت يف نهاية برنامج الدورة التدريبية توزيع
�شهادات ح�ضور ملن ح�ضر ور�شات العمل اخلم�س
موقعة من اجلمعية ووزارة العمل وبح�ضور معاون
وزي���رة العمل ال�سيد راك���ان �إب��راه��ي��م ,ورئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية د .منري عبا�س.
و�شكر "الدكتور منري عبا�س" ـ رئي�س جمل�س
الإدارة ـ بدوره رئي�س اجلامعة ال�سورية اخلا�صة
على ترحيبه بن�شاطات اجلمعية وت�شجيعه لها
وتقدمي م�سرح الالييك كمركز ومنارة لور�شات
عمل يحتاجها الطلبة واخلريجون وداخلو �سوق
العمل كلهم ،و�إن الأهم من ذلك الدعوة العامة
لكل مَ ن يرغب يف ح�ضور تلك الور�شات.
وقد ت�ضمنت ال�سل�سلة املوا�ضيع التالية:
 ور�شة عمل "�إدارة الوقت" �أدارها املدرب "د.منري عبا�س– " رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية – .

 ور�شة عمل "�إدارة ال�ضغط النف�سي" �أدارتهااملدربة "هبة الأطر�ش" من منظمة . UNRWA
 ور�شة عمل "خدمة الزبائن" �أداره��ا املدرب"حممد النحا�س – " ع�ضو جمل�س �إدارة يف
اجلمعية – .
 ور�شة عمل "امل�س�ؤولية االجتماعية" �أدارتهااملدربة "نهى �شويحنة– " ع�ضو جمل�س �إدارة يف
اجلمعية – .
 ور�شة عمل "الإدارة يف الأزمات" �أدارها املدرب"خليل ر�سالن".
وب��ت��اري��خ  26ني�سان  2016مت ت��وزي��ع �شهادات
ح�ضور لكل الذين ح�ضروا ور�شات عمل ال�سل�سلة
الثانية من املهارات ،وقد زاد عددهم عن ()50
�شهادة يف حفل مت برعاية اجلامعة ال�سورية
اخلا�صة وبح�ضور ال�سيد رئي�س اجلامعة ال�سورية
اخلا�صة ومعاونيه وعميد كلية �إدارة الأعمال
ورئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية .وقد وعد د.عبا�س
�أن يتم اال�ستمرار يف تقدمي �سل�سلة مهارات �سوق
العمل ب�شقيها بالتعاون مع اجلامعة ال�سورية
اخل��ا���ص��ة وت��ق��دمي م��وا���ض��ي��ع ج��دي��دة وم��ف��ي��دة
للجميع.
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نوي
الس
متطوعي
 5آذار  2016اجتماع
ّ
ّ
الجمعية ّ
ّ
يف اخلام�س من �آذار  2016عقدت اجلمعية
اجتماعها ال�سنوي للمتطوعني يف اجلمعية
وجمل�س �إدارة اجلمعية ,مت خالله مناق�شة
خطة العمل ال�سنوية ,والوقوف على �أ�سئلة
املتطوعني والرد عليها من قبل �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ,واال�ستماع �إىل مقرتحات املتطوعني
مبا يخ�ص حت�سني عمل اجلمعية وتطويرها.

للدخول إلى سوق
 IHRMتطلق برنامج «خطوتك األولى ّ
العمل» مع وزارة العمل في 21شباط 2016

�سعي ًا من اجلمعية يف ن�شر ممار�سات �إدارة املوارد
الب�شرية ال�صحيحة يف منظمات القطاع العام
يف �سورية� ،أطلقت جمعية �إدارة امل��وارد الب�شرية
برنامج «خطوتك الأوىل للدخول �إىل �سوق العمل»
بالتعاون مع مديرية القوى العاملة ومركز الإر�شاد
املهني يف وزارة العمل ,وذلك بح�ضور معاون وزيرة
العمل ال�سيد راكان �إبراهيم ,وعدد من املدراء يف
الوزارة.
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وقد �أبدى ال�سيد «راكان �إبراهيم» ـ معاون وزيرة
العمل ـ �سعادتَه بالتعاون مع جمعية �إدارة املوارد
الب�شرية واال�ستفادة من ور�شات العمل واملحا�ضرات
التي تقدمها للمنظمات العاملة يف �سورية كلها على
وع�بر عن رغبته
اختالف العمل ال��ذي تقوم ب��هّ ،
الكبرية يف ا�ستمرار التعاون بني الوزارة واجلمعية
لن�شر ثقافة �إدارة امل���وارد الب�شرية ال�صحيحة
ومهارات �سوق العمل وامل��ه��ارات احلياتية؛ ملا يف

ذلك من �أهمية كبرية يف تطوير الكوادر التي تعمل
ع�بر عن �إميانه الكبري ب�أهمية
يف ال���وزارة ،كما ّ
التدريب املتوا�صل وحاجة ال��وزارة الكبرية لهذه
املهارات التي تقدمها اجلمعية ،و�أبدى ا�ستعداده
ال�ست�ضافة ور�شات العمل واملحا�ضرات كلها يف
قاعة تدريب الإدارة املركزية يف ال��وزارة ليت�سنى
للكادر العامل كله احل�ضور دون �أن يعطّ ل عمله
اليومي.
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 IHRMتحتفل بعيدها السنوي التاسع برعاية شركة
الغذائية “كتاكيت”في  3شباط 2016
الصناعات
تنمية ّ
ّ

قامت �شركة تنمية ال�صناعات الغذائية "كتاكيت"
ب��رع��اي��ة حفل العيد ال�سنوي التا�سع لت�أ�سي�س
اجلمعية يف � 3شباط  2016يف فندق �أمية يف دم�شق
بح�ضور ال�سيدة رمي��ة ق���ادري ـ��ـ وزي���رة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل ـ  ,وال�سيد معاون وزير ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل ,ومعاونة وزير التنمية الإدارية,
وع��دد من امل���دراء العامني للمنظمات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات والبنوك العامة واخلا�صة,
ور�ؤ�ساء وعمداء ودكاترة من اجلامعات اخلا�صة
والعامة ,وعدد كبري من ر�ؤ�ساء اجلمعيات الأهلية
الفعالة ,وم��دراء مراكز تدريبية ,وعدد كبري من
�أع�ضاء اجلمعية واملهتمني وال�صحافة والإعالم.
افتتح احلفل الدكتور منري عبا�س رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية بكلمة ترحيب بال�سيدة وزي��رة
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ,وال�سادة ال�ضيوف
الأك���ارم ,ومت عر�ض فيلم يلخ�ص ب�شكل م�صور
وموثق ن�شاطات اجلمعية خ�لال ع��ام  2016ملدة
ألقت ال�سيدة الوزيرة كلم ًة
ع�شر دقائق ,ومن ثم � ِ
�شكرت فيها اجلمعية على ن�شاطها وا�ستمرارها يف
عملها يف بناء املجتمع ال�سوري وتطويره من خالل
ن�شاطاتها امل�ستمرة من ور���ش��ات عمل وتدريب,
ومعار�ض فر�ص عمل ,ون��دوات ثقافية ,وت�شبيك
مع املنظمات بكافة �أ�شكالها يف القطاعني العام
واخل��ا���ص ,وتوجهت بال�شكر �إىل جمل�س �إدارة
اجلمعية وال�شركة ال��راع��ي��ة وال�����س��ادة الأع�ضاء
واحل�ضور الأكارم.
وتقدم الدكتور منريعبا�س بكلمته قائالً :تفتخر
اجلمعية اليوم ب�إجنازاتها خالل عام /2015/

وا�ستمرارها بتقدمي خدماتها وحتقيق ر�سالتها
طيلة ف�ترة الأزم���ة التي مت��ر بها �سوريا وب�شكل
يفوق كل الأعوام املا�ضية ،حيث زاد عدد ور�شات
العمل املقدمة على  /100/ور�شة عمل ،وبلغ عدد
امل�ستفيدين ما يزيد على  /3100/م�ستفيداً ،وبلغ
ع��دد املعار�ض التي �شاركت فيها ثالثة معار�ض
حتقق من خاللها اللقاء بني طالبي العمل على
اختالف فئاتهم مع ال�شركات التي لديها �شواغر،
بالإ�ضافة لرعايتها مل�ؤمتر رياديات الأعمال الأول
يف �سورية ,وا�شرتاكها لأول مرة مبخيم الأعمال
ليقام للمرة الثانية يف ���س��وري��ة ،وي�ضع طالب
اجلامعات يف مواجهة مبا�شرة مع م�شكلة يف عامل
الأع��م��ال ،ليقوموا بحلها ب�شكل �إب��داع��ي ،وتتبنى
ال�شركة ذلك احلل ليتم و�صل الفجوة بني ما يتعلمه
الطالب يف اجلامعة والعمل الواقعي.
وم��ازال��ت اجلمعية م�ستمرة برفع �شعارها لعام
 /2016/وهو "�إع��ادة �إعمار العن�صر الب�شري؛"
حيث ت�ؤمن اجلمعية ب�أن عملية �إعادة الإعمار تبد�أ
ب�إعمار العن�صر الب�شري ،و�أن اال�ستثمار ال�صحيح
هو اال�ستثمار يف ر�أ���س امل��ال الب�شري .وو�ضعت
خطة عمل طموحة لتحقيق ذلك من خالل ت�شجيع
التدريب والعمل التطوعيني ،وحتقيق التوا�صل
للباحثني ع��ن العمل م��ع ال�شركات و املنظمات
الطالبة لهم ،كما قامت بتفعيل مواقع التوا�صل
االجتماعي اخلا�صة بها كلها لت�أمني الو�صول �إىل
�أكرب عدد من امل�ستفيدين من خدماتها.
بدوره �أبدى "د .منري عبا�س" ـ رئي�س جمل�س �إدارة

اجلمعية ـ ا�ستعداد اجلمعية ومدربيها للتعاون مع
وزارة العمل لتكون من �أوائل ال��وزارات يف �سورية
التي ت�ستفيد من برامج اجلمعية املقدمة للمجتمع
ال�سوري بكافة �أطيافه ويعد هذا النوع من التدريب
خم�ص�ص ًا لفئات معينة من العاملني يف منظماتهم
ووزاراتهم و�ضمن امل�س�ؤولية املجتمعية والتدريب
التطوعي الذي تقوم به اجلمعية منذ ت�أ�سي�سها يف
عام  2007وحتى الآن .وا�ستمرت ور�شات الربنامج
مل��دة خم�سة �أي��ام متتالية من � 21إىل � 25شباط
وت�ضمن ور�شات العمل التالية:
 ور�شة عمل بعنوان "كيف تكتب وتقر�أ ال�سريةال��ذات��ي��ة ور���س��ال��ة امل��ق��دم��ة ب��ال��ل��غ��ت�ين ال��ع��رب��ي��ة
والإنكليزية؟" �أداره���ا د .منري عبا�س – رئي�س
جمل�س الإدارة – .
 ور�شة عمل بعنوان "مقابلة العمل" �أدارتها الآن�سةعلياء الدقر – ع�ضو يف اجلمعية – .
 ور���ش��ة عمل بعنوان "تخطيط امل�سار املهني"�أدارتها ال�سيدة �سماح �شورى –ع�ضو جمل�س �إدارة
يف اجلمعية –.
 ور�شة عمل بعنوان "مهارات العر�ض" �أداره��ااملدرب �إيهاب اجلندي – ع�ضو يف اجلمعية – .
 ور�شة عمل بعنوان "�أخالقيات العمل" �أداره��اال�سيد خليل ر�سالن – ع�ضو يف اجلمعية – .
ويف نهاية برنامج ال���دورة التدريبية ّمت توزيع
�شهادات ح�ضور ملن ح�ضر ور�شات العمل اخلم�س
موقعة من اجلمعية ووزارة العمل ,وبح�ضور معاون
وزيرة العمل ال�سيد راكان �إبراهيم ,ورئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية د .منري عبا�س.
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المرأة وقانون العمل
Women’s work in the light of Labour Law
املحامي :حممد اقبال عزالدين �أنق
مدرب يف قانون العمل والأعمال وحما�ضر جامعي
تهدف هذه املقالة �إىل بيان الأحكام القانونية
الناظمة لعمل امل��ر�أة وفق قانون العمل ال�سوري
ال��ن��اف��ذ رق���م  /17 /ل��ع��ام  2010وامل��ط��بّ��ق يف
القطاعات اخل��ا���ص��ة ،والتعاونية ،وامل�شرتكة،
وذلك من خالل النقاط الآتية :

�أو ً
ال -مبد�أ عدم التّمييز:

���س��اوى د�ستور اجلمهور العربية ال�سورية بني
امل��واط��ن�ين جميعهم يف احل��ق��وق وال��واج��ب��ات،
ب�صرف النظر عن النوع االجتماعي (اجلن�س)،
كما �أك�� ّد على �أن ال��دول��ة تكفل للمر�أة الفر�ص
جميعها التي تتيح لها امل�ساهمة الفعالة والكاملة
يف احل��ي��اة ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية
واالقت�صادية .وه��ذا ما �سار عليه قانون العمل
ال�����س��وري النافذ رق��م / 17/ل��ع��ام  2010ال��ذي
ا�ستخدم تعبري "العامل" على حدٍ �سواء دون متييز
بني الرجل واملر�أة.
ن�صت امل���ادة  /2 /من
ع�ل�او ًة على ذل��ك ،فقد ّ
قانون العمل على وج��وب االمتناع عن خمالفة
م��ب��د�أ " تكاف�ؤ الفر�ص وامل�����س��اواة يف املعاملة "
�أو جت��اوزه � ،أي�� ًا ك��ان ال�سبب ،وال�سيما التمييز
ب�ين العمال م��ن حيثُ ال��ع��رق �أو ال��ل��ون �أوال��ن��وع
االجتماعي (اجل��ن�����س) �أو احل��ال��ة ال��زوج��ي��ة �أو
العقيدة �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو االنتماء النقابي �أو
اجلن�سية �أو الأ�صل االجتماعي �أو الزّيّ �أو �أ�سلوب
اللبا�س مبا ال يتعار�ض مع احلرية ال�شخ�صية,
وذل��ك يف كل ما يتعلق باال�ستخدام �أو بتنظيم
العمل �أو بالت�أهيل والتدريب املهني �أو بالأجر �أو
بالرتفّع �أو باال�ستفادة من االمتيازات االجتماعية
�أو بالإجراءات والتدابري الت�أديبية �أو بالت�سريح
من العمل.
وهذا ما عزّزته املادة / 119 /من قانون العمل؛
ن�صت على �أن ت�سري على الن�ساء العامالت
حيث ّ
الن�صو�ص الناظمة لت�شغيل العمال جميعها متى
متاثلت �أو�ضاع عملهم.
وجت��در الإ���ش��ارة �إىل �أنّ امل���ادة  /67/م��ن هذا
القانون ن�صت على عدم جواز ت�سريح �أي عامل
ل�سبب يتعلق بالعرق �أو اللون �أوالنوع االجتماعي
(اجلن�س)� ،أو احلالة االجتماعية ,بالإ�ضافة �إىل
عدة �أ�سباب �أُخرى.

ثاني ًا -قاعدة الأجر املت�ساوي للعمل املت�ساوي:
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ن�ص على �أنّ لكل عامل �أجر ًا عاد ًال ح�سب
عندما ّ
نوعية العمل و م���ردوده ,على � ّأل يقل عن احلد
الأدن���ى ل�ل�أج��ور ال��ذي ي�ضمن متطلبات احلياة
وتغيَها.
املعي�شية ُّ
كما ج��اء ق��ان��ون العمل ال�سوري بكل و���ض��وح يف
ال��ن�����ص ع��ل��ى وج���وب �أن ي��ل��ت��زم ���ص��اح��ب العمل
بتطبيق مبد�أ الأج��ر املت�ساوي عنِ الأعمال ذات
القيمة املت�ساوية على العاملني لديه جميعهم ،دون
متييز قائم على العرق �أو اللون �أو اجلن�س (النوع
االجتماعي) �أو احلالة الزوجية �أو العقيدة �أو
الر�أي ال�سيا�سي �أو االنتماء النقابي �أو اجلن�سية �أو
الأ�صل االجتماعي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ املق�صود بالأعمال ذات
القيمة املت�ساوية" :ه��ي الأع��م��ال ال��ت��ي تتطلب
من العاملِني ق��در ًا موازي ًا من امل�ؤهالت العلمية
واملعارف املهنية ,تثبتها وثيقة �أو �شهادة خربة يف
العمل".

ثالث ًا -حماية قانون العمل للأمومة:
منح قانون العمل (املادّة  120منه) املر�أة العاملة
التي �أم�ضت �ستة �أ�شهر مت�صلة ل��دى �صاحب
العمل� ،إجازة �أمومة بكامل الأجر ،مدتها ١٢٠:
يومً ا عنِ الوالدة الأوىل ،يف حني تنزل �إىل  ٩٠يومً ا
عنِ الوالدة الثانية ،لت�صبح  75يومً ا عن الوالدة
الثالثة فقط.
ويجوز للعاملة �أن تطلب منحها �إج���ازة �أمومة
خالل ال�شهرين الأخريين من احلمل ,كما يجوز
منح مَ ��ن ت��رغ��ب مِ ���نَ ال��ع��ام�لات �إج����ازة �أم��وم��ة
�إ�ضافية مدتها �شهر واحد بدون �أجر.
ومم���ا يُ��ع�� ّد ح��م��اي��ة ل��ل��م��ر�أة ال��ع��ام��ل��ة م��ا ن�صت
عليه امل��ادة  / 122 /التي حظرت على �صاحب
العمل ف�صل العاملة �أو �إن��ه��اء خدمتها �أث��ن��اء
�إج��ازة الأم��وم��ة .كما ن�ص قانون العمل على �أن
يكون للعاملة ـ التي تر�ضع طفلها خالل الأربعة
والع�شرين �شهرًا التالية لتاريخ الو�ضع ف�ض ًال عن
مدة الراحة املقررة ـ احل ُّق يف فرتتني �إ�ضافيتني
للر�ضاعة ال تقل كل منهما عن ن�صف �ساعة يف
اليوم ،وللعاملة احل��ق يف �ضم هاتني الفرتتني،
وت�سَ ب الفرتتان الإ�ضافيتان من �ساعات العمل,
ُ
وال يرتتب عليهما �أي تخفي�ض يف الأجر.
كما �أ�ضافت امل��ادة � / 124 /أن��ه يجوز للمر�أة
العاملة يف املن�ش�أة التي ت�ستخدم �أكرث من خم�سة
ع�شر عام ًال طلب احل�صول على �إجازة دون �أجر
ملدة ال تتجاوز عام ًا واحد ًا وذلك لرعاية طفلها،

م��ع احتفاظها بحقها بالرجوع �إىل عملها بعد
انتهاء هذه الإجازة ،وتفقد هذا احلق �إذا عملت
ل��دى �صاحب عمل �آخ���ر خ�لال ه��ذه امل���دة ،وال
ت�ستحق هذه الإجازة لأكرث من ثالث مرات طوال
مدة خدمتها.
هذا ويجب على �صاحب العمل يف حال ت�شغيله
خم�س عامالت �أو �أكرث� ،أن يعلن ب�شكل ظاهر يف
مكان العمل �أو جتمع العامالت ن�سخة من نظام
ت�شغيل الن�ساء.
كما يجب على �صاحب العمل ال���ذي ي�ستخدم
مئة عاملة ف�أكرث يف مكان واح��د �أن يوفّر دار ًا
للح�ضانة �أو يعهد �إىل دار للح�ضانة برعاية �أطفال
العامالت ,على � ّأل يقل عدد ه�ؤالء الأطفال عن
خم�سة وع�شرين طفالً ,وال تزيد �أعمارهم عن
خم�سة �أع����وام .ويف ح��ال ع��دم ت��واف��ر ال�شروط
ال���واردة يف امل��ادة ال�سابقة ،على �صاحب العمل
ال���ذي ي�ستخدم م��ا ال يقل ع��ن ع�شرين عاملة
م��ت��زوج��ة تهيئة م��ك��ان منا�سب ي��ك��ون يف عهدة
مربية م�ؤهلة لرعاية �أطفال العامالت الذين تقل
�أعمارهم عن خم�سة �أعوام فيما �إذا كان عددهم
ال يقل عن ع�شرة �أطفال.
رابع ًا ـ مراعاة طبيعة املر�أة اجل�سدية وال�صحية:
ن�صت امل��ادة  / 120 /من قانون العمل على �أن
يحدّد وزي ُر العملِ الأعمالَ واحلاالتِ واملنا�سباتِ
التي يجوز فيها ت�شغيل الن�ساء يف ف�ترة العمل
الليلي ،وكذلك الأعمال ال�ضارة بالن�ساء �صحي ًا �أو
�أخالقياً ,وغريها من الأعمال التي ال يجوز ت�شغيل
الن�ساء فيها.
ب�ي�ن ال��ق��رار رق���م  / 16/ل��ع��ام � 2010أن
ف��ق��د ّ
املق�صود بفرتة العمل الليلي" :هي الفرتة الواقعة
ما بني ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء وال�ساعة ال�سابعة
وب�ي�ن �أنّ مِ ��ن ب�ين الأع��م��ال امل�سموح
�صباح ًا"ّ ،
بها خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة م��ا يتعلق بامل�ست�شفيات
وال��ع��ي��ادات وو���س��ائ��ل الإع��ل�ام ،يف ح�ين ال يجوز
ت�شغيل الن�ساء يف ال�صناعات والأعمال املتعلقة
ب�صناعة الأ�سمدة واملبيدات احل�شرية وغريها
من الأعمال اخلطرة.

النّتيجة:

�ساوى قانون العمل بني الذكور والإن��اث دون �أي
متييز يف الأحكام بالن�سبة �إىل اجلن�سني يف قواعد
قانون العمل ،كما جند �أنّ القواعدَ القانونية
املنظّ مة لت�شغيل الن�ساء ،بع�ضها ورد ب�صفة حقوق
لهن ,وبع�ضها الآخ��ر ورد ب�صفة التزامات على
�صاحب العمل ّاتاه الن�ساء العامالت.
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حياتك قرارك
علياء الدّقر
م�س�ؤولة فريق عمل ،مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
Team Associate - UNOCHA

ي�س�أل الكثريون :هل نحن مَن ن�صنع واقعنا وم�ستقبلنا �أم
�إنه �أمر واقع ،وعلينا الر�ضوخ له كما هو؟ وي�س�أل �آخرون:
هل نحن م�س�ؤولون عمّا و�صلنا �إليه� ،أم �إن احلياة هي
التي �أو�صلتنا �إىل هذا الواقع؟ ،يف حني يذهب البع�ض
لأبعد من ذلك ،يبد�ؤون ب�سبّ و�شتم الأو�ضاع املحيطة
واحلكومات الأجنبية والغرب و و  ,............ويعتقدون
�أن الناجحني قد �أتت الفر�ص حتت �أقدامهم كاملال �أو
املن�صب �أو حتى ما ي�سمى يف اللغة الدارجة (الوا�سطة).
وط��ب��ع�� ًا نحن ال ن�ستطيع �إن��ك��ار ه���ذا ،فهو م��وج��ود يف
املجتمعات كلها وعلى مر الأزم��ان ،ولكن ما نريده هو
�أن نعلم �أن الناجحني معظمهم الذين و�صلوا �إىل ما هم
عليه اليوم بد�ؤوا م�سرية جناحهم من ال�صفر ,والبع�ض
�صنعها من ال �شيء ,والبع�ض الآخر ر�أى جناحه قبل �أن
يراه على �أر�ض الواقع.
ر�أي��ت الكثريين بعد ن�شوب الأو���ض��اع الراهنة يف بلدنا
احلبيب يف قلق وتذبذب ،البع�ض قرّر اللجوء �إىل دول
�أخرى ,وبع�ضهم قرر العمل �أي ُا كانت نوعية هذا العمل،
والبع�ض الآخ��ر �أ�صابه الي�أ�س ومل يعد ميلك الأم��ل �أو
الثقة حتى يف �أقرب النا�س �إليه .ولكن ،كان ذلك الرجل
خمتلف ًا متاماً ،من الوا�ضح �أنه امتلك قرار ًا ب�صنع حياته
ومل يتنازل عنه� ،أراد �أن ي�صنع حياته و�أن يبني م�ستقبله،
مل يلتفت �إىل الأحداث ،مل يقم بال�شتم �أو ال�سب نتيجة
الواقع الذي �أحاط بنا فج�أة وعلى غري ا�ستعداد منّا ،كان
ينظر �إىل م�ستقبل م�شرق بعيد ًا عن كل ه�ؤالء ال�سلبيني
الذين مل يكونوا �إال م�صدر طاقة �سلبية و�إحباط وك�سل،
ر�أيته ي�شع �أم ًال وطاقة ،مل يلتفت يوماً؛ بل �سار بخطً ا
ثابتة نحو هدفه ال��ذي ال يعلمه �أح��د ���س��واه .حت��ت كل
ه��ذه الظروف التي نعي�شها� ،أكمل طريقه بج ٍّد يعمل
من ال�صباح �إىل امل�ساء هو ومَ��ن معه يف ذلك الدكان
املتوا�ضع ،دكان ل�صنع الع�صائر املثلجة ،حتى ذاع �صيته
�أكرث و�أكرث� ،أ�صبح النا�س يتوافدون �إليه بزيادة ملحوظة
يوم ًا بعد يوم ،بعد ذلك بد�أ بتلقي االت�صاالت من �أنا�س
يقطنون يف �أماكن بعيدة رغب ًة منهم باحل�صول على
منتجاته املميزة ،ومل يرتدد حلظة يف �أن يقوم بخدمة
التو�صيل املجاين �إىل البيوت حتى يف الأماكن البعيدة،
ازداد الطلب عليه يوم ُا بعد يوم .وبعدها بفرتة لي�ست
بالق�صرية قر�أت �إعالن افتتاح الفرع الثاين لهذا املحل
يف �أحد �أحياء دم�شق الراقية ،فرحت كثرياً ،ولكن مل
ي�صبني الذهول �أبداً ،كنت �أعلم مذ ر�أيت �إ�صراره �أنه
�سي�صل �إىل �أكرث من هذا� ،أعلم يقين ًا �أن �إرادته ب�صنع
حياته لن يقف يف وجهها �أي عائق ،رجل يذلل ال�صعاب
للو�صول �إىل ما يريد.
عندما �أك���ون يف ال��ط��ائ��رة و�أرى الدنيا م�����ض��اء ًة بهذه
امل�صابيح كلها التي ت�شع ك�أنها ال�شم�س يف منت�صف الليل
�أقول يف نف�سي" :هل ر�أى �أدي�سون هذا� ,أم �إنه مات ومل ي َر
الدنيا م�ضاءة كما نراها اليوم؟" ويكون اجلواب" :نعم،
طبع ًا لقد ر�آه��ا ،ر�آه��ا مبخيلته ,ر�آه��ا يف ق��رارة نف�سه
وب�إميانه مبا �أراد� ،أوجدها يف عقله قبل �أن يوجدها يف

الواقع".
و�أت�ساءل �أحياناً :هل كان يعلم اخلوارزمي �أن قوانني
الريا�ضيات التي خطها بيده ت�ستخدم الآن ك�أ�سا�سيات
علم اجلرب يف دول العامل معظمها ,و�أن مادة �ست�سمى
با�سمه يف لغات العامل كلها (اخلوارزميات)؟ �أقول وبكل
ثقة :نعم ،من امل�ؤكد �أنه علم ذلك ور�آه ،رغم �أنه قد فارق
هذه الدنيا منذ قرون م�ضت ،رغم كل ما عاناه لإيجاد
هذه القوانني التي يعتمد عليها العامل �أجمعه اليوم ،ر�أى
ما و�صلنا �إليه اليوم يف علوم الريا�ضيات يف عقله ويف
خميلته قبل �أن يوجدها �أرقام ًا وقوان َني على الورق.
يرى الناجح جناحه يف عقله وير�سمه يف خميلته م�ؤمن ًا
ب�أن ح�صوله ال �شك فيه ،موقن ًا ب�أن و�صوله �إليه م�س�ألة
وق��ت ال �أك�ثر ،يعلم يقين ًا قدرته على جت��اوز العقبات
كلها يف �سبيل الو�صول �إىل ما يريد ،طبع ًا �سيكون من
ال�سذاجة �أن نقول�" :إن هذا الإميان بهذه القوة �سيكون
�سه ًال" ،ومن ال�صدق �أن نقول�" :إنه لي�س �سه ًال �أب��داً,
ولكنه م�ؤكد احل�صول يف حال �أردنا ذلك".
ولكن كيف؟ ،كيف يكون ذلك؟ وما اخلطوات املطلوبة
للو�صول �إىل حتقيق حياتنا بال�شكل الذي نريده ونرغب
فيه؟� ،إذا اتفقنا على �أن �إمياننا هو الأ�سا�س ل�صنع
حياتنا و�أهدافنا بال�شكل ال��ذي نريده ،ف���إنّ اخلطوات
للو�صول �إىل الهدف بالطريقة ال�صحيحة هي:
 -1الإميان واليقني :هو نواة االنطالق ،فالإميان ال يكون
عبثي ًا �أو جمرد جماراة لرغباتنا؛ �إمنا هو ر�ؤية حياتنا
كما نريدها �أن تكون ،علينا �أن نراها يف عقلنا ونر�سمها
يف خميلتنا ،بكل �أبعادها وجمالها ،ونرى هدفنا الذي
نريد الو�صول �إليه ب�أجمل �صورة ممكنة ،و�أبهى حلة،
ون�ؤمن الإميان كله بو�صولنا �إىل ما نريد؛ بل ونذهب �إىل
�أكرث من ذلك ،دعونا ن�ست�شعر و�صولنا �إىل احلياة التي
نريدها ،دعونا ن�شعر بهدفنا وك�أنه حتقق كما نريد.
 -2اكتب حلمك على دف�ترك اخل��ا���ص� ،أو على جهاز
الكمبيوتر �أو على ورقة واجعلها حتت و�سادتك� ،أو ار�سمه
وثبّته على جدار غرفتك �أو فوق �سريرك ،اكتبه �أو ار�سمه
 ،افعل ما تريد ،املهم �أن تراه دائماً ،اجعله يت�سرب رويد ًا
روي��د ًا �إىل عقلك الباطن حتى مي�ل�أ عقلك وت�شعر به
وك�أنه حقيقة ولي�س جمرد حلم �أو رغبة.
 -3الآن ا�ستيقظ ،نعم فقد قلنا �إن��ه حلم ,ولكن هل
�ستبقى نائم ًا حتلم ب��ه وت�سبح معه يف خياالتك ؟؟؟
ا�ستيقظ وانه�ض لتحقق غايتك ،ال تبقِه حلماً ،اجعله
واق��ع�� ًا ملمو�ساً ،انه�ض واب���د�أ بتنفيذه� ،أم�سك ورق��ة
وقلم ًا واكتب اخلطوات املطلوبة كلها للو�صول �إىل ما
تريد ،اكتب التفا�صيل ،واكتب اخلطة البديلة يف حال
تعث اخلطة الأ�سا�سية� ،ضع االحتماالت كلها ،واكتب
ُّ ِ
ال�صعوبات املتوقعة ،و�ضع حلو ًال لها.
 -4اق�سم هدفك لق�سمني :الأول قريب الأج��ل ,والآخر
بعيد الأج��ل ،و�ضع خطة لكل واحد على حدة ,على �أن
تكون كال اخلطتني مكملتني لبع�ضهما البع�ض؛ بغية
الو�صول �إىل ال�صورة الكاملة التي ر�سمتها يف ذهنك،
هذا التق�سيم �سياعد ب�شكل ملمو�س ووا�ضح جد ًا على
تنفيذك حللمك بطريقة فعّالة.
� -5ضع مراح َل لكل من الهدف القريب والهدف البعيد؛
وذل��ك ل�ضمان ال�سري ال�صحيح يف حتقيق حلمك ،وال

تن�س �أبد ًا و�ضع اخلطط البديلة دائماً.
َ
هذه خطوات ب�سيطة و�أ�سا�سية ا�ستخدمها الكثري من
الأ�شخا�ص الذين خططوا ل�صنع حياتهم و�أهدافهم
بال�شكل الذي �أرادوا الو�صول �إليه ،وقد جنحوا يف ذلك
جناح ًا ي�شهد له التاريخ.
بالطبع ،ق��د نخالف اخل��ط��وات وامل��راح��ل امل��ذك��ورة
�آنف ًا ح�سب ما نرغب ,فهذا مرتبط بكيفية الأه��داف
والغايات التي نرغب بالو�صول �إليها ،فقد تتطلب الأمور
بع�ضها وقت ًا �أطول من �أمور �أُخ��رى ,وقد يكون حتقيق
الأحالم بع�ضها �أ�صعب بكثري من �أحالم �أخرى ،هذه
الأم���ور لي�س لها معيار زمني �أو مكاين حم��دد؛ �إمنا
ترتكز وب�شكل �أ�سا�سي على الإمي���ان واليقني التام
والر�ؤية التي منلكها.
بقي �أن نتحدث عن املحفزات ،والتي يرغب البع�ض
يف ت�سميتها معوقات ،ولكن يف احلقيقة هي لي�ست �إال
م�شجعات وحم��ف��زات ،فكلما تخطى الإن�سان �صعوبة
واجهته كلما ازداد ن�ضج ًا وقوة وكلما �أ�صبح �أكرث وعي ًا
ملا يقوم به .وبنا ًء على ذلك فمن الطبيعي جد ًا �أن نقوم
بالتغيري باالعتماد على اخلطط التي ر�سمناها ،فهذه
املحفزات (املعوقات) التي نواجهها �ستزيد من وعينا
اجتاه احلياة بطريقة خمتلفة عن ال�سابق مما يعني تغري
نظرتنا �إىل احلياة ب�شكل ي�ؤدي �إىل تغري بع�ض اخلطط
التي كنا قد و�ضعناها م�سبق ًا وكذلك بع�ض الطرائق التي
نعتمد عليها يف حتقيق حياتنا .وه��ذا يعني �أننا ن�سري
على الطريق ال�صحيح؛ لأن التغيري نف�سه قي طريقة
تفكرينا وطرائق كنا قد اعتمدنا عليها م�سبق ُا يعد نوع ُا
من النقد الذاتي والذي يكون بحد ذاته عامل تطور كبري
يف الإن�سان من الناحية الفكرية وكذلك من الناحية
العملية ،حيث ي�ساعد النقد الذاتي لل�شخ�ص نف�سه على
التطور ب�سرعة �أكرب ,وامل�شي قدم ًا نحو حتقيق �أهدافه
بطريقة �أف�ضل و�أ�سرع.
بعد كل هذا ،هل هناك دا ٍع لذكر املحبطات التي يقوم
بها بع�ض الأ�شخا�ص املحيطني بنا ���س��واء �أك��ان��وا من
الأ�سرة نف�سها �أم كانوا من املجتمع املحيط بنا ،رمبا
لي�س �ضروري ًا ذكر هذا ،فمن الطبيعي �أن نواجه نقد ًا
�أ�سري ُا وجمتمعياُ ،حيث يقوم به البع�ض من باب ح�سن
النية لأنه يرى الأمور من زاوية �أخرى غري التي نراها،
والبع�ض الآخر للأ�سف ميتلك نية غري �سليمة و�أ�سبابها
كثرية كال�شعور باحل�سد ،وال��غ�يرة ،والعجز وغريها
من هذه امل�شاعر التي تدفع بالآخرين للوقوف يف وجه
الإن�سان ملنعه من متابعة طريقه.
ولكن ،هل تعلم �أ�سو�أ ما قد يقوله البع�ض ،يقول لنف�سه:
"�س�أحلم حلم ًا ب�سيطاً ،حلم ًا مب�ستوى قدراتي املادية
واالجتماعية ،وعلى ق��در خرباتي الثقافية واملهنية"،
وهذا الذي �سيهبط باحللم اجلميل �إىل القاع ،فاحللم
لن يغدو حلم ًا لو و�ضعت عليه القيود وال�����ش��روط ،دع
العنان لنف�سك لتحلق بالأفق ،وانطلق بال ح��دود وكن
واثقاً ,فاهلل لن يخذلك �أبداً.
فلتكن �أنت ملك نف�سك ،خطِّ ط حلياتك� ،آمن ب�أهدافك,
وام�ش قدم ًا نحوها ،ال تلتفت مين ًة �أو ي�سرة ،د ِع الآخرين
ِ
يقولون ما ي�شا�ؤون ،ولتكن �أنت ما تريد ,ولتكن حياتك
قرارك.
35

م�ساهمات

َ
رغبت فيها
المهارة ا ّلتي طالما

َ
يمكنك قراءة ال ّناس فورًا؟
كيف

بقلم :حممد �أ�سامة الزيني
مقالة مرتجَ مة بت�صرّف
م��دي��ر امل � ��وارد ال�ب���ش��ر ّي��ة وال �� � ّ�ش ��ؤون الإدار ّي � � ��ة يف
�شركة� /إي�سرتن تيليكوم �سريفي�سز ليمتد/
نائب رئي�س جمل�س �إدارة "جمعيّة �إدارة امل��وارد
الب�شريّة"

"ح ُّ��ل لغز النّا�س ِم��ن خ�لال اكت�شاف
قابلة للتّمييز"
أمناط �شخ�ص ّي ٍة
ٍ
�أربعة � ٍ
�إنّ القدرة على قراءة الآخرين هي واحد ٌة مِ ن �أهمّ
املهارات الّتي حتتاجها يف العمل؛ فالنّا�س الّذين
إ�شارات
تتعامل معهم ب�شكلٍ يوميٍّ يُر�سلون �إليك � ٍ
خمتلفةً ،و�إذا تعلّمت ما الّذي يجب عليك �أنْ تراقبه
�شخ�ص �سيخربك متام ًا كيف
ٍ
وت�ستمع �إليه ،ف�إنّ ك ّل
ميكنك التّعامل معه بفعّال ّيةٍ.
يختلف ميل النّا�س �إىل تلبية �أح��د االحتياجات
الإن�سانيّة الأ�سا�سيّة ،وه��ي :الإجن���از ،التّقدير،
وج��ود ال�� ّن��ظ��ام ،العالقات م��ع الآخ��ري��ن ,وكذلك
تختلف �شخ�صيّات النّا�س ح�سب الأهميّة النّ�سبيّة
�شخ�ص لك ّل اح��ت��ي��اجٍ مِ ��ن هذه
ٍ
ا ّل��ت��ي ي�ضعها ك�� ّل
االحتياجات الأربعة الأ�سا�سيّة.
�إذنْ  ،ما الإ�شارات الّتي ير�سلها الآخرون �إلينا والّتي
ميكننا قراءتها لفهمهم ب�شكلٍ �أف�ضلَ ؟
وال�صوتيّة
توجَ د الع�شرات مِ ن الإ�شارات ـ ـ ـ اللّغويّة ّ
والب�صريّة ـ ـ ـ ـ الّتي تخربك متى يجب عليك �أنْ
ت�سرع يف احلديث �أو تبطئ فيه � ،أنْ تركّز على
التّفا�صيل� ،أو �أنْ تركّز على العالقة ال�شّ خ�صيّة.
ولأنّ طبائع النّا�س خمتلف ٌة عن بع�ضها البع�ض؛ ف�إنّ
ا�ستخدام التّقنيّة نف�سها مع الأ�شخا�ص جميعهم لن
يكون فعّاالً.
ميكن معرفة تف�ضيالت الآخرين والتّعامل معهم
على هذا الأ�سا�س مِ ن خالل ت�صنيف �سلوكهم بنا ًء
على عاملَني �أ�سا�سيّني هما :درجة االنفتاح ،ودرجة
املبا�شَ رة.

االنفتاح مقابل احلذر:

االنفتاح :هو ا�ستعداد ال�شّ خ�ص ورغبته يف التّعبري
ب�شكلٍ علنيٍّ عن م�شاعره وعواطفه ،وكذلك تطوير
العالقات ال�شّ خ�صيّة.
ي�صف الآخرون الأ�شخا�ص املنفتحني يف عالقاتهم
ب�أنّهم هادئون ،دافئون ،ومتفاعلون مع الآخرين،
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وال يتعاملون بر�سميّة .ومييل هذا النّمط مِ ن النّا�س
�إىل االهتمام بالعالقات ال�شّ خ�صيّة ،وهُ م ي�شاركون
م�شاعرهم ال�شّ خ�صيّة �أثناء احلديث مع الآخرين،
وكذلك يروون الق�ص�ص والنّوادر ،كما مييلون �أي�ض ًا
�إىل �أنْ يكونوا مَ رِ نني فيما يتعلّق باملواعيد ،وهم
يتّخذون قراراتهم بنا ًء على احلدْ �س و�آراء الآخرين
بد ًال مِ ن االعتماد على احلقائق والبيانات الدّقيقة.
���ع�ب�رون ع��ن �أف��ك��اره��م وم�����ش��اع��ره��م �أث��ن��اء
ك��م��ا ُي ّ
احل�����وارات مِ ���ن خ�ل�ال ل��غ��ة ج�سدهم الوا�ضحة
��ع�برة ،وير�سِ لون للآخَ رين تغذي ًة راجع ًة غ َري
وامل ّ
لفظ ّيةٍ.
ويف املقابل ،يُع ّد الأ�شخا�ص احل���ذرون ر�سميّني
والئقني يف تعاملهم مع الآخرين ،كما مييلون �إىل
�أنْ يكونوا �أك�ثر حتفّظ ًا يف عالقاتهم ال�شّ خ�صيّة
واالجتماعيّة .ويتّبع ه��ذا النّمط مِ ��ن الأ�شخا�ص
القوانني حرف ّياً ،وهم يتّخذون قراراتِهم بنا ًء على
حقائقَ جامد ٍة ودقيقةٍ ،وعاد ًة ما يكونون مهتمّني
ب�أداء املهامّ ,ومن�ضبطني فيما يتعلّق باملواعيد ،كما
مييلون �إىل التّحفّظ على م�شاعرهم و�إخفائها يف
حال وجود الآخَ رين.

املبا�شر مقابل غري املبا�شر:

ت�شري درج��ة املبا�شرة �إىل درج��ة التّحكّم والقوّة
ا ّل��ت��ي ي��ح��اول ال�شّ خ�ص ممار�ستها على خمتلف
الأ�شخا�ص واملواقف.
مييل الأ�شخا�ص املبا�شرون �إىل التّقدّم بق ّوةٍ ،و�أخذ
انطباعات �أوّل ّي ٍة قو ّيةٍ,
ٍ
املبادرات االجتماعيّة ،وخلق
أ�شخا�ص ذوو خطً ا مت�سرّع ٍة يف
ٌ
كما يتميّزون ب�أنّهم �
قرارات �سريعةً ,كما يتحدَّون
ٍ
العمل؛ حيث يتّخذون
املخاطر.
ال�صرب على
يُ�صبح الأ�شخا�ص املبا�شرون قليلي ّ
الآخرين ممّ ن ال ي�ستطيعون مواكبة �سرعتهم يف
أ�شخا�ص ن�شيطون وواثقون ب�أنف�سهم
ٌ
العمل ،وهم �
وم�سيطرون ،ومييلون �إىل التّكلّم �أكرث مِ ن اال�ستماع,
ُعب الأ�شخا�ص املبا�شرون عن �آرائهم ب�سهولةٍ،
كما ي ِّ
وي�ستخدمون لغ ًة ت�أكيد ّي ًة قو ّيةً.
وعلى اجلانب الآخَ ر ف�إنّ الأ�شخا�ص غري املبا�شرين
يُعطون االنطباع ب�أنّهم هادئون ومتحفّظون ،كما
يَ��ب��دون م�ساندين للآخرين وذوي ط��ب��اعٍ �سهلةٍ،
ومييلون �إىل �أنْ يكونوا واع�ي�ن للمخاطر ،وهم
يتقدّمون ببط ٍء ،ويتفكّرون يف قراراتهم ،ويتجنّبون
املخاطر ,وهم م�ستمعون جيّدون ،وي�س�ألون لبناء
فهْمٍ �أف�ضلَ  ،ويحتفظون ب�آرائهم ع��ادةً ،ويقدّمون
موقف ما.
�آرا ًء مرتدّد ًة عندما ي�ضطرّون �إىل اتّخاذ ٍ

���اط �شخ�صيّة عند دمج
يت�شكّل لدينا �أرب��ع�� ُة �أمن ٍ
حم�����ورَيّ االن��ف��ت��اح وامل��ب��ا���ش��رة ,ول��ه��ذه الأمن���اط
�سلوكيّاتٌ معتاد ٌة ميكن مالحظتها والتّعرّف �إليها.
والأمناط ال�شّ خ�صيّة الأربعة الّتي تت�شكّل لدينا هي:
االجتماعيّ  ،املدير ،املفكّر ،واملُنتمي.
مبا�شر منفتح غري مبا�شر
االجتماعيّ املُنتمي
املدير املُـفكّر
حذر

االجتماعي :منفتح ومبا�شر
ّ

يتّ�سم االجتماعيّ بكونه حيو ّياً ،حد�س ّياً ،ون�شيطاً.
�شخ�ص �صاحبُ �أفكا ٍر وحاملٌ ،ولكنْ قد يُنظَ ر
ٌ
وهو
طائ�ش� ،سريع االنفعال ،وذلك
ٌ
�إليه ك�أنّه متالعبٌ ،
منا�سب للموقف.
ٍ
عند قيامه بت�صر ٍّف يُع ّد غ َري
��������ط �����س����ري����عٍ
من ٍ
�شخ�ص ذو
ٌ
واالجتماعيّ
ّفات عفو ّيةٍ ،وهو ال يهتمّ باحلقائق
وقرارات وت�صر ٍ
ٍ
وتفا�صيل الأمور ،ويحاول جتنّبها قدر الإمكان ،ممّ ا
يجعله يف بع�ض الأحيان يُ�ضخّ م احلقائق والأرقام
�أو يدّعيها.
ينجح االجتماعيّ يف التّفاعل مع الآخرين ،كما يعمل
عاد ًة مع الآخرين ب�سرع ٍة وحما�سةٍ ،ودائم ًا يبدو �أنّه
يطارد الأحالم ،وهو ميتلك قدر ًة غريب ًة على جعل
الآخَ رين ي�ساعدونه يف حتقيق هذه الأحالم؛ ب�سبب
مهارات الإقناع الّتي لديه ,كما �أ ّن��ه ي�سعى ب�شكلٍ
دائمٍ للح�صول على الثّناء واملديح ب�سبب �إجنازاته،
�شخ�ص مبد ٌع وديناميكيّ  ,يفكّر ب�سرعةٍ.
ٌ
وهو

م�ساهمات
تقدمي الدّعم لهم .بالإ�ضافة �إىل كونه م�ستمع ًا
فعّا ًال ب�ش ّدةٍ .وب�سبب مهاراته الفعّالة يف اال�ستماع
ل�ل�آخَ ��ري��ن ،ف����إنّ الآخ��ري��ن يُن�صتون ل��ه عندما
يتحدّث ،ممّ ا يعطيه ق��در ًة ممتاز ًة يف احل�صول
على دعم الآخَ رين له.

مهارة متييز الأمناط الأربعة:

املدير :حذر ومبا�شر

يَظهر احلزم يف عالقاته مع الآخرين ،وهو مدفو ٌع
بالإنتاج وحتقيق الأه���داف والنّتائج النّهائيّة,
ال�صرب،
ويرتبط بهذه ال�سّ مات :العناد ،ع��دم ّ
�����ص��رام��ة ،وح��ت��ى امل��ي��ل �إىل ال�سّ يطرة .ومييل
ال ّ
�أ���ص��ح��اب ه��ذا النّمط �إىل ال�� ّرغ��ب��ة يف التّحكّم
ب��الآخَ ��ري��ن وب��امل��واق��ف املختلفة .وامل��دي��ر ح��از ٌم
يف �أفعاله وقراراته ،ويعمل ب�سرع ٍة عالي ٍة ج ّداً،
وهو غري �صبو ٍر نهائ ّي ًا على ال ّت�أخري .وعندما ال
ي�ستطيع الآخَ رون مواكبته يف �سرعته ف�إنّه يعدّهم
غري �أكفياء .ف�شعار هذا النّمط مِ ن الأ�شخا�ص:
"�أريد عمل الأمور ب�شكلٍ �صحيحٍ  ،و�أريدها منجَ ز ًة
الآن" .وهو ب�شكلٍ طبيعيٍّ مِ ن �أ�صحاب الإجنازات
مهارات �إدار ّي ًة عاليةً ،ويُجيد فعل
ٍ
الكبرية ،ويُظهر
�أمو ٍر عدّة يف �آنٍ واحدٍ  ,كما �أنّه ي�ستم ّر يف �إ�ضافة
��ات و�أم���و ٍر لإجن��ازه��ا ب�شكلٍ يت�صاعد فيه
حت�� ّدي ٍ
ال�ضغط �إىل الدّرجة الّتي يُدير فيها �صاحب هذا
ّ
النّمط ظهره للأمور ويجعل ك ّل �شيء ينهار معاً،
ومِ ن ثمّ يعود ليبد�أ العمليّة مِ ن جديدٍ .

مبا�شر
ري
ٍ
املُفكّر :حذ ٌر وغ ُ

�شخ�ص مثاب ٌر ومنهجيٌّ يف ح�� ّل امل�شكالت,
ٌ
وه��و
�شخ�ص متحفّظٌ �أو
ٌ
ولكن يُنظَ ر �إليه �أي�ض ًا ك�أنّه
�شخ�ص واعٍ
ٌ
منعزلٌ ،وناقدٌ ،ي�صعب �إر�ضا�ؤه .املُفكّر
ب�ش ّد ٍة ملخاطر الأمور ،ولديه نزع ٌة قو ّي ٌة ليكون على
مفرط على
ٍ
�صواب ،ممّ ا يقوده �إىل االعتماد ب�شكلٍ
ٍ
جمع البيانات واملعلومات ,ويف معر�ض بحثه عن
املعلومات مييل �إىل طرح �أ�سئل ٍة كثري ٍة حول تفا�صيلَ

ُف�ضل بيئ َة
حمدّدةٍ .يعمل املُفكّر ببطءٍ ولوحده ،وي ِّ
عملٍ فكر ّي ًة منظّ م ًة وذات هيكل ّي ٍة وا�ضحةٍ .ومييل
املُفكّر �إىل �أنْ يكون مت�شكّكاً ،كما يُحبّ �أنْ يرى
مكتوب ,ولديه قدر ٌة عالي ٌة على ح ّل
ٍ
الأمور ب�شكلٍ
امل�شكالتّ � ،إل �أنّ��ه �ضعيفٌ يف اتّخاذ ال��ق��رارات؛
ب�سبب ميله �إىل جمع البيانات واملعلومات ب�شكلٍ
يتجاوز فيه احل َّد املطلوب ،لدرجة �أنّه قد يتجاوز
الوقت الّذي يجب �أنْ يتمَّ فيه اتّخاذ القرارات.

مبا�شر
ري
املُنتمي:
ٍ
ٌ
منفتح وغ ُ

ال�شّ خ�ص املُنتمي غ ُري ج��ازمٍ  ،وهو ودو ٌد وحميمٌ،
داع�� ٌم للآخرين ،ويُعتمَد عليه .ولكنْ يُنظَ ر �إليه
�شخ�ص كث ُري
ٌ
�أح��ي��ان�� ًا مِ ��ن قِ��بَ��ل الآخ��ري��ن ك���أنّ��ه
ل�ين القلب ،ح��ن��ونٌ ،مُ��ذْ عِ ��ن؛ �أي ميّال
ال�شّ كوىّ ،
لقبول �آراء الآخَ رين .ويبحث املُنتمي عنِ الأمان
واالنتماء ،وهو ـ ـ ـ ـ كاملُفكّر ـ ـ ـ ـ بطي ٌء يف اتّخاذ
القرارات والأفعال ,وينبع ميله �إىل التّ�سويف مِ ن
رغبته يف جتنّب املخاطر وال��ظّ ��روف الغام�ضة
بالنّ�سبة ل��ه ,كما �أنّ��ه بحاج ٍة �إىل معرفة �شعور
الآخَ رين حول �أيّ قرا ٍر �أو ت�صر ٍّف قد يتّخذه هو
بنف�سه .وهو النّمط الأكرث تركيز ًا على الآخَ رين
مِ ��ن ب�ين الأمن���اط الأرب��ع��ة ،و�أح���د �أه���مّ �أه��داف��ه
��ات ودود ٍة و�شخ�ص ّي ٍة
ه��و احل�صول على ع�لاق ٍ
ومقرَّب ٍة �إىل الآخَ رين ،وهو ال يحبّ النّزاعات بني
ُعب فيها عمّا يعتقد �أنّه ر�أي
الأ�شخا�ص ،لدرج ٍة ي ّ
الآخرين الّذي يرغبون يف �سماعه بد ًال مِ ن التّعبري
مهارات هائل ًة
ٍ
عن ر�أيه ال�شّ خ�صيِّ  .كما �أنّه ميتلك
يف تقدمي ال ُنّ�صح للآخَ رين ،وق��در ًة كبري ًة على

�إنّ تعلُّم متييز هذه الأمناط الأربعة لدى الآخرين
تدريبّ � ،إل �أنّ التّمكّن مِ ن معرفة
ٍ
وقت و
يحتاج �إىل ٍ
�أمناط الأ�شخا�ص مِ ن خالل �سلوكيّاتهم املختلفة،
يُعطي ال�شّ خ�ص ق���در ًة ك��ب�ير ًة على التّعامل مع
الآخَ رين وفهمهم ،بالإ�ضافة �إىل كونه م�ؤدّي ًا �إىل
فهم ال�شّ خ�ص لنف�سه ومعرفته �إيّاها.
ولكنْ كيف ميكننا تنمية مهارات قراءة الآخرين؟
بدايةً ،يجب علينا �أنْ نفكّر يف �أنف�سنا ،ونحاول
التّعرّف �إىل منطنا الغالب؛ �إذْ ميكن لنا �أنْ نطلب
مِ ن الأ�شخا�ص املقرَّبني �إلينا ممّ ن يعرفوننا جيّد ًا
�أنْ ي�ساعدونا يف التّعرّف �إىل منطنا الغالب؛ حيثُ
نطلب منهم �أنْ ي��ق��ر�ؤوا و�صف الأمن��اط الأربعة
امل��ذك��ورة يف ه��ذه املقالة ،ون��ق��وم ب�س�ؤالهم عنِ
النّمط الّذي يعتقدون �أنّنا منتلكه ،ومِ ن ثمّ نحاول
التّغلّب على ال�سّ لبيّات يف �شخ�صيّاتنا مِ ن خالل
معرفتنا لها ,والعمل على تطويرها.
التكيز
وبعد ذلك ن�ضع جدو ًال زمن ّياً؛ حيث يتمّ ّ
على �أحد الأمناط ملدّة �أ�سبوع ،ونقوم بعد درا�سة
النّمط ا ّل��ذي نتدرّب عليه بكتابة قائمة تت�ضمّن
�أ�سماء الأ�شخا�ص ممّ ��ن نعرفهم ونعتقد �أنّهم
ينتمون �إىل هذا النّمط ،وكذلك كتابة �سلوكيّاتهم
التي تدلّ على هذا النّمط.
و�أخ�ي�راً ،نحاول �أثناء توا�صلنا مع الآخ��ري��ن �أنْ
نبحث عمّن ميتلكون هذا النّمط ب�شكلٍ وا�ضحٍ ،
ون��راق��ب �أفعالهم و�سلوكيّاتهم الّتي تدلّنا على
منطهم.
بعد انتهاء مدّة الأ�سبوع نُعيد ال َكرَّة يف التّعرّف �إىل
النّمط الثّاين ،وهكذا حتّى يتمّ اكت�ساب املهارة يف
التّعرّف �إىل الأمناط الأربعة لدى الآخَ رين.
ويف النّهاية يجب �أنْ ن�ؤكّد على مالحظ ٍة ها ّمةٍ،
يتغي ،و�أنّنا جميعُنا منلك بع�ض ًا
وهي �أنّ الإن�سان ّ
مِ ن هذه الأمناطّ � ،إل �أنّه يوجد منطٌ غالبٌ لدينا.
ولي�س الهدف هو و�ضع الآخَ ��ري��ن �ضمن قوالبَ
جامدةٍ؛ و� ّإنا التّعرّف �إىل منطهم الغالب وكذلك
النّمط الّذي مييلون �إليه ح�سب احلالة ،لنتمكّن
مِ ن التّعامل معهم وفق ًا لذلك.
Alessandra, T. (2014, August 12).
The skill you’ve always wanted: How
to instantly read people. Success
Magazine. Retrieved from http://
www.success.com/article/the-skillyou%E2%80%99ve-always-wantedhow-to-instantly-read-people
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احل��ك��م��ة ت��ق��ول  ( :ال��دم��اث��ة -
الكيا�سة ) ال تكلفان �شيئ ًا  ،لذلك
حافظ على  ،ه��دوء �أع�صابك ،
اجعله ا�سلوبك .
حتدث ب�صيغة اجلمع  -الب�ساطة
الو�ضوح الدقة احلكمة  ،التوا�صل
هو �أحد �أهم جوانب العمل.
تذكر  :عملية التوا�صل يجب �أن
تتم باجتاهني.
اجعل عينيك �أذن��ي��ك مفتوحتني
دائماً.
بينما تفكر مب�س�ألة التوا�صل �ضع
لنف�سك قاعدةواحدة ثابتة.
�أنت بحاجة لأن تكون على علم بكل
ما يح�صل يف �إدارتك  -امل�ؤ�س�سة.
التوا�صل دوره و�أهميته بعملك
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