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هند عبدالرحمن المفتاح

والحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم
على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين

إهداء...

�إلى روح والدتي التي غر�ست يف نف�سي حب العلم والتفوق رغم �أميتها ،وعلمتني
�أن الإرادة تتحدى وت�صنع امل�ستحيل� ...إليك "ثمرة" من ثمرات الإ�صرار على
التميز...
�إلى زوجي ،رفيق دربي ،الذي لوال دعمه وحتمله و�صربه على "زوجة م�شغولة"
بني طلبتها واجتماعاتها وحا�سوبها ...ما كان لهذه "الهموم" �أن ترى النور...
�إلى �أبنائي وبناتي ،فلذات كبدي ومن كان يل عظيم �شرف تدري�سهم خالل
عملي الأكادميي �أو توجيههم خالل عملي املهني� ...إليكم ع�صارة وخربة �سنوات
قليلة ،لعل وع�سى تقر�أون ما بني ال�سطور جيدا فت�ستوعبون ما مل يفهمه "�سلفكم"
لت�صبحوا "خري خلف" لهم...
�إلى كل �إداري وقيادي ،خبري ونا�شئ ،مهما �أحطت نف�سك بعدد من اخلرباء
واال�ست�شاريني املوثوق بهم ،فانك �ستظل يف حاجة ملحة �إلى �أن ترى بعينيك و�أعني
الآخرين ،وت�سمع ب�أذنيك و�آذان الآخرين ،وتفكر بعقلك وعقول الآخرين ...ما
يدور حولك  ...وهذه "الهموم" لي�ست �إال حماولة لت�ساعدك على "فهم �أف�ضل"
ملا حولك...
�إن �أ�صبت فالتوفيق من اهلل وان �أخط�أت فالكمال هلل وحده
						
			

واهلل من وراء الق�صد
د .هنـد عبدالرحمن املفتـاح

البداية...
كنت �ألقي �إحدى حما�ضراتي لطلبة ماج�ستري �إدارة الأعمال يف ربيع  ...2009ومتا�شيا
مع فل�سفتي يف التدري�س ،ف�إين كنت ال �أكتفي ب�إي�صال النظرية للطلبة ،و�إمنا �أحاول دعمها
بالواقع الإداري املعا�صر واملحلي واخلليجي بالذات ...من خالل اخلربة التي اكت�سبتها من
عملي املهني كمدير للموارد الب�شرية وا�ست�شاري يف املجال االداري والتخطيط اال�سرتاتيجي...
وقد تفاعل معي الطلبة ،خا�صة �أنهم جميعا موظفني ويدركون الفجوة بني النظرية والتطبيق،
و�أخذوا يطالبونني بالقليل من النظرية والكثري من "الواقع"...
فهم ال يحتاجون �إلى كالم ان�شائي ميكن قراءته من �أي كتاب �أو من �أي م�صدر اليكرتوين
ويف �أي وقت ...و�إمنا �إلى �أخطاء �إدارية وقع فيها غريهم...والى درو�س وعرب تعلم منها
الآخرون ...والى جتارب ا�ستفاد منها الإداريون املخ�ضرمون يف عملهم ...و�إر�شادات ون�صائح
تفيدهم يف حياتهم املهنية احلالية وامل�ستقبلية...
وقد كانت تلك بدايتي يف تدوين وتوثيق "ع�صارة خربتي" املهنية الواقعية...
الكتاب ب�شكل عام موجه �إلى القارئ العادي ،ولكنه موجه ب�شكل خا�ص �إلى الإداريني من
الفئتني :املخ�ضرمني وال�شباب ،املدراء والقادة...حديثي العهد بالإدارة و�أ�صحاب اخلربة...
والكتاب يعر�ض بع�ض الهموم الإدارية التي �أعتقد �شخ�صيا �أنها قد ت�شكل حتديا لقياد ّيي �أي
م�ؤ�س�سة قطرية �أو خليجية خالل ال�سنوات القليلة القادمة ...والكتاب ينتهج �أ�سلوب الطرح من
خالل اال�ستعانة ببع�ض الق�ص�ص والأمثلة الواقعية ...مع بع�ض التحريف والتغيري يف الوقائع
احلقيقية� ..سواء تلك التي عاي�شتها بنف�سي خالل �سنوات عملي ال�سابقة�...أو التي �سمعت بها
من زمالء املهنة حمليا وخليجيا...

كم �أمتنى �أن يفقه الإداريون ب�شكل عام ،واملخ�ضرمني ب�شكل خا�ص �أن الإدارة يف ع�صرنا
احلايل بها القليل من الثوابت ...والكثري من املتغريات ...وان كل �إداري يتلقى �شيئا ممن
�سبقه ويرتك �أ�شياء ملن �سيخلفه ،فان مل يعمل جاهدا ملن �سيخلفه �سيذهب ذكره وعمله وجهده
قياديي امل�ستقبل ،ف�أمتنى �أن يجدوا يف هذه
مع الريح! �أما اجليل ال�صاعد من ال�شباب من
ّ
"الهموم" بع�ض الدرو�س املفيدة ...والتي يتمكنون من خاللها من �إتقان الإدارة ،علما وفنا
وفكرا وثقافة وممار�سة ،مبا يتنا�سب مع متغريات زمنهم وجمتمعهم...و�أن يتفادوا "توريث"
املمار�سات و"ا�سترياد احللول اجلاهزة واملعلبة" يف ع�صر تتجدد فيه بيئة العمل وتختلف
حتدياته وتتغري �أنظمته ولوائحه...يف �أقل من �ساعات اليوم الواحد بفعل املتغريات املحيطة...
الداخلية واخلارجية...
ال ا�سعى من هذه "الهموم" �إلى طرح جتربة �إدارية �شخ�صية �أو كتاب تقليدي من حيث
العر�ض واملحتوى ،و�إمنا �إلى عر�ض مفاهيم و�أحداث وممار�سات قد تكون �صائبة وقد تكون
خاطئة ...وقد تكون قدمية عا�صرها البع�ض منا ،وقد تكون جديدة بالن�سبة للبع�ض الآخر...
ولكن املهم هو معاجلتها من زاوية خمتلفة وقريبة من داخل امل�ؤ�س�سة واملكتب ،ومن وجهة نظر
القيادي واملدير واملوظف العادي واملراجع امل�ستفيد ...وما يهمني من م�شاركتكم هذه "الهموم"
هو القدرة على �إ�ضافة اجلديد واملهم للمعلومات واملمار�سات املتداولة بينكم يف املجال الإداري
ب�شكل عام والإدارة القطرية واخلليجية ب�شكل خا�ص.
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المنصب اإلداري :حظ أحمد و واسطة
والده أم جهد محمد وكفاءته!
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يطمح الكثري منا �إلى الو�صول �إلى قمة الهرم
الوظيفي و�شغل من�صب قيادي ،ويف حال بلوغهم...
هذا الهدف يطمح "البع�ض" م ّنا يف اال�ستقرار
والثبات لأطول فرتة ممكنة بامل�ؤ�س�سة التي يعملون
بها...
والبع�ض يبلغ قمة الهرم الوظيفي �أو ي�ستقر
فيه ن�سبيا� ،إما عن طريق احلظ "الذي يفلق
ال�صخر" �أو وا�سطة "اخلم�س جنوم" ...فهو من
"�أهل الثقة" ....والبع�ض الآخر قد ي�صل لقمة
الهرم الوظيفي وي�ستقر فيه ن�سبيا جلهده واجتهاده
وكفاءته العلمية ...فهو من "�أهل اخلربة"...

�أحمد مت تعيينه
مدير عام امل�ؤ�س�سة بوا�سطة
والده  ...ورمبا حلظه...
بينما حممد و�صل ملن�صب مدير
عام امل�ؤ�س�سة الجتهاده وكفاءته
طوال �سنوات عمله يف امل�ؤ�س�سة...
ف�أين �أحمد وحممد من الإدارة
...علما وفنا؟

ويف كلتا احلالتني� ،سواء بلغ البع�ض منا قمة
الهرم الوظيفي لأنه من "�أهل الثقة" �أو لأنه من
"�أهل اخلربة" ،فهل يختلف فهمنا وممار�ستنا
للإدارة بني كونها علما �أم فنا؟
وهل يجوز لنا مثال �أن جنادل يف �أن الإدارة ،فهما وممار�سة؟ قد تكون حظا بالن�سبة "لأهل الثقة"!!!
يف حني �أنها قد تكون علما �أو فنا "لأهل اخلربة"!!!
وبعبارة �أخرى ،هل �سيكتفي "�أهل الثقة" باالعتماد على "ت�شريفهم" للمن�صب وت�سيري �أموره من خالل
عالقاتهم ال�شخ�صية وعالقات فريق عملهم ،ورمبا ّ
حظهم ،ومهارات "جمموعة" اخلرباء واال�ست�شاريني
يف فهمهم وممار�ستهم للإدارة؟ يف حني �سيعترب "�أهل اخلربة" املن�صب "تكليفا" و�سيعتمدون على علمهم
و �سي�ستعينون بتطبيق �أحدث النظم والربامج واخلرباء ،يف فهمهم وممار�ستهم للإدارة؟

ولتو�ضيح �أكرث� ...إليكم حكاية �أحمد وحممد...
مت تعيني �أحمد كمدير عام للم�ؤ�س�سة وذلك المتالك والده ما يفوق ال  %20من ن�سبة �أ�سهمها عالوة
على التو�صية اخلا�صة ووا�سطة "اخلم�س النجوم" من قبل جمل�س الإدارة لتثبيت �أحمد يف هذا املن�صب
هموم في اإلدارة
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منذ فرتة...جماملة لوالده!!! و�أحمد حا�صل على بكالوريو�س تاريخ وكان يعمل موظفا �إداريا يف �إحدى
اجلهات احلكومية ملدة � 10سنوات دون �أن تكون له �أي دراية علمية وعملية بالعمل الإداري ...ال بالتخطيط
اال�سرتاتيجي ...وال بقيادة فريق العمل...وال مبخاطر العمل ...فهو ال يعلم �إن كان من�صب مدير عام
امل�ؤ�س�سة يتطلب علما �أو فنا �...أو حتى مهارات وا�ستعدادا ...بل �إن كان من�صب املدير العام قد يختلف
يف جوهره عن طبيعة مدير الإدارة! املهم انه قد مت تعيينه يف من�صب املدير العام مل�ؤ�س�سة ما  ...فال�شكر
مو�صول رمبا ّ
حلظه ورمبا لوا�سطة والده! ولكن احلظ والوا�سطة ال ي�ضمنان ا�ستمرارية النجاح املهني
ودميومته...وبالأخ�ص يف عامل املال والأعمال!!! ولهذا مل يتمكن �أحمد من �إدارة امل�ؤ�س�سة بالنجاح املتوقع
على الرغم من دعم جمل�س الإدارة له ...واعتماده كليا على فريق العمل الأجنبي ...وا�ستعانته بعدد من
اخلرباء واال�ست�شاريني من �أعرق بيوت اخلربة العاملية� ..إال �أن ثباته يف املن�صب مل يدم طويال...مع كل
حماوالته "تلميع" نف�سه مهنيا و�إعالميا ...فما ي�أتي �سهال يذهب �سهال...ومل يتدارك �أحمد نف�سه �إداريا
ومهنيا ...ومل يدرك �أحمد وال "وا�سطته" �أن احلظ يجب �أن ي�صاحبه �أو يكمله علم وفن ...حتى انتهى
وقت املجاملة ...و"طاح احلظ" ...فرتك �أحمد امل�ؤ�س�سة خالل �سنوات معدودة  ...بعد �أن ترك وراءه
خ�سائر مالية وتعقيدات �إدارية ونظم وكفاءات ّ
معطلة  ...حتتاج �إلى بيوت خربة حللها وفك �شفرتها...
�أما حممد فقد تدرج يف عمله كمحا�سب حتى و�صل �إلى من�صب مدير ال�شئون املالية خالل � 10سنوات
متكن خاللها من تطوير نف�سه مهنيا وتقنيا يف ال�ش�ؤون املالية والإدارية ...ونظرا لكفاءته امل�شهود لها ،فقد
مت تر�شيحه كمدير للم�ؤ�س�سة التي يعمل بها بعد ا�ستقالة مديرها ال�سابق  ...ونظرا خلربة حممد العلمية
والعملية ال�سابقة يف العمل الإداري ،فقد تطورت مهاراته ال�شخ�صية كالتعامل مع املوظفني وخدمة العمالء
والقدرة على حل امل�شكالت ...كما تطورت مهاراته الفنية كالتخطيط اال�سرتاتيجي حتى �أ�صبح ي�شار �إليه
كخبري ومرجع يف جماله املايل والإداري  ...ومل يكن حممد كذلك منذ التحاقه بالعمل ...فقد تعلم الكثري
من زمالئه ومر�ؤو�سيه ور�ؤ�سائه  ...واطلع على الكثري من جتارب وخطط وبرامج العمل املماثلة واملغايرة
لعمله ...وارتكب الكثري من الأخطاء التي ا�ستفاد منها الحقا يف تفادي عقبات وحتديات التغيري...فكان
"علمه" املهني و"فنه" الإداري �سندا له يف م�سريته الوظيفية  ...التي ا�ستمرت �سنوات الحقة متكن
خاللها من ترك �أثر �إداري ومايل وب�شري طيب...

وما �أكرث من “�أحمد” و “حممد” يف م�ؤ�س�ساتنا!!!
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�سواء كنا من "�أهل الثقة”
�أو من “�أهل اخلربة”...
�سواء كنا من الباحثني عن
التكليف �أو الت�شريف...
فهل يختلف فهمنا
وممار�ستنا للإدارة
بني كونها
علما �أم فنا �أم حظا؟

من ناحية �أخرى للأ�سف ،يعتقد "البع�ض" من املدراء ،حديثي العهد بالإدارة واملخ�ضرمني على حد
ال�سواء ،ب�أن بلوغ املن�صب وفريق العمل الذي ي�سانده من وراء الكوالي�س كاف يف حد ذاته "حل�سن �إدارته"!
يف حني قد يعتقد البع�ض �أن "الثقة" يف �شخ�صه �أو �إمكانياته العلمية والعملية وال�شخ�صية كفيلة "بح�سن
�إدارته" علما وفنا وحظا!!!
علميا متتاز ال�شخ�صية القيادية الناجحة ن�سبيا� ،سواء كانت من �أهل الثقة �أو اخلربة بتوفر امل�ؤهالت
العلمية املنا�سبة ومعرفة البيئة املحيطة بالعمل وحتدياتها احلالية وامل�ستقبلية عالوة على توفر املهارات
التقنية املرتبطة بطبيعة العمل ذاته.
�أما عمليا ،فتمتاز ال�شخ�صية القيادية بتوفر عامل اخلربة مبجال العمل عالوة على حتلي ال�شخ�صية
ب�صفات القيادة كاالن�ضباط وااللتزام واجلد واالجتهاد يف العمل واالبتكار وقيادة فريق العمل والتخطيط
اال�سرتاتيجي والر�ؤية الثاقبة ورمبا تطلب املن�صب �صفات �أخرى مثل ال�صرب والذكاء.
ونظريا ...فان هذه ال�صفات قد تكون كافية لو�صول "البع�ض" منا �إلى مبتغاه من قمة الهرم الوظيفي...
ومع ذلك "فالبع�ض" ال ي�صل! ومن ي�صل قد ال يطول ثباتهم وا�ستقرارهم ...متاما مثل "�أحمد"!!
هموم في اإلدارة
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ملاذا؟!

نرجع مرة �أخرى لنجادل �أن ال�سبب الرئي�سي قد يكمن يف عدم فهم “ه�ؤالء” للإدارة � ...أهي علم �أم
فن �أم حظ ووا�سطة!
لقد دار ،وما زال يدور ،جدل كبري بني �أهل الفكر الإداري حول طبيعة الإدارة � ...أهي علم �أم فن �أم
علم و فن معا؟
مما ال �شك فيه �أن الإدارة علم ...وعلم يعني �إنها تعتمد على الأ�سلوب العلمي عند مالحظة امل�شكالت
الإدارية و حتليلها و تف�سريها و التو�صل �إلى نتائج ميكن تعميمها.
والإدارة علم يعني �أن لها مبادئ و قواعد و مدار�س و نظريات حتكم ممار�سات العمل الإداري من
تخطيط وتنظيم وتوجيه وقيادة ورقابة  ...وعليه ،فهل نتوقع من “�أحمد” �أن ينجح يف و�ضع خطة
ا�سرتاتيجية خم�سية مل�ؤ�س�سته قائمة على تعظيم الأرباح بن�سب مت�صاعدة ،وبالتايل رفع القيمة ال�سوقية
لأ�سهم امل�ؤ�س�سة...وهو ال يفقه �شيئا من �أبجديات التخطيط! فما بالكم بالتخطيط اال�سرتاتيجي والتخطيط
املايل! يف حني قد يتمكن “حممد” من و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لإعادة هيكلة م�ؤ�س�سته �إداريا وماليا خلربته
ال�سابقة يف املجال ذاته وحلنكته املهنية التي مكنته من التطوير...
من ناحية �أخرى� ...إن تطبيق هذه املبادئ والنظريات الإدارية بفعالية وكفاءة �أو التق�صري فيها
بدرجة �أو �أخرى قد ي�ؤدي �إلى نتائج معينة ...فقد ي�ستعني “�أحمد”ب�شلة” من اخلرباء من ذوي العيون
18
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الزرقاء واخل�ضراء �أو ال�سوداء لو�ضع خطته اال�سرتاتيجية ،ولكن الأهم هل �ضمن “�أحمد” فعالية وكفاءة
تنفيذها وفقا مل�ؤ�شراتها ومعايري قيا�سها من قبل موظفيه وفريق عمله الذين مل يكن لهم يد �أو �ضلع يف هذه
اخلطة ...و�إمنا ُفر�ضت عليهم للتنفيذ ق�سرا من قبل اخلرباء الذين خططوا لها...ثم اختفوا! فالنتيجة قد
تكون مغايرة متاما للأهداف املو�ضوعة!! ف�إما �أن حتفظ اخلطة يف درج �سعادة املدير “�أحمد” �أو �أن يتعرث
تنفيذها ل�سبب ما...كمقاومة املوظفني لها ...ويف كلتا احلالتني  ...مل يتم تطبيق مبادئ الإدارة بالفعالية
والكفاءة املطلوبتني والكفيلتني بتحقيق النتائج املطلوبة!
يف حني قد ي�ستعني “حممد” بعدد من اخلرباء ،على اختالف �ألوان عيونهم ،لو�ضع خطته الإ�سرتاتيجية،
ولكنه يدرك متاما �أن �إ�شراك فريق عمله يف و�ضع اخلطة �أهم بكثري من مطالبتهم بتنفيذها...لذا
“فمحمد” يعي من خالل خربته العملية والإدارية ال�سابقة �أن فريق عمله �سي�شعر بامتالكه لهذه اخلطة
لأنه �ساهم يف و�ضعها...فوال�ؤهم م�ضمون...وتوقعاته مل�ؤ�شرات �أدائهم ومعايري قيا�سها وفقا للخطة �ستفوق
املتوقع...
والإدارة فن مبعنى �أن املدير يحتاج �إلى خربة عملية ،تراكمت لديه عرب �سنوات من العمل والتدريب
والتطوير املهني ،و �سل�سلة من املهارات ال�شخ�صية والذكاء العقلي واالجتماعي يف ممار�سة عمله...
و�أخالقا وذوقا يف تعامله مع العن�صر الب�شرى لي�س فقط لتحفيزه على تنفيذ الأهداف التنظيمية...و�إمنا
الأهم �إدارته وتنظيم �أدائه ...فلي�س كل من در�س علم الإدارة قادر على تطبيقه وحتويل نظرياته وفكره
�إلى واقع ملمو�س...و�إال كيف نف�سر ف�شل العديد من خريجي التخ�ص�صات الإدارية بل وحملة املاج�ستري
والدكتوراه يف م�ساراتهم املهنية وبالذات يف �أعمالهم الإدارية والقيادية! فهناك العديد من املدراء ممن
ميلكون علم الإدارة ،ولكنهم يفتقرون �إلى فنها ،فنجدهم عاب�سني ب�ؤ�ساء ال يجيدون حتى االبت�سام يف وجه
املوظفني ،مت�سلطني يف �آرائهم وقراراتهم وال يجيدون فن احلوار واال�ستماع !
�إن فن الإدارة هو القدرة على تطبيق ما ميكن تطبيقه من نظريات وفكر �إداري يف اﻤﻟﺠاالت املختلفة....
فلي�س كل النظريات الإدارية قابلة للتطبيق يف بيئة العمل! فالبع�ض منها جمرد كالم �إن�شائي ...والبع�ض
الآخر غري قابل للتطبيق الختالف الثقافة واخللفية االجتماعية لوا�ضعيها ...وعليه فالفن الإداري هنا هو
“ �إعادة �صياغة هذه النظريات والأفكار” املو�ضوعة منذ مئات ال�سنني ويف منظومات عمل غربية تختلف
ثقافيا واجتماعيا مبا يتنا�سب مع معطيات منظومة العمل املحلية ومواردنا الب�شرية”...
هموم في اإلدارة
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ولهذا ،فان “البع�ض” من املدراء وبالذات من “�أهل الثقة والت�شريف” ممن ي�ستعينون باخلرباء
واال�ست�شاريني الأجانب الذين ال يجيدون فهم البيئة املحلية وثقافة العمل امل�ؤ�س�سي ،قد يف�شلون يف �إدارتهم
بعد فرتة ب�سيطة من توليهم منا�صبهم�...إذا ما اعتمدوا يف ت�سيري �أمور م�ؤ�س�ساتهم على ا�سترياد “احللول
املعلبة” من قبل اخلرباء والذين ينتهج البع�ض منهم �سيا�سة “الن�سخ والل�صق” دون مراعاة ظروف
البيئة املحلية وخ�صو�صيات امل�ؤ�س�سة!

ولهذا فان الإدارة فن و علم معا...
فالإداري يجب �أن يعتمد على الكتب والنظريات الإدارية بالإ�ضافة �إلى اخلربة العملية التي ال غنى عنها ...فالعلم
والفن كالهما مكمل للآخر...
وقد تكون الإدارة حظا ،فرمبا احتاج �صاحب العلم �إلى حظ ميكنه من القدرة على تطبيق علمه وحتويله �إلى فن
ممار�س...وان اجتمع الثالثي...العلم والفن واحلظ  ...لرمبا اكتملت منظومة العمل الإداري...فكرا وفهما وثقافة
وممار�سة...ولكن �إن كانت الإدارة جمرد “حظ” دون �أن ي�صاحبها علم �أو فن  ،ف�إنها قد تتحول �إلى مر�ض ع�ضال ال
�شفاء منه �إال با�ستئ�صاله!! ونق�صد هنا عزل �صاحب احلظ  ...فاقد العلم والفن!!!

الدر�س امل�ستفاد...
جلندي الذي ال ي�أمل �أن ي�صبح يوم ًا جرن ً
يعجبني املثل الرو�سي القائل ...ا ُ
ندي خامل  ...فكم من
اال ُ ...ج ٌّ
خامل يف م�ؤ�س�ساتنا بلغ قمة الهرم الوظيفي دون �أن ي�ستوعب �أن الإدارة حتتاج �إلى علم وفن ال حظا ووا�سطة!!!
هل ت�ساءل �أحدكم يوما ما ملاذا ال ي�سمح للقرود بان تتولى �إدارة حديقة احليوان؟؟

�إن الدر�س امل�ستفاد من حكاية �أحمد وحممد �أن احلظ والوا�سطة وحدهما غري كافيني
لإدارة وقيادة �أي من�صب ،و�إمنا بالعلم والفن ميكن ا�ستغالل احلظ والوا�سطة لإدارة وقيادة
�أكرث كفاءة وفعالية...
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العم صابر وإمبراطورية الزير!

ومازالت احلكاية م�ستمرة !!

الهم الثاني
يعرف املهتمون بق�ضايا الإدارة على الأرجح
ق�صة �إدارة عموم الزير التي كتبها الدكتور ح�سني
امل�ؤن�س عام  1974والتي يناق�ش فيها انعدام الكفاءة
الإدارية املرتبطة بالبريوقراطية واملرتبطة بدورها
بالف�ساد الإداري ...الهموم التي ما زلنا ،ب�شكل �أو
ب�آخر ،نعاين منها ،ومل نتمكن جيال بعد جيل من
�إيجاد حل "�سحري" لها...

انعدام الكفاءة
الإدارية املرتبطة بالبريوقراطية
واملرتبطة بدورها بالف�ساد الإداري.....
ما زالت من "الهموم" التي عانينا منها
جيال بعد جيل....
ومل نتمكن من �إيجاد "حل �سحري"
لها �إلى يومنا هذا رغم التقدم
العلمي والتكنولوجي!

واليكم حكاية "العم �صابر" و�إدارة عموم الزير
مع بع�ض "التحريف" لتتنا�سب مع واقعنا الإداري
املعا�صر!!!
خمت�صر الق�صة �أن �أحد الوالة كان ي�سري برفقة
وزرائه ور�أى جمموعة من النا�س ينحدرون �إلى النهر لي�شربوا املاء ،والحظ امل�شقة التي يعانونها من �أجل
�أن ي�شربوا .فنظر �إلى �أحد وزرائه ،وقال �" :أرى النا�س يقا�سون من العط�ش� ،أمل تفكر يف �شيء يخفف عنهم
م�شقة النزول �إلى النهر من �أجل �شربة ماء؟ " .فاقرتح الوزير �أن ين�شئوا �صهريجا �أو حو�ض ماء ،فر�أى
الوايل ب�أن النا�س �سيموتون عط�شا قبل �أن يتم البناء .طلب من "�صابر" �أحد حرا�سه �أن ي�شرتي زيرا ،و�أن
يغ�سله ويعبئه باملاء النظيف با�ستمرار ،وطلب من الوزير �أن ي�شرف على �شراء الزير وم�ستلزماته.
ومتر الأيام وال�شهور لي�س�أل الوايل الوزير يف يوم من الأيام عن الزير ،ف�أجاب الوزير � :إنها فكرة
عبقرية يا موالي ،لقد طورناها وعدلناها! فا�ستغرب الوايل عن كيفية تطوير زير وغطاء وماء!!! ف�أجاب
الوزير  :نظرا لزيادة الإقبال على الزير ...فقد قررت حتويله �إلى مرفق عام �شعبي ...ولهذا مت �إن�شاء
�إدارة!!! ومت فتح اعتماد مايل يف ميزانية الدولة لإدارة الزير..
كما �أن�ش�أنا �أربع �إدارات فرعية لها� :إدارة للفخار ،و�إدارة للحديد ،و�إدارة للخ�شب و�إدارة لل�صفيح!!!
وهنا ت�ساءل الوايل  :واملاء �ألي�س له �إدارة ...وهو الهدف الرئي�سي؟ فا�ستطرد الوزير ب�أنه �أمر ب�إن�شاء مبنى
بكلفة مائة �ألف دينار من �أجل �إدارة عموم الزير ،لأن �إدارة عموم الزير مرفق خدمات ويحتاج �إلى مبنى
ي�ستوعب العمالء والزوار!!!
هموم في اإلدارة
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ويكمل الوزير ب�أن �إدارة عموم الزير "على ات�صال مع خمتلف دوائر الدولة ،مع وزارة الأ�شغال واملالية
واالقت�صاد واخلارجية والداخلية والبلدية ..وكان الوايل يقاطعه بني الفينة والأخرى مت�سائال عن املاء..
املاء...املاء!!!
وحني ا�ستف�سر عن دور وزارة اخلارجية� ،أجاب الوزير  :من �أجل امل�شاركة يف امل�ؤمترات واملحافل الدولية،
لأن �إدارة عموم الزير �أ�صبح لها �شهرة عاملية ،ومديرها يح�ضر م�ؤمترات يف باري�س ولندن ونيويورك..

وحينها ت�ساءل الوايل  :وهل يوجد يف الدول الأخرى �إدارات لعموم الزير؟

�أجاب الوزير  :ال يا موالي ،ولكننا نفتخر بتجربتنا الرائدة التي مل ي�سبقنا �أحد �إليها!!! وراح ي�شرح
كيف �ستخرج دولتهم من عنق الزجاجة وتنتقل �إلى طابور الأمم التي �أ�صبحت متقدمة بف�ضل جتربة �إدارة
عموم الزير !!!
مل يقتنع الوايل بكالمه وقام بزيارة �إدارة عموم الزير يف اليوم التايل .وكانت املفاج�أة ال�صادمة حني
�شاهد املبنى الفخم ال�شاهق الذي كتب على مدخله "�إدارة عموم الزير"� ،أنا�س يدخلون ويخرجون ،خلية
نحل من املوظفني وال�سكرتارية والفرا�شني ومدراء اخل�شب واحلديد والفخار ،وملفات و�أوراق و�صواين
�شاي وقهوة ،وموظفني يقر�ؤون اجلرائد ويحدقون يف �شا�شات احلا�سوب و�آخرين يتحدثون و..و...و...
واملدير العام يف لندن يح�ضر م�ؤمترا ،وباملنا�سبة هو ابن �شقيقة الوزير ،ومت تعيينه لأنه الوحيد املتخ�ص�ص
والأكرث خربة يف هذا املجال على الرغم من �أنه يحمل دبلوم اقل من اجلامعة ويقل عن الثالثني من
عمره!!! فالأقربون �أولى مبعروف الزير!!!
وانتقل الوايل يف كل الأق�سام وطلب يف النهاية �أن يرى الزير ،نزل �إلى الطابق الأر�ضي املُغبرّ  ،فاخربوه
�أن الزير مت نقله �إلى الور�شة لإ�صالحه!!! ووجد "�صابرا" ،وقد �أ�صبح رجال هزيال م�سكينا ،مركونا يف
�إحدى الزوايا .وحني �شاهد الوايل قال " :لقد كذبوا عليك يا موالي ،الزير لي�س هنا منذ �سنتني ...كما
�أين مل �أتقا�ض راتبي منذ �سنتني ون�صف يا موالي" ،وحني �س�أل الوايل وكيل الإدارة العامة عن ال�سبب،
قال "�إن له �إ�شكاال �إداريا وماليا! فلي�س معه م�ؤهل علمي! ومل نتمكن من ت�سكينه يف قانون املوارد الب�شرية
ال القدمي وال اجلديد وال املزمع تطويره! عالوة على �أن الباب الأول من امليزانية واملخ�ص�ص لنا من وزارة
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املالية و»مكرمة» الديوان مل يكونا كافيني! ...لذلك مل ن�ستطع �إعطاءه راتبه خالل الفرتة املا�ضية» ،وعليه
فما زال راتب «العم �صابر» معلقا!!!
�صدم الوايل وطلب من العم �صابر �أن يعود �إلى الق�صر كما كان وي�شرتي زيرا وي�ضعه حتت ظل �شجرة
لي�شرب النا�س ،ثم �أ�صدر الوايل حكمه على الوزير ب�أن يدفع رواتب املوظفني الذين عينهم من ماله اخلا�ص
حلني �إنهاء �إجراءات �إعادة هيكلة جهاز الزير ،و�إذا نفذ ماله فمن مال زوجته التي عينها مديرة العالقات
العامة و�أوالده املبتعثون على نفقة «الزير» و�أقاربه الذين عينهم يف �إدارة عموم الزير دون �أن ي�ستوفوا
�شروط التعيني املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية للموارد الب�شرية يف �إدارة عموم الزير!!!
وبعد ....ذلك الزير الذي و�ضع يف احلي لي�شرب منه النا�س و�أن�شئ بدافع خريي ثم حت ّول خطوة بعد
خطوة وب�إدارة العقول البريوقراطية «املري�ضة بحب م�صلحتها» �إلى جهاز بريوقراطي يحتاج �إلى �إدارة،
وحما�سبة ،و�سكرتارية ،وعالقات عامة وغري ذلك ،حتى حت ّول ذلك الزير من �إناء يقدم اخلدمة �إلى جهاز
يطلب اخلدمة و�أ�صبح «العم �صابر» املنتج الرئي�سي وال�صادق الوحيد يف عمله بدون راتب يف حني يتقا�ضى
«املتكا�سلون واملتقاع�سون» ما ال ي�ستحقونه !!!
وهذا هو حال بع�ض الأجهزة الإدارية وبالذات احلكومية يف واقعنا حيث تبد�أ �صغرية ذات اخت�صا�ص
وا�ضح وحمدد ثم تكرب ،وتتحول �إلى جهاز بريوقراطي �ضخم مبيزانية �ضخمة و�أعداد كبرية من املوظفني
ومطبوعات �إعالمية ،وندوات ،وعالقات �إقليمية ودولية ،ولكن الناجت الفعلي والقيمة احلقيقة امل�ضافة غري
وا�ضحة...بل ال تكاد تذكر يف ظل الهيمنة الإعالمية مل�س�ؤوليها !!
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وكانت املفاج�أة ال�صادمة للوايل حني
�شاهد املبنى الفخم ال�شاهق كتب على
مدخله "�إدارة عموم الزير"
 ...واملاء لي�س له �إدارة!
 ...والزير عاطل عن العمل يف الور�شة!!
واملدير العام هو ابن �شقيق الوزير
ذو الثالثني عاما والذي بالكاد يحمل
دبلوم!!!
واغلب موظفي الزير هم �أقرباء الوزير!!!

والعم "�صابر" �أ�صبح رجال هزيال
مركونا  ...ومل يتقا�ض راتبه منذ
�سنتني ون�صف!!!
هل متعنا النظر قليال يف امل�ؤ�س�سات من حولنا! �أال جتدون حولكم "بع�ضا" منها تعمل منغلقة على
نف�سها ،ووفقا لوترية ال تتغري بل ومل تتغري منذ �سنوات �إن مل يكن عقودا! بل �إنها ال تخ�ضع للتقييم ،فقد
�أ�صبح الكل م�شغو ًال ب�ساعات العمل واالجتماعات التي ت�ستغرق الكثري من الوقت واجلهد! �أما قياداتها...
فهي م�شغولة يف "تلميع" كرا�سيها �إعالميا ودورها يف نه�ضة الأمة"!
وهل ت�ساءل �أحدكم ملاذا مل يتحرك �ساكن يف هذه امل�ؤ�س�سات على اختالف قياداتها! بل هل �سعت �أي
قيادة ،على تعاقبها واختالف وجوهها وتفاوت فرتة �إداراتها� ،إلى الت�سا�ؤل :ماذا نفعل؟ و�أين الناجت؟ وما
هو مردود ما نقوم به و�آثاره على امل�ؤ�س�سة واملجتمع؟ وهل هناك من ي�ستفيد من �إنتاجنا وخدماتنا؟ وهل
لدينا �إنتاج وخدمات ذات نوعية ت�ستحق الإ�شارة �إليها؟ وكيف لنا تطوير �إنتاجنا وخدماتنا؟؟؟
وميكن �أن ت�ستمر الأ�سئلة �إلى �أن ت�صل �إلى �س�ؤال �أكرب وهو "مدى احلاجة �إلى وجود بع�ض الأجهزة،
وجدوى ا�ستمرارها؟" وخا�صة تلك الأجهزة وامل�ؤ�س�سات التي حتمل �أ�سماء مبهمة وعمومية وغري قابلة
للتقييم واملتابعة �أو تلك التي متار�س �أدوارا مزدوجة بجهود مبعرثة من غري ر�ؤية وا�ضحة �أو ر�سالة مفهومة
لقياديها �أو ملوظفيها �أو حتى لعمالئها!!! وقد تلج�أ بع�ض هذه الأجهزة �إلى الإح�صائيات ،م�ستندة يف ذلك
26
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�إلى مقولة "�إن كنت ال ت�ستطيع قيا�سه فلن متكن من �إدارته"
If you can’t measure it, you can’t
manage it

وي�ستخدمون الأ�سلوب الكمي داللة على وجودها
وتفوقها فتعلن الأرقام التي و�صلت �إليها يف �إنتاجها
�أو عدد م�ستخدمي/م�ستفيدي خدماتها �أو عدد
اجنازاتها وك�أن امل�ؤ�شرات الكمية هي املعيار الوحيد
لقيا�س النجاح...
واحلال ينطبق على بع�ض الإدارات املوجودة
داخل اجلهاز نف�سه ،حني تتحول هذه الإدارات التي
قد تكون �أن�شئت لأ�سباب ال عالقة لها بالتنظيم � -إلى
�إمرباطورية داخل �إمرباطورية ،وت�صبح �إدارة كثرية
الطلبات ،قليلة الإنتاج كثرية املوظفني ويعانون من
"بطالة ُمقن ّعة" ،وال �أحد يعرف ما هي مهامها ،وهل
لوجودها �أي مربر!

بع�ض الأجهزة الإدارية
احلكومية تبد�أ �صغرية ذات اخت�صا�ص
وا�ضح وحمدد ثم تكرب ،وتتحول �إلى جهاز �ضخم
مبيزانية �ضخمة و�أعداد كبرية من املوظفني وتواجد
�إعالمي م�ستمر...ولكن الناجت الفعلي والقيمة احلقيقة
امل�ضافة غري وا�ضحة!!! ...
كم من م�ؤ�س�ساتنا تعمل وفقا لبريوقراطية
�إدارة عموم الزير؟ وكم لدينا من "العم
�صابر"؟؟ وكم لدينا من "الوزير"
الذي يظن �إن "الزير" من
�أمالكه اخلا�صة؟؟؟

فنظرة �سريعة للم�ؤ�س�سات البريوقراطية من حولنا
تدعونا �إلى الت�سا�ؤل ...كم لدينا من �إدارات عموم الزير التي �أن�شئت من �أجل هدف ما  ...و�أ�صبحت بعد
فرتة بال هدف! وكم عدد الوزراء/الر�ؤ�ساء الذين حولوا هذه الأجهزة �إلى �شركات عائلية خا�صة لنفع بني
قبائلهم بل ويوزعون �أ�سهمها على بني ع�شريتهم! وكم عدد املدراء الأكرث حظا ووا�سطة والأقل علما ...من
خولوا ب�إدارات ال يفقهون منها �إال الظهور �إعالميا لق�ص �شريط �أو افتتاح حمفل ر�سمي!
املجال مرتوك لكم للإجابة على هذه الت�سا�ؤالت........كل يف موقعه...وكل من وجهة نظره...وكل
ح�سب جتربته!!!
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الدر�س امل�ستفاد
بيت الق�صيد من الهم �أعاله �إن البريوقراطية ال�شكلية كنموذج �إدارة الزير وحكاية الوزير الذي حول
"الزير" �إلى ملكا خا�صا ووكل �أبن �أخته �أمينا عليها ،وعني بني ع�شريته ،وهم الأقل علما وكفاءة...هي بال
�شك ا�ستنزاف للموارد الب�شرية واملالية...وكيان بال قيمة م�ضافة ...بل وبالعربي الف�صيح ...ف�ساد �إداري
ومايل يجب �أن ُيعاقب عليه!!!
وعليه ،فان الدر�س امل�ستفاد هنا �أن الكفاءة الإدارية التي ت�ستهدفها برامج التطوير الإداري ال تتحقق
مبجرد �إن�شاء �إدارة �أو �إن�شاء جهاز ،و�إمنا تتحقق بو�ضوح الأهداف ،وخطة عمل تنفيذها و�إمكانية تقييم
النتائج ،وبالديناميكية و�سرعة التكيف للمتغريات العلمية والثقافية والتقنية ،واالحتياجات االقت�صادية
واالجتماعية ومتطلبات العمل ذاته ،والأهم من ذلك كله ...ال�شفافية يف �صنع القرار واملحا�سبة وامل�س�ؤولية.
وهذا يتطلب العمل ب�صفة م�ستمرة على مراجعة وحتديث الهياكل الإدارية واللوائح املرتبطة بها كونها
متثل �أحد الأركان املهمة يف معادلة التطوير الإداري...

وما زال العم �صابر� ...صابرا ...وما عادت �إمرباطورية الوزير ...زيرا...
ومازالت احلكاية م�ستمرة !!
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القرارالصحيحبينالقياديوالمدير...
وشتان مابين االثنين!!!
			

«ال �شيء �أكرث �صعوبة ،ولذلك ال �شيء �أكرث قيمة ،من القدرة على اتخاذ القرار»
نابليون بونابرت

الهم الثالث
مما ال �شك فيه �أنه ال يتبني جناح القيادي �أو ف�شله
�أو �صالحية مدير ما �أو عدم �صالحيته �إال عرب تخطيه
وجناحه يف املرور مب�ؤ�س�سته �أو �إدارته من مراحل الأزمة
�إلى مرحلة اال�ستقرار �أو من مراحل ال�ضعف �إلى مراحل
القوة ..
وال�شك �أن تعدي مرحلة الأزمة يتوقف على نوعية
القرار املتخذ يف الأزمة والذي يفرت�ض فيه ال�سري
بامل�ؤ�س�سة �أو الإدارة نحو اال�ستقرار املطلوب والأداء
القوي املتوقع ولكن بالت�أكيد نوعية القرار املتخذ تتحدد
بعدة �صفات يتعني توفرها يف القيادي الناجح �أو املدير
املتمكن ،لذلك كان اتخاذ القرار من �أ�صعب املهمات
التي تنتظر القيادي �أو املدير يف �أي عمل يقوم به  ..و�إذا
جادلنا �أن القيادة هي � ..صنع القرار ف�إننا بالت�أكيد ال
نبالغ!!!.

نوعية
القرار املتخذ
تتحدد ب�صفات القيادي/
الإداري الناجح ...ولهذا �صنع القرار
من �أ�صعب مهمات �أي قيادي/مدير...
يف�شل البع�ض يف منا�صبهم
القيادية ،وان جنحوا...فان
جناحهم بف�ضل �أ�سباب
�أخرى!!!

هل ت�ساءلتم يوما ...ملاذا يف�شل البع�ض من ال�شخ�صيات الالمعة والتعليم العايل والثقافة الوا�سعة يف
منا�صبهم القيادية وال ي�صمدون طويال �أمام التحديات ،حتى وان �صمدوا ف�إنهم ال ي�صمدون بفعل مهاراتهم
القيادية الإدارية و�إمنا بف�ضل �أ�سباب �أخرى ..لعل �أهمها عالقاتهم ال�سيا�سية وفريق اخلرباء واال�ست�شاريني
من حولهم!!! وملاذا ينجح البع�ض من �أ�صحاب العلم والثقافة املتوا�ضعة يف قيادة مهامهم على �أكمل وجه
وقد ُيجربون �أحيانا على تركها لظروف قاهرة �سواء لظروف تنظيمية م�ؤ�س�سية �أو �شخ�صية �أو اجتماعية!!!
وبغ�ض النظر عن الأ�سباب والدوافع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية وحتى النف�سية� ،س�أحاول
الإجابة على الت�سا�ؤل �أعاله من املنظور الإداري وعالقته املبا�شرة بالقرار الإداري ال�صحيح...
علمتني خربتي املهنية املتوا�ضعة من خالل التعامل واالحتكاك مع مناذج خمتلفة من القادة واملدراء
على اختالف م�ستوياتهم الوظيفية �أن هناك ثالث �صفات * تعزز من جناح القيادي الإداري يف عمله ،مع
*

اقتبا�س بت�صرف من :غازي الق�صيبي ( ،)2006حياة يف االدارة ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت ،الطبعة الثالثة ع�شر
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مالحظة �أ�سبقية كلمة القيادي على الإداري،
ذلك انه من املمكن لكل موظف �أن ي�صبح
�إداريا ناجحا ولكنه لي�س من املمكن لكل
موظف �أن ي�صبح قياديا ناجحا!
وتتمثل تلك ال�صفات يف القدرة على
معرفة القرار ال�صحيح واتخاذه وتنفيذه!!!
وعلى الرغم من �أنه من املهم �أن ندرك
ونتعلم الإدارة من منطلق كونها علما �أو فنا،
يتم تعلمها باجلامعات واملعاهد �أو اكت�سابها
باخلربة الطويلة� ...إال �أن مو�ضوع "�صنع
القرار" يتعلق ب�صلب الإدارة وممار�ستها ال
بتعريفها و�إجراءاتها وقوانينها!

ميكن ح�صر ال�صفات
املطلوبة يف ال�شخ�ص القيادي يف ثالث:
1.1رجاحة العقل وحكمة الت�صرف مبا ي�ؤهل
القيادي القدرة على معرفة القرار ال�صحيح
2.2رجاحة العقل وحكمة الت�صرف مبا ي�ؤهل
القيادي القدرة على اتخاذ القرار ال�صحيح
3.3رجاحة العقل وحكمة الت�صرف مبا ي�ؤهل
القيادي القدرة على تنفيذ القرار
ال�صحيح

ولي�س من ال�ضروري هنا �أن نتجادل حول
�إن كان الإن�سان يولد قياديا �أم �إداريا ،ح�سب
ما كتب فيه الكثري من �أ�صحاب نظريات
القيادة� ،أم يكت�سب مهاراته الإدارية والقيادية خالل جتاربه وخرباته املرتاكمة عرب الزمن ،فالعربة
بالنتائج النهائية لأدائه وبالنتائج امل�ستدامة ذات املفعول االيجابي على كل من له عالقة بالأداء ذاته
وقدرته على االحتفاظ بروحه القيادية!
كما �أنه لي�س من ال�ضروري �أن يكون القيادي وا�سع الثقافة وعايل التعليم ،فالإدارة والقيادة ال ترتبطان
مب�ستوى الثقافة والتعليم و�إمنا بكيفية ربطها بالواقع الفعلي مل�شكالت العمل ،وكيفية ربطها بتحليل الأو�ضاع
الراهنة وا�ستقراء امل�ستقبل .كما ال يهم �أن يكون القيادي �أو الإداري هادئ الأع�صاب يف التعامل مع م�شاكل
العمل اليومية �أم متوتر وع�صبي �سريع االنفعال ،طيب اخللق ذو ابت�سامة ووجه ب�شو�ش �أم �سيء اخللق
وعاب�س الوجه مع موظفيه ،حمبوبا و�صاحب ح�ضور �أم مكروه وغري مرغوب فيه من قبل مر�ؤو�سيه ....فكل
ما �سبق �صفات تتعلق بالإن�سان العادي ولو �أن ال�صفات الإيجابية مرغوبة �أكرث يف القيادي � ،أما بالن�سبة
للقيادي ،فيمكن ح�صر ال�صفات املطلوبة ،ح�سب وجهة نظري ،يف ثالث:
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.1رجاحة العقل وحكمة الت�صرف مبا ي�ؤهل القيادي القدرة على معرفة القرار ال�صحيح .قد ي�سارع بع�ض
املدراء بالقول :وما الذي �أتيت به من جديد يا �أ�ستاذة �إدارة الأعمال� ،إذ ال بد لكل مدير �أن يكون قادرا
على معرفة القرار ال�صحيح ،و�إال ُ
َ
وتعر�ض للم�ساءلة!!
�ضعف م�ستوى �أدائه
نظر ًيا :كالم �صحيح  ...عمل ًيا �إليكم التحليل  ...بع�ض الإداريني قد يظنُ بديهيا �أن هذه ال�صفة ال غنى
عنها يف العمل القيادي و�إال تعر�ضت م�ؤ�س�ساتهم للكثري من امل�شاكل املالية والإدارية والتنظيمية! ويفرت�ض
بديهيا تواجد هذه ال�صفة يف كل قيادي ،ولكن الكثريين ال ميلكونها! فالكثري من الإداريني تنق�صهم الر�ؤية
الثاقبة ،فال يتمكنون من متييز القرار اخلاطئ من ال�صحيح ويف هذه احلالة قد ي�صبح ،للأ�سف ،القرار
ال�صحيح هو اخليار الأقل �ضررا و�سوءا� ،أي �أحالهما م ٌر ،بني اخليارات املتوفرة �أمامهم والتي �سيدركونها
بعد فرتة من تطبيق القرار!
الر�ؤية املطلوبة هنا لي�س حل امل�شكلة فقط يف املدى الق�صري ،و�إمنا الر�ؤية الثاقبة التي متكنه من
ا�ستقراء امل�شاكل امل�ستقبلية و�أخذها يف االعتبار عند اتخاذ قرار حل امل�شاكل احلالية ،و�إال �ستظل هذه
امل�شاكل تتكرر مرارا وفقا لظروف زمنية وبيئية خمتلفة!!
لتو�ضيح �أكرث� ،س�أ�ضرب لكم مثال ...قرارات توطني الوظائف الإدارية الذي ي�صدر بني حني و�آخر
من قبل وزارة العمل مثال بهدف �إلى توطني الوظائف� ،إما وفقا لن�سبة معينة �أو ملجموعة وظائف حمددة،
ويجرى تعميمه على امل�ؤ�س�سات احلكومية والعامة واخلا�صة! فالقرار يف حد ذاته لي�س خاطئا ب�أكمله ،و�إمنا
ال ميكن اعتباره القرار ال�صحيح يف توقيته ويف تنفيذه ،وال ميكن اعتباره قرار ًا ا�سرتاتيجيا �صحيحا يف
املدى الطويل!!! �أ�ؤكد مرة �أخرى...القرار بالت�أكيد قرار �صحيح ال نقا�ش فيه ،ولكنه لي�س �صحيحا يف حينه،
ووقته ،لكونه «توطني كمي يف زمن قيا�سي ق�صري يهدف �إلى رفع ن�سبة املواطنني يف قطاع ما �أو وظائف
ما وبن�سبة ما خالل فرتة زمنية معينة» .وعلى الرغم من �أن �أي عملية لبناء القدرات الوطنية هي عملية
طويلة الأجل� ،إذ كيف ميكن للم�ؤ�س�سات تطوير قدرات مواطنيها من املوظفني وا�ستبدالهم بغري املواطنني
خالل فرتة ق�صرية ال تتجاوز ال�سنة!
عالوة على ذلك ،هناك �أ�سباب �أخرى منها�« :سرعة القرار» وعدم �إخطار امل�ؤ�س�سات م�سبقا مما
ي�ؤدى �إلى حدوث نوع من عدم اال�ستقرار الوظيفي يف امل�ؤ�س�سات بني املوظفني غري املواطنني من جهة
وعدم توفر الكفاءات املواطنة الكف�ؤة املطلوبة ل�سد ال�شواغر خالل الفرتة الق�صرية والتي قد تعتربها
بع�ض امل�ؤ�س�سات فرتة تعجيزية لإنهاء خدمات املوظفني غري املواطنني والبحث عن بدائل من املواطنني
هموم في اإلدارة
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واختبارهم وتعيينهم .وال يق�صد بعدم توفر الكفاءات الوطنية انعدامها نهائيا بقدر ما يق�صد به «باحلد
الأدنى من املعايري واملوا�صفات» املطلوبة من قبل امل�ؤ�س�سات ،والتي ت�ضع �شرطي �إتقان اللغة االجنليزية
واخلربة �ضمانا لتوظيف املواطنني لديها!!!
كما �أنه قرار خاطئ يف التنفيذ �إذ مل يراع التطبيق التدريجي على مراحل الأمر الذي دفع بدوره العديد
من امل�ؤ�س�سات �إلى «التحايل على القرار» كتعيني عدد من املواطنني بهدف زيادة عددهم و�إر�سال الك�شوف
للجهة الر�سمية ثم �إنهاء خدماتهم قبل انتهاء فرتة االختبار بحجة عدم كفاءتهم املهنية دون اخطار اجلهة
الر�سمية ،وزارة العمل! فاملهم هو الك�شوف املر�سلة ب�أعداد املواطنني ولي�س املواطنني العاملني فعليا يف تلك
امل�ؤ�س�سات !!! وللأ�سف جل�أت بع�ض امل�ؤ�س�سات �إلى تعيني غري املواطنني �ضمن «الرواتب املقطوعة» التي ال
تدخل يف الك�شوف املر�سلة!! والنتيجة �أن �أ�صبح قرار التوطني «ككلمة حق �أُريد بها باطل» ظاهرها التوطني
وباطنها «�إق�صاء املواطن»»!!! وعليه �أ�صبح قرار التوطني غري �صحيح يف وقته وتنفيذه والأقل �ضررا ملتخذيه
ومنفذيه خالل فرتة اتخاذه وتنفيذه دون ارتباطه بر�ؤية م�ستقبلية طويلة الأجل!!
.2رجاحة العقل وحكمة الت�صرف مبا مينح القيادي القدرة على اتخاذ القرار ال�صحيح� .إذ لي�س من
ال�ضروري �أن كل قيادي يتمكن من معرفة القرار ال�صحيح يكون بال�ضرورة قادرا على اتخاذه ،وما �أكرث
القادة ممن يحملون هذه ال�صفة! �إن عدم القدرة على اتخاذ القرار ال�صحيح يرجع بالدرجة الأولى �إلى
اخلوف من العواقب وعدم الرغبة يف املغامرة �أو املخاطرة ! ف�إذا كانت احلكمة امل�صحوبة بر�ؤية ثاقبة
هي جوهر ال�صفة الأولى ،فالثقة بالنف�س وال�شجاعة هما دعامة ال�صفة الثانية.
لقد م ّر علي خالل حياتي املهنية العديد من الإداريني ممن ميلكون املعرفة التامة للقرار ال�صحيح،
ولكنهم ال يفعلون �شيئا �سوى الكالم ثم الكالم و�إ�ضاعة الوقت واملال يف ا�ستقدام اخلرباء وت�شكيل اللجان
وعقد االجتماعات الطويلة دون حتليل امل�شاكل حتليال منهجيا دقيقا واالنتهاء بتو�صيات هادفة......ومن
ثم دون القدرة على اتخاذ القرار ال�صحيح....
بل قد تنتهي �سل�سلة اجتماعاتهم وعمل جلانهم �إلى حل م�شاكل �أخرى ال عالقة لها باملو�ضوع الأ�صلي!!!
فاخلوف من العواقب �أو عدم الرغبة يف املخاطرة ،لعدم ثقته بقرارتهُ ،
حتول دون قدرة القيادي الإداري
على اتخاذ القرار ال�صحيح خلوفه!.
.3رجاحة العقل وحكمة الت�صرف مبا ي�ؤهل القيادي القدرة على تنفيذ القرار ال�صحيح ،وما �أكرث القرارات
ال�صحيحة.
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وهذا يجرنا �إلى اجلدلية التالية� :إن �أكرث القياديني حكمة ورجاحة ،يف معرفة القرار ال�صحيح ،لي�س
بال�ضرورة �أن يكون �أ�شجعهم ،يف اتخاذ القرار ال�صحيح ،و�أ�شجعهم لي�س بال�ضرورة �أن يكون �أكف�أهم ،يف
تنفيذ القرار ال�صحيح! والكفاءة ال تعني بال�ضرورة العلم والثقافة كما ذكرنا �سابقا ،و�إمنا القدرة على
تنفيذ القرار بكل تبعاته االيجابية وعواقبه ال�سلبية.
ولو عدنا �إلى املثال ال�سابق وافرت�ضنا �أن �أ�صحاب قرار التوطني عرفوا القرار ال�صحيح ،ومتكنوا من
اتخاذه« :التوطني اال�سرتاتيجي النوعي التدريجي امل�ستند على ر�ؤية م�ستقبلية ثاقبة لبناء القدرات الوطنية
وتفعيل م�شاركتها االقت�صادية وفقا ملتطلبات ال�سوق وخمرجات التعليم» ،فهل نفرت�ض �أن القرار ينتهي عند
هذا احلد؟ بالطبع ال!!! �إن تنفيذ القرار �أ�صعب بكثري من معرفته واتخاذه ،و�إال ظل «القرار ال�صحيح»
حربا على ورق .فتنفيذ قرار التوطني �أعاله� ،إن افرت�ضنا اتخاذه ،هو قرار ذو م�س�ؤولية م�شرتكة ويتطلب
ت�ضافر جهود امل�ؤ�س�سات التعليمية و�سوق العمل وم�ؤ�س�سات الدولة املعنية بالتخطيط واملوارد الب�شرية
والتدريب بل وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بناء على ر�ؤية وطنية وا�ضحة املعامل واالجتاهات وم�ؤ�شرات قيا�سية
قابلة للتنفيذ...
لقد �سمعنا الكثري والكثري عن م�شاريع �ضخمة ُتعد من قبل م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة واملتعلقة ب�إ�صالح
التعليم و»التعليم ملرحلة جديدة» وتعليم فني ونوعي وا�سرتاتيجيات �سوق العمل و�إر�شاد �أكادميي ومهني
للطلبة ومعاهد لت�أهيل وتدريب وتطوير ال�شباب املواطن لبناء مهاراتهم وقدراتهم الوطنية ووو .....ولكن
�أين كل تلك امل�شاريع ال�ضخمة من التوطني؟ بل ما عالقتها بالتوطني �أو ما موقع التوطني من الإعراب يف
مجُ مل هذه امل�شاريع؟ �أو بالأ�صح ،هل حددت تلك امل�شاريع «التوطني» ك�أحد �أهدافها الإ�سرتاتيجية طويلة
املدى وفقا مل�ؤ�شرات قابلة للقيا�س كما وكيفا املدى الطويل؟؟؟ وهل و�ضعت تلك امل�شاريع التوطني �ضمن
�أولوياتها وفقا خلطط زمنية تدريجية ويف جمموعات وظيفية خمتلفة؟؟؟
�أم�ضينا ثالثة عقود ونحن نتحدث يف التوطني و�أقمنا ع�شرات �إن مل تكن مئات امل�ؤمترات واملحا�ضرات
ملناق�شة هموم وحتديات التوطني ...وما زلنا ن�سمع ونقر�أ عن م�شاكل التوطني والتوظيف والبطالة المُ قنعة
بني املواطنني ،الذين ي�شكلون  %12فقط من �أجمايل �سكان الدولة و�أقل من  %10من �أجمايل القوى
العاملة...
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خال�صة القول �أن تنفيذ القرار ال ينتهي مبجرد توقيعه من قبل امل�س�ؤول!!!

لعل ما �سبق يو�ضح �أن الإداري املتوا�ضع يف حتليله للأمور غري قادر وغري متمكن من معرفة القرار
ال�صحيح ،ورمبا �أغلب قراراته ع�شوائية �أو من �صنع فريق عمله �أو اخلرباء! وال �أخفيكم �سرا القول �أن
بع�ض القرارات املهمة غالبا ما تكون من ُ�صنع املوظف ال�صغري الذي �أعده ال امل�س�ؤول الكبري الذي وقعه!!!
والإداري "املرتدد" ال ي�ستطيع اتخاذ القرار ال�صحيح ،وقد تعاين قيادته من العديد من ال�صعوبات وتراكم
امل�شاكل نتيجة خوفه وتردده من عواقب قد ال يكون لها وجود �إال يف "عقله الباطن" ،و"الإداري غري الكفء"
ال ي�ستطيع تنفيذ القرار ال�صحيح وكل اجتهاداته جمرد "حرب على ورق" يف �أر�شيف امل�ؤ�س�سة!
ولعل بع�ضكم قد ي�ستح�ضر �أثناء قراءة هذه ال�سطور مناذج من الإداريني ممن يفتقرون للمعرفة �أو
ال�شجاعة �أو الكفاءة� ،أو ممن جمعوا بني �صفتني وافتقروا للثالثة فف�شلوا يف قيادة م�ؤ�س�ساتهم حتى تركوها،
مناذج من
اختيارا �أو جربا ،بعد فرتة من الزمن دون �أثر يذكر!! يف حني قد ي�ستح�ضر البع�ض منكم
ّ
القياديني ممن جمعوا بني ال�صفات الثالث فنجحوا يف قيادة م�ؤ�س�ساتهم نحو النجاح والتفوق املتوا�صل.
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فالنموذج الأول ي�ضم �إداريني ولي�س قياديني ممن يتبنى عبارات "طالبنا وكتبنا ولكن مل يتم الرد علينا
�أو مت الرف�ض من الإدارة العليا" وكم هي "م�سكينة تلك الإدارة العليا ،ال�شماعة التي ُيعلق عليها الإداريون
املتوا�ضعون واملرتددون غري الأكفاء مربرات ف�شلهم ،وهي بريئة كل الرباءة من عقدهم وتخيالتهم
املعقدة"!!! .ولهذا ،فال ميكن لأحد لومهم لأن الأمر من �صنع �أيديهم باطنا ...فهم متاما كمن يكذب
الكذبة على نف�سه و ُي�صدقها! وهم من "الالمباالة" بالغري �أن دفعوا موظفيهم املر�ؤو�سني �إلى الر�ضوخ
للواقع امل�ؤمل ...واال�ست�سالم ...و" ُبغ�ض" الإدارة العليا"!!
�أما النموذج الثاين في�شمل قياديني ممن "يقاتل وي�صارع" ملعرفة واتخاذ وتنفيذ القرار ال�صحيح
ولهذا قد جندهم �إما محُ اربني �أو غري حمبوبني �أو غري مرغوب فيهم من قبل البع�ض  ...فهم بني خيارين
�إما ال�صمود وموا�صلة حتدياتهم �أو عدم ال�صمود طويال �أمام "تكتيكات التهمي�ش الذي ي�ؤدي �إلى تركه
العمل" والمُ مار�سة �ضدهم من كل جهات...فالناجحون كال�شجرة املثمرة دائما ما ُترمى باحلجارة!!!.
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الدر�س امل�ستفاد...

يقول نابليون بونابرت ....ال �شيء �أكرث �صعوبة ،ولذلك ال �شيء �أكرث قيمة ،من القدرة على اتخاذ القرار...

ون�ضيف عليه� ،إن مل يكن الإداري قادرا على معرفة واتخاذ وتنفيذ القرار ال�صحيح ...فليتذكر قوله
تعالى" ال يكلف اهلل نف�سا �إال و�سعها"!!!
�إن الدر�س امل�ستفاد هنا هو �أنه لي�س كل من �شغل من�صبا �إداريا  ...هو �شخ�ص قادر ومتمكن من عملية
�صنع القرار ...ذلك �أن �صنع القرار من �أ�صعب املهام التي يقوم بها املدير املتمكن والقيادي الناجح...مع
مالحظة �أنه لي�س كل من �شغل من�صبا �إداريا هو مدير متمكن �أو قيادي ناجح! كما �أن عملية �صنع القرار
حتتاج لقدرات معرفة القرار ال�صحيح واتخاذه والقدرة على تنفيذه...
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االعتراف بالخطأ أو التقصير
...أو «التطنيش»!

كل خط�أ هو يف احلقيقة �سبيل ملعرفة جديدة وفر�صة للت ّعلم والتطوير واالبتكار...
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من املالحظ على ال�سلوك الإداري العام لأغلب م�ؤ�س�ساتنا مبديريه التنفيذيني بل ومديري الإدارات
الو�سطى والدنيا العزوف عن االعرتاف باخلط�أ �أو التق�صري �أو توجيه االنتقاد �أو اللوم عل ًنا عند حدوث
خط�أ �أو تق�صري مما يرتتب عليه خ�سارة �أ ًيا كانت كبرية �أو هام�شية ،مادية �أو ب�شرية ،واالكتفاء بتحويل
املو�ضوع �إلى التحقيق الإداري �أو القانوين يف �أح�سن الأحوال ،هذا �إن مل يتم حفظ املو�ضوع �سابقا �أو الحقا
وي�صبح "فعل ما�ض ال حمل له من الإعراب م�ستقبال!"...على الرغم من �أن مواجهة الذات والآخرين
باخلط�أ �أو التق�صري يف جمال العمل ،يعترب م�س�ؤولية دينية و�أخالقية وجمتمعية.
وعلى الرغم من �أن االعرتاف باخلط�أ يعترب "قيمة دينية �أخالقية" حثنا عليها ديننا الإ�سالمي � ،إال
�أننا نادرا ما جند بني م�سئولينا من "يجاهر علنا �أو �سرا" بتق�صريه وخطئه يف حني �أننا ن�سمع عن الكثري
من امل�س�ؤولني الغربيني ممن "ي�ستفيدون" من �أخطائهم �أو تق�صريهم يف العمل ويعتربونها �سببا لتطوير
م�ؤ�س�ساتهم �إداريا ومهنيا يف �أح�سن الأحوال �أو تنحيهم عن منا�صبهم القيادية يف �أ�سو�أ الأحوال ...وال
يعنينا هنا مدح ومتجيد �أخالق الغربيني بقدر ما ن�سعى �إلى تذكري �أنف�سنا ب�أخالقنا املهنية التي دعانا
�إليها �إ�سالمنا احلنيف منذ قرون م�ضت...
مما ال �شك فيه �أن تطوير م�سار العملية الإدارية مطلب مهم و�ضروري باتت جميع امل�ؤ�س�سات ت�سعى
�إليه بكل الو�سائل ،ولكن يبقى ال�س�ؤال ذو العالقة هنا :هل ميكن اعتبار االعرتاف باخلط�أ �أو التق�صري هو
نقطة البداية ال�صحيحة يف عملية التطوير املطلوبة �أم هو ا�ستمرار لو�ضع "الالمباالة" طاملا امل�س�ؤول الأول
يف امل�ؤ�س�سة "ال ي�سمع وال يرى اخلط�أ �أو التق�صري"؟
مل �أر يف حياتي املهنية ال�سابقة �إداريا وقياديا �صادقا ونزيها مع نف�سه وربه �أكرث من "بو عبداهلل"...
وبغ�ض النظر عن حنكته الإدارية وخربته املهنية يف جمال عمله ،وبغ�ض النظر عن �س ُمو �أخالقه يف التعامل
مع كل من يطرق بابه ،وهو مدير �إدارة ا�سرتاتيجية يف امل�ؤ�س�سة وم�شغول بالتحديات والتطوير امل�ؤ�س�سي
والذي ال يكاد يجد معها �أي وقت للمجامالت� ،إال �أنه مل يحدث �أبدا �أن اعتذر عن �أي طارق �أو �سائل...
فباب مكتبه مفتوح قوال وعمال ..و"ال�شكوى" لها رد واعتبار يف قامو�سه ومل يحدث �أبدا �أن كان م�صريها
�سلة املُهمالت!
و�أذكر �أنه يف �أحد امل�شاريع الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة حدث تق�صري من قبل فريق عمله ،مما �أثر على
�إجناز امل�شروع يف الوقت املحدد وامليزانية املُحددة �سلفا! ويف االجتماع املقرر لإعادة جدولة امل�شروع� ،صمت
اجلميع ده�شة "لبو عبداهلل" الذي �أعرتف ،وبكل �صدق و�شفافية ،و�شجاعة وجر�أة ،بتق�صريه ال�شخ�صي
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وتراجع م�ستوى �أدائه الذي �أدى �إلى ت�أخر اجناز امل�شروع ...متقبال بذلك "الر�أي الآخر" لنقد �أدائه
وقيادته  ...ومعرتفا بتهاونه يف قيادته وتنظيم �أداء فريق عمله والرقابة عليه خالل الفرتة الأخرية...على
الرغم من �أنه كان ب�إمكانه حتميل التق�صري �إلى فريق عمله والتحجج ب"ك�سلهم" وتقاع�سهم ...ورمبا
عقابهم �أو �إنهاء خدماتهم! �إال �أنه مل يفعل ذلك! بل حتمل ب�شجاعة القائد �إهمال الفريق ب�أكمله! وهو
ت�صرف متوقع من قيادي م�س�ؤول يدرك �أن "علو �ش�أنه ومقامه" ال مينعه من االعرتاف بتق�صريه ...لذا
مل يكن غريبا من "بو عبداهلل" �أن يتقدم با�ستقالته الحقا ...ليجنب نف�سه وم�ؤ�س�سته �أخطاء قد ال يتّحمل
التهاون فيها م�ستقبال!!

على الرغم من �إن االعرتاف باخلط�أ يعترب “قيمة دينية �أخالقية” حثنا عليها ديننا الإ�سالمي ....
�إال �أننا نادرا ما جند بني م�س�ؤولينا من “يجاهر علنا �أو �سرا” بتق�صريه وخطئه!
رحم اهلل الفاروق عمر بن اخلطاب عندما و�ضع اخلطوة الأولى يف التطوير الإداري بقوله:
“رحم اهلل من �أهدى �إيل عيوبي”
ّ
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لقد �أجاب اخلليفة عمر بن اخلطاب على هذا ال�س�ؤال قبل �أكرث من �أربعة ع�شر قرن ًا من الزمان عندما
رحم اهلل من �أهدى �إ ّ
يل عيوبي" .لقد �أر�سى الفاروق
حدد اخلطوة الأولى يف التطوير الإداري بقوله" َ :
بذلك قاعدة ذهبية حيث جعل من اعرتاف امل�س�ؤول الإداري باخلط�أ �أو التق�صري وقبول التوجيه من
الآخرين نقطة االنطالق الأولى يف التطوير الإداري ،حيث �أدرك ر�ضي اهلل عنه �أن انحراف امل�س�ؤول عن
اخلطة املر�سومة �إمنا هو انحراف لر�ؤية وم�سرية امل�ؤ�س�سة برمتها.
ومل يكتف اخلليفة عمر بن اخلطاب بطلب تقومي �أخطائه رغم �أنه امل�س�ؤول الأول يف الدولة ،ولكنه �أنزل
تقدمي الأخطاء والعيوب �إليه منزلة الهدية ،يف �إ�شارة وا�ضحة جلية �إلى علو الرغبة يف هذا الأمر الذي يعد
نقطة االنطالق ال�صائبة لتطوير قيادي �إداري ناجح و ُمتميز و ُم�ستدام يف �أي م�ؤ�س�سة.
فقبول املدير بتوجيه النقد البناء �إليه من قبل ُموظفيه هو �سلوك ُمهم يف طريق التطوير الإداري
املن�شود ،ولكن ال�سلوك الأهم والذي يدل على قوة �شخ�صية املدير ورغبته احلقيقة يف تطوير العمل
والأداء تطوير ًا نوعي ًا هو حثُّ الأفراد الذين يعمل معهم على �ضرورة لفت نظره للأخطاء التي قد يقع
فيها �شخ�صيا� ،سهوا �أو عمدا� ،أو فريق عمله لإ�صالحها ،وتذكريه بعيوبه لعالجها قبل فوات الأوان .ومل
يقف هذا الدر�س الإداري عند جيل عمر بن اخلطاب بل انتقل �إلى حفيده اخلليفة عمر بن عبد العزيز
الذي ا�ستوعب القاعدة جيدا ،فقام بتطبيقها �أو ًال ثم عمل على تطويرها ثاني ًا عندما جعل من �سيا�سته يف
التطوير الإداري الإعالن عن جوائز وهدايا مغرية من بيت املال لكل من يك�شف عن خط�أ �أو يهدي �إليه
�صوابا فيه منفعة "للم�ؤ�س�سة"...
من الطبيعي جدا وجود �أخطاء وق�صور يف �أي عمل �إداري م�ؤ�س�سي ،ومن ي ّدعي غري ذلك �س ُنذكره �أن
املدينة الأفالطونية الفا�ضلة ال وجود لها �إال يف خميلته ! فالكمال هلل وحده ومهما بلغت كفاءة الأنظمة ودقة
ال�سيا�سات وحرفية الإجراءات والتي �أعدت من قبل ع�شرات اخلرباء واال�ست�شاريني ،ف�إنها تظل "حرب ًا على
ورق" و�أنظمة اليكرتونية "م�سرية" وخا�ضعة للظروف امل�ؤ�س�سية املحيطة الداخلية واخلارجية ...وعليه
فوقوع اخلط�أ �أو التق�صري �أمر وارد ال حمالة ...بل �إن عدم وجود �أي خط�أ �أو تق�صري قد يعني �إ�شارة �ضمنية
لوجود "خلل غري ظاهر" يف �إدارة تلك امل�ؤ�س�سة ،لأن الوقوع يف اخلط�أ يف حد ذاته �أمر طبيعي و�إ�شارة
�صريحة �إلى �إن امل�ؤ�س�سة مبوظفيها و�إدارييها يعملون!!!
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فالذي ال يخط�أ هو الذي ال يعمل...والإداري مهما بلغ علمه و"ن�ضجت" كفاءته املهنية يف التمييز
والإدراك وا�ستعان باخلرباء واال�ست�شاريني لت�سيري �أمور عمله ،ف�إنه يظل "�إن�سانا من الن�سيان" يحتوي
�شيئا من نق�ص الكفاءة �أو عدم الو�ضوح والغمو�ض ..فالكثري من القرارات التي يتخذها امل�س�ؤولون من
�أ�صحاب القرار قد ال تكون �صائبة ،وال يعني هذا �أن هناك خلال يف �أدائهم ال�شخ�صي بقدر ما يعني الأمر
�أن هناك خلال يف "طبيعة ومقدار" اخلط�أ نف�سه..
ويذكرين هذا احلديث بالطاقم الإداري والقيادي لأحدى امل�ؤ�س�سات اخلدمية الذين ينطبق عليهم قوله
تعالى ( َو�إِ َذا ِق َيل َل ُه ات َِّق اللهَّ َ �أَ َخ َذ ْت ُه ا ْل ِع َّز ُة ِبالإِ ْث ِم) (البقرة  ،) 206فقد ُعرف عن هذه امل�ؤ�س�سة رغم تعاقب
قيادييها الواحد تلو الآخر عدم اعرتافها بتق�صريها و�أخطائها مهما ُ
عظمت ،وك�أن هذه ال�صفة �أ�صبحت
"جينا" يورث مع كل رئي�س جديد وفريقها الإداري! وعلى الرغم من التدهور امل�ستمر مل�ستوى �أدائها �إال
�أن �إدارة هذه امل�ؤ�س�سة ترف�ض اال�ستماع لأي �شكوى �أو نقد لأدائها ،وج ّل ما ي�ستطيعون عمله هو "تلميع"
�صورهم �إعالميا وبالذات "كاملة الألوان" ...وك�أنهم يعي�شون يف عزلة تامة يف غرف مكاتبهم املو�صدة
�أبوابها...ال ي�سمعون وال يرون وال يتكلمون �إال مبنظارهم "الوردي" فقط...
ولي�س غريبا �أن جتد لوائحهم و�سيا�ستهم جمرد ممار�سات اعتادوا عليها ...فهي غري قانونية وغري
موثقة �إال يف خميلتهم ...ومع من "ت�شتهيه �أنف�سهم" من املوظفني واملراجعني! والنتيجة� ...أن انخف�ضت
الروح املعنوية وم�ستوى الر�ضاء الوظيفي بني موظفيها ..الأمر الذي �أثر بدوره على �أدائهم و�إنتاجيتهم
وجودة خدماتهم ...وبالتايل �أ�صبحت هذه امل�ؤ�س�سة بطاقمها الإداري والوظيفي من �أكرث امل�ؤ�س�سات تعر�ض ًا
للنقد وعدم ثقة من قبل املراجعني...ومن �أكرث امل�ؤ�س�سات تغيرّا وعدم ا�ستقرار يف قياداتها وكادرها
الوظيفي وبالذات الفني...فارتفعت ن�سبة الت�سرب الوظيفي وترك العمل وبالذات بني املواطنني...وقل
الوالء واالنتماء لها من قبل موظفيها ب�شكل عام...ورمبا كانت من �أكرث امل�ؤ�س�سات "�إنفاقا" على اخلرباء
و"التلميع" الإعالمي لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه !
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فهل هناك “خط�أ” يف االعرتاف باخلط�أ �أو التق�صري يف الأداء؟
ثقافيا  ،قد يرى بع�ض امل�س�ؤولني �أن اعرتافه باخلط�أ �أو التق�صري يف �أدائه �إمنا هو انتكا�س ووهن
ل�شخ�صه ،فيف�ضل جتاهل اخلط�أ �أو التق�صري حتى ال يتم امل�سا�س به �شخ�صيا �أو �إعفاءه من "كر�سيه"!
على الرغم من �أن االعرتاف باخلط�أ �أو التق�صري ال يعني "االنتقاد والطعن ل�شخ�ص املقرر �أو املُن ِفذ"،
و�إمنا نقد ًا ل�سيا�سة �أو �إجراء �أو نظاما �أو ت�شريعا �شابه الق�صور �أثناء التنفيذ و�أحلق �ضررا بجهة ما! فتلك
الت�شريعات مل تكن يوما ولن تكون �أبدا غري قابلة للتغيري والتعديل ،ومع ذلك ال يرغب ذلك امل�سئول �إال يف
موا�صلة �سيا�سة "الالمباالة" �إلى �أن يتم "اال�ستغناء عنه" بعد حني! �أما "ال ُعقالء" من امل�س�ؤولني ف�إنهم
يدركون بالت�أكيد �أن الإ�صرار على اخلط�أ هو خط�أ �آخر فيبادرون ب�إ�صالحه واعتباره �سببا للتطوير الإداري
يف م�ؤ�س�ساتهم متخذين يف ذلك عبارة "دائما يف الإمكان �أبدع مما كان" �شعارا لهم ومقولة اين�شتني
"�إذا اعتقد �أحد انه مل يرتكب خط�أ ،فذلك يعني انه مل يحاول التغيري �أ�صال" محُ فزا لهم نحو التطوير
امل�ستمر...
ولي�س من ال�ضروري هنا "االعرتاف اللفظي" باخلط�أ ،فثقافة جمتمعنا ما زالت غري مهي�أة لتقبل
االعرتاف باخلط�أ الرتباطه مبفهوم "العيب" ،و�إمنا االعرتاف العملي بتغيري م�سار اخلط�أ �أو التق�صري ...
فاملطلوب هو مواجهة �أكرث �صراحة و�شجاعة يف تناولنا للأمور العامة عند حدوث خلل يف الأداء امل�ؤ�س�سي
ف�إن الأمر يتطلب �إعالن الأ�سباب والظروف التي �أدت �إليها ،وحتديد جوانب الق�صور يف الت�شريعات
وامل�ؤ�س�سات ،والإجراءات التي �أ�سهمت فيها...
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الدر�س امل�ستفاد...

�إن ممار�سة النقد "البناء" يف �أي م�ؤ�س�سة �إمنا هو �إ�شارة �صريحة �إلى متانة و�صالبة الثقافة ال�سائدة
فيها ،ثقافة قائمة على احرتام الر�أي الآخر وتقبله �إن كان موجها وم�صححا من اجل االرتقاء ب�أداء
امل�ؤ�س�سة الكلي� .أما يف احلاالت التي تتعطل فيها "�آلية النقد البناء" ،ف�إنها تعني ا�ستمرار الأمر الواقع
بدون تغيري ،مهما كان فيه من �أخطاء وق�صور ،كما تعني �أي�ضا �أن يحاول كل طرف من الأطراف تعليق
�أخطاءه على �آخرين ،والبحث دائما عن كب�ش فداء لتحمل م�سئولية هذه الأخطاء...
�إن ثقة "والة �أمرنا" فينا ال تعني �أنهم ال يفقهون �شيئا مما يدور من ورائهم يف حال وجود خط�أ
�أو تق�صري ،و�إمنا يعني عدم "كفاءتنا الأخالقية" وبالتايل عدم �أحقيتنا "للثقة وللكرا�سي" التي �أُوكلت
�إلينا...
كل خط�أ هو يف احلقيقة �سبيل ملعرفة جديدة وفر�صة للت ّعلم والتطوير واالبتكار...
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قيم وأخالقيات العمل

“ال تنظر �إلى �صغر اخلطيئة ...ولكن �أنظر �إلى عظم من ع�صيت”
							
						

بالل بن �سعد
(ر�ضي اهلل عنه)

الهم الخامس
• �أيعقل �أن يكون
التزامنا بالأخالق فقط يف
امل�ساجد ،ويف �شهر رم�ضان ،ويف مكة؟
• كيف تكون �أمينا �إن مل تكن �أمينا يف عملك؟
• هل يقال عنك �أنك �صادق �إن كنت �صادقا مع
�أهلك و�أ�صدقائك َّ
وكذابا �أو مراوغا يف عملك؟

يظن البع�ض �إن العمل والإدارة ال عالقة لها
بالأخالق والقيم✻...
�إذن ف�أين تكون الأخالق والقيم؟
ً
مرتبطا بالأخالق ف�أين ومتى
�إن مل يكن العمل
نلتزم بالأخالق؟
فلي�س معنى العمل �أن......
• نخدع
هل نلتزم بالأخالق فقط يف امل�ساجد ،يف يوم
• �أو نخون الأمانة
• �أو نرت�شي �أو ن�سرق
اجلمعة ،يف �شهر رم�ضان ،يف مكة؟
• �أو نكذب �أو نظلم
• �أو نتلفظ بالبذيئ من الأقوال �أو
كيف تكون �أمينا �إن مل تكن �أمينا يف عملك؟
نرتكب ال�شنيع من الأفعال التي
قد ت�ضر الآخرين!!!
هل يقال عنك �إنك �صادق �إن كنت �صادقا مع
�أهلك و�أ�صدقائك َّ
وكذابا �أو مراوغا يف عملك؟
�أال يقال ملن ُّ
يغ�ش يف البيع �إنه َّ
غ�شا�ش؟ �أال يقال
ملن ُيطفف يف الكيل وامليزان ب�أنه من املُطففني؟
ال�س َذاجة �أن نتحدث
وهناك من يعتقد �أنه من َ
عن الأخالقيات والقيم يف جمال العمل وعلى
الأخ�ص يف جمال التجارة التي تهدف �إلى الربح ،م�ست�شهدين يف ذلك بالعبارة الأجنبية العمل عمل...
.Business is Business

على الرغم من �أن الأخالق احلميدة مثل ال�صدق والأمانة والوفاء بالوعد والوقت وعدم الغ�ش وعدم
اخلداع هي من الأمور املحمودة عند املجتمعات املتقدمة "كاالجنلو �ساك�سون" والذين مت اقتبا�س هذه
العبارة من ثقافتهم.
ولعل بح ًثا �سري ًعا يف معظم ال�صفحات االليكرتونية للم�ؤ�س�سات الغربية ،مبا فيها الربحية� ،سيخ ُل�ص
�إلى �أن �أخالقيات وق ّيم العمل هي من �أولويات هذه امل�ؤ�س�سات .فالأخالق والق ّيم يف الإدارة هي �أمر مطلوب
يف العامل املتقدم بل و ُي َدر�س ك ُمقرر درا�سي ،كما �أن �أي خمالفة لذلك تقابل با�ستهجان كبري من ال�شخ�ص
العادي وقد ت�صل ملحاكمات تنتج عن تعوي�ضات تقدر باملاليني من الدوالرات.
✻ اقتبا�س بت�صرف من املنتدى العربي لإدارة املوارد الب�شرية http://www.hrdiscussion.com/hr11456.html
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وال �أريد من هذا الطرح متجيد الثقافة الغربية ،فنحن وهلل احلمد يف غنى عنها بف�ضل �إ�سالمنا
العظيم ال�شامل وال�صالح لكل زمان ومكان ،و�إمنا ق�صدي التذكري بهذه القيم �أوال باعتبارها �أحد �أهم
الأعمدة التي تبنى بها �شخ�صية امل�سلم يف البيت وال�شارع ،فما بالكم �إن كان موظفا �أو مديرا عليه �أن يتقن
عمله ،وثانيا لكونها جز ًء ال يتجز�أ من ممار�ساتنا اليومية.
فالإدارة تتعامل مع �شخ�صيات واحتياجات وثقافات خمتلفة من الب�شر �سواء كانوا موظفني �أو عمالء...
فكيف ت�ستطيع ت�شجيع املوظفني �إن مل تتعامل معهم كب�شر لهم احتياجات وم�شاعر؟ هل تت�صور �أن عدم
احرتام املوظفني والعمالء هو �شيء مقبول لأنه ي�أتي يف �إطار العمل؟
هل تت�صور �أنه من �أخالقيات العمل �أن متنع �أحد املوظفني من �أخذ �إجازة ملرافقة مري�ض يف �أ�سرته �أو
ليعتني بابنه ؟ و�إن كنت ت�ست�شهد بالأجانب فهم ال يفعلون ذلك� .أمل ي�سمع �أحدكم �أن رئي�س وزراء بريطانيا
الأ�سبق توين بلري قام ب�أجازة طويلة عندما ُرزق مبولود؟

ٌ
العمل عمل…نعم ،ولكن ذلك ينطوي على
الكثري من املعاين�...أن تعطي كل ذي حق حقه
فال جتعل م�شاعرك ال�شخ�صية جتاه �شخ�ص ما تتحكم يف
قراراتك يف العمل!
ال تتحامل على �شخ�ص ما لأنه مل يخالف لوائح عمله لكي
ير�ضيك!
ال تتنازل عن حقوق م�ؤ�س�ستك لكي تجُ امل الآخرين �أو
لتح�صل على هدية ما!

ال�شخ�ص الذي ي ّدعي انه ال
ومل يخطئ �أبدا�...إما...
�أنه يعرف كل �شيء...
� ...أو ...
انه ال يعرف �أي �شيء

ال تهمل معاملة عميل ما قد تعني له الكثري...لأنك تريد
�أن ت�شرب فنجان قهوتك �أو تت�صفح جريدتك!
ال جتعل �سيارة م�ؤ�س�ستك وخدماتها مل�صاحلك ال�شخ�صية!
حتى و�إن هدف العمل يف م�ؤ�س�ساتنا �إلى الربح ،فان ذلك يجب �أن يكون من خالل �إطار �أخالقي ،فلي�س
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معنى العمل �أن نخدع �أو نخون الأمانة �أو نرت�شي �أو ن�سرق �أو نكذب �أو نظلم �أو نتلفظ بالبذيء من الأقوال
�أو نرتكب ال�شنيع من الأفعال التي قد ت�ضر الآخرين!!!
وقد ينظر البع�ض �أحيانا �إلى الأمور �أعاله يف �إطار �ض ِّيق فيقول� :إن هذا �أمر ب�سيط وال توجد م�شكلة من
التالعب يف بع�ض الأمور "فما ال�ضرر يف �أن ن�ستفيد كما ُنفيد"!!! .يف الواقع �إن �أي خمالفة �أخالقية �صغرية
ت�ؤدي �إلى م�شاكل كبرية .دعونا نت�أمل الأمثلة الآتية ( الثالث الأولى من جانب املُدراء والثالث التالية من
جانب املوظفني):
• ال ُوعود� : :أنت مدير يف العمل وجاءك �أحد موظفيك ي�شكو �إليك ِقلة دخ ِله �أو �شعوره بالظلم لتفوق
ثبت
راتب املوظف اجلديد عليه ،وهو �صاحب خربة ال � 20سنة ،فوعدتَه
بحوافز ومكاف� ٍآت �إن �أَ َ
ٍ
كفاءته يف العمل! بينما �أنت ال تَنوي �أن ُتكافئه �أو تعلم �أنه ال ميكنك مكاف�أته ل�سبب ما!� .أخالقيا،
�أنت �شخ�ص كاذب وخمادع  ،و�إداريا وتنظيميا �سيفقد هذا ال�شخ�ص ثقته فيك ويف �إدارة امل�ؤ�س�سة،
�إذا �ألقيت باللوم عليها! بل و�سيقوم بنقل هذا االنطباع للآخرين وعلى الأخ�ص الراغبني اجلدد يف
االن�ضمام �إلى �إداراتك �أو م�ؤ�س�ستك ،وهذا �سي�ؤدي �إلى انخفا�ض �أداء العاملني وعدم رغبتهم يف
بذل �أي جمهود خارج نطاق واجباتهم الوظيفية! ف�أين �أنت من ق ّيم و�أخالقيات العمل!!!
•  ال َّتوظيف� : ::أنت مدير ولديك وظيفة �شاغرة ،وتقدم لك كثري من املُر�شحني وقمت باختبارهم
وحددت املر�شحني ذوي الكفاءة وقررت اختيارهم .وعند �إ�صدار قرارك النهائي للبت يف �إجراءات
توظيف ُمر�شح ما ،تلقيت ات�صال من �أحد كبار ال�شخ�صيات ( )VIPللتو�صية على �أحد "املر�شحني
من �أقربائه الأقل كفاءة" فا�ستبعدت املر�شح الأكرث كفاءة واخرتت املُر�شح من طرف �صاحب
التو�صية!! �ألي�ست هذه خيانة للأمانة التي حتملها؟ و�إداريا ،فان قرارك هذا �سي�ؤدي �إلى �شعور
املوظفني ب�أن "التو�صيات والوا�سطات" �ستتحكم يف ترقياتهم وتقييمهم مما يقلل من حما�سهم
لتقدمي �أف�ضل �أداء و�سعيهم وبحثهم عن وا�سطة ال  VIPل�ضمان الرتقية !!! ف�أين �أنت من ق ّيم
و�أخالقيات العمل!!!
• تقيم �أداء املوظفني� ::أنت مدير ومن م�سئولياتك التقييم ال�سنوي للموظفني ،وعندما تقوم بالتقييم
ف�إنك تعتمد على م�شاعرك ال�شخ�صية حلظة التقييم جتاه املوظف ،دون الرتكيز والتحليل احليادي
واملنطقي للنتائج واحلقائق امل�ؤكدة جلهود املوظف يف �ضوء ما حققه من �إجنازات �أو ما ارتكبه
من ق�صور �أو �أخطاء! وبالتايل فقد تعطي موظفا تقي ّيما �ضعيفا خلط�أ �صغري ارتكبه قبل التقييم
مبا�شرة �أو لأنه ناق�ش امر�أ من �أمور العمل فطرح �أفكارا ،اعتربتها نقدا �سلبيا لك...الأمر الذي
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مل تحُ بذه!! يف حني قد ُتعطي ذلك الذي
ميدحك مبا �أنت ل�ست له �أه ًال تقييما عاليا!
�أخالقيا� ،أنت ظامل وغري عادل يف تقييم
• تعط وعودا لن تفي بها !
موظفيك ،و�إداريا �أنت تحُ بط املُخل�صني
• تخون �أمانة التوظيف ...فتُ�سخر �إدارتك و�سلطتك
لع�شريتك وبني قومك الأقل كفاءةُ ...م�شك ًال �إمرباطورية
وجتعلهم يفقدون احلما�س لأن التقي ُيم غري
الزير!
عادل وغري جاد! .وعلى اجلانب الآخر �أنت
• تُظلم موظفيك يف تق ّييمهم ال�سنوي!
ُت�شجع املنافقني وتت�سبب يف توليهم املنا�صب
وا�س�أل نف�سك دوما� ...أين �أنا من قيم
القيادية .كل هذا ي�ؤدي �إلى �ضعف الأداء
و�أخالقيات العمل؟
وعدم �شعور املُخل�صني بوجود م�ستقبل
وظيفي �آمن وجيد لهم عالوة على ت�شجيعك
خللق "بيئة النفاق" يف هذه امل�ؤ�س�سة!! ف�أين
�أنت من ق ّيم و�أخالقيات العمل!!!
•  الأولويات� : :أنت موظف م�س�ؤول ،يف م�ؤ�س�سة
ذات طبيعة خدمية ،عن تقدمي خدمة ما،
وي�أتيك الآخرون من املوظفني �أو العمالء
يطلبون منك �إحدى اخلدمات املقدمة من �إدارتك ،واملفرت�ض �أن تلبي طلباتهم ح�سب �أولويات
العمل ،يف الوقت الذي ي�أتيك من تعرف �أن له عالقة مبدير كبري يف امل�ؤ�س�سة �أو ب�شخ�صية ما،
فت�سرع بخدمته على ح�ساب �إهمال �أو ت�أجيل طلبات املوظفني �أو العمالء الآخرين الواقفني يف �صف
طويل ،حتى ولو كان طلبهم له �أولوية و�أكرث �أهمية!
فهل الأمانة تقت�ضي �أن ُت ِّ
وظف وقت العمل مبا يحقق �أق�صى م�صلحة لك �أم �أن الأمانة تقت�ضي �أن تهتم
مبا ي�ؤثر على العمل بغ�ض النظر عن م�صاحلك ال�شخ�صية! �إداري ًا �أنت ُتهدر موارد امل�ؤ�س�سة وال ُتوظفها
على الوجه الأمثل وتت�سبب يف تعطيل �أعمال كانت �ستُفيد امل�ؤ�س�سة وتخدم �صورتها �أمام ُعمالئها .بل
و�أكرث من ذلك �أنك جتعل كثري من املوظفني/العمالء يتجنبون طلب �أي �شيء منك لكي ال يذوقوا مرارة
"�أنانيتك" وعدم اهتمامك بطلباتهم مما ي�ؤدي �إلى عدم اكرتاثهم بالعمل وتطويره كتقدميهم القرتاحات
كان من املمكن �أن تحُ ِّ�سن الأداء!!
�إن كنت مديرا �أو
رئي�سا ،فال...

ف�أين �أنت من ق ّيم و�أخالقيات العمل!!!
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�إن كنت موظفا ...تذكر �أن
من �أخالقيات وق ّيم العمل ...
• التعاون مع زمالئك وفريق
العمل
• عدم التملق والنفاق للر�ؤ�ساء
والزمالء والعمالء "حلاجة يف
نف�سك" واجعل خدمتك وعملك
من �أجل امل�ؤ�س�سة التي تعمل بها

• عدم التعاون�:أنت موظف و�أدا�ؤك لعملك يتوقف عليه �أداء الآخرين لعملهم ولذلك فهم دائما
يطلبون منك ت�أدية �أعمال خا�صة باجلزء املطلوب منك يف وقت معني لكي يتمكنوا هم من �أداء عملهم.
ولكنك تتعامل معهم بطريقة غري مهذبة ومراوغة ،فتدعي �أحيانا عدم قدرتك على تلبية طلبهم لتعب �أو
مر�ض ما �أ�صابك فج�أة وتتظاهر �أحيانا �أخرى ب�أنك ُمن�شغل ب�أعمال عائلية كثرية!
�أخالقيا� ،أنت �شخ�ص غري متعاون وغري مخُ ل�ص يف عملك .طاملا �أنه مل يطلب منك �شيء خارج نطاق
عملك ف�إن دورك �أن ت�ؤديه يف �أح�سن �صورة .هل لو كنت تقوم بهذه الأعمال يف عملك اخلا�ص �س�ستتعامل
معهم بهذه الطريقة؟ �أما �إداريا ،فهذا الت�صرف ي�ؤدي �إلى تعطل الأعمال و�ضياع وقت وجهد الآخرين و�إن
مل يواجه من قبل الإدارة ف�إنه ينت�شر وي�صبح �أ�سلوب تعامل عام يف امل�ؤ�س�سة .وقد ينتج عن ذلك انعدام روح
التعاون وهو ما ُي�ضعف �أي فر�صة جادة للتطوير �أو لتحليل امل�شاكل ويجعل العمل حلبة لل�صراع .وبالطبع
هذا كله ينعك�س على اداء امل�ؤ�س�سة ونتائجها
ف�أين �أنت من ق ّيم و�أخالقيات العمل!!!
هموم في اإلدارة
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•   ال َت�س ُّلق والنفاق� ::أنت موظف ولك تطلعاتك يف �أن ت�صبح رئي�س ق�سم �أو مديرا وتلج�أ �إلى النفاق
والت�سلق من �أجل الو�صول �إلى غايتك! فتبد�أ يف مدح ر�ؤ�سائك مبا لي�س فيهم وتثني على �أفعالهم وتنقل لهم
ما ال يقوله املوظفون عنهم بل و ّ
حترف احلقائق وتثري الفنت بينهم وبني زمالئك! �أخالقيا� ،أنت �شخ�ص
و�صويل ينافق ر�ؤ�ساءه "حلاجة يف نف�سه"!! و�إداريا� ،أنت تثري الكثري من امل�شاكل يف الإدارة ومنبوذ من قبل
زمالئك ،الأمر الذي يرتتب عليه عدم التعاون معك ومن ثم تعطيل م�صالح العمل!! ف�أين �أنت من ق ّيم
و�أخالقيات العمل!!!

وبعد ؟ وما الق�صد مما ذكر �أعاله؟
�إن النماذج والأمثلة �أعاله لي�ست من اخرتاع خميلتي ال�شخ�صية ،و�إين على يقني �أن ل�سان �أحدكم يكاد
ينطق ليقول"�صدقت!" ،كما �إين على يقني �أن �أحدكم قد عاي�ش هذه النماذج �سواء يف بيئة عمله �أو قد �سمع
عنها من احد زمالئه �أو �أقربائه �أو رمبا قر�أها يوما ما �أو �سمع عنها!!
�إن معظم الأحاديث النبوية والآيات القر�آنية التي حتدثت عن التجارة يف الإ�سالم �أمرتنا ب�إتباع
الأخالقيات والق ّيم يف العمل من باب �أنها �أخالقيات عامة يلتزم بها امل�سلم يف حياته اخلا�صة واالجتماعية
ويف عمله كذلك .هذه الأخالق ي�ضيق املقام عن مناق�شتها يف هذا الكتاب وال �شك �أنها ال تخفى على القارئ
ولكن ميكن لنا ذكر بع�ض منها مثل :ال�صدق ،الإتقان ،العدل ،احللم ،الوفاء بالعهد ،التعاون والعمل
منهي عنها يف العمل مثل التكا�سل و�إهمال حقوق الآخرين ،الت�سيب الوظيفي� ،سوء
اجلماعي .وهناك �أمور ٌ
ال�سخرية من الآخرين ،الكذب ،البحث عن الأخطاء ،اخليانة،
الظن ،حتقري الآخرين ،الغيبة ،النميمةُ ،
والظلم ب�أنواعه.
بالطبع هذه �أخالقيات عامة وال يوجد �أي �شيء ُيبيح عدم االلتزام بها يف العمل بل قد �إن عدم االلتزام
بها يف العمل هو �أمر خطري!!!

�إر�ساء �أخالقيات العمل يف امل�ؤ�س�سة
عندما يكون ال�صدق والتعاون االحرتام والأمانة هي الأخالقيات املنت�شرة بني املوظفني ،ف�إن هذا ي�ؤدي
�إلى تَفجر طاقاتهم الكامنة ل�صالح العمل.و عندما تكون ثقافة اخلداع والنفاق والإ�ساءة للزمالء هي
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امل�سيطرة ف�إن كل موظف يكون على حذر من زميله ويتعاون معه بقدر �ضئيل من التعاون و ُيخفي عنه الكثري
من املعلومات وقد يكذب يف التقارير التي يكتبها لرئي�سه وهكذا!! وعليه ،ف�إن اتباع الأخالق هو �أمر يجب
�أن يحر�ص عليه كل �شخ�ص ولكن �إدارة امل�ؤ�س�سة لن تعتمد على مدى التزام العاملني ب�أخالقيات العمل
لزمهم بذلك كجزء من ُمتطلبات العمل .فكما �أو�ضحت
بناء على قناعاتهم ال�شخ�صية بل هي بحاجة لأن ُت َ
ف�إن عدم االلتزام ب�أخالقيات العمل ي�ؤثر على �أداء امل�ؤ�س�سة وبالتايل فالبد لها من احلر�ص على تطبيقها.
لذلك ف�إنه من ال�ضروري حتديد ما هو �أخالقي وما هو غري �أخالقي يف ُعرف كل م�ؤ�س�سة لكي يلتزم به
اجلميع .يف غياب ذلك ف�إن كل موظف تكون له مقايي�سه ال�شخ�صية والتي تختلف من �شخ�ص لآخر ،فقد
جتد من املوظفني من هو م�ؤمنٌ ب�أخالقيات العمل ومنهم من ال يكرتث بها بالأ�صل بتاتا!!
إخالل بهذه الأخالقيات .البد �أن يتم التعامل مع الكذب يف
كذلك ف�إنه ال بد من التعامل بحزم مع كل � ٍ
التقارير ويف البيانات.
البد �أن ُتعامل روح العداء والإيذاء بني املوظفني باجلزاء الرادع .ال ميكن ترك كل موظف يت�صرف
ح�سب ما اعتاد عليه فال ميكن ترك املوظفني يتبادلون الألفاظ البذيئة �أو َي ِحيكون امل�ؤامرات لبع�ضهم.
ال ميكن �أن يتم التعامل مع من ال يحرتم �أخالقيات العمل بتهاون فهذا يجعل اجلميع ي�سلك نف�س
امل�سلك .ال ميكن �أن تقبل �أن يكون املوظفون لهم م�صالح متداخلة مع م�صالح امل�ؤ�س�سة!
ال ميكن �أن تقبل �أن يخدع موظف عميال �أو موردا �أو ُمتقدم لوظيفة!! ال ميكن ان تقبل �إدارة امل�ؤ�س�سة
�أن ي�أخذ املوظفون هدايا ق ِّيمة من املوردين �أو العمالء .يجب �أن يتم التعامل مع كل �أمر يخ�ص �أخالقيات
العمل بكل �شدة مهما كانت رتبة ال�شخ�ص املخالف!!!
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الدر�س امل�ستفاد...
احلر�ص على �أخالقيات العمل هو �أم ٌر ديني و�أخالقي و�إداري .ومع الأ�سف ف�إن �إهمالنا لأخالقيات
ِ
العمل يجعل امل�ؤ�س�سة بكادرها الإداري والوظيفي ال يتعاونون والكل يبد�أ بالتقاع�س و�سوء الظن الأمر الذي
يعطل اال�ستفادة املثلى من خربات بع�ضنا.
�أخالقيات العمل �ضرورة للتطور والتقدم ،والبد �أن تكون لأخالقيات العمل �أولوية �أكرب بني موظفينا
و ُمديرينا .فهل فكرمت يوما يف كيفية ممار�ساتنا لأخالقيات وقيم العمل يف م�ؤ�س�ساتنا!!!
يقول بالل بن �سعد ر�ضي اهلل عنه  :ال تنظر �إلى ِ�صغر اخلطيئة ...ولكن �أنظر �إلى عظم من ع�صيت!!!
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خلل القوانين أو النفوس!
�أن الإدارة التي ال ترى �إال بعيونها وال ت�سمع �إال �أ�صواتها .....هي يف احلقيقة ال ترى
وال ت�سمع �شيئا ...ن�س�أل اهلل �أن يلب�سها ثوب العافية!
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�أمل تالحظ ،عزيزي القارئ �سواء كنت موظف
عاما يف �إحدى امل�ؤ�س�سات �أو مراجعا لأي منها� ،أ ّيا
من مظاهر اخللل الإداري التالية :الب�سيط منها
كعدم احرتام "املوظف العام" �أوقات ومواعيد العمل
يف احل�ضور واالن�صراف �أو ما ي�سمى "بالت�سيب
الوظيفي" �أو �ضياع وقت العمل يف قراءة ال�صحف
و ت�صفح ال�شبكة العنكبوتية و�شرب ال�شاي والقهوة
" وا�ستقبال الزوار ،والرتاخي والتكا�سل يف خدمة
العمالء �أو يف �أحيان االمتناع عن �أداء العمل و عدم
حتمل امل�س�ؤولية ب�أمانة يف اجناز املهام!!!

بع�ض
�صور الف�ساد واخللل
الإداري يف م�ؤ�س�ساتنا:

• مدير/م�سئول يوظف �سيارة العمل
و�سائقها لإجناز معامالته و�أعماله اخلا�صة
له ولأ�سرته!
• مدير/م�سئول يطلب من املوظف اجناز معاملة
خمالفة للقوانني
• مدير/م�سئول التالعب برتقيات ونتائج تقييم �أداء
املوظفني!
• ت�سيب املوظفني!
• التكا�سل والرتاخي يف خدمة العمالء
واجناز العمل!
• ا�ستخدام ممتلكات امل�ؤ�س�سة
لال�ستخدام ال�شخ�صي!

�أمل ت�سمع عن مدير يوظف �سيارة العمل و�سائقها
لإجناز معامالته و�أعماله اخلا�صة له ولأ�سرته
يف البور�صة والبنوك ومكاتب الطريان ووكاالت
ال�سيارات و�شركات الت�أمني والتوثيق ووزارة العدل
واملحاكم والعيادات واملواعيد ووو...؟
�أمل ت�شعر بال�شفقة يوما جتاه م�س�ؤولك "الذي يعاين خلال نف�سيا وعقليا" ويطالبك ق�سرا باجناز
معاملة "خمالفه للقوانني" حتت �ضغط عبارة "�أنت ما تعرفني �أنا من؟ "�أنا ظهري م�سنود وقوي" و "�أنا
الكل بالكل يف هذه امل�ؤ�س�سة"!!!"
�أو مل ت�سمع �أو ت�شاهد �أو تقر�أ عن اخلطري من مظاهر اخللل الإداري ك�إف�شاء �أ�سرار الوظيفة كتلك
املتعلقة بخ�صو�صيات املوظفني وبياناتهم ال�شخ�صية وخمالفة القوانني حتقيقا مل�آرب �شخ�صية والتالعب
برتقيات وعالوات املوظفني واالختال�سات املالية وغري ذلك من مظاهر اخلروج عن ق ّيم و�أخالقيات العمل
املهني ب�شكل عام!!!.
هموم في اإلدارة

59

الهم السادس
فكل ما �سبق ي�سمى لغويا "ف�سادا �إداريا" ولكن لطفا بالقارئ ف�إننا �سنطلق عليه جتاوزا "خلال �إداريا"!!!...
بغ�ض النظر عن الأدبيات الأكادميية والتي كتبت يف هذا املو�ضوع ،يطيب يل تعريف اخللل الإداري بلغة
ب�سيطة ب�أنه "الت�أثري غري امل�شروع يف القرارات العامة من خالل �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة العامة �أو الوظيفة
العامة للمنفعة اخلا�صة".
وقد ت�شمل مظاهر االنحرافات واملخالفات الإدارية �أو الوظيفية �أو التنظيمية تلك التي ت�صدر عن
املوظف العام ،بغ�ض النظر عن م�ستواه املهني� ،سواء كان "رئي�سا تنفيذيا" �أو "عامال ب�سيطا".
ويرجع اخللل الإداري �إلى املمار�سات "اخلاطئة" وال�صادرة ،بق�صد �أو من غري ق�صد ،من املوظف
العام �أثناء ت�أديته ملهام وظيفته.
ففي حني ُيعترب "توا�ضع العلم واملعرفة" والكفاءة الن�سبية لتنفيذ مهام العمل و�ضعف اخلربة من
العوامل الغري مبا�شرة حلدوث اخللل الإداري غري املق�صود ...ف�إننا جند �إن الوا�سطة واملح�سوبية تعترب
من العوامل املق�صودة واملبا�شرة لإعاقة العمل الإداري الإبداعي وبالتايل امل�سببة ملظاهر اخللل الإداري!!!
ولعل ما يعنينا هنا هو تناول �أ�سباب اخللل الإداري الذي تعاين منه م�ؤ�س�ساتنا ح�سب املعطيات املتوفرة
والتي ميكن ح�صرها ،من وجهة نظري ال�شخ�صية ،فيما يلي :

�أو ً
ال :خلل بع�ض الأنظمة واللوائح يف بع�ض امل�ؤ�س�سات للقيام بواجباتها �إما لعدم و�ضوحها �أو لقدمها
و ُبعدها عن الواقع الذي نعي�شه وعدم م�سايرتها حلركات التطوير الذي تعي�شه بالدنا يف خمتلف املجاالت.
فالأنظمة واللوائح تعد القلب الناب�ض لكل م�ؤ�س�سة وخللها ي�ؤدي �إلى خلل تلك امل�ؤ�س�سة وعجزها عن القيام
مبهامها وحتقيق �أهدافها...
"عتقها" وما زالت تطبق منذ عقود
فكم من الأنظمة الداخلية لبع�ض امل�ؤ�س�سات عفا عليها الدهر من ُ
�إلى يومنا هذا! وكم من الأنظمة الداخلية ،الإدارية واملالية ،التي مت "تف�صيلها" خ�صي�صا ملنافع وم�صالح
�شاغلي "الكرا�سي" يف الإدارة العليا للم�ؤ�س�سة!! لذا ي�ستوجب �أن يتم �إجراء تقييم �شامل لكل الأنظمة
واللوائح التي تقوم عليها خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية و�إعادة �صياغتها مبا يتنا�سب ومتطلبات التغيري
�أو التطوير وهذه  -من وجهة نظري -تعد الأهم والأولى باملراجعة والتطوير قبل �أي �إجراء �آخر بهدف
تقلي�ص مظاهر "اخللل الإداري".
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فتطوير الأنظمة الداخلية ال يرتبط بتطوير “البيت الداخلي” للم�ؤ�س�سة فقط مبعزل عن الأطراف
اخلارجية ،و�إمنا بالت�أكيد �سيكون له �أثره االيجابي عليها ...وبالذات على املدى الطويل .وقد يرتبط بتغيري
وتطوير الأنظمة واللوائح �أمر �آخر ال يقل �أهمية عنه �أال وهو “�إدارة التغيري” مبعنى قبول التغيري نف�سه
من قبل القائمني عليه واملنفذين له� .إذ انه من ال�ضروري جدا �إ�شعار جميع امل�شاركني يف “عملية التغيري”
�أنهم جزء من التغيري وان التطوير مل�صلحة امل�ؤ�س�سة وانه لن مي�س م�صاحلهم ال�شخ�صية!
و�أذكر يف هذا النطاق ،مديرة �إحدى الإدارات التي خ�ضعت م�ؤ�س�ستها �إلى تغيري وتطوير جذري يف
�أنظمتها الداخلية ،ولكنها مل تتقبل هذه التغيريات رمبا لأنها قد اعتادت على “روتني” معينا منذ �سنوات
طويلة ...ورمبا لأنها اعتقدت لوهلة �أن هذه التغيريات �ستنال من “ ُكر�سيها” ...ورمبا خافت من عدم
كفاءتها املهنية يف ظل التغريات والتطورات اجلديدة فظل ُرعب “البديل” يطاردها ..ورمبا  ...ورمبا..
املهم �أنها وقفت �ضد تيار التطوير حتى انعك�س �سلوكها الراف�ض للتغيري على �أداء موظفيها ...فتخلف
م�ستوى �أدائهم عن امل�ستوى املتوقع ...وظلت وفريقها يعانون من عدم القدرة على التك ّيف مع التغيري وتبني
�أ�سلوب التطوير ...وظلت هكذا...حتى مت اال�ستغناء عن خدماتها وخدمات جزء كبري من فريق عملها...
بكل �سهولة! فجنت على نف�سها وعلى فريق عملها!!
ثانياً :عدم وجود �آلية وا�ضحة وحمددة وذات �صالحية ملتابعة تنفيذ قرارات التطوير “�أعاله”
الذي ين�شده امل�س�ؤولون .وهذا ما يرتتب عليه ظهور الكثري من العوائق والعقبات التي حتد من م�سرية
تلك “احلركة التطويرية”  ...وهذا �أي�ضا ي�ستوجب �أن تكون هنالك هيئة عليا يف كل م�ؤ�س�سة مهمتها
الرئي�سية متابعة تنفيذ كل القرارات التطويرية داخل امل�ؤ�س�سة وفق �أولويات حمددة م�سبقا وخطة زمنية
قابلة للتنفيذ ،ومعايري �أداء قابلة للقيا�س جتنبا لتحول تلك القرارات �إلى “�أوراق حمفوظة يف ملفات
ُيغطيها الكثري من الغبار” وم�صروفات باهظة يف ميزانية امل�ؤ�س�سة!.
حدثني �أحد اال�ست�شاريني الأجانب ،والذي يعمل يف �شركة ا�ست�شارية عاملية ،انه قد ُكلف ب�إدارة وقيادة
فريق عمل �إعادة هيكلة �إحدى امل�ؤ�س�سات يف الدولة ،وعندما بد�أ يف تقييم الو�ضع احلايل وجد انه قد
�سبقه� ،إلى هذا العمل ثالث �شركات ا�ست�شارية و�أنها جميعها قد خل�صت �إلى نف�س التو�صيات املتعلقة
ب�إعادة الهيكلة �إداريا وماليا...ولكن مل يتم الأخذ بها وذلك للتغيري امل�ستمر يف قيادات هذه امل�ؤ�س�سة،
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حيث مل ي�ستمر �أي رئي�س �سابق يف من�صبه �أكرث من �سنة!!! وعليه ،فعمل هذا الفريق اال�ست�شاري كان
بالن�سبة لهم �أقل جهدا ووقتا ...ولكنه بالت�أكيد الأكرث كلفة�...آخذين يف االعتبار االرتفاع امل�ستمر يف تكلفة
ال�شركات اال�ست�شارية الأجنبية!!!
وطاملا الأمر يبدو وك�أنه ممار�سة موروثة قياد ًة بعد قيادة يف تلك امل�ؤ�س�سة...مل يكن غريبا �أن الرئي�س
اجلديد لهذه امل�ؤ�س�سة مل ي�أخذ بتقرير الفريق اال�ست�شاري اخلا�ص بزميلي الأجنبي! رمبا العتقاده ،انه مل
ي�أت بجديد!...
ويف ظل هذا التزعزع القيادي...والتخبط االداري ...مل يكن غريبا على امل�ست�شار الأجنبي �أن ُيعلق
�ساخرا “ال �أعلم ملاذا انتم العرب ال تثقون يف بع�ضكم البع�ض...وتبحثون دائما عن احللول املكلفة
"I don’t why you Arabs don’t trust each other & always search for other
expensive solutions

فهل لنا �أن نت�ساءل ...كم عدد امل�ؤ�س�سات التي تكلفت بامليزانيات ال�ضخمة لإعادة هيكلتها وتطوير
�أنظمتها الداخلية ،ولكنها للأ�سف �أ�صبحت جمرد “حرب على ورق” بعد تغيرّ قيادتها� ،إما لعدم اقتناع
“اخللف مبا فعله ال�سابقون �أو لعدم اكرتاثهم بالأ�صل  ...ب�أي تطوير �أو تغيري! �أو رمبا لعدم توافق التغيري
المُ قرتح مع توجهاتهم ال�شخ�صية!!!
ثالثاً :تعقيد الإجراءات الإدارية والبريوقراطية املتبعة يف تنفيذ تلك الإجراءات مما ي�ؤدي �إلى تعطيل
العمل وت�أخر الأداء و�سوء الإنتاجية .فالبريوقراطية �أ�صبحت �سبيال ومنهجا يتبعه بع�ض �ضعاف النفو�س
من املوظفني ملمار�سة الت�سيب والتخاذل يف �أداء الواجب وهذا الأمر بالت�أكيد يعود �إلى عدم و�ضوح املهام
وحتديدها وعدم و�ضوح الأنظمة والإجراءات املتبعة وجهل املواطن/املقيم بتلك الأنظمة وهذا يتطلب
اتخاذ الكثري من القرارات اخلا�صة ببع�ض الكوادر اجلامدة �أو املعطلة “فكريا” لي�س فقط يف تدريبهم
و�إعادة ت�أهيلهم يف كيفية خدمة العميل �أو”حتليل راتبهم” ...و�إمنا الأكرث �أهمية �إعادة تذكريهم مببادئ
الإ�سالم حول “�إتقان العمل” ،والتي ال يكادون يذكرونها �إال يف �شهر رم�ضان �أو يف احلرم املكي ويف �أح�سن
الأحوال يوم اجلمعة ،ويف جميع الأحول تكون “الوظيفة العامة” ُمعطلة!!!
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فعلى �سبيل املثال ...قامت �إحدى امل�ؤ�س�ساتُ ،م�ستعينة ،ب�أكرث ال�شركات اال�ست�شارية العاملية خربة
وكلفة ،ب�إعادة هيكلة �أنظمتها ...ولكن تعقيد وطول وت�أخر �إجراءات التنفيذ ،على الرغم من �أمتتة جزء
كبري منها� ،أدى �إلى “�ضياع” اال�ستثمار يف �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة! �إذ مل يتم تدريب املوظفني مبا ي�ؤهلهم
للبدء يف تنفيذ التطويرات املعتمدة ب�شكل ف ّعال وكفء ...و�إمنا مت االكتفاء بخربة الفريق اال�ست�شاري يف
التخطيط متجاهلني التنفيذ واملتابعة! بل �إن العدد القليل جدا من املوظفني ممن مت تدريبهم...تركوا
العمل �إما بحثا عن بيئة عمل �أكرث تطورا وتناف�سا �أو ا�ستجابة “ملغريات عمل” �أكرث جذبا يف ظل “حرب
�شر�سة للكفاءات” ال نهاية لها! من ناحية �أخرى ،فقيادة امل�ؤ�س�سة اعتمدت املركزية يف �صنع القرار ،على
الرغم من ا�ستناد خطة التطوير املعتمدة على الالمركزية!
فمثال ظل املراجع يحتاج �إلى �أكرث من توقيع...بني �أكرث من مكتب وموظف...الجناز معاملة ما ...على
الرغم من �إمكان املوظف امل�س�ؤول اجنازها يف اقل من �ساعة زمن ...بف�ضل نظام اوراكل  Oracleغري
املُف ّعل يف امل�ؤ�س�سة! عالوة على غياب الأدوار وعدم و�ضوح امل�س�ؤوليات �سواء للموظفني �أو الإدارات ب�شكل
عام ،فكل الإدارات تقوم مبهام املوارد الب�شرية من تعيني وتدريب ،على الرغم من اخت�صا�ص �إدارة املوارد
الب�شرية بتلك املهام! وكل الإدارات تقوم مبهام العالقات واالت�صاالت اخلارجية...على الرغم من تعيني
فريق عمل جديد لإدارة االت�صاالت اخلارجية للم�ؤ�س�سة! كل ذلك ب�سبب  ...عدم تفعيل التو�صيف الوظيفي
للموظفني...و”تعنت” مدير كل �إدارة و�إ�صراره على �أن يكون “املدير ال�شامل” ال�صالح لكل زمان ومكان!!!
والنتيجة...تعقد الإجراءات الإدارية وتفاقم البريوقراطية و�ضعف الأداء العام للم�ؤ�س�سة ...والأهم ...
�ضياع �أموال الدولة!
رابعاً :غياب �أو �ضعف الرقابة الإدارية الفاعلة فمن البديهي �أن قلة املحا�سبة و�ضعف املتابعة ت�ؤديان
�إلى خلق مثل هذا اخللل الإداري وبالتايل تدين م�ستوى الأداء .واملراقبة الإدارية احلالية على امل�ستوى
العام �أو على م�ستوى كل م�ؤ�س�سة حمدود جدا وتفتقر لآلية “املحا�سبة والتطوير” ،حيث يقت�صر الأمر على
معاقبة “املق�صرين واملتقاع�سني عن العمل” بالإنذار ال�شفهي �أو باحل�سم من الراتب يف �أح�سن الأحوال
يف امل�ؤ�س�سات التي تطبق معايري منهجية للمحا�سبة وامل�سئولية  ...بينما املفرت�ض �أن تقوم تلك الأجهزة
الرقابية بدور وقائي �أكرث فاعلية ك�أن تقوم مثال بدرا�سة الأ�سباب التي �أدت �إلى ذلك الق�صور وبالتايل
اقرتاح احللول املنا�سبة له ....
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وهذا يدفعنا بدوره �إلى الت�سا�ؤل عن الدور الذي تقوم به “وحدة التدقيق الداخلي” يف م�ؤ�س�ساتنا من
ناحية؟ وهل �إجراءات املحا�سبة ،يف حال توفرها وتطبيقها يف م�ؤ�س�ساتنا ،هي �إجراءات عالجية تنتظر
وقوع اخللل ليتم اتخاذها فقط بعد وقوعه �أم �إجراءات وقائية ُيفرت�ض فيها تقليل فر�ص وتكرار وقوع اخللل
الإداري؟
فاملت�أمل حلال �إجراءات املراقبة الداخلية يف �أغلب امل�ؤ�س�سات يجدها تنح�صر يف الرقابة على “ح�ضور
وان�صراف” املوظفني و�سلوكهم الوظيفي �أثناء العمل ،دون ر�ؤ�سائهم طبعا!
و�أذكر ،يف هذا املجال ،انه قد متت معاقبة احد املوظفني “لت�سيبه” الوظيفي حيث ك�شفت كامريا
املراقبة لالدارة التي يعمل بها �أنه يح�ضر �صباحا لب�صمة احل�ضور ويغادر عمله ثم يعود مع نهاية الدوام
للب�صمة مرة �أخرى ...وعندما مت حتويله للتحقيق ذكر انه ال يوجد �أي عمل يكلف به من قبل رئي�سه يف
العمل...يف الوقت الذي كان مير بها بظروف عائلية! وعندما مت ا�ستجواب رئي�سه�...أبدى ا�ستغرابه“ :لقد
ظننته يف �إجازته ال�سنوية”...
ونظرا لعالقته ال�شخ�صية املقربة من رئي�س امل�ؤ�س�سة...فقد “ف ّلت” “كال�شعرة من العجني”!! وطبعا
مت توقيع اجلزاء القانوين على املوظف ...ولي�س رئي�سه! فالقانون ال يحمي “املتغافلني” من �أمثال هذا
املوظف ...ولكنه بالت�أكيد يحمي “املق ّربني” من �أمثال هذا املدير!!!
ن�أمل من الأجهزة الرقابية يف م�ؤ�س�ساتنا كوحدة التدقيق الداخلي �أن تقوم ب�إعداد التقارير ال�شاملة
عن كل م�ؤ�س�سة وعن الأداء العام لها لتقدميه �إلى الوزير/رئي�س امل�ؤ�س�سة حتى يت�ضح “لكل راع” موطن/
مواطن اخللل يف وزارته وبالتايل ميكن له معاجلته.
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�إن غياب و�ضعف الرقابة الإدارية ت�ؤديان �إلى ت�ضاعف اخللل الإداري
هل تقت�صر �آليات املحا�سبة على الإنذار ال�شفهي واخل�صم من الراتب يف �أح�سن الأحوال؟
هل املحا�سبة على التق�صري �إجراءات عالجية �أم وقائية يف م�ؤ�س�ساتنا؟
ما دور وحدة التدقيق الداخلي يف هذه امل�ؤ�س�سات؟

وميكن ح�صر �أ�شكال اخللل الإداري ح�سب املمار�سات اخلاطئة املق�صودة ملوظفي امل�ؤ�س�سات ،و�أ�سوة
ب�ألوان الكذب املتعارف عليها ،يف الأ�شكال التالية:
.1اخللل الإداري الأبي�ض :ويعني �أن هناك اتفاقا تاما من قبل الطرفني (املوظف العام :املوظف/امل�س�ؤول)
يف امل�ؤ�س�سة واملواطن/املقيم (املراجع/امل�ستفيد) على تقبل وا�ستح�سان العمل �أو الت�صرف املعني
(اخللل الإداري) .فمثال ،تعقيد الإجراءات الإدارية وبطء الروتني �أو البريوقراطية قد تدفع ببع�ض
املواطنني/املقيمني �إلى ا�ستخدام الأ�ساليب غري امل�شروعة "تنظيميا" من اجل احل�صول على خدمة ما
�أو اجنازها ب�أقل جهد �أو كلفة .وعليه يلج�أ كال الطرفني �إلى و�سائل " اخللل الإداري الأبي�ض" باعتباره
هموم في اإلدارة
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"ال �ضرر وال �ضرار" بامل�صالح الأخرى من وجهة نظرهم!!! كاجناز معاملة يف وقت قيا�سي� ،إلغاء غرامة
مالية ،الإعفاء من دفع ر�سوم ما..
.2اخللل الإداري الأ�سود :وي�شري �إلى اتفاق الطرفني التام (املوظف العام :املوظف/امل�س�ؤول) يف امل�ؤ�س�سة
واملواطن/املقيم (املراجع/امل�ستفيد) على �إدانة عمل �أو ت�صرف �سيئ معني .فقيام املوظف العام يف
امل�ؤ�س�سة مبمار�سات �إدارية ومالية خمالفة للقانون ون�صو�صه بهدف حتقيق مكا�سب �شخ�صية بعيدا عن
امل�صلحة العامة كتلك املتعلقة باختال�سات ونهب املال العام �أو احل�صول على �أموال امل�ؤ�س�سة والت�صرف
بها من غري وجه حق حتت م�سميات خمتلفة كالر�شاوى و�إقامة م�شروعات وهمية بهدف اال�ستفادة من
مناق�صات امل�ؤ�س�سة وغري ذلك مثل منح االمتيازات والت�سهيالت لبع�ض املوظفني/املواطنني وحرمان
البع�ض الآخر منها دون اال�ستناد �إلى �أ�س�س وقواعد مو�ضوعية �أو �إلى �سيا�سة معينة ....جميعها يعترب
من �أ�شكال اخللل الإداري املرفو�ض بتاتا بني الطرفني ويعد خرقا "قانونيا" البد من املحا�سبة عليه!
.3اخللل الرمادي  :ويحلو يل ت�سميته باخللل الرمادي لعدم �إمكانية احت�سابه على �أي نوع من النوعني
ال�سابقني  ،وذلك ب�سبب غياب االتفاق من عدمه حول عمل �أو ت�صرف معني بني الطرفني (املوظف
العام :املوظف/امل�س�ؤول) يف امل�ؤ�س�سة واملواطن/املقيم (املراجع/امل�ستفيد)  .وقد ي�شمل هذا "اخللل
الرمادي" مظاهر عدة كتلك الناجتة عن خدمة "الوا�سطة ذات اخلم�س جنوم" للأقارب والأ�صدقاء
واملتمثلة يف جتاوز الإجراءات املتبعة �أو التغا�ضي عن بع�ض ال�شروط �أو تقدمي ت�سهيالت يف حال اجناز
معاملة ما!!! فهي لي�ست مبظاهر "خلل بي�ضاء" ميكن اعتبارها خرقا تنظيميا باتفاق الطرفني...
ولي�ست مبظاهر "خلل �سوداء" ميكن �إدانتها قانونيا!! فهي مقبولة اجتماعيا ،بل وتنظيميا وال ت�شكل
خرقا قانونيا وان كانت تعترب خرقا بق ّيم و�أخالقيات العمل!!!

الدر�س امل�ستفاد...

�إن اخللل الإداري يف �أداء امل�ؤ�س�سات وبالذات احلكومية منها يعد داء ع�ضا ًال ينخر ج�سد الدولة فيهدر قواها
ويبدد ثرواتها وي�ؤخر م�سريتها التنموية وهذا ما ي�ستوجب ال�سعي لإ�صالح ذلك اخللل قبل �أن ي�ستفحل...ويتحول
�إلى ممار�سات مت�أ�صلة يف م�ؤ�س�ساتنا� ...إن مل ن�ست�أ�صل جذوره.
�إن الإدارة التي ال ترى �إال بعيونها وال ت�سمع �إال �أ�صواتها .....هي يف احلقيقة ال ت�سمع وال ترى �شيئا ...ن�س�أل
اهلل �أن يلب�سها ثوب العافية!!!
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تقييم األداء الوظيفي ...

�أداة للتطوير �أم �سيا�سة “للع�صا واجلزر” �أم حالة “مزاجية”!

�إن كنت مديرا �أو رئي�سا ...فتذكر �أن هناك دائما طريقة �أف�ضل للتعامل مع فريق عملك
وتقييم م�ستوى �أدائهم ...فابحث عنها ...لتتمكن من اال�ستمتاع بقيادتك...

الهم السابع
يعي�ش �أغلب املوظفني فرتة من ال�سنة حالة من التوتر ب�سبب ما ُيعرف بنظام تقييم الأداء الوظيفي.
ويرتقب الكثري منهم نتيجة تقييم �أدائهم ال�سنوي من قبل مدرائهم .ويعترب تقييم الأداء الوظيفي من
�أهم الوظائف التي متار�سها �أي م�ؤ�س�سة ملوظفيها لي�س من باب �ضبط الأداء فقط و�إمنا الأكرث �أهمية من
باب تطويره وتنميته وربطه بالأداء العام للم�ؤ�س�سة نف�سها .ففل�سفة النظام م�ستندة على مبد�أ "التقومي
والتطوير" ولي�س "التقييم وت�صيد الأخطاء".
ونظرا لأهمية �أداء املوظفني وانعكا�ساته االيجابية �أو ال�سلبية على منو امل�ؤ�س�سة ،فقد ارتبطت كفاءة
�أداء املوظف بعالوته ال�سنوية ومن ثم برتقيته ,ومن هنا جاءت ُنظم تقييم الأداء كو�سيلة لتحفيز املوظفني
على الأداء املتميز وخلق بيئة عمل �صحية لت�شجيع روح التناف�س بني املوظفني.
وفيما يتعلق بعملية تنفيذ نظام تقييم الأداء الوظيفي ،فان معظم نظم املوارد الب�شرية املطبقة حاليا يف
الدولة مبا فيها قانون املوارد الب�شرية احلكومي حددت �أُ�س�س ومعايري وا�ضحة لتقييم الأداء كما ا�شرتطت
�أن يكون التقييم الوظيفي للموظف ُمعلنا بحيث يتم �إ�شراك و�إطالع املوظف عليه منذ بدايته بو�ضع الأهداف
امل�شرتكة والتوا�صل معه بالتغذية امل�ستمرة بل وتوقيعه على ما جاء يف "لقاء التقييم ال�سنوي" ...كما �أنه
من حق املوظف االعرتا�ض على ما يراه �أخالال بحقوقه� .إال �أن هذه الإجراءات تظل "حربا على ورق" على
رفوف و�أدراج بع�ض املدراء الذين ما زالوا يتعاملون مع الوظيفة العامة بتبعاتها وك�أنها "ملكية خا�صة" لهم
ومبا يتنا�سب مع نظمهم وقوانينهم العالقة يف �أذهانهم فقط ورمبا مبا يتما�شى مع مزاجيتهم!!!
فما زلنا نرى الكثري من املدراء "املثقفني يف ُعرفهم" وممن ال يفقه �شيئا من عملية تقييم الأداء
"عقده النف�سية" على
الوظيفي �إال اللقاء "اليتيم" الذي يعقده �آخر ال�سنة من �أجل تطبيق وممار�سة ُ
املوظف "ال�ضحية" ...وهناك من يقع حتت ت�أثري املعايري الإح�صائية ب�شدة ف ُيف�ضل حتديد "�سقف" �شبيه
باملنحنى الإح�صائي لعدد الذين ي�ستحقون تقديرا معينا كاالمتياز مثال بغ�ض النظر عن املعطيات الأخرى
لأداء موظفيه!
وما �أكرث احلكايات التي �سمعناها و�شاهدنها عن املدير "املزاجي " والذي يدعو له موظفيه باعتدال
مزاجه يف فرتة التقييم وان يكونوا ممن "ير�ضى عنهم ويتقبلهم القبول احل�سن"!!!...
وقد عملت لفرتة ق�صرية مع الأ�ستاذة "دالل" ولكنها كانت فرتة كافية لأفهم مزاجها ال�صعب و�أ�شعر
بال�شفقة عليها ...وال�شفقة لفريق عملها� !!...إذ كانوا ي�ستعينون مب�ساعدها الإداري "لالطمئنان" على
مزاجها لت�أدية مهام العمل يف �أيام العمل العادية�...أما �أثناء فرتة التقييم...فتلك حكاية �أخرى� !!!...إذ
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يتعني عليهم التحول �إلى �أخ�صائيني �سيكولوجيني ...بل واال�ستعانة ب�أهل ال�ش�أن واالخت�صا�ص من �أجل
القدرة فقط على ا�ستيعاب وفهم مزاجها "الثوري املتقلب" وجتاوز هذه املرحلة...دون �آالم ُتذكر�...إذ
�إنهم اعتادوا اجتياز هذه املرحلة �إما "بتظلم" املوظفني ...دون �أذان �صاغية�...أو "تهمي�ش وتطني�ش" من
ّ
تظلم �إلى �أن "يطف�ش" بنف�سه�...أو يف �أ�سوء الأحوال�...إنهاء خدمات من ميكن لها ذلك!
بل �سمعنا عن البع�ض من املدراء "املتعالني" الذين يقومون بتقييم موظفيهم "غيابيا" واالكتفاء
ب�إر�سال ن�سخة من التقييم �إلى املوظف ذي العالقة عن طريق املرا�سل! وهنا قد تدخل العواطف وامليول
ال�شخ�صية نحو املوظفني يف حتديد من "يحبهم" ومن "ال يحبهم" �سعادة املدير املق ّيم!
و�أذكر هنا ال�سيد "�أُ ّف" كما كان يحلو ملوظفيه �أن يطلقوا عليه تهكما فيما بينهم لكرثة ت�أففه من عمل
و�أداء موظفيه وعدم اقتناعه ور�ضاه عن �أي �شيء! فال�سيد "� ّأف" �أعتاد �أثناء فرتة التقييم اجللو�س واحلوار
"فقط" مع من هم على "�شاكلته" من املوظفني�...أ ّما البقية من املوظفني...فهو من التعايل والغرور
ما مينعه �أن يوفهم حقهم الوظيفي يف �ساعة من احلوار الهادف...ويكتفي ب�إر�سال تقييمهم اليكرتونيا
للإطالع عليه فقط دون �إعطائهم فر�صة للتعقيب...ومن مل يعجبه..يرفع له �شعار "الرجاء عدم الإزعاج"
حتى بلغ ال�سيل الزُبى مبوظفيه و�أعلنوها �صارخني "�أُففففففف" !
بل املُ�ضحك املُبكي �سمعنا عن مدراء من "�أ�صحاب الذمة!" ممن ُي ّقيمون موظفني يف "�إجازة بدون
راتب �أو مر�ضية" طويلة وك�أنهم على ر�أ�س عملهم والعجب �أن البع�ض منهم يح�صلون على تقدير امتياز
على �أداء مل ينجزوه بالأ�صل بل وترقية لدرجة مالية مل يطالبوا بها بالأ�صل!!!
و ُيخربين يف هذا ال�ش�أن �أحد مديري املوارد الب�شرية يف �إحدى امل�ؤ�س�سات اخلدمية �أنه قد اعتاد
ا�ستالم ك�شوف تقييم �أداء موظفي �إدارة ما وقد الحظ انه من بينها �أ�سم موظفة يف �إجازة بدون راتب منذ
�سنوات...وقد حاول مرارا وتكرارا �شطب ا�سمها من امل�ستحقني للعالوة ال�سنوية ...ولكن حماوالته كانت
تبوء بالف�شل بخروج مدير الإدارة املعني من مكتب رئي�س امل�ؤ�س�سة مبت�سم ًا! وقد ظل احلال على ما هو
التحول �إلى التقييم االليكرتوين و�سقط �أ�سم املوظفة ،تلقائيا ،وب�سلطة احلا�سوب ،من ك�شف
عليه حتى مت ّ
التقييم !...فانتبه املدير �إلى �أن ا�سم "قريبته" غري موجود ..فاخذ يطالب بحقوق موظفيه مرة �أخرى مع
الرئي�س...وي�شتكي �أنه لي�س من حق �إدارة املوارد الب�شرية التدخل يف تقييمه لأداء موظفيه...ولكن باءت
حماولته هذه املرة بالف�شل...فاحلا�سوب ال يتعامل مع بياناته باملح�سوبية والوا�سطة!!!
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فل�سفة نظام تقومي الأداء م�ستندة على مبد�أ «التطوير» ولي�س «ت�صيد الأخطاء»
نظام تقييم الأداء و�سيلة لتحفيز املوظفني على الأداء املتميز وخلق بيئة عمل �صحية لت�شجيع
روح التناف�س بني املوظفني
 ولكن ...البع�ض من املدراء ال يفقه هذا النظام �إال «اللقاء اليتيم» وفقا ملعايري �شخ�صية...
والنتيجة:
�أما تقييم �شكلي
�أو تقييم �صامت
�أو تقييم مزاجي!
هموم في اإلدارة
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وعليه ،فالنتيجة الطبيعية �أن عدم و�ضوح التوقعات بني املوظف و مديره و غياب �أهداف حمددة م�سبقا
لإجنازات املوظف ال�سنوية� ،إ�ضافة �إلى وجود ت�صور عام لدى كثري من املوظفني ب�أن �أداءهم يف العمل
ي�ستحق �أعلى التقييمات لعدم وجود �أي تغذية مرجتعة من قبل مدرائهم ت�شري �صراحة �إلى �ضعف م�ستوى
�أدائهم  ....كل ذلك ميثل "بيئة خ�صبة" للو�صول �إلى حالة �سخط �شبه عامة من تقييم الأداء ال�سنوي بني
املوظفني.

واليكم حتليال �سريعا "لبع�ض ولي�س �أغلب" ُ
نظم تق ّييم الأداء يف م�ؤ�س�ساتنا ،ح�سب ما
يتم تطبيقه من قبل املدراء على الرغم من توحيدها يف �أغلب الأحيان!:
 .1تقييم "�شكلي" يتخذ م�ؤيدوه من �أغنية فريوز "زوروين كل �سنة مرة" �شعارا لهم ويحفظونه عن
ظهر قلب ويراعون فيه مبد�أ امل�ساواة ب�شكل يفوق ما يطالب فيه ممثلو حقوق الإن�سان ،انطالقا من
مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ح�سب ما ن�ص عليه القانون الدويل والد�ستور!!! فيت�ساوى لديهم من يعمل مبن ال
يعمل حتى ت�صل الإدارة �إلى نتيجة مفاداها �أن  %99.9من املوظفني يف تلك الإدارة قد ح�صلوا على
تقدير امتياز!
ويف هذا النظام من التقييم تنعدم املتابعة املهنية �أو التغذية املرجتعة لأداء املوظف والذي ال يكاد
يجتمع مبديره ملناق�شة تطور �أو ق�صور �أدائه ،ولي�س الروتني اليومي� ،إال يف نهاية العام يف لقاء قد ال يتجاوز
ع�شر دقائق يف �أح�سن الأحوال ،ووفقا لنموذج "ب�سيط جدا يكاد طالب الإعدادية يتجاوزه" وال يتجاوز
ال�صفحة الواحدة واملفرت�ض فيه تقييم �أداء �سنة ب�أكملها! وقد يتحجج املدير من �أن�صار هذا النظام انه
واثق بقدرات موظفيه و �أنه يعرفهم متام املعرفة ،وانه لي�س بحاجة ملقابلتهم يف لقاء خا�ص...فمناق�شات
العمل م�ستمرة طوال العام ....و�شتّان بني مناق�شات العمل الروتينية ومناق�شات الأداء التقييمية!!!
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 .2تقييم "�صامت" حيث يلج�أ املدير من �أتباع هذا النظام �إلى التزام "ال�صمت االختياري" ،كما
ي�سميه اخلرباء النف�سيون ،باعتبار ال�سكوت ذهبا يف حينه!!! فال يكلف املدير من �أن�صار هذا النظام
نف�سه مبتابعة �أداء املوظف �أو حتى �إبالغه ب�أي مالحظات عن انخفا�ض �أدائه �أو حتى لفت انتباهه لأي
ق�صور لي�س من باب الثقة املُطلقة كما يف النظام ال�شكلي بل"حلاجة يف نف�س يعقوب!" قد تت�ضح الحقا
وقت التقييم ال�سنوي! عندها ينطق املدير " ُكفرا" بعد �أن �سكت "دهرا" فينهال على املوظف ب�سيل من
االنتقادات الالذعة غري املتوقعة! ويبد�أ يف املحا�سبة عن وعن  ...وال�س�ؤال عن وعن  ...وحينها يدرك
املوظف "ال�ضحية" �أن "ال�سكوت الذي كان يوما عالمة الر�ضا" كما تعود عليه م�سبقا ...حتول �إلى
قطع لرزقه بتخطيط مقنن!.
 .3تقييم "مزاجي" يلتزم فيه م�ؤيدوه مبعايري النظام املو�ضوعية واحليادية بقدر التزامهم ب�أهوائهم
وعالقتهم ال�شخ�صية مع املوظفني فهو قد يكون "�شكليا" حينا وقد يكون �صامتا" حينا �آخر وقد يكون
بني البينني ح�سب "مزاج �سعادة املدير" !..وقد يتحول املدير من م�ؤيدي هذا النظام �إلى احلالة
"املر�ضية غري ال�سوية" عندما مينح التقييمات اجليدة ملن يحابي ويتملق من "�شلته" املعروفة واملرفوع
عنها القلم ممن ال يجوز الت�شكيك يف �إخال�صهم وكفاءة �أدائهم! فيمنح �أتباعه و�شلته كافة امليزات
واحلوافز بدون وجه حق يف الوقت الذي ُت�سلب فيه اب�سط احلقوق من املوظفني "املغ�ضوب عليهم"
والذين ي�صبحون حماربني مبجرد تظلمهم من نتيجة التقييم...
وهنا يتحول املدير من اتباع النظام املزاجي �إلى �أن ي�صبح من "�أن�صار حقوق الإن�سان مع �شلة
املنافقني" ومن "�أن�صار مبد�أ العدالة والدقة يف الثواب مع "املغ�ضوب عليهم" فيتم حرمانهم من العالوة
ال�سنوية وت�أخري ترقيتهم �سنوات عديدة وو�ضعهم يف "القائمة ال�سوداء!" ...ف�إما �أن يتم نقلهم لإدارات
�أخرى� ،أو ركنهم و"تهمي�شهم" �إلى �أن ت�أتي رحمة الوظيفة الأخرى �أو" التقاعد املبكر"� ..أو عدالة ال�سماء
...بعد حني!
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الدر�س امل�ستفاد...
التقييم ال�شكلي وال�صامت واملزاجي للموظفني من قبل املدراء �أمر غري مقبول ...وال بد من �إر�ساء
مبادئ وثقافة النزاهة والعدالة ال املحاباة وامل�ساواة بني املدراء  ...و�إال حتولت العالقات الوظيفية بني
الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني �إلى ت�صفية عالقات �شخ�صية ومزاجية "كل ح�سب غايته" داخل نطاق الكيان
امل�ؤ�س�سي!
�إن كنت مديرا �أو رئي�سا ...فتذكر �أن هناك دائما طريقة �أف�ضل للتعامل مع فريق عملك وتقييم م�ستوى
�أدائهم ...فابحث عنها ...لتتمكن من اال�ستمتاع بقيادتك..
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التوطين ...الحقيقة المؤلمة!

�إن �أردت �أن ترتك وراءك �أثرا طيبا يوما ما عندما ترتك امل�ؤ�س�سة التي كنت تديرها ...فاجعل التوطني
�إحدى �أولوياتك و�أبحث عن من يحل مكانك عند تركك له ...ورمبا ح ّل مكانك ع�شرات املوظفني ممن
كانوا يعملون حتت قيادتك...

الهم الثامن
على الرغم من �أن ما �س�أحتدث عنه مو�ضوعا خ�صبا  ،بل و ُم�ستهلك ،من قبل الإعالم املحلي والأكادمييني
والباحثني واملهتمني و�صناع القرار والكتّاب يف كل و�سائل االعالم وبالذات الإعالم االجتماعي� ،إال �أن
معاجلتي للمو�ضوع قد تختلف قليال وذلك لكوين قد عاي�شت هذه "احلقيقة" لفرتة من الوقت حتى متكنت
من الإطالع ،عن قرب وكثب ،على بع�ض من جوانبها املتداخلة وا�ستوعبت قراءة ما بني ال�سطور...جيدا..
ال �أدعي �إين �أ�صبحت خبرية يف التقطري ،ولكني �أ�ؤ كد لكم �أن مو�ضوع التقطري �أ�صبح من �أولويات
عملي املهني .مل تتح يل الفر�صة الكت�ساب هذه اخلربة من خالل عملي يف جمال املوارد الب�شرية فقط،
و�إمنا الأكرث �أهمية من خالل توا�صلي مع العديد من مديري وممار�سي ومهنيي املوارد الب�شرية القطريني
والعرب والأجانب يف خمتلف القطاعات احلكومية واخلا�صة ،ويف م�ؤ�س�سات اخلدمة املدنية والنفط والغاز
والت�صنيع واال�ستثمار يف قطر ودول جمل�س التعاون على حد ال�سواء.
وا�سمحوا يل قبل �أن �أبدا يف عر�ض "احلقيقة امل�ؤملة" للتقطري� ،أن �أ�ؤكد لكم بان ما �ستقر�ؤونه ال ميثل
درا�سة �أكادميية علمية قائمة على البحث والتحليل ،و�إمنا ميثل وجهة نظري ال�شخ�صية التي تراكمت على
مدار ال�سنوات املا�ضية ،كما ميثل انعكا�سا مل�شاهدات لأحداث واقعية وملمو�سة عاي�شتها بنف�سي ومتثل
اجلانب الآخر من التقطري...
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ف�إليكم “احلقيقة امل�ؤملة” للتوطني ...على الأقل كما �أراها من منظاري
اخلا�ص...
فلنبد�أ �أوال بتعريف كلمة التوطني؟
فالتوطني كلمة م�شتقة من ا�سم الوطن ،والوطن بدوره يعني الت�أ�صيل ،والت�أ�صيل يعني االنتماء والوالء،
وكال املعنيني يعربان عن حالة دائمة� ،أو عقد دائم ،بني املواطن ووطنه ،ولي�ست حالة عابرة تنتهي بانتهاء
امل�صلحة امل�شرتكة ,ومن هنا ظهر م�صطلح التقطري ليعرب عن التوطني يف قطر ،كما يف الدول املجاورة،
وارتبط مبا�شرة بالقوى العاملة �أو توطني �سوق العمل� ،إن �صح التعبري...مبعنى التوظيف.
لقد �أولت حكوماتنا وعلى الأخ�ص يف دول اخلليج العربية االهتمام بتوطني وظائف القطاع العام ومن
ثم القطاع اخلا�ص منذ عقود ما�ضية وذلك �إدراكا للدور االقت�صادي الذي يجب �أن يلعبه املواطن يف نه�ضة
بالده االقت�صادية.
فقد ّمت ر�سم اخلطط وو�ضع القوانني والرتكيز على اال�ستثمار يف املواطن باعتباره ،ح�سب نظرية ر�أ�س
املال الب�شري ،عن�صر و�أ�سا�س حتقيق و�ضمان ا�ستدامة �أي تنمية اقت�صادية .وقام قطاع النفط والغاز،
باعتباره دعامة االقت�صاد القطري ،بقيادة ومبادرة خطة التقطري منذ عهد الثمانينات وخ�ص�ص له املوارد
املالية والب�شرية الهائلة لدعمه و�ضمان تنفيذه بالكفاءة والفعالية املطلوبتني .ومع بروز الألفية اجلديدة،
�أ�صبح اال�ستثمار طويل الأجل يف املواطن القطري �ضرورة ُملحة �أفرزتها متطلبات ع�صر العوملة واالقت�صاد
املعريف ،والذي بدوره انعك�س يف العديد من اخلطوات الت�صحيحية يف قطاع التعليم العام واجلامعي يف
قطر.
ل�صناع القرار وللإعالم وامل�ؤ�س�سات التعليمية
ولكل ما �سبق� ،أ�صبح مو�ضوع التوطني مو�ضوعا خ�صبا ُ
والتدريبية واال�ست�شارية ،و�أقيم العديد من امل�ؤمترات واملنتديات واملناظرات وجل�سات العمل وحلقات
النقا�ش وور�ش العمل ملناق�شة تفا�صيل هذا املو�ضوع ، .فمنهم من ناق�ش متطلبات وحتديات التوطني،
ومنهم من ناق�ش عوامل جناح التوطني وو�ضع حلوال لهذه الق�ضية ،ومنهم من ناق�ش وقائع ح�صلت لبع�ض
املواطنني كما يف الإعالم املحلي بكل و�سائله ،بل وامتد النقا�ش بني املواطنني �إلى �أماكن عملهم وجمال�سهم
حتى �أ�صبح "ه ّما" للمواطن القيادي يف مراكز �صنع القرار وللمواطن العادي الباحث عن فر�صة للعمل �أو
حل مل�شكلته يف النمو والتطوير املهني!
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ويف بداية الأمر ،كان تقطري القطاع احلكومي هو ال�شغل ال�شاغل لأ�صحاب القرار حتى حتقق لهم ن�سبيا
ما خططوا له وو�صلوا �إلى ن�سب معقولة ،حيث بلغت ن�سبة القطريني  %44.5يف م�ؤ�س�سات القطاع احلكومي
والعام و  %47يف قطاعي التعليم وال�صحة مع مالحظة �أن متثيل القطريني يف الوظائف الإ�شرافية واملهنية
والفنية مل يتجاوز ( %4م�سح القوى العاملة بالعينة ،جهاز الإح�صاء .)2007
وقد ُيعار�ض البع�ض ،وعلى الأخ�ص �صناع القرار� ،أن هذه الإح�صائيات قدمية وانه قد مت حتديثها
بفعل دخول املزيد من القطريني �إلى �سوق العمل احلكومي والعام خالل الأعوام املن�صرمة .ف�إذا جادلناها
بحقيقة �أن �إجمايل خريجي جامعة قطر (قطريني وغري قطريني) يف العام الأكادميي ( )2009هو 1282
خريج ،وان ن�سبة متو�سطة من اخلريجني القطريني قد انخرطوا بالعمل احلكومي والعام العتبارات �سوق
العمل التناف�سية وعلى الأخ�ص يف القطاع اخلا�ص ،اململوك جزئيا للدولة ،والذي بات يعمل على جذب
و"اقتنا�ص" القطريني للعمل به وفقا لقوانني حمفزة وعادلة وبيئة عمل م�شجعة لالبتكار والنمو والتقدم
من خالل خطط مهنية وخطط �إحالل وا�ضحة لهم متاما ،فهل ميكن لنا القول �إن ن�سبة القطريني يف كال
القطاعني احلكومي والعام قد ارتفعت �إلى  %50افرتا�ضا!!!
من ناحية �أخرى ،من املالحظ �أن قطاع النفط والغاز ،والذي �أخذ على عاتقة مبادرة التقطري منذ
الثمانينات ،ما زال يعاين لبلوغ ن�سبة ال  %50التي و�ضعها كهدف ا�سرتاتيجي منذ ثالثة عقود!!
ف�إذا كان هذا هو حال القطاعني احلكومي والعام (والذي غالبا ما متلكه الدولة جزئيا) والنفط
والغاز كقطاعني داعمني رئي�سيني للتقطري ماديا ومعنويا ،فما هو احلال يف القطاعات الأخرى..
كاخلا�ص وبالذات امل�صريف مثال!!!
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ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه:

هل جنحت كل اجلهود ال�سابقة عرب العقود املا�ضية يف تقطري  %50من الوظائف يف �سوق
العمل ب�شكل عام؟

بعد ثالثة عقود من البدء يف خطط وبرامج التقطري...
ما زال قطاع النفط ي�صارع من اجل بلوغ ن�سبة ال !%50
ما زال القطاع اخلا�ص يتحجج لبلوغ ال !%20
ف�أين ذهبت كل تلك اجلهود؟ �أين اخللل؟ وما الذي نفتقر �إليه؟

80

هموم في اإلدارة

الهم الثامن
�إن امل�ؤ�س�سات العاملة يف قطر بغ�ض النظر عن طبيعة ن�شاطها االقت�صادي وملكيتها� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن
الدول املجاورة ،قادرة على توفري فر�ص عمل غري حمدودة بفعل م�شاريع التطور االقت�صادي واالجتماعي
املتوا�صلة ومبا ي�ستوعب مئات الآالف من العمال �سنويا (قطري ،وعربي و�أجنبي) ح�سب ت�صريحات خرباء
القوى العاملة يف هذا املجال .وال�س�ؤال الأكرث تداوال للنقا�ش ،يف هذا الإطار ،بني املواطنني� :أال ت�ستطيع
هذه امل�ؤ�س�سات �أن ت�ستوعب الن�سبة ال�ضئيلة من القطريني والذي يزعم بع�ض خرباء ال�سكان يف امل�ؤ�س�سات
الدولية �أنها ال تتجاوز  %12من �إجمايل ال�سكان.؟
�أ�صابع االتهام قد ت�شري هنا �إلى �ضعف دور امل�ؤ�س�سات التعليمية التي مل ت�ستطع رفد �سوق العمل مبا
يحتاج �إليه من كوادر ،ولكن هذا اتهام مردود عليه ،فالكل ي�شهد بالقفزة النوعية التي حققتها امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،وبالذات اجلامعية ،كما ونوعا ،والتي �أفرزت ل�سوق العمل الكثري من املواطنني احلا�صلني على
املهارة املهنية يف جمال املال والأعمال والتكنولوجيا قبل العلم ذاته.
فامل�ؤ�س�سات التعليمية �أ�صبحت ُتدرك �أنها ال تعمل مبعزل عن متطلبات �سوق العمل واالقت�صاد وان
�ضمان جودة خمرجاتها يتطلب التطور امل�ستمر ...كما �أن ا�سرتاتيجية الدولة ،متمثلة يف القيادة الر�شيدة
واجلهاز احلكومي ور�ؤية قطر  2030ب�شكل عام ،وتوجهها وا�ضح متاما ،فهي ت�سعى �إلى حتقيق التنمية
ال�شاملة يف خمتلف القطاعات مبا يحقق اخلطط الطموحة والأهداف الإ�سرتاتيجية ويحافظ على عملية
التوا�صل مع العامل الآخر واملطلوبة يف ظروف التنمية العاملية .فنحن نبقى جزءا ال يتجز�أ من االقت�صاد
العاملي كما �أننا ن�سهم يف رفد هذه البقعة من العامل با�ستثمارات حقيقية حتقق التوازن وتعمل على تو�سيع
هذا املد النه�ضوي .كما �أن قطاع النفط والغاز ،قائد مباردة التقطري ،مل يتوان عن دعم وت�شجيع املتميز
والكفء من القطريني.

�إذن �أين اخللل؟ وما الذي نفتقر �إليه ؟؟
ال تكمن امل�شكلة يف التخطيط �أو تخ�صي�ص املوارد املالية والب�شرية �أو �سن القوانني والت�شريعات ،و�إمنا
يكمن اخللل يف التنفيذ واملتابعة والتقييم .و�إليكم بع�ض "احلقائق امل�ؤملة" عن تنفيذ التقطري:
.1حتديد معنى التوطني �أو التقطري ..فالتقطري ال يعني التوظيف واحالل املواطن حمل غري املواطن
وامنا هو مفهوم وتطبيق وممار�سة ابعد ما تكون من التوظيف� .أذ يجب �أن ُيبنى التقطري على مفاهيم
التطوير والنمو الوظيفي امل�ستمر للموظف القطري يف الوظيفة من خالل لوائح و�سيا�سات مرنة ومتغرية
للموارد الب�شرية ُتدعم اال�ستثمار طويل الأجل لنمو املوظف القطري من خالل خطط التدريب والتطوير
واالحالل الوظيفي.
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.2ت�شتت اجلهود املبذولة يف تخطيط وتبني التقطري فتارة هو م�س�ؤولية وزارة العمل وتارة �أخرى هو
م�سئولية الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ناهيك عن خطط التقطري اخلا�صة بكل قطاع كالنفط والغاز
والبنوك والت�أمني وامل�ؤ�س�سات الأخرى كل على حده ،الأمر الذي انعك�س بدوره �سلبا يف تعدد اخلطط
وتداخل التوجهات امل�ستقبلية وعدم و�ضوح الر�ؤية ال للقائمني على تخطيطها وال للقائمني على متابعة
تنفيذها.
�إن توحيد اجلهود يف جهة مركزية واحدة من �ش�أنه �أن يعزز لي�س فقط التخطيط املنهجي ،و�إمنا الأكرث
�أهمية املتابعة والتن�سيق والتوا�صل مع الأطراف املتداخلة وتقييمها وذلك يف �ضوء ربط التقطري بر�ؤية قطر
الوطنية  2030وفقا لإ�سرتاتيجية طويلة املدى ت�ستهدف �أجياال متعاقبة من �أبناء وطننا .وقد ا�ستوعبت
الدول املجاورة هذه احلقيقة وبد�أت يف توحيد جهودها على م�ستوى الدولة ككل وجعلها مركزية يف جهاز
تنظيمي واحد .فهل ُيفرت�ض خلق جهاز حكومي جديد م�ستقل للتقطري �أ�سوة ببع�ض دول اجلوار �أم يتم
�إن�شاء وحدة تنظيمية حتت وزارة العمل �أم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء �أم ماذا؟ ولي�س من املهم هنا �أن
يتم �إ�صدار قانون للتقطري ،الأهم هو اجلهة املنفذة وامل�شرفة واملتابعة واملق ّيمة!!
.3عدم وجود �أي درا�سات حتليلية لعوامل جناح�/إخفاق �أو حتديات جتارب التقطري يف قطاعات وم�ؤ�س�سات
الأعمال يف الدولة والتي من �ش�أنها �أن توفر تغذية مرجتعة منهجية للتطوير امل�ستقبلي .فهل بالإمكان،
مثال ،معرفة ملاذا ما زال قطاع النفط والغاز ي�صارع من �أجل تقطري  %50من وظائفه على الرغم من
م�ضي ثالثة عقود على خطة التقطري اخلا�صة به!! وهل بالإمكان معرفة �أ�سباب عدم قدرة القطاع
اخلا�ص �أو امل�صريف على بلوغ ن�سبة ال  %20التي �أقرها جمل�س الوزراء منذ �سنوات طويلة؟ فهل �إعداد
هذه الدرا�سات من م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات املنفذة لربامج التقطري كقطر للبرتول مثال �أم وزارة العمل� ،أم
الأمانة العامة للتخطيط التنموي �أم جهاز تنظيمي جديد يعني ب�شئون الأبحاث والدرا�سات يف املجتمع
القطري؟ �أم �سنوكل الأمر برمته �إلى خبري خارجي �أو جهة ا�ست�شارية خارجية؟
.4عدم توفر �إح�صاءات دقيقة وقواعد بيانات عن فر�ص العمل املتاحة م�صنفة ح�سب م�سمياتها
ومتطلباتها من امل�ؤهالت واملهارات وم�ؤ�س�سات العمل الراغبة� .إن وجود مثل هذه الإح�صاءات من �ش�أنها
�أن حتل حمل غياب التوجيه املهن ي  career Counselingوالأكادميي Academic counse l
 ingلطلبة الثانوية واجلامعة �سواء قبل اتخاذ قرار تخ�ص�صهم اجلامعي �أو �أثناء درا�ستهم �أو حتى
بعد تخرجهم �أو حتى ت�سربهم من التعليم ،لتحديد متطلبات �سوق العمل من التخ�ص�صات واملهارات
املطلوبة .وبالت�أكيد نحن ال ننتق�ص من التوجيه الأكادميي واملهني املوجود حاليا ،ولكنه ما زال جهدا
متوا�ضعا ويف �أدنى م�ستوياته وال يتعدى توجيه "�شخ�صي" لطالب الثانوية نحو التخ�ص�صات وال�شواغر
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املتوفرة دون ربطها ب�شكل مهني وحمرتف باحتياجات �سوق العمل الفعلي وخطط الدولة االقت�صادية!
فهل يفرت�ض ان يقوم جهاز الإح�صاء بهذه املهمة لوحده �أم بالتعاون مع اجلهات املعنية �أم يتم �إحلاقها
ب�إدارة القوى العاملة يف وزارة العمل �أم الأمانة العامة للتخطيط التنموي كجزء من ا�سرتاتيجية �سوق
العمل �أم ماذا؟
. 5عدم تفعيل الت�شريعات والقوانني التي حتا�سب امل�ؤ�س�سات ،وعلى الأخ�ص يف القطاع اخلا�ص ،على
االلتزام بن�سبة التقطري .وال ُيخفى على وزارة العمل �أن “بع�ض” هذه امل�ؤ�س�سات تقوم بتعيني العديد من
القطريني مرغمة حتت �ضغط التقطري وبهدف �إر�سال التقارير الر�سمية واملوثقة التي تثبت ذلك �إلى
�إدارة القوى العاملة ،وقبل �أن يتم املوظف فرتة االختبار املقررة يقومون ب�إنهاء عقده بحجة عدم كفاءته!
فمن �سيكرتث عندئذ �إذا انخف�ضت ن�سبة التقطري من � %30إلى %10؟؟؟ هل من ُمراقب �أو ُمتابع؟ هل
ا�سب لهم؟ فمن يقوم مبتابعة تنفيذ خطط التقطري وتقييمها ب�شكل دوري؟ هل هي وزارة العمل
ٍ
من محُ
�أم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء �أم “من �أمن العقوبة �أ�ساء الأدب”!
ال�صورة النمطية عن
املوظف القطري:
ك�سول وغري منتج
كثري التغيب
كثري الت�أخري عن الدوام
غري كفء/غري م�ؤهل
يريد ان ي�صبح مديرا
يف�ضل العمل يف مكتب
مكلف ويطالب
بامتيازات عالية
يبحث عن وظيفة �سهلة
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.6عدم التزام و�إميان القائمني على تنفيذ برامج التقطري يف امل�ؤ�س�سات ب�أهمية هذه الربامج كهدف وطني
�أوال وهدف م�ؤ�س�سي ثانيا يف تطوير كفاءات املواطنني وتعزيز �إنتاجيتهم يف �أماكن عملهم .ولنا هنا
وقفة لبع�ض امل�شاهدات الواقعية فهو حديث طويل ذو �شجون...
فقد درج "البع�ض" على �إقناع �أنف�سهم والآخرين بال�صورة النمطية عن املواطن بل وت�صديق �أكذوبة
عدم "�صالحية املواطن" للعمل وذلك حتت حجة �أن املواطن ال ي�صلح للعمل لأنه:
ك�سول ،كثري التغيب ،كثري الت�أخري عن الدوام �أو ال يلتزم بالدوام الر�سمي ،غري م�ؤهل/غري كفء
ويحتاج �إلى وقت طويل من اال�ستثمار من خالل التدريب والتطوير ،ال يرغب يف العمل الفني ويف�ضل العمل
من وراء مكتب ،يريد �أن ي�صبح مديرا ،مكلف ويطالب بالكثري من االمتيازات املادية ،يبحث عن الوظيفة
الإدارية ال�سهلة التي ال تتطلب بذل اجلهد والوقت ،غري منتج وم�ضيع للوقت ...ورمبا ُينتقد املواطن انه
ي�شرب ال�شاي "الكرك" �أو "ال�سليماين"!
نعم قد تتواجد بع�ضا من هذه النماذج ،ولكنها تتواجد بني املواطن وغري املواطن على حد ال�سواء!!
وبناء على االنطباع ال�سيئ وامل�سبق عن املواطنني ح�سب احلجج �أعاله ،فان "البع�ض" من املدراء ممن
ميلكون قرار �إنهاء خدمة املوظف املواطن ينتهجون عددا من و�سائل " التهمي�ش والتطني�ش والتطفي�ش"
حتى يكون قرار �إنهاء اخلدمة �صادر من املوظف املواطن ولي�س من املدير..
ولعل من الو�سائل التكتيكية غري املبا�شرة املتعارف عليها بني "بع�ض املدراء" "لتطفي�ش" املوظف
املواطن:
 الإ�صرار على �شرط خربة � 5-3سنوات للتوظيف الإ�صرار على �إتقانه للغة االجنليزية ك�شرط لتثبيت توظيفه معاملة املواطن وك�أنه قطعة �أثاث زائدة يف الإدارة ال وجود لها فال يتم تكليفه بعمل �أ�صال! اال�ستمرار يف تدويره وظيفيا من ق�سم لآخر وبني عدد من الوظائف بحجة توجيهه و�إك�سابه املعرفة!تكليفه عددا من املهام ال ح�صر لها وغري مرتبطة باملهام الوظيفية ودون االعتماد على تو�صيفوظيفي مكتوب يحدد �أهم م�س�ؤوليات املوظف
 �إلزام املوظف بدوام مناوبات طويلة و�أثناء الإجازات حتت حجة متطلبات العمل!84
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 عدم نقل �أي معرفة له خوفا من �إحالله ملحله جعل مهمة و�صوله �إليه للنقا�ش واحلوار من �أ�صعب املهام -عدم ال�س�ؤال عن �أ�سباب انقطاع املوظف عن العمل لفرتة طويلة �أو حتى �أ�سباب تركه للعمل...

�أما بالن�سبة للو�سائل التكتيكية املبا�شرة الأخرى التي قد ينتهجها "بع�ض املدراء" ب�صورة غري مبا�شرة
وغري معلنة فقد ت�شمل:
 عدم اعتبار التقطري �إحدى �أولويات امل�ؤ�س�سة. اعتبار التقطري لعبة �أرقام يتم التالعب بها بني الفرتة والأخرى ح�سب �ضغط جهة الرقابة. اعتبار التقطري تكلفة باهظة من ميزانية امل�ؤ�س�سة ويجب �أن ال تزيد عن %1. عدم جعل التقطري وتوظيف القطريني من مهام املوارد الب�شرية و�إمنا املدير املبا�شر امل�س�ؤول. عدم تعيني م�س�ؤول عن التقطري.هموم في اإلدارة
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�إن اخللل يف التنفيذ كما يت�ضح من احلقائق امل�ؤملة �أعاله يتطلب �إعادة النظر يف تخطيط برامج
التقطري من جديد.
فالدولة مل تبخل على مواطنيها بفر�ص التعليم والتدريب والتوظيف ،و"املواطن ال�صالح" مل يبخل
على وطنه يف رد اجلميل وامل�ساهمة الفعالة يف دفع عجلة التنمية .وهناك دائما "ال�صالح والطالح" بني
املدراء املنفذين للتقطري وبني القطريني املوظفني ،ولكن بالت�أكيد هذا ال يعني تعميم االنطباعات ال�سيئة
ال�سابقة عن املوظف القطري وو�سائل "التطفي�ش" عن املدراء ،فامل�س�ؤولية م�شرتكة .فما الذي نحتاج �إليه؟
نحن يف الواقع ينق�صنا الت�شريع ال�شامل وامللزم جلميع �أطراف عملية التقطري باعتباره هدفا
ا�سرتاتيجيا طويل الأجل.
يف اعتقادي نحن نحتاج �إلى قانون موحد ُيخطط و ُينظم و ُيراقب و ُيتابع كل معطيات التقطري� ،آخذين
يف االعتبار �أنها م�سئولية جمتمعية م�شرتكة بدءا من امل�ؤ�س�سات الت�شريعية والتعليمية و�سوق العمل وانتهاء
بالبيت القطري.
هذا القانون كفيل بتحقيق التوعية ور�سم خطوط ثقافة التوا�صل مع خمتلف اجلهات ،وملزم ب�إتباع
خمطط وا�ضح ملا حتتاجه الدولة يف هذه املرحلة االنتقالية من كوادر وطنية و�أ�س�س معرفية ومهنية
وتخ�ص�صية يجب �أن ت�سلح بها �سوق العمل.
فكما الدولة ملزمة بدعم املواطن القطري ،ف�إن امل�ؤ�س�سات واملواطن القطري ملزمون بدعم الدولة.
هناك حقيقة ال ن�ستطيع �إنكارها �أال وهي ف�ضل غري القطريني علينا يف بناء نه�ضتنا ،والذين �سيتم
االعتماد عليهم رمبا عقودا قادمة وطويلة من الزمن ،لأ�سباب عديدة لع ّل �أهمها ُ�صغر عدد ال�سكان ومن
ّثم القوى العاملة و�ضرورة تنوع وتعدد معارف القوى العاملة يف اقت�صاد املعرفة الذي ت�سعى اليه دولة قطر،
ولكننا يف الوقت ذاته ال ميكن لنا جتاهل دور ال�سواعد ال�سمر من الأجيال املا�ضية من القطريني يف بناء
وطننا �أيام الغو�ص والفقر ،فما بالكم بدورهم يف حقبة االزدهار االقت�صادي والنمو املت�سارع  ...وهم اليوم
نخبة من العقول املتفتحة واملت�سلحة بالعلم واملعرفة.
فقليل من الثقة يف �أبناء الوطن الأكفاء �أيها امل�س�ؤولني يف مراكز �صنع القرار قد تطلعكم على نتائج
مغايرة النطباعاتكم ال�سلبية وقد يحقق لكم ال�شباب القطري ما عجز عن حتقيقه اخلرباء العامليني،
"ف�أهل مكة �أدرى ب�شعابها" �إذا �أُعطوا الثقة واملوارد الالزمة لتنفيذ اخلطط.
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من ناحية �أخرى ،رمبا ال يتفق معي بع�ض القراء من املواطنني ،الذين ي�ؤمنون بحق املواطن يف الوظيفة
الأف�ضل التي تكفل له احلياة الكرمية� ...إن املواطن عليه عبء �أكرب يف �إثبات كفاءته ومهارته يف العمل...
فاحلق املكفول يف الوظيفة العامة لي�ست �ضمانا بالكفاءة والأداء اجليد! وما ي�أتي ب�سرعة ،يذهب ب�سرعة
"وال ينال العال �إال من �سهر الليايل" ولن ن�شعر بقيمة هذه احلياة ومعناها �إال �إذا عملنا واجتهدنا!!!
لذا يتعني على املواطنني بذل املزيد من اجلهد يف التع ّلم والتطوير ..ورد جميل الوطن عليه.
للأ�سف ما ينق�صنا – مدراء و�صناع قرار ومواطنني  -هو ثقافة العمل االيجابي املنتج والتوا�صل مع
التطور والثقة يف قدراتنا الوطنية.
يجب �أن نتحرر من قيود جهلنا برغباتنا وبقدراتنا وم�سح م�صطلحات "ال �أعرف  ،ال �أقدر ...م�ستحيل"
من قامو�سنا املهني ...ويجب �أن نتحرر من عقدة الآخر �أو �أف�ضلية الأجنبي على ابناء وطننا ،فهذا الآخر
الأجنبي �أي�ضا يعمل ليحقق نف�س ما ن�صبو �إليه  ،و هو موجود هنا ل�سبيني:
الأول جهلنا بالوطنية احلقيقية وبالذات يف جمال العمل (وهي �أبعد من ال�شعارات والأغاين الوطنية
واالحتفال ب�شعار الوطن يف املنا�سبات)..فالوطن ال يحتاج الى �أ�سماء قطرية فقط ل�شغل كرا�سي القيادة
فيه ،وامنا الى عقول وكفاءات قادرة على توجيه دفة التقدم والنمو مل�صلحة الوطن ...واملواطن ..واملقيم..
والثاين ،هو �أن هذا الآخر الأجنبي �شريكنا يف تنمية وطننا �..ساهم يف حتقيق الكثري ،وفتح �أمامنا
جماالت �أكرب و�أكرث من العلم واملعرفة ،و�سنظل نعتمد عليه لأ�سباب دميغرافية تتعلق باخللل ال�سكاين
ملجتمعنا ...ولكن قد جاء الوقت "لنعلم نحن والآخر" �أننا على قدر من امل�س�ؤولية والعلم واملهارة الكفيلة
بتولينا �أعباء النقلة املقبلة مل�ستقبل بلدنا ..فلنكن جاهزين ،متمكنني ،وم�ستعدين  ..ولنكن "نعم الثقة"
لوطننا الذي مل يبخل علينا منذ نعومة �أظافرنا يف هذه الأر�ض.
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الدر�س امل�ستفاد

من املهم �أن تعي جميع الأطراف امل�شرتكة يف عملية التقطري ،وعلى الأخ�ص املواطن ،ثقافة النوع ال
الكم ،فالوقت هو وقت عمل والبيئة هي بيئة تناف�سية بحتة ،البقاء فيها للأذكى والأكف�أ ،بيئة ال حتكمها
معايري اجلن�سية بقدر ما ُت�سريها املعايري العملية واملهنية...
وهذا بال�ضبط ما يجب �أن نعيه نحن كمواطنني  ...نحن يف مرحلة العمل اجلاد واملثمر ،مرحلة
التنازالت والت�ضحيات  ..مرحلة قد يكون فيها البدء من ال�صفر (و�أحيانا حتت ال�صفر) ...وما يحتاجه
املواطن لي�س فقط فر�ص العلم ...و�إمنا فر�ص النمو والتطور عن قناعة وثقة ب�إمكاناته...لرد عطاء الوطن
فان كنت مديرا �أو رئي�سا...و�أردت �أن ترتك وراءك �أثرا طيبا يوما ما عندما ترتك امل�ؤ�س�سة التي كنت
تديرها ...فاجعل التوطني �إحدى �أولوياتك و�أبحث عن من يحل مكانك عن تركك له ...ورمبا حل مكانك
ع�شرات املوظفني ممن كانوا يعملون حتت قيادتك...
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إدمان السلطة ...
وشعار ماكدونالد “ إني أحبه ! ” I’m loving it

بالوا�سطة واحلظ ميكن لك �أن ت�صل �إلى كر�سي الإدارة ...ولكنك لن تع ّمر طويال �إن
مل تكن م�سلحا بالعلم والكفاءة

الهم التاسع
تعددت �أ�شكال الإدمان ولكن العوار�ض والنتيجة واحدة ...فهناك �إدمان املال ..و�إدمان ال�شهرة..
ال�سلطة..و�إدمان املحظورات واملحرمات!
و�إدمان العمل ..و�إدمان ُ
والإدمان ،ب�شكل عام ،يعني العادة التي ي�صعب �أو ي�ستحيل اخلال�ص منها� ..أو �سيطرة وهم واحد �أو
رغبة واحدة على ال�شخ�ص بحيث يلخ�ص احلياة كلها فيها..والنتيجة  ...التم�سك بهذه العادة �أو الرغبة
�إلى �أن يق�ضي اهلل �أمرا كان مقدورا!!!
فمثال �إدمان ال�شهرة قد يدفع ب�صاحبه �إلى عمل �أي �شيء ُلي�صبح �شهريا..
فبع�ض عتاة املجرمني اعرتفوا �إنهم ارتكبوا جرائمهم فقط ملجرد الرغبة يف ظهور �أ�سمائهم و�صورهم
يف ال�صحف �أو التلفزيون..
�أما �إدمان املال فقد يدفع �صاحبه الختزال معنى احلياة كلها يف الك�سب واالكتناز ..فهو يريد �أن يكد�س
الأموال وي�ضاعفها من دون اال�ستمتاع بها� ،أو م�ساعدة غريه على احلياة...
يف حني �أن �إدمان العمل قد يدفع �صاحبه �إلى رف�ض كل �إجازة وكل فر�صة راحة لأنه ال يجد املتعة وال
ال�سعادة �إال يف العمل...
ال�سلطة فهو رغبة مدمرة لل�شخ�ص امل�س�ؤول ،غالبا املدير ،تدعوه لل�سيطرة على الآخرين من
�أما �إدمان ُ
حوله �سواء كانوا ر�ؤ�ساء �أو مر�ؤو�سني...من �أجل بقائه �أطول فرتة ممكنة يف ال�سلطة �أو الكر�سي ،متم�سكا
بذلك ب�شعار ماكدونالدز "�إين �أحبه � !!!" I’m loving itإن �إدمان املن�صب عبارة عن تعلق مر�ضي
وق�سري مبن�صب له من املزايا الت�سلطية واخلدمية واملادية الإغرائية ما يدفع �إلى هذا التعلق ،مع الطلب
امل�ستمر والإحلاح الذي يتجدد با�ستمرار للتم�سك بالكر�سي من �أجل حتقيق حالة من امل�شاعر املزاجية
املريحة وممار�سة الت�سلط دون قيود� ،أو لتجنب حالة من امل�شاعر املزعجة واحتمال العودة �إلى ما كان
عليه حاله قبل املن�صب وما ي�سببه ذلك من �شعور بعدم االرتياح والتوتر والقلق واال�ضطرابات النف�سية
واجل�سدية!
لل�سلطة ت�أثريا كبريا على �سلوك الإن�سان ،املدير ،مما يجعلها ت�صل لدى البع�ض منهم �إلى حد
ويبدو �إن ُ
الإدمان ...واليكم مراحل �إدمان "�إين �أحبه"...
ال�سلطة بع�شق "الكر�سي" من النظرة الأولى  ...حيث تبد�أ فيها حماوالت
تبد�أ املرحلة الأولى من �إدمان ُ
ال�سعي للجلو�س عليه والتم�سك بكل ما هو ممكن للو�صول �إليه ...ومن ثم ي�صعب ف�صله عنه الحقا �إال من
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خالل عملية جراحية كتلك التي جترى للتوائم امللت�صقة!!! وقد يتدرج حب النظرة الأولى "للكر�سي" من
ع�شق بريء �إلى �أمر م�شكوك فيه ورغبة جاحمة ال ميكن ال�سيطرة عليها ...الحقا!
فان تع ّدت حدود حب النظرة الأولى "للكر�سي" �إلى الع�شق املندفع  ...عندئذ فال كابح وال رادع ل�سطوة
هذ الع�شق ونفوذه وللذة امل�صاحبة له  ...ومن �أعرا�ض هذه املرحلة ،الو�صول اليه ،الزهو بالكر�سي والتعايل
على املوظفني والعزلة عنهم يف برج عاجي وك�أنه يف "كر�سي ا ُ
حلكم" ...وك�أنه كان يتم�سكن عند ر�ؤ�سائه
�إلى �أن متكن من موظفيه!!!
�أما املرحلة الثانية ،فتبد�أ بـ "التعود امل�ؤقت" ...حيث يبد�أ مدمن ال�سلطة باالعتياد على "الكمية
والكيفية" التي يدمن عليها من ا ُل�سلطة م�ؤقتا ...وعلى الرغم من �أن مدمن ال�سلطة يف هذه املرحلة يبد�أ
باالعتياد على من�صبه � ...إال انه يف الوقت ذاته يبد�أ �سعيه املحموم لنيل من�صب �أعلى حيث مل يعد من�صبه
يحمل له نف�س "اللذة القدمية" في�سعى �إلى كمية اكرب من ا ُل�سلطة و النفوذ  ...فلذة من�صبه احلالية دفعته
لل�سعي نحو "ن�شوة �أكرث لذة"!!! ومن �أعرا�ض هذه املرحلة الأنانية المُ فرطة والبحث عن امل�صلحة ال�شخ�صية
وحب الظهور...طبعا على ح�ساب العمل واملوظفني!!!
لل�سلطة ت�أثريا كبريا على
يبدو �إن ُ
�سلوك املدير...
مما يوثر فيه...
وقد ي�صل لدى البع�ض منهم �إلى
حد الإدمان ...
الذي يبد�أ من
احلب من النظرة الأولى �إلى
التعود امل�ؤقت ...
�إلى "�إين �أحبه...بجنون"
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ال�سلطة ،في�صل "الع�شق الربيء" فيه �إلى درجة التناول املُفرط
�أما يف املرحلة الثالثة من �إدمان ُ
واملبالغ به لهذه العادة ال�سلبية وكل ما ي�صاحبها من امتيازات وملذات! فتظهر الإعرا�ض ال�سلبية واخلطرة
للإدمان حيث ي�صبح ال�شخ�ص غري مبال ب�أي �شيء �آخر...غري احل�صول على جرعته املطلوبة من "�إين
�أحبه...وبجنون"!!!
ال�سلطة على كل تفكريه وي�صبح ذهنه م�شغوال بها طوال اليوم ويبد أ�
واخلطر هنا �أن ت�ستحوذ مظاهر ُ
"و�سوا�سه اخل ُنا�س" ب�إثارة خوفه من فقدانها لأي �سبب ...فتتولد لديه �أفكار وخماوف من م�ؤامرات،
مزعومة �أو حقيقية ،قد يحوكها مدمن �أخر لل�سلطة� ،أو من ت�أثر �سلبيا به من �ضحايا �إدمانه!!!
ال�سلطة بحماية نف�سه وموقعه من �أية خماطر حقيقية �أو زائفة فيحيط نف�سه ب�سور
وهنا يبد�أ ُمدمن ُ
�أمني ب�شري وكذلك يبد�أ حرب التخل�ص من مناف�سيه على من�صبه!!! وهنا يراود مدمن املن�صب �شعور
اخلوف من الرجوع �إلى ما قبل املن�صب و�أن "يذوق من الك�أ�س نف�سها التي �أذاقها للنا�س" من �سوء املعاملة
واملماطلة وعدم ال�شعور بالأهمية وقيمة "الوا�سطة" وبالذات "وا�سطة الكر�سي"...
وتظهر هذه احلالة عادة بعد فرتة طويلة من االعتياد الدائم على مزايا املن�صب في�صبح الأمر تعلق ًا
ج�سدي ًا ونف�سي ًا ووجداني ًا باملن�صب ...ومن ثم تتداخل الأمور لديه ...وتختفي الفروق الوا�ضحة بني
امل�صالح ال�شخ�صية وامل�س�ؤولية العامة للوظيفة ...فتتولد الرغبة ال�شديدة وامللحة لال�ستمرار يف املن�صب
بل والقتال من �أجله والت�ضحية بالغايل والنفي�س للمحافظة عليه وعدم فقده...حتى وان كان يدرك انه غري
جدير وان "القيل والقال" قد نال من �أدائه وكفاءته!
ومن املعروف �أن املُدمن ال يعترب ب�أي �أخالقيات �أو مبادئ �إال رغبته العارمة يف بلوغ ن�شوة �إدمانه ،وهنا
تبد�أ معركة املُدمن يف حماربة كل من يقف يف وجهه...ويف حالة ُمدمن �شعار"�أين �أحبه" ...فانه �س ُيحارب
كل من يريد حرمانه من هذه ا ّللذة ...ورمبا ب�أب�شع الو�سائل و�أكرثها غدرا! ذلك �أن املتعة الوحيدة التي
ال�سلطة هنا هو بقاءه يف دائرة "املن�صب" والتمتع بالهالة املحيطة به من مزايا
ي�ستمتع بها مدمن ُ
و"بر�ستيج"...و "�شو" لذيذ جدا بالن�سبة له!!
فهو ال يتخيل نف�سه بدون �أي منها!! فكيف �سيعي�ش بدونها جميعا؟
كيف ملن كان يلتفون حوله �أن ينف�ضوا مرة واحدة؟ كيف ملكتبه وجمل�سه العامر ب�شلة املنافقني واملتملقني
بكالمهم "المُ نمق" لإنهاء معاملة لهم� ...أن ُي�صبح فارغا منهم ...بل من �سي�شرب قهوته كل يوم؟
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وهل �سي�أتي عليه اليوم الذي �سي�صبح فه �شخ�صا ُيثري الهمز واللمز يف املجتمع مبجرد دخوله �أي
مكان�...شخ�صا ينظر �إليه البع�ض باحتقار والآخر ب�شفقة لعجرفته وغروره ال�سابقني وانك�سار �شوكته!!!...
�إن ما �أجاب به هارون الر�شيد ولده امل�أمون حينما طلب منه �أن يرتك اخلالفة للإمام مو�سى الكاظم
ال�سلطة بها ...فقد كان الر�شيد وا�ضحا متاما عندما عرب عن ا�ستعداده لقتل
خري مثال على مت�سك ُمدمن ُ
اجلميع مبا فيهم �أبناءه وحمبيه يف �سبيل ما �أدمن عليه!!!

لقد بات املن�صب جزء ًا ال يتجز�أ من ا�سم امل�س�ؤول نف�سه بحيث يكفي ذكر �أي منهما ليتذكر النا�س
الباقي ،وامل�شكلة لي�ست يف �إدمان املن�صب يف حد ذاته ،ولكن يف الآثار ال�سلبية الكثرية املرتتبة عليه ،والتي
نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر :
�.1إدمان الروتني وافتقاد الدافع �إلى االبتكار �أو تطوير الأداء والتجديد والتغيري ...الأمر الذي ي�ؤثر بدوره
على فعالية وكفاءة الأداء امل�ؤ�س�سي على املدى الطويل ..بحيث ال ي�صبح ل"�أين �أحبه" �أي دور �إال الظهور
يف الإعالم وحفالت اال�ستقبال واالحتفاالت وامل�ؤمترات ال�صحفية  ...وذلك �إر�ضاء للذة من�صبه!
.2االفتقار �إلى التخطيط اال�سرتاتيجي وتطوير الربامج وال�سيا�سات و�إجراءات العمل التي من �ش�أنها
حت�سني م�ستوى الأداء واخلدمات ورفع م�ستوى كفاءة املوظفني!
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�.3إحباط وانخفا�ض الر�ضاء الوظيفي والروح املعنوية بني فريق العمل واملوظفني العاملني حتت �إدارة
مدمن ال�سلطة...فال جدوى من االبتكار والتطوير طاملا املهم فالأهم لدى املدير هو ...احلفاظ على
كر�سيه!
 .4نتيجة الت�سلط �أعاله ،من الطبيعي فقدان امل�ؤ�س�سة للكفاءات املهنية �سواء عن طريق اال�ستقالة
االختيارية �أو الإحباط الوظيفي ..فما الذي ي�شجعهم على العمل يف ظل عدم وجود �أي تطور وظيفي
"ر�أ�سي" الحتكاره من قبل مدمن "�أين �أحبه" و�شلة املنافقني �أتباعه !
.5تف�شي عوار�ض وظواهر الف�ساد واخللل الإداري من "�شلة الأن�س" و "نفعني وانفعك" والت�سيب والوظيفي،
واملح�سوبية والوا�سطة ،وتوظيف �أقارب الأقارب وتو�سيع دائرة "�إمرباطورية الزير" ،والر�شاوى
واالختال�سات والإخالل بتطبيق القوانني ح�سب مزاج "�أين �أحبه" و�شلته وغري ذك من العوار�ض
اجلانبية امل�صاحبة للتمادي يف " �إين �أحبه"!!!
ال�سلطة بني البع�ض من �شاغلي املنا�صب ،ويف ظل مطالب الإ�صالح
ونظرا لتف�شي مر�ض �إدمان ُ
والتطوير امل�ؤ�س�سي ،ف�إننا جند �أنف�سنا �أمام ثالث خيارات ملعاجلة هذا النوع من الإدمان:
اخليار الأول :تخلي ُ"مدمن املن�صب" عن من�صبه طواعية ،لعدم قدرته �أو عدم كفاءته ،على �أن
يحتفظ بكافة مزاياه املادية التي ُتغريه بالتخلي عن من�صبه! مبعنى �إقناع مدمن "�إين �أحبه" من قبل �إدارة
امل�ؤ�س�سة بتخليه عن كر�سيه وانعزاله وراء الأ�ضواء مع احتفاظه بكافة حقوقه املادية...
اخليار الثاين :تخلي "مدمن املن�صب" عن من�صبه ق�سرا ،وذلك ملعاجلة ال�سلبيات الناجتة عن
ا�ستمراره يف من�صبه ،مع احتفاظه مباء وجهه وحماية ممار�ساته اخلاطئة ،وطبعا احتفاظه بكافة مزاياه
املادية التي تدفعه دفعا لرتك من�صبه!
اخليار الثالث :و�ضع ت�شريع ملكافحة "�إدمان املن�صب" وبلوغ ن�شوة "�إين �أحبه" ملنع تكرار مثل هذه
املمار�سات وحتولها �إلى ظاهرة م�ؤ�س�سية جمتمعية ...على �أن يت�ضمن هذا الت�شريع التداول ال�سلمي
والعقالين واملو�ضوعي للمنا�صب ،ومراعاة و�ضع الرجل املنا�سب يف مكانه ال�صحيح ،ولفرتة حمددة،
وااللتزام بال�شفافية يف العمل ،وتوافر الرقابة على ممار�سات املدراء ،و�صياغة �شروط دقيقة مقيدة
للظروف املحدودة جد ًا التي ت�سمح بالتجديد لفرتة واحدة يف املن�صب ،على �أن يكون �أهم �شرط هو القدرة
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على االبتكار والتطوير وحل امل�شكالت ومواجهة التحديات يف الأداء امل�ؤ�س�سي ،و�أن تكون لديه ال�شجاعة
الأدبية لالعتذار عن التكليف باملن�صب �إذا �شعر بعدم قدرته على القيام مبهام م�س�ؤولياته.
مالحظة  :اخلياران الأول والثاين ميار�سان من قبل الكثري من م�ؤ�س�ساتنا ال�شرقية العربية ...فالفرق
الوحيد بينهما يكمن يف كونه قرار اختياري طوعي �أم ق�سري قهري من قبل ُمدير "�إين �أحبه"!!! �أما
بالن�سبة للخيار الثالث...فالأمر ما زال يحتاج �إلى وقت طويل لي�س من �أجل و�ضع الت�شريعات والقوانني،
وما �أ�سهلها من ُمهمة ،ولكن من �أجل خلق الوعي وتغيري الثقافة ال�سائدة نحو مفهوم "الكر�سي" واملن�صب
يف جمتمعاتنا العربية ..فالأمر ما زال يحتاج الى وقت طويل للتغيري والتحول الثقايف!

الدر�س امل�ستفاد...

�إن كنا جادين فعال يف �إ�صالح �أدائنا امل�ؤ�س�سي ...ف�إننا يف حاجة �إلى وقفة مع النف�س ل ُن�صدر قانون ًا
ملكافحة "�إدمان املن�صب" يبد�أ من قانون النف�س الب�شرية لأن هذا القانون �سيوفر علينا �إ�صدار قوانني
�أخرى وميزانيات مكلفة ملكافحة الت�سيب و�ضعف الأداء و�إعادة ت�أهيل املواطنني والف�ساد الإداري والتطوير
امل�ؤ�س�سي...
و�أال فان البديل هو ...
اال�ستمرار على ما هو عليه ...وعلى امل�ؤ�س�سة مبوظفيها �أن ت�ضرب ر�أ�سها باحلائط� ،إذا وجد حائط ...
�أو �أن ت�شرب من ماء البحر ...هذا �إن �إذا ترك لهم مدمنو املنا�صب حائطا �أو قطرة ماء!!!
نعم ...بالوا�سطة واحلظ ميكن لك �أن ت�صل �إلى كر�سي الإدارة ...ولكنك لن تع ّمر طويال �إن مل تكن
م�سلحا بالعلم والكفاءة!
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اإلدارة الراكدة ....و...إدارة التغيير
				

ان تكون “تغ”  ....يعني ال�سقوط نحو الهاوية!

الهم العاشر
معظم النا�س متت برجمتهم منذ ال�صغر على �أن يت�صرفوا بطريقة معينة ويعتقدوا اعتقادات معينة،
بل وي�شعروا ب�أحا�سي�س معينة ،وبالذات ال�سلبية ،ف�إنها موروثة ورا�سخة يف �أعماقهم ...وي�ستمر البع�ض
يف ممار�سة حياتهم بنف�س الت�صرفات  ...حتى ي�صبحوا "�سجناء" يف برجمتهم واعتقاداتهم ورمبا
ممار�ستهم ال�سلبية التي حتد من تطورهم وح�صولهم على ما ي�ستحقون يف احلياة.
فنجد مثال �شخ�صا ميتنع عن �أكل ال�سمك طوال حياته لأن احد والديه كان يحذره من ابتالع "�شوكه"
وهو طفل �صغري...وجند �آخر يخاف من ركوب الطائرة الرتباطه بفيلم مرعب �شاهده منذ �سنوات...
وجند املوظف يعمل بنف�س الطريقة التي تعلمها من زميله �أو مدربه� ،أو قد ي�ستخدم نف�س الإجراءات/
الربنامج الذي اعتاده منذ �سنوات ،ظ ًنا منه �أنها الأ�صح ...ورمبا الأف�ضل!
كل هذا �سببه  ...الر�ضوخ حلالهم "الراكد" �أو عدم الرغبة يف التغيري �أو مقاومة التغيري !!
على الرغم من �أن التغيري �أمر حتمي وال بد منه ...فاحلياة كلها تتغري ...والظروف والأحوال تتغري ...
يوما ...وبالتايل تزداد خرباتنا
حتى نحن نتغري من الداخل ...فمع �إ�شراقه �شم�س يوم جديد يزداد عمرنا ً
ن�ضجا وفه ًما...
وثقافاتنا ويزداد عقلنا ً
فما بالكم بامل�ؤ�س�سات و�إدارتها! �ألي�ست �أولى بالتغيري متا�شيا مع تغريات متطلبات العمل والعمالء
واملجتمع...والثورة التكنولوجية واالدارية!
مع مالحظة �أن التغيري ،مهما كانت درجته ونوعه� ،سي�شمل كل جزء من �أجزاء امل�ؤ�س�سة ،وذو ت�أثري
عميق ،حيث �إن �أ�سهم التغيري �ست�سري يف كل اجتاهات الكيان امل�ؤ�س�سي ،الداخلي واخلارجي� ،آخذين يف
االعتبار �إن التغيري امل�ؤ�س�سي املق�صود به هو االنتقال بامل�ؤ�س�سة كيانا من حال "الركود وال�سكون" �إلى حال
"التوازن" يف ظل التناف�س امل�ؤ�س�سي املت�صاعد!
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وحتى ميكن لنا فهم مربرات و�أهمية �إدارة التغيري امل�ؤ�س�سي ،فلنتحدث قليال عن الإدارة الراكدة!!!
رمبا يكون مفهوم الإدارة الراكدة به بع�ض الغرابة  -حيث �أن امل�صطلحات الإدارية املتعارف عليها
ترتاوح بني الإدارة بالأهداف  ،و�إدارة الأزمات  ،و�إدارة التغيري ...ولكن مفهوم الإدارة الراكدة لي�س
مفهوما �أو اجتاه ًا �إداريا جديد ًا ولكنه �صفة لكل الإدارات التي تقف �صامدة بال حراك �أمام التغريات
اجلذرية وال�سريعة وامل�ستمرة التي يعي�شها عامل الأعمال  ،والتي تفر�ض واقعا جديدا يهدم مبادئ �سادت
واعتقدها واعتنقها كثري من املديرين منذ �سنوات...
فمازال البع�ض من مدراء م�ؤ�س�ساتنا يمُ ار�س عمله بنف�س الروتني الذي �أعتاده منذ �سنوات ،بنف�س
الر�ؤية وبنف�س الفل�سفة الإدارية ...دون �أن يبادر ب�أي تغيري �أو تطوير! وما زال البع�ض ُيطبق بنف�س
الإجراءات وال�سيا�سات املتخذة يف امل�ؤ�س�سة منذ عقود ...بل رمبا ي�ستخدم نف�س النماذج التي �أ�ستخدمها
عند التحاقه بالعمل منذ ع�شرين �سنة!!
لذلك لي�س من الغريب �أن جند بع�ض املدراء وبالتايل موظفيهم ي�ستمرون بالقيام بنف�س الأعمال
الروتينية واتخاذ �إجراءات معينة واتباع حلول ُمكررة ،منذ عقود ،دون التفكري يف املتغريات وامل�ستجدات
من حولهم! ذلك لأن اب�سط و�أ�سهل �شيء هو تكرار ما كنا نقوم به دوما وما يقوم به الآخرون ...ففي
اعتقادهم ...التكرار يعني الإتقان!! ويف الواقع ما هو �إال هدرا ماديا وب�شريا وزمنيا!
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فنحن نعي�ش ع�صرا يتغري فيه ب�سرعة الوقت امل�ستغرق يف �أخذ �إحدى اللقطات الفوتوغرافية ورمبا
�ضغطة زر على احلا�سوب ال�شخ�صي ،فت�سارع التغري التكنولوجي والبيئي وبالذات يف قطاع الأعمال
يجعالن الثبات �أو اال�ستقرار عملة نادرة!!! ومع حتديات التغيري امل�ستمر ،تربز احلاجة لي�س فقط �إلى
تطوير ممار�سات العمل احلالية و�إمنا �إلى التنب�ؤ بامل�ستقبل وتوقعه من خالل تبني �أفكار جديدة تكون بعيدة
عن الأ�سلوب التقليدي للعمل ...و�إيجاد حلول مبتكرة �سريعة تتما�شى مع الثورة التكنولوجية والرغبات
واملتطلبات املتغرية للموظفني ،ومنفذي ال�سيا�سات ،والعمالء ،امل�ستفيدين من تنفيذ ال�سيا�سات...
ومما ال �شك فيه �أن العديد من م�ؤ�س�ساتنا اليوم متر بالعديد من التحديات والتي �أ�ضحى من �أثرها
التغيري �سمة �أ�سا�سية من �سمات بيئة العمل املعا�صرة .وقد بينت بع�ض الدرا�سات ف�شل �أكرث من  %70من
مبادرات التغيري يف الو�صول �إلى الأهداف التي بد�أت من �أجلها مبا يف ذلك مبادرات التغيري املرتبطة
مب�شاريع تقنية املعلومات و�إعادة الهيكلة وهند�سة الإجراءات وغريها.
ومن ال�ضروري هنا �أن ن�شري �إلى �أن امل�ؤ�س�سات ال يجب �أن تلج�أ �إلى التغيري ملجرد "مو�ضة التغيري"
وال يجب �أن يكون الأمر ع�شوائيا �أو قرارا فرديا ،و�إمنا ب�سبب�/أ�سباب وا�ضحة وحمددة �سلفا .فبع�ض
امل�ؤ�س�سات قد تلجا �إلى التغيري بهدف �إعادة الهيكلة توفريا للموارد الب�شرية واملالية وبالتحديد يف �أوقات
الأزمات االقت�صادية والت�ضخم ،و�أخرى حتت �ضغط جمل�س الإدارة �أو امل�ساهمني �أو العمالء �أو املجتمع
بهدف الدخول يف املناف�سة �أو حت�سني �سمعة امل�ؤ�س�سة او حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة ...املهم هنا هو
حتديد الهدف ودوافع التغيري حتى ميكن �إدارته ب�شكل جيد جلني الثمار املطلوبة منه.
وغالبا ما يكون التغيري امل�ؤ�س�سي �إما ا�سرتاتيجيا (�إعادة ت�شكيل الر�ؤية �أو املهمة) �أو هيكليا (تغيري
الأنظمة وال�سيا�سات والإجراءات الت�شغيلية داخل املنظمة) �أو فرديا (تغيري القيادة �أو منطها �أو القيم
امل�شرتكة) ...و�أيا كانت �أنواع التغيري وجماالته ،فاملهم هنا هو كيفية �إدارة التغيري بكفاءة وفعالية من
خالل التخطيط امل�سبق والتوجيه املنظم والرقابة امل�ستمرة ...و�إال ذهبت كل اجلهود املبذولة واملبالغ
املدفوعة لبيوت اخلربة...مع الريح!!!
وهنا يربز ب�شكل جلي دور قيادة امل�ؤ�س�سة يف تقبل التغيري وتبنيه و�إحداثه...وهو دور من الأهمية الق�صوى
ال ميكن لأي عملية تغيري م�ؤ�س�سي �أن ُتدار بنجاح �إال من خالل فهم م�شرتك ووعي م�س�ؤول لإدارة وقيادة
امل�ؤ�س�سة!
وحتى نتمكن من و�ضع ت�صور وو�صف مب�سط لأنواع املدراء ح�سب درجة تقبلهم وتبنيهم وا�ستجابتهم
للتغيري ،دعونا نق�ص عليكم ،باقتبا�س محُ ّ ور ،الق�صة التالية لل�ضفادع الأ�شقاء والبحرية الراكدة...
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يف �أحد �أيام ال�شتاء الدافئة �أقامت عائلة تتكون من �أربع �ضفادع ( تغ  ،تغي  ،تغيي  ،تغيري) يف بركة
ماء راكدة ،مرت الأيام والأمور على ما يرام ،فاملوقع املتميز الذي اتخذوه كان منا�سب ًا للغاية ،وكان ي�سمح
لهم بالتمتع بال�شم�س واملياه والطعام يف �آن واحد...وقد بد�أوا ي�شعرون باال�ستقرار يف حياتهم..
مع مرور الوقت ،بد�أت ال�ضفادع يف تكوين �صداقات مع من حولهم ،يف جو يتميز بالهدوء والأمان
واال�ستقرار ...و يف �أحد الأيام وبدون مقدمات بد�أت الأحوال ي�سودها �شيء من الغرابة حني جاء الطائر
"�أبو خبريات" يحذر ال�ضفادع من �أن الربك حولهم بد�أت يف اجلفاف و يبدو �أن ال�صيف �سوف يبد�أ �شديد
احلرارة ،ودعاهم �إلى �أن يبد�أوا يف البحث عن بركة �أخرى.
ولأول مرة دبت مناق�شة حامية بني ال�ضفادع� ،أفراد العائلة الواحدة :تغ ،تغي ،تغيي ،تغيري...
وهنا تدخل الطائر "�أبو خبريات" :لي�س هناك وقت لهذا اخلالف فالربكة �سوف جتف متاما خالل
�أيام� ...أال تالحظون �أن من�سوب املياه بد�أ يف االنخفا�ض منذ �شهور � ...أال ترون ما يراه الآخرون من خطر قادم؟
وهنا �صرخ ال�شقيق "تغ" ب�أعلى �صوته :هذا لي�س �صحيح ًا ،ف�إن من�سوب املياه ثابت ،وال يوجد ما يدعونا
�إلى �أن نطرح هذا املو�ضوع للنقا�ش �أ�سا�س ًا.
تنهد "تغي" م�ستغربا وقائ ًال� :أنا �أحب هذا املكان �إنه يحمل �أجمل الذكريات .ثم �صمت برهة وقال:
عندما جتف الربكة متام ًا �سوف �أرى ما افعله! �أما الآن اتركوين �أ�ستمتع بحياتي هنا!
مل يتحمل "تغيى" �سذاجة �أخويه ،فعلقّ �ساخر ًا :ال تخدعوا �أنف�سكم �إن من�سوب املياه بالفعل بد�أ يف
الهبوط � ..أمل تروا تلك اجلدران والأع�شاب التي بد�أت يف الظهور حتتنا ،وعلينا �أن نتخذ قرار ًا �سريع ًا
باالنتقال �إلى بركة �أخرى على الفور قبل �أن ي�صيبنا اجلفاف ،وكفاكم بكا ًء على اللنب امل�سكوب!!
و�أخريا تنهد "تغيري" بعد �سماعه لتعليقات �أ�شقائه وقال ب�صوت جاد� :أنا �أعلم كم �أنفقنا من الوقت
واجلهد حتى نح�صل على هذه الربكة ،وحتى ن�شعر بالأمان� .أال تذكرون يوم وجدنا هذه الربكة ،حني قلت
لكم ال تركنوا لها ف�إنها لي�ست دائمة! وبالفعل عندما كنت �أغيب عنكم �أحيانا كنت �أذهب يف رحلة بحث عن
بركة �أخرى ،وا�ضع ًا يف اعتباري هذا اليوم! فلن�أخذ بن�صيحة الطائر "�أبو خبريات"...ولنتحرك من هنا...
ف�أنا اعرف الكثري من الربك البديلة...فلنتدارك �أمرنا ..قبل �أن يدركنا خطر اجلفاف!
وبعد انتهاء تبادل الآراء بني الأ�شقاء الأربعة ،اختلفت ردود الفعل بينهم على النحو التايل:
"تغ" و�ضع يده يف �أذنيه راف�ضا �سماع �أي �شيء �إال ر�أيه و�صوته �صارخا :اتركوين وحدي ف�سوف
�أموت هنا فلن �أترك بركتي ابدا.
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�أما "تغي" ف�أعلن عن تردده وخوفه ُم�صرحا� :إين �أخاف من الذهاب خارج هذه الربكة فهي حياتي...
ال لن اترك هذه الربكة ..قد �أُعر�ض نف�سي �إلى م�شكلة ال �أمتكن من اخلروج منها!
وهنا تدخل "تغيري"� :إن هذه امل�شكلة داخلك �أنت فقط يا "تغي"! لقد اعتقدت وحدك �أن هذه الربكة
هي �أح�سن بركة ،يف حني �أنك مل جترب العي�ش بغريها ...واعتقدت �أنها �أجمل بركة يف امل�ستنقع على
الرغم من وجود �أجمل منها! �إننا �إذا مت�سكنا بهذه الربكة ،من �أجلك فقط ،ف�إننا قد نفقد هذه احلياة التي
نحاول التم�سك بها جميعا!!!
ومل يتمالك "تغيي" نف�سه فهز ر�أ�سه م�ؤكدا ر�أي �شقيقه قائال� :صدقت يا "تغيري" ،البد وان ن�ؤمن جميعا
ب�أن قانون اال�ستقرار لي�س له وجود على هذه الأر�ض فاحزموا �أمتعتكم معي كي نبحث على بركة �أخرى،
فربكتنا لي�ست بالأف�ضل والأجمل! ودائما هناك جمال للبحث عن الأف�ضل...
اال �أن هذه الكالم مل يعجب "تغ" الذي هتف غا�ضبا :ال �أريد �أن �أكون �أ�ضحوكة للعامل� ...أنا لن �أترك
تاريخي وحا�ضري من �أجل م�ستقبل جمهول ،اذهبوا �أنتم وراء الوهم وامل�ستحيل الذي تبحثون عنه...
واتركوين يف عاملي الثابت اجلميل!!!
وتنتهي تلك الق�صة بنهاية مفتوحة واقعية قد حتدث يوميا مل�ؤ�س�ستنا عند مناق�شة ُمقرتح لإعادة هيكلة
امل�ؤ�س�سة ح�سب مقت�ضيات التغيري والتطوير املحيط� ...أو مناق�شة تطوير �سيا�سات و�إجراءات العمل� ...أو
تطبيق نظام جديد للحا�سب الآيل �أو املخازن وامل�شرتيات �أو اقتنا�ص فر�صة جديدة � ...أو الدعوة لإن�شاء
م�شروع جديد � ...أو اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية تتعلق �إما با�ستخدام �أو عدم ا�ستخدام �سيا�سات معينة �أو
غري ذلك العديد من مناق�شات ومقرتحات العمل التطويرية...
وهنا ينق�سم املديرين متقم�صني �أدوار �شخ�صيات الق�صة �أعاله كما يلي:
مدير يتنب�أ بالتغيري وي�ستعد للتكيف والتعامل معه...
		
مدير �سريع اال�ستجابة حلدوث التغريات...
مدير بطيء اال�ستجابة فيتحرك بعد فوات الأوان ...
مدير يرف�ض التغيري وال ي�ؤمن به و ي�صم الآذان عنه...

تــغي ـي ــر
ت ــغيـ ــي
تـ ـ ـغــى
تـ ـ ـ ــغ
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فهل يجوز لنا هنا الت�سا�ؤل:
كم لدينا يف م�ؤ�س�ساتنا من �أمثال املدير "تغيري" �أو املدير "تغيى"؟
وكم تكتظ م�ؤ�س�ساتنا ،وبالذات اخلدمية التي حتتاج �إلى تطوير م�ستمر ،ب�أمثال املدير "تغى" �أو املدير
الذي ال ي�سمع وال يرى وال يتكلم املدعو "تغ"؟
فلنبد�أ يف ا�ستح�ضار بع�ض الأ�سماء من �أمثال "تغيري" و"تغيى" ممن كان لهم دورا وا�ضحا يف رفع
وحت�سني م�ستوى �أداء م�ؤ�س�ساتنا؟
ولنتذكر على ا�ستحياء وب�صمت �أمثال املدير "تغى" �أو "تغ" ممن كان لهم دورا وا�ضحا يف تدهور
وتدين م�ستوى �أداء م�ؤ�س�ساتنا!!!

الدر�س امل�ستفاد
هناك نوعان من الب�شر يعي�شون يف هذا العامل :النوع التقليدي والنوع غري التقليدي
النوع التقليدي من الب�شر يكيف نف�سه مع العامل من حوله ...ويتقبله كما هو ...وال يرغب يف تغيريه !!!
�أما النوع غري التقليدي من الب�شر ف ُيكيف العامل من حوله  ...وكل التقدم والنجاح امللمو�س الذي ن�شهده
من حولنا  ...يعتمد على النوع غري التقليدي من الب�شر...
وما حتتاجه م�ؤ�س�ساتنا لأداء متميز هو النوع غري التقليدي من املدراء ُ ...مدراء قادرين على تكييف
النظم وال�سيا�سات املتغرية مل�صلحة امل�ؤ�س�سة...
نكررها لكم �أخريا� .....إياكم وان تكونوا "تغ"...فهو لي�س ب�أ�ضعف الإميان ...و�إمنا ال�سقوط نحو الهاوية!
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الهم األخير
أدارة الموارد البشرية
شريك استراتيجي ...أم ...دور تقليدي!
�إن نظرة �إدارة وقيادة امل�ؤ�س�سة لأهمية هذه الإدارة يحدد �أهميتها وموقعها يف اخلريطة
�أو الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة� ...إما �أن تكون �شريكا ا�سرتاتيجيا �أو �شريكا "هام�شيا"...

الهم األخير
�إن الهدف من لفت االنتباه �إلى �أهمية �إدارة املوارد الب�شرية يف �أي م�ؤ�س�سة هو تنامي دورها امل�أمول يف
احلا�ضر وامل�ستقبل ،وعليه ف�إن هذه الإدارة بفريق عملها يجب �أن تلعب دورا رئي�سيا وهاما يف جناح وتق ّدم
�أي م�ؤ�س�سة ...ولكن هذا الأمر يف حد ذاته يعتمد وب�شكل كبري على تقدير "الإدارة العليا" لدور �إدارة
املوارد الب�شرية ووظائفها املتوقعة! فان اعتربتها الإدارة العليا �شريكا ا�سرتاتيجيا كانت معينا للم�ؤ�س�سة
على التطور ،و�إن اعتربتها �شريكا هام�شيا كانت "�شماعة لأخطائها"!
�سنبد�أ �أوال بتقدمي عر�ض خمت�صر لتطور دور و�أهمية �إدارة املوارد الب�شرية ب�شكل عام ثم نتحدث
الحقا عن تطور وحتديات �إدارة املوارد الب�شرية يف قطر...
مما ال �شك فيه �أن العن�صر الب�شري هو العن�صر الرئي�سي يف �أي م�ؤ�س�سة حكومية كانت �أو خا�صة،
�إنتاجية كانت �أو خدمية .وينظر البع�ض من علماء الإدارة للعن�صر الب�شري على �أنه من �أهم عنا�صر
الإنتاج .وقد تطورت النظرة والعناية بالعن�صر الب�شري على مر الزمن منذ فجر ال�صناعة وحتى يومنا
احلايل و�شهدت تغريات جذرية .فتطورت م�سمياتهم من العمال �إلى املوظفون ،ومن القوى العاملة �إلى
ر�أ�س املال الب�شرية (بلغة االقت�صاديني) والأ�صول الب�شرية (بلغة املحا�سبني) ور�أ�س املال الذكي ور�أ�س
املال املعريف (بلغة الإداريني)� .أما بالن�سبة لقيمة العن�صر الب�شري فقد ارتفعت تكلفته تدريجيا مما يعد
م�ؤ�شر �أخر على �أهمية هذا العن�صر ،فقد كانت تكاليف العمالة قدمي ًا ال تتجاوز ربع التكاليف الإجمالية
مل�شروع/م�ؤ�س�سة ما ،ثم ارتفعت �إلى الثلث ،وقفزت �إلى الن�صف وتزيد القيمة عن الن�صف قلي ًال يف بع�ض
امل�ؤ�س�سات من جممل موازناتها الت�شغيلية.
�أما بالن�سبة ملعاملة الإدارة للموظفني فقد حتولت من م�س�ؤولية مركزية يف يد امل�شرف املبا�شر �أو رئي�س
العمال قدمي ًا والذي كان يتولى �إدارة الأفراد (يعني العمال ،وي�شرف عليهم ،يقرر �أجورهم ،يقيم �أدائهم،
ويحل م�شاكلهم ...الخ) �إلى م�س�ؤولية م�شرتكة ،بعد �أن تزايدت �أعداد العاملني وكرثت وظائفهم وتنوعت
مهاراتهم ،من خالل ق�سم ًا يتولى �شئونهم حتى يتم اتخاذ القرارات املتعلقة باالختيار والتعني والأجور..
الخ ،ب�صورة �أكرث علمية ومهنية وواقعية .فبد�أ يظهر على اخلريطة التنظيمية للم�ؤ�س�سة ق�سم �ش�ؤون
املوظفني (والذي كان يعني ب�شئون التوظيف يف بداياته ثم تطور لي�شمل خدمات �أخرى كتدريب العاملني
وتطويرهم) .ومع تطور بيئة العمل وزيادة املناف�سة � ،أ�صبحت �إدارة �ش�ؤون املوظفني ت�ضم �أق�سام ًا متنوعة
ومتخ�ص�صة للتوظيف ،والتدريب ،والأجور واملزايا وتقييم الأداء وخدمات املوظفني الأخرى.
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وال �شك �أن هذه التحوالت التنظيمية تعك�س تغري ًا يف نظرة الإدارة للعن�صر الب�شري .فعندما تولى
امل�شرف املبا�شر �شئون املوظفني ف�إن الإدارة كانت تعترب العامل/املوظف �أحد عنا�صر الإنتاج ولكن لي�س
�أهمها .واليوم فان الإدارة الإ�سرتاتيجية تنظر �إلى املوظف على �أنه م�صدر الفكر ،ور�أ�س مال ب�شري،
وركيزة هامة لكافة العمليات والأن�شطة التي متار�سها امل�ؤ�س�سات .ومن هنا برزت �أهمية �إدارة املوارد
الب�شرية ك�أحد الإدارات الإ�سرتاتيجية يف اخلريطة التنظيمية لأي م�ؤ�س�سة ُيفرت�ض فيها حتمل جزءا
رئي�سيا يف �إدارة امل�ؤ�س�سة وحتديد املكانة التناف�سية لها من خالل جودة وكفاءة موظفيها.

موقع �إدارة املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سة
يختلف موقع و�أهمية �إدارة املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سة ب�شكل عام باختالف نظرة �إدارة وقيادة امل�ؤ�س�سة
لها .وعموما ميكن التمييز بني وجهتي نظر �أ�سا�سيتني هما:

	• وجهة النظر التقليدية
وهي عندما تنظر �إدارة وقيادة امل�ؤ�س�سة لإدارة املوارد الب�شرية نظرة تقليدية ينح�صر دورها يف جمموعة
من الوظائف الهام�شية ،يف مكتب/مكاتب خلفية ،قليلة الأهمية يف امل�ؤ�س�سة بل وتقت�صر ،يف نظرهم ،على
القيام ب�أعمال روتينية تقليدية ب�سيطة بدءا من حفظ معلومات املوظفني ،يدويا �أو اليكرتونيا ،ومتابعة
النواحي املتعلقة ب�ش�ؤون املوظفني مثل �ضبط �أوقات احل�ضور واالن�صراف والإجازات والدورات التدريبية
والرتقيات وما يتعلق مبجمل ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة ب�ش�ؤون املوظفني .والواقع �أن �إدارة املوارد
الب�شرية بناء على هذه النظرة "املحدودة وال�ضيقة" ال تختلف كثريا عن دور �ش�ؤون املوظفني املتعارف عليه
يف ع�صر ال�صناعة باختالف حتديث �سيا�ساتها و�أمتتة �إجراءاتها!
ف�إدارة وقيادة امل�ؤ�س�سة ،من �أ�صحاب هذه النظرة ،ال ترى �إال ت�أثريا �ضئيال لإدارة املوارد الب�شرية
يكمن يف كونها �إدارة "م�ساعدة ومي�سرة  "facilitatorللم�ؤ�س�سة!! وبناء على هذه النظرة املحدودة
وبالتايل ال�سلبية لإدارة املوارد الب�شرية ،فان العالقة بني امل�ؤ�س�سة وموظفيها عالقة هام�شية �سطحية ال
تتعدى اجناز مهام التو�صيف الوظيفي و ُمراقبة �ساعات الدوام الر�سمي وتتبع "مدة العقد"!
�إذ مبجرد انتهاء "املنفعة" ،تنتهي العالقة .فمثال ،تنتهي عالقة املوظف بعمله بانتهاء �ساعات
الدوام بغ�ض النظر عن املهام املعطلة الغري منجزة! كما ميكن للم�ؤ�س�سة ت�أخري ترقية عددا من املوظفني
امل�ستحقني للرتقية لعدم موافقة �إدارتها/عدم توفر املوازنة بغ�ض النظر عن ت�أثري ذلك على دافعية
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املوظفني واالحتفاظ بهم! وميكن �إنهاء عقد �أي من املوظفني الأكفاء ملجرد توتر العالقات ال�شخ�صية بينه
وبني مديره دون النظر �إلى �إمكانية اال�ستفادة من خرباته ومهاراته يف جهة �أخرى من امل�ؤ�س�سة! فالعالقة
بني امل�ؤ�س�سة وموظفيها ،وفقا لر�ؤيتها للدور التقليدي للموارد الب�شرية ،عالقة م�ؤقتة و�شخ�صية �إلى حد ما
وحمددة مبهمتها يف تنفيذ قراراتها وانتهاء املنفعة املتبادلة بينها وين موظفيها!!
ولهذا يعاين املوظفون العاملون حتت هذه النظرة التقليدية للموارد الب�شرية من انخفا�ض حافزيتهم
وبالتايل م�ستوى �أدائهم و�إنتاجيتهم وعدم والئهم وانتمائهم بالأ�صل للم�ؤ�س�سة وبالتايل ارتفاع ن�سبة عدم
الر�ضاء الوظيفي وتركهم للعمل...

	• وجهة النظر احلديثة
وتتمثل هذه النظرة يف ر�ؤية �إدارة وقيادة امل�ؤ�س�سة لإدارة املوارد الب�شرية على �أنها وظيفة �إدارية مهمة
يف امل�ؤ�س�سة ال تقل يف �ش�أنها ودورها اال�سرتاتيجي الفعال عن باقي الوظائف الأخرى ك�إدارة العمليات
والإنتاج وتقنية املعلومات واملالية .وذلك لأن �أدارة وقيادة امل�ؤ�س�سة ،من �أ�صحاب هذه النظرة ،تنظر
للعن�صر الب�شري على انه ذو �أهمية بالغة وت�أثريا وا�ضحا على كفاءة وفعالية وا�ستمرارية امل�ؤ�س�سة يف املدى
الطويل .فبالن�سبة لهم ،فان مفهوم �إدارة املوارد الب�شرية ات�سع لديهم لي�شمل �أن�شطة رئي�سية �أخرى تتعدى
�ش�ؤون التوظيف واملوظفني التقليدية لت�شمل التخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية ،حتليل وتو�صيف
الوظائف ،جذب وا�ستقطاب واالحتفاظ باملوارد الب�شرية ،دمج املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سة ،حتفيز املوارد
الب�شرية  ،تنمية وتدريب وتطوير وبناء قدرات املوارد الب�شرية وبناء بيئة عمل تناف�سية �صحية.
و�أ�صحاب هذه النظرة يعتربون العن�صر الب�شري هو العن�صر الأهم يف امل�ؤ�س�سة والذي ميكن من خالله
تفعيل وا�ستثمار باقي املوارد املادية والتقنية الأخرى يف امل�ؤ�س�سة بل �إن جناح امل�ؤ�س�سة يعتمد بالدرجة
الأولى على نوعية هذه الأخرية “مواردها الب�شرية”.
ففي درا�سة “لأف�ضل امل�ؤ�س�سات يف ال�شرق الأو�سط”  Best Employerوجد �أن امل�ؤ�س�سات الع�شر
التي ح�صلت على اف�ضل النتائج هي تلك التي تعترب �إدارة املوارد الب�شرية �شريكا ا�سرتاتيجيا يف �إدارة
وقيادة امل�ؤ�س�سة ( .)Hewitt, 2009لذا ف�إنهم يعتقدون انه من ال�ضروري �أن توجه جميع جهود امل�ؤ�س�سة
يف �سبيل تطوير وتنمية هذا املورد من �أجل الو�صول به �إلى حد االمتياز والتفوق املطلوب ،فما املانع من
حتفيز موظفيها وفقا لنظام حوافز مادي ومعنوي لبث روح التناف�س بينهم ،وملاذا ال يتم تثبيت موظف مت
انتدابه مل�شروع ما بعقد دائم يف امل�ؤ�س�سة...طاملا �أثبت كفاءته!
هموم في اإلدارة

109

الهم األخير
وفيما يلي عر�ضا خمت�صرا لتطور دور �إدارة املوارد الب�شرية يف قطر ،وباقي دول جمل�س التعاون لت�شابه
ظروف وبيئة العمل...

تطور �إدارة املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية يف قطر
قبل �سنوات قليلة ،وبالتحديد خالل العقد املن�صرم ،كان االهتمام ب�ش�ؤون املوارد الب�شرية يف دولة
قطر ينح�صر يف عدد قليل من املوظفني ،غري املتخ�ص�صني علميا ،الذين يعملون يف ق�سم يطلق عليه
“ق�سم �ش�ؤون املوظفني �أو �إدارة الأفراد �أو ال�شئون الإدارية” يخت�صون بكافة امل�سائل الإجرائية املت�صلة
با�ستقطاب الأفراد وتنفيذ �سيا�سات امل�ؤ�س�سة يف �أمور االختيار و�إنهاء �إجراءات التعيني و�إ�سناد العمل
ملن يقع عليه االختيار وبرامج التدريب التقليدية والتي تعد وفقا ملوازنة يراد “�سد خانتها” يف موازنة
امل�ؤ�س�سة عو�ضا عن حتليل فعلي الحتياجات التدريب والعمل .وكانت مهام هذه الأق�سام/الإدارات ت�شمل
متابعة ال�ش�ؤون الوظيفية للعاملني من حيث احت�ساب الرواتب� ،ضبط �ساعات العمل ،تطبيق اللوائح يف
�ش�أن الرتقيات واملخالفات التي قد ت�صدر من موظفي امل�ؤ�س�سة ،وتنفيذ �إجراءات الإجازات على اختالف
�أنواعها ،مبا�شرة وتنفيذ نظم تقييم الأداء “ال�شكلي” ،ومتابعة �إجراءات �إنهاء اخلدمة يف نهاية التقاعد/
التعاقد وغريها من الإجراءات الروتينية.
ف�إدارة وقيادة معظم امل�ؤ�س�سات احلكومية مل تويل املورد الب�شري االهتمام املنا�سب ومل تهتم بتنمية
قدراته الإبداعية وجعله الركيزة الأ�سا�سية لتحقيق التفوق التناف�سي ،الأمر الذي بدوره �أو�صل معظم
امل�ؤ�س�سات احلكومية �إلى “الت�ضخم الوظيفي” و “البطالة املُقنعة” ملوظفيها  ...ولعل من �أهم الأ�سباب
التي �أدت �إلى هذا الو�ضع وبالتايل �إغفال دور �إدارة املوارد الب�شرية:
.1ا�ستقرار م�ستوى “الأداء” الن�سبي والنمو “املتوقف م�ؤقتا” يف الكثري من امل�ؤ�س�سات احلكومية دون
م�شكالت ُتذكر خالل فرتة الت�سعينات والناجت بدوره عن الدعم احلكومي املادي واملعنوي لهذه امل�ؤ�س�سات
وموظفيها من ناحية و�شيوع ثقافة تقبل احلد الأدنى Good enoughمن م�ستوى الأداء بني موظفي
وعمالء امل�ؤ�س�سات احلكومية من ناحية �أخرى.
.2وكنتيجة الحقة لال�ستقرار الن�سبي مل�ستوى الأداء ،كان من الطبيعي تقبل امل�ستويات الدنيا من املناف�سة
يف تلك الفرتة ،بل تعادلت املراكز والقدرات التناف�سية لكثري من امل�ؤ�س�سات احلكومية  ...ومل يكن
بالأمر الغريب خالل تلك الفرتة.
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.3اال�ستقرار التقني الن�سبي وتوا�ضع املهارات والقدرات الب�شرية املطلوبة للتعامل مع التقنيات ال�سائدة
خالل تلك الفرتة واملقرتن بدوره باال�ستقرار الن�سبي يف الأداء وقبول احلد الأدنى منه ...ف ُمجمل
التقنيات امل�ستخدمة خالل فرتة الت�سعينات مل تتعد برجميات امليكرو�سوفت التقليدية.
.4عدم و�ضوح ر�ؤية ور�سالة الكثري من امل�ؤ�س�سات احلكومية والعمل “بالربكة” �أو بفعل قلة من “اجلنود
املجهولني” بدال من اال�ستناد على خطط ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل والر�ؤية لقيادة وموظفي تلك
امل�ؤ�س�سات مبنية على �أهداف وتوجهات �سنوية متغرية.
.5القطاع احلكومي نف�سه مل يكن ميثل قطاعا حيويا يف �سوق العمل من حيث مفهوم الإنتاجية والأداء
املتميز والبيئة التناف�سية ،بل كان يعاين من م�شاكل تدين م�ستوى الأداء واخلدمات املق ّدمة ،والناجت
بدوره عن الت�ضخم الوظيفي والبطالة املُقنعة بني موظفيه...فكان اال�ستقرار الن�سبي هو ال�سائد.
ولكل ما �سبق ،فاالهتمام ب�ش�ؤون املوظفني مل يكن يتعدى الوظائف التقليدية يف هذه امل�ؤ�س�سات من
ختم وتوقيع وحفظ لأوراق وملفات املوظفني وقرارات العقاب والثواب .كما �أن موظفي ال�ش�ؤون الإدارية �أو
�ش�ؤون املوظفني �أنف�سهم كانوا “خليطا” من املخرجات التعليمية الغري مرتبطة باملوارد الب�شرية وال متلك
من علم وفن وخربة وكفاءة املوارد الب�شرية �إال الأعمال التقليدية �آنفة الذكر ...والتي ميكن �إتقانها بقليل
من املمار�سة!
ففي تلك الظروف امل�ستقرة ن�سبيا و�إداريا وهيكليا وتقنيا ،مل يكن لإدارة املوارد الب�شرية دور ذو
�أهمية يف امل�ؤ�س�سة بل مل يكن دورها يتعدى اجناز بع�ض املعامالت والأوراق املتعلقة ب�إجازات ودورات
وترقيات روتينية كما ذكر �سابقا .بل �إن احل�صول على املوارد الب�شرية املطلوبة مل ميثل م�شكلة يف حد
ذاته “ل�سطحية” “متطلبات التوطني” التي مل تكن ا�سرتاتيجيات تكتيكية باملعنى احلقيقي من ناحية
ولوجود املوارد الب�شرية غري الوطنية والتي كان ،ومازال ،لها دور ال ُينكر يف �إدارة امل�ؤ�س�سات احلكومية.
كما �أن م�ستويات املهارة املطلوبة من قبل موظفي امل�ؤ�س�سات احلكومية مل يكن يتطلب ال كفاءات خا�صة
وال لغة اجنليزية وال خربة يف حماوالت البحث عن املوارد الب�شرية �أو التعامل معها ،و�إمنا االكتفاء باحلد
الأدنى من املهارات املتوفرة �سواء من املخرجات التعليمية �أو يف �سوق العمل الجناز احلد الأدنى من العمل
املطلوب.
ولكن مع دخول الألفية� ،سادت امل�ؤ�س�سات احلكومية بع�ض من التغريات االقت�صادية واالجتماعية
والإدارية والتكنولوجية والتي فر�ضت عليها ق�سرا اال�ستجابة لها .فكان من بني �أهم امل�شاكل التي يتعني على
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�إدارة هذه امل�ؤ�س�سات االلتفات لها رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة من خالل رفع م�ستوى �إنتاجية املوظفني يف
ظل املناف�سة والثورة التكنولوجية وتغري املخرجات التعليمية وتغري متطلبات وتوجهات املوظفني �أنف�سهم،
و”حرب الكفاءات” ... Talent warالأمر الذي بدوره �أثر على هيكلة �أق�سام �ش�ؤون املوظفني �أو ال�ش�ؤون
الإدارية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ودفع امل�ؤ�س�سات احلكومية �إلى �إعادة هيكلتها مبا يتنا�سب مع متطلبات
املرحلة اجلديدة من التطور الإداري املتالحق واملت�سارع يف �سوق العمل.

وحمليا ،ميكن حتديد �أبرز التغريات التي كان لها الدور الأكرب يف �إبراز �أهمية �إدارة
املوارد الب�شرية يف اخلريطة التنظيمية للم�ؤ�س�سات احلكومية القطرية يف املتغريات التالية:
�-1إعادة هيكلة القطاع احلكومي وبالتحديد هيكلة القوى العاملة فيه والذي نتج عنه ظاهرتا “البند
املركزي” والتقاعد املبكر” ملوظفي اجلهاز احلكومي ،الأمر الذي بدوره �أفرز معايري جديدة الختيار
نوعية وجودة املهارات املطلوبة للعمل يف امل�ؤ�س�سات احلكومية وفقا للهيكلة اجلديدة وان�ش�أ حاجة ملحة
لدور ا�سرتاتيجي لإدارة املوارد الب�شرية .
�-2إ�صالح وتطوير التعليم العام واجلامعي والذي نتج عن حت�سن م�ستوى التعليم وتطور مهارات خمرجاته
وتنوعها يف فروع العلم والتقنية اجلديدة واملتجددة حتى �أ�صبحت امل�ؤ�س�سات تتناف�س مع بع�ضها البع�ض
من اجل جذبها وت�شغيلها لديها ومن ثم اكت�ساب القدرة التناف�سية لأدائها.
-3قوة �أداء م�ؤ�س�سات القطاع العام ونظم حوافزها املالية واملعنوية وقدرة بيئة �أعمالها التناف�سية �شكلت
عامال حا�سما يف تفعيل حركة تنقالت وجذب الكفاءات القطرية وغري القطرية خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،الأمر الذي �شكل تهديدا للم�ؤ�س�سات احلكومية بفقدان موظفيها الأكفاء وبالتايل تراجع
م�ستوى �أدائها ،حيث �شهدت امل�ؤ�س�سات احلكومية خالل الفرتة -2007-2005حركة “هجرة الكفاءات
املواطنة” منها �إلى امل�ؤ�س�سات العامة.
-4الثورة التقنية املتالحقة وانت�شار تطبيقاتها خا�صة تقنيات املعلومات واالت�صاالت واملتعلقة بنظم املوارد
الب�شرية .Oracle, Human soft, SAP etcواخلدمات االليكرتونية مثل التوظيف االليكرتوين
 i-recruitmentوالتدريب االليكرتوين  e-trainingوالتقييم االليكرتوين e-evaluation
واخلدمة الذاتية  e-serviceوالتي يتطلب ا�ستيعابها وتطبيقها كفاءة تتوفر يف نوعيات خا�صة
من موظفي املوارد الب�شرية ب�شكل خا�ص وموظفي امل�ؤ�س�سة ب�شكل عام.
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-5ت�سارع عمليات االبتكار والتحديث للخدمات واملنتجات على حد ال�سواء الأمر غري املمكن بلوغه �إال
عن طريق االهتمام املتزايد بتنمية املهارات االبتكارية والإبداعية للموظفني و�إتاحة الفر�صة �أمامهم
للم�ساهمة ب�أفكارهم وابتكاراتهم يف تنمية القدرات التناف�سية للم�ؤ�س�سة ،الأمر الذي بدوره �شكل �ضغطا
جديدا على امل�ؤ�س�سات احلكومية لدمج املوظفني يف �صنع القرار من خالل فرق العمل وامل�شاريع امل�شرتكة.
-6ا�شتداد املناف�سة وات�ساع مفهوم اجلودة ومتطلبات العمالء واخلدمة املتميزة وتغري الثقافات “الأمر الذي
ا�ستوجب وجود خمت�صني ومهارات” يف جماالت “خدمة العمالء” ملواجهة تلك الهجمات التناف�سية.
�أما على امل�ستوى الإقليمي والدويل ،ف�إن املتغريات االقت�صادية واالجتماعية التي �شهدتها منطقة
اخلليج العربي م�ؤخرا لعبت دورا رئي�سيا يف تعزيز �أهمية دور �إدارة املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
يف دولة قطر.ولعل موجة التباطىء االقت�صادي التي �شهدتها دول اخلليج العربي ب�شكل عام خالل الفرتة
املا�ضية تعد من �أهم هذه املتغريات ،والتي �شهدت خاللها هبوط �أ�سعار النفط اخلام والأزمة املالية،
فوجدت امل�ؤ�س�سات يف كافة �أنحاء املنطقة نف�سها تكافح من �أجل تعديل خطط �أعمالها وا�ستبدال برامج
منوها من خالل تخفي�ض النفقات ،وبالأخ�ص نفقات العمالة .وقد �أدى التباط�ؤ االقت�صادي �إلى تغيري �أبعاد
�سوق العمل ب�شكل كامل يف املنطقة.
ويف �ضوء تفاوت ن�سبة الت�أثر بالتباط�ؤ االقت�صادي بني دول اخلليج ،فقد ظهرت حركة تنقل وا�ضحة
للكوادر واملواهب املهنية بني دول املنطقة (بالتحديد من دولة الإمارات �إلى قطر واململكة العربية ال�سعودية
لال�ستفادة من فر�ص العمل يف تلك املناطق) ،الأمر الذي بدوره �أثر على هيكلة وحركة الرواتب يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف قطر و�شكل حتديا جلذب واالحتفاظ مبوظفيها .فمثال تباط�أت حركة منو الرواتب
ب�شكل بارز يف كافة �أنحاء املنطقة خالل عام  ،2009حيث زادت معدالت الرواتب بن�سبة  6.2خالل ،2009
مقارنة مع  % 11.4لنف�س الفرتة من عام ..)Gulftalent.com( 2008
وعليه ،ف�إن جممل تلك املتغريات وامل�ؤثرات املحلية والإقليمية كانت ال�سبب الرئي�سي يف تغيري نظرة
امل�ؤ�س�سة احلكومية �إلى املوارد الب�شرية وبداية التحول نحو اعتبارهم امل�صدر الأ�سا�سي للقدرات التناف�سية
و�أكرث الأ�صول �أهمية وخطورة يف امل�ؤ�س�سة.
وبذلك بد�أت م�ؤ�س�سات اجلهاز احلكومي البحث عن مفاهيم و�أ�ساليب جديدة لإدارة املوارد الب�شرية
تتنا�سب مع �أهميتها وحيوية الدور الذي تقوم به لي�س فقط من خالل تغيري م�سماها و�إمنا حتديد موقعها
اال�سرتاتيجي يف اخلريطة التنظيمية للم�ؤ�س�سة وحتديث �سيا�ساتها وقوانينها مبا يتما�شى مع م�ستوى
املناف�سة املحلية.
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حتديات املوارد الب�شرية يف قطر
لكل ما �سبق ،تتمثل حتديات املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية يف دولة قطر �ش�أنها يف ذلك �ش�أن
باقي دول جمل�س التعاون يف املتغريات التالية:

�أوال :حت�سني وتغيري �صورة �إدارة املوارد الب�شرية
للأ�سف ما زال ينظر لإدارة املوارد الب�شرية وبالذات يف امل�ؤ�س�سات احلكومية نظرة �سلبية وك�أنها م�صنع
القرارات ال�سيئة واملتعلقة ب�إنهاء اخلدمة والعقوبات واجلزاءات ،الأمر الذي خلف بدوره انطباعا مرتاكما
م�شكوكا عن “�سوء �سمعة” هذه الإدارة وموظفيها! والأغرب من ذلك� ،أن قيادة بع�ض امل�ؤ�س�سات تنظر
لإدارة املوارد الب�شرية على �أنها �أقل الإدارات �أهمية يف امل�ؤ�س�سة!
ويح�ضرين هنا اعرتا�ض رئي�س �إحدى امل�ؤ�س�سات �أثناء مناق�شة ميزانية �إدارة املوارد الب�شرية والذي
كان مديرها يطالب بزيادتها مبقدار  %1بقوله “ج ّل ما تفعلونه :تعيني وتفني�ش�...أي تطوير تتحدثون
عنه!” وطبعا ف�إن كانت هذه نظرة “كابنت ال�سفينة”  ...فمن الطبيعي �أن يكون بقية بحارتها من قوم ُتبع!
ومن الطبيعي ان ال�سفينة مل ولن ُتبحر �إال يف االجتاه الأوحد الذي يريده الكابنت!!! وبالطبع ،مل تتم املوافقة
على زيادة ميزانية �إدارة املوارد الب�شرية يف تلك امل�ؤ�س�سة!!
وعليه ،فان التحدي الأول يتمثل يف حت�سني نظرة قيادة امل�ؤ�س�سة لإدارة املوارد الب�شرية ونظرة املوظفني
�أنف�سهم لها ولفريق عملها.
ويف درا�سة يف هذا الإطار يف �سنغافورة والدول الأ�سيويةُ ،وجد �أن الغالبية العظمى من موظفي
امل�ؤ�س�سات ينظرون لإدارة املوارد الب�شرية على �أنها “املكتب اخللفي”  Back-officeلإدارة امل�ؤ�س�سة
وقراراتها التع�سفية و�إنها ال ت�شكل �إال �إدارة “لنقل اجلزاءات” ولي�س لها دورا ُيذكر فيما عدا ذلك.
وعليه ،فان �إدارة املوارد الب�شرية يجب �أن تركز بالدرجة الأولى على تغيري ال�صورة النمطية ال�سائدة
عنها لي�س فقط من خالل حت�سني م�ستوى جودة ونوعية خدماتها و�إمنا الأهم من حتولها �إلى �شريك
ا�سرتاتيجي مل�ؤ�س�ساتهم من ناحية ومن خالل التوا�صل الفعال واال�ستجابة مع املوظفني مبا يفيد تزويدهم
باملعلومات ال�صحيحة دون ت�ضليل �أو ت�شويه .وال تقع م�سئولية حت�سني �صورة �إدارة املوارد الب�شرية على
فريق عملها فقط و�إمنا تلعب �إدارة وقيادة امل�ؤ�س�سة الدور الأكرب يف تعزيز هذه ال�صورة.
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ويدخل �ضمن هذا التحدي ا�ستقطاب الكفاءات املتميزة �سواء من �أ�صحاب العلم واملعرفة �أو اخلربة يف
جمال املوارد الب�شرية للعمل �ضمن فريق املوارد الب�شرية للعمل بكفاءة يف حت�سني وتغيري النظرة النمطية
ال�سلبية ال�سائدة عن املوارد الب�شرية.

ثانيا � :إدارة الكفاءات /املواهب
�أ�صبح من امل�ألوف جدا ترديد بع�ض العبارات املتعلقة  ب “�إدارة الكفاءات Talents manag e
� ”mentأو “حرب الكفاءات  ”Talents Warبني مهنيي املوارد الب�شرية للداللة على كيفية جذب

واالحتفاظ باملهارات الكف�ؤة يف امل�ؤ�س�سة ،الأمر الذي يتطلب معه تطويرا م�ستمرا يف بيئة العمل و�سيا�ساتها
وحوافزها املادية واملعنوية  .ففي درا�سة قامت بها �شركة  )2010( Mercerبحثت فيه حتول دور �إدارة
املوارد الب�شرية من املحلية �إلى العاملية �أكدت �أن التحديات التي يتوقع مهنيو املوارد الب�شرية مواجهتها
خالل ال�سنوات القادمة �شملت �أمورا مثل االحتفاظ باملوظفني الأكفاء وبناء وتنمية وتطوير القدرات عالوة
على جذب الكفاءات اجلديدة خا�صة بالن�سبة للم�ؤ�س�سات التي كونت لها “�سمعة �سلبية” نتيجة كرثة
ا�ستغنائها عن موظفيها� ،سواء بفعل الأزمة املالية كما يف بع�ض امل�ؤ�س�سات العامة �أو بفعل ظاهرتي التقاعد
املبكر و”البند املركزي” كما يف م�ؤ�س�سات جلهاز احلكومي.

ف�إذا كانت هذه حتديات �إدارة املوارد الب�شرية على امل�ستوى العاملي ويف ظل دورها اال�سرتاتيجي يف
�إدارة وحرب الكفاءات ،فانه يجوز لنا �أن نطلق على دورها يف هذا املجالب ب”اقت�صاديي الكفاءات” Ta l
 ents Economistsالعتمادهم بالدرجة الأولى على املعايري القيا�سية.
فال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه تلقائيا هنا...هل يحوز لنا القول �إن �إدارة املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سات
القطرية يف ظل دورها التقليدي ما زالت يف مرحلة �إدارة الكفاءات وحتتاج لفرتة من الزمن قبل �أن ت�صل
�إلى “حرب” الكفاءات وفرتة رمبا ت�صل �إلى عقد �آخر لت�صل �إلى خربة “اقت�صاديي” الكفاءات؟؟؟
�إن “�إدارة وحرب واقت�صاديات” الكفاءات للمرحلة القادمة يتطلب من مهنيي �إدارة املوارد الب�شرية
�أن يكونوا قادرين على التخطيط اال�سرتاتيجي ال�سليم ملوارد امل�ؤ�س�سة الب�شرية مبا يعك�س حتقيق �أهدافها
وتوجهاتها امل�ستقبلية .ويتطلب هذا الأمر القدرة على حتديد العر�ض والطلب من املوارد الب�شرية للم�ؤ�س�سة
بناء على م�ؤ�شرات قابلة للقيا�س ال بنود يرغب يف ملئها يف موازنة امل�ؤ�س�سة!
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ثالثا :ال�سيا�سات والت�شريعات
نظرا لتوقع ا�ستمرار الوترية التناف�سية بني امل�ؤ�س�سات العاملة يف الدولة ب�شكل عام ،فانه يتعني على
�إدارة املوارد الب�شرية احلكومية العمل على حتديث �سيا�ساتها وت�شريعاتها الداخلية وعلى الأخ�ص تلك
املتعلقة بنظم الرواتب واحلوافز للحفاظ على تواجدها داخل دائرة املناف�سة .فقانون املوارد الب�شرية لأي
م�ؤ�س�سة يف ن�سخته الأولى ال ميثل �إال “�أول الغيث” يف �سوق تزداد فيه حدة التناف�س ب�شكل ت�صاعدي وقد ال
يعد �صاحلا بعد �سنة من البدء يف تطبيقه ملواجهة متغريات ال�سوق امل�ستمرة واملتغلبة عالوة على اختالف
توجهات اخلريجني وحركة تنقالت املوظفني ،الأمر الذي بدوره قد يخرج بامل�ؤ�س�سات من دائرة املناف�سة
بعد فرتة ق�صرية ما مل يتم دعمه بعدد من ال�سيا�سات والت�شريعات التناف�سية واملرنة املتعلقة ب�ساعات
ونظم العمل ،الت�أمني ال�صحي ،تظم احلوافز املادية واملعنوية الأخرى بخالف العالوة ال�سنوية كجائزة
املوظف/فريق العمل/الق�سم املثايل وجوائز اال�ستحقاق للأداء املتميز...

رابعا :التوطني النوعي
بعد الرتاكمات الناجتة عن التوطني الكمي تربز وب�شدة احلاجة �إلى الرتكيز على برامج وخطط التوطني،
التقطري ،النوعي �أو الكيفي� .إن بلوغ ن�سبة  %100من التقطري يف امل�ؤ�س�سات احلكومية هدف �إما يعرتيه بع�ض
املبالغة� ...أو ال�شكوك ...لي�س فقط لأ�سباب دميغرافية تتمثل يف �صغر حجم ال�سكان ومن ثم القوى العاملة،
ولكن لأ�سباب تعليمية واجتماعية واقت�صادية �أخرى ال جمال لذكرها...لع ّل �أهمها تطلب اقت�صاد املعرفة
وال�سوق التناف�سي لتنوع املهارات...الأمر الذي ال ميكن �أن يتحقق اال من خالل تنوع املوارد الب�شرية نف�سها.
وعليه ،فانه من الأحرى لإدارة املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سات العاملة يف الدولة الرتكيز على التقطري
النوعي من خالل بناء القدرات الوطنية وفقا مل�سارا وظيفيا Career planوا�ضح املعامل ومرتبطا
بخطة تدريبية  Development planوخطة �إحالل  Succession planخالل فرتة زمنية لتمكني
املواطن من تعزيز مهاراته الفنية والإدارية والقيادية بامل�ستوى املطلوب ،وذلك مبا يتما�شى مع اخلطة
الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة نف�سها.
وال يجب الرتكيز هنا على فئة خريجي اجلامعات من ذوي التخ�ص�صات املهنية و�إهمال خريجي
الثانوية واجلامعة من ذوي التخ�ص�صات النظرية ،فكما هناك حاجة �إلى التخ�ص�صات املهنية والفنية،
فبالت�أكيد �أن الفئة الأخرية ،ممن ي�شغلون الوظائف امل�ساعدة ،ميكن تدريبها وتطوير مهاراتها ومن ثم
حتقيق اال�ستفادة الق�صوى واملثلى منها.
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الهم األخير
خام�سا :قيا�س العائد على اال�ستثمار Rate of Return

كما ذكرنا �سابقا ارتفعت تكلفة ت�شغيل و�إدارة املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سة ب�شكل ملحوظ لت�صل �أحيانا
�إلى �أكرث من ن�صف موازنة امل�ؤ�س�سة الت�شغيلية .والتكلفة الت�شغيلية للموارد الب�شرية لأي م�ؤ�س�سة ال ت�شمل
فقط بند الرواتب وما يلحق به من مكاف�آت و�إمنا ي�شمل ما يرتبط به من نفقات االختيار والتوظيف
والتوجيه والتدريب والتطوير واالحتفاظ مبوظفي امل�ؤ�س�سة.
وتعاين امل�ؤ�س�سات ب�شكل عام من عدم الدقة والقدرة على قيا�س تكلفة املوارد الب�شرية ب�شكل عام
والتدريب والتطوير ب�شكل خا�ص وذلك نظرا لطبيعة العوامل امل�ؤثرة يف املوارد الب�شرية .فعلى �سبيل املثال،
ت�سعى �أق�سام/مراكز التدريب ،الداخلية يف امل�ؤ�س�سة �أو امل�ستقلة خارج امل�ؤ�س�سة ،جاهدة لقيا�س اال�ستثمار
يف التدريب ومعرفة تكلفة عوائده ،وتعددت الأ�ساليب واملداخل كما تعددت الإح�صاءات والنتائج والأرقام،
وعليه فانه يتعني على �إدارة املوارد الب�شرية الأخذ بهذه الأ�ساليب واملداخل لتحديد العائد واجلدوى من
اال�ستثمار يف مواردها الب�شرية.
وعليه ،فان �إدارة املوارد الب�شرية يف �أي م�ؤ�س�سة تواجهها حتديات مت�صاعدة ومتغرية لي�س يف �إر�ضاء
موظفيها فقط و�إمنا يف احلفاظ على احلد الأدنى من امل�ستوى املتوقع من الأداء لإر�ضاء عمالئها ...وعليه،
فان عدم تقدير “الإدارة العليا” للدور اال�سرتاتيجي لهذه الإدارة وموظفيها يعني عدم تقديرها ملوظفيها،
را�س مالها الب�شري ...وبالتايل عدم اكرتاثها بالأداء العام للم�ؤ�س�سة!!
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الدر�س امل�ستفاد
تعترب �إدارة املوارد الب�شرية مبثابة القلب الناب�ض لأي م�ؤ�س�سة تعمل يف ظل متغريات وحتديات الع�صر
احلايل ،وذلك لأنها ت�ضطلع بوظائف ومهام تعزز مكانتها يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة وجتعلها و�سيلة
من و�سائل البقاء والدميومة يف الن�شاط والنجاح.
وعليه ،فان نظرة �إدارة وقيادة امل�ؤ�س�سة لأهمية هذه الإدارة حتدد �أهميتها وموقعها يف اخلريطة �أو
الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة� ...إما �أن تكون �شريكا ا�سرتاتيجيا �أو �شريكا "هام�شيا"...
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Best employer Middle east, Hewitt Associate LCC (2009, 2010)
HR’s Expending Frontier: From Local to Strategic Partner, Mercer & Harvard
Business Publishing (2010)
Employment and Salary Trends in the Gulf, GulfTalent.com, 2009
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الإدارة مهارات وممار�سات ...ن�ضع بني �أيديكم بع�ضا منها...رمبا ر�أيتم فيها فائدة لكم...
• �أحمد مت تعيينه مدير عام امل�ؤ�س�سة بوا�سطة والده ذات اخلم�س النجوم! يف حني و�صل حممد ملن�صب مدير عام
امل�ؤ�س�سة بف�ضل جهده وكفاءاته ...ف�أين وا�سطة ّ
وحظ �أحمد من علم واجتهاد حممد؟ و�أين االثنني من الإدارة...
علما وفنا؟؟؟
• كم عدد امل�ؤ�س�سات التي تعمل وفقا لبريوقراطية "الزير" وكم عدد الر�ؤ�ساء الذين حولوا امل�ؤ�س�سات �إلى �شركات
كل على ح�سب درجة القرابة؟؟؟
عائلية يوزعون �أ�سهمها على بني ع�شريتهمِ ،
• �أكرث القياديني حكمة ورجاحة يف معرفة القرار ال�صحيح لي�س من ال�ضرورة �أن يكون �أ�شجعهم يف اتخاذ القرار
ال�صحيح! و�أ�شجعهم لي�س بال�ضرورة �أن يكون �أكف�أهم يف تنفيذ القرار ال�صحيح!!!
• كر�سي "بوعبداهلل" ومكانته يف امل�ؤ�س�سة مل مينعانه من االعرتاف بتهاونه وتق�صريه يف قيادة فريق عمله وت�أخر
اجناز امل�شروع ...يف الوقت الذي كان ب�إمكانه عقاب فريق عمله والتحجج ب"ك�سلهم وتقاع�سهم" بكل �سهولة!!!
• �ألي�س ا�ستبعادك للمر�شح الأكرث كفاءة وتوظيفك ل"فالن ابن فالن" ،قريب �صديقك وهو الأقل كفاءة وجدارة،
خيانة �إدارية و�أخالقية؟؟؟
• القانون بالت�أكيد ال يحمي "املتغافلني" من �أمثال املوظف املُت�سيب ،ولكنه بالت�أكيد قد يحمي "املق ّربني" من �أمثال
املدير املُتملق ...فالأول ال بد �أن ُيعاقب لت�سيبه �أما الثاين فمن الطبيعي �أن ُيخرج نف�سه مثل ال�شعرة من العجني!!!
فكما كل قانون له ثغرة ،كل مدير منافق له �ضحايا!
• يف ظل هذا التزعزع القيادي...والتخبط الإداري ...مل يكن غريبا على امل�ست�شار الأجنبي �أن ُيعلق �ساخرا "ال �أعلم
ملاذا انتم العرب ال تثقون يف بع�ضكم البع�ض...وتبحثون دائما عن احللول املُكلفة"!!!
• ا�ضطر موظفو الأ�ستاذة "دالل" �إلى اال�ستعانة ب�أهل ال�ش�أن واالخت�صا�ص من علماء النف�س للت�أقلم مع "مزاجها
ّ
"اففف" فرفع �شعار "الرجاء ممنوع الإزعاج" يف وجه موظفيه...
الثوري" �أثناء جل�سات تقييم الأداء� ،أما ال�سيد
�أففففففف!!!
• درج البع�ض على �إقناع �أنف�سهم وغريهم ب�أكذوبة ال�صورة النمطية ال�سلبية عن املواطن املوظف وعدم �صالحيته
للعمل...فاملواطن ك�سول...كثري التغيب...غري م�ؤهلُ ...مكلف...غري منتج ...م�ضيعا للوقت...يريد �أن ي�صبح
مديرا...وي�شرب �شااااااي ...ولهذا ال ميكن توظيفه وال بد من "تطفي�شه وتفني�شه"!!!
• تبد�أ عقدة الكر�سي من "حب النظرة الأولى" �إلى التعود امل�ؤقت وتنتهي ب�إدمان �صاحبه ل�شعار ماكدونالد
� McDonaldsإين �أحبه I’m Loving it
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�صفاء العبد
غامن ال�سليطي

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

2005
2005
2005
2005
2005

م

الإ�صدارات

امل�ؤلف

ال�سنة

88
89
90
91
92

العامل وحتوالته ( التاريخ – الهوية  -العوملة)
موال الفرح واحلزن والفيلة «ن�صان م�سرحيان»
حكاية جدتي
�صورة املر�أة يف م�سرح عبدالرحمن املناعي
ديوان ابن فرحان

د� .إ�سماعيل الربيعي
حمد الرميحي
مرمي النعيمي
�إمام م�صطفى
ح�سن حمد الفرحان

2006
2006
2006
2006
2007

93

موال الفرح واحلزن والفيلة “مرتجم �إلى الفرن�سية”

حمد الرميحي

2007

94
95
96
97
98

د .مرمي النعيمي

2008

100
101
102
103
104
105

الفن الت�شكيلي القطري ..تتابع الأجيال
9
بداية �أخرى «مرتجم �إلى الإجنليزية»
وجع امر�أة عربية «مرتجم �إلى الإجنليزية»
اخليل ..ريا�ضة الآباء والأجداد
النقد بني الفن والأخالق ،حتى نهاية القرن الرابع
الهجري
وداع الع�شاق
الوزة الك�سولة
املهن واحلرف وال�صناعات ال�شعبية يف قطر
الع�شر الأوائل ..رائدات الفن الت�شكيلي يف قطر
الرواية العربية ..رحلة بحث عن املعنى
درا�سات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعا�صر

خالد البغدادي
حمد الفرحان النعيمي
فاطمة الكواري
د .كلثم جرب
�صالح اجليدة

2007
2007
2007
2007
2007

106

ال�سالحف البحرية يف دولة قطر

2008

107

جتليات اللون يف ال�شعر العربي احلديث
يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين
املو�سوعة ال�صيدالنية
املدار�س امل�سرحية
منذ ع�صر الإغريق حتى الع�صر احلا�ضر
من �أفواه الرواة
�صورة الأ�سرة العربية يف الدراما التلفزيونية

ح�سني �أبو بكر املح�ضار
د .لطيفة ال�سليطي
خليفة ال�سيد حممد املالكي
خولة املناعي
عماد البليك
د .عبد القادر حمود القحطاين
د .جا�سم عبد اهلل اخلياط
د .حم�سن عبد اهلل العن�سي

2008
2008
2008
2008
2008
2008

د .ماجد فار�س قاروط

2008

د .زكية مال اهلل

2009

�أ .د .جمعة �أحمد قاجة

2009

112

دور الدراما القطرية يف معاجلة م�شكالت املجتمع

113
114

ديوان الغربة
احلب والعبودية يف م�سرح حمد الرميحي

علي عبد اهلل الفيا�ض
د� .إبراهيم �إ�سماعيل
د .ربيعة الكواري
د� .سمية متويل عرفات
�إ�سماعيل تامر
خالد �سامل الكلباين

2009
2009

99

108
109
110
111

هموم في اإلدارة

2009
2009
2009

127

م

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

128
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ق�صة حب طبل وطارة «مرتجم �إلى الإجنليزية»
الرتاث وال�سرد
ديوان الأع�شى (جز�آن)
توظيف الرتاث يف �شعر �سميح القا�سم
�إ�ساءة الوالدين �إلى الأبناء
وفاعلية برنامج �إر�شادي لعالجها
�شحنات املكان
من �أدب الزنوج الأمريكان
�أزهار ذابلة وق�صائد جمهولة لل�سياب
و�ضاح اليمن “درا�سة يف موروثه ال�شعري”
قطر الندى
الوحي الثائر “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
�شيء من التقوى “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
يف مرايا احلقول “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
املغاين “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
على �شاطئ ال�سراب “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
ديوان �أم القرى “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
يف ميزان قيم الرجال “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
من وادي عبقر “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
�ش ّبابتي “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
غارة وغروب “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
من الرتاب “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
املجموعةال�شعريةالكاملة“�سل�سلة�شعراءمنال�سودان”
النظام الد�ستوري يف دولة قطر
الفريج (رواية) – الطبعة الثانية
ال�سردية ال�شفاهية

هموم في اإلدارة

امل�ؤلف

ال�سنة

حمد الرميحي
د .ح�سن املخلف
حتقيق :د .حممود الر�ضواين
لولوة ح�سن العبداهلل

2010
2010
2010
2010

�أمل امل�سلماين

2010

يا�سني الن�صري
عبدالكرمي قا�سم حرب
ح�سن توفيق
د .با�سم عبود اليا�سري
ندى لطفي احلاج ح�سني
ف�ضل احلاج علي
اجليلي �صالح الدين
حممد عثمان كجراي
م�صطفى طيب الأ�سماء
�أبو القا�سم عثمان
ال�شيخ عثمان حممد �أون�سة
حممد عثمان عبدالرحيم
د� .سعد الدين فوزي
ح�سني حممد حمدنا اهلل
حممد املهدي املجذوب
د .حميي الدين �صابر
حممد حممد علي
�أ .د .رعد ناجي اجلده
�إ�سماعيل تامر
حممد �إبراهيم ال�سادة

2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012

