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مـقــــــال

التغيير الكبير
في سوق العمل
(االستقالة العظيمة)
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مـقــــــال

ماذا تعرف عن إدارة
التغيير؟

مراسالت التحرير :توجه المراسالت إلى رئيس التحرير
أو إلى إدارة االتصال المؤسسي
معهد اإلدارة العامة
hالبريد اإللكتروني للمجلةtanmiamag@ipa.edu.sa :

40

أ .نورة بنت سعود الدوسري
هاتف 4745785 :
aldosrayn@ipa.edu.sa
موقع المجلة على شبكة اإلنترنت
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مـقــــــال

ما اإلدارة المفقودة
في منظمتك؟

المقاالت والموضوعات التي تنشر في المجلة
وما تتضمنه من آراء وأفكار تمثل آراء كتابها،
وال تمثل بالضرورة رأي معهد اإلدارة العامة.

رقم الترخيص1356070 :
ردمك1319 -5093 :
رقم اإليداع16/1550 :

معالي الدكتور بندر السجان :االجتماعات الدورية
تجسد مسيرة التعاون المشترك

معـهد اإلدارة العـــامة
يستضيف اللقاء الـ 20
لمديري عمــوم معـاهد
اإلدارة العـــــامة بــدول
مجلس التعاون لدول
الخليــج العــربية
ي�ست�ضيف معهد الإدارة العامة اللقاء الـ  20ملديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية مبقر املعهد بالريا�ض بتاريخ  14نوفمرب 2022م حتت مظلة الأمانة العامة لدول املجل�س.
وت�أتي هذه االجتماعات الدورية لدعم م�سرية العمل امل�شرتك يف جمال التنمية الإدارية وملواكبة الر�ؤى
واال�سرتاتيجيات املو�ضوعة من �أجل تعزيز دور القيادات وتنمية دور القدرات املحلية يف �سبيل االرتقاء بالعمل
احلكومي يف املنطقة ،ولتبادل الآراء واال�ستفادة من التجارب ،وزيادة التن�سيق والتكامل بدول جمل�س التعاون يف جمال
التنمية الإدارية.
و�أكد معايل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن �أ�سعد ال�سجان� ،أن االجتماعات الدورية ملديري عموم
معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ت�أتي جت�سيد ًا مل�سرية التعاون
امل�شرتك بني دول املجل�س ،م�شيد ًا باجلهد الد�ؤوب ملديري معاهد الإدارة العامة بالدول الأع�ضاء الذي كان له بالغ
الأثر يف تعزيز التعاون و�إيجاد املناخ املنا�سب للتوا�صل الدائم ،وتبادل الآراء واال�ستفادة من التجارب وزيادة التن�سيق
والتكامل .وبني �أن االجتماع ي�شتمل على العديد من املو�ضوعات املهمة املدرجة على جدول �أعماله.

 4أهداف استراتيجية
مهمة لمعهد اإلدارة العامة بمملكة البحرين

عاما
و16
ً

من المشاركة في أداء حكومي متطور
لدعم الخطط التنموية

طوال م�سريته وم�شاركته التنموية الفعالة �ضمن منظومة وطنية متجان�سة والتزا ًما مب�س�ؤولياته؛ ي�سعى معهد الإدارة
العامة مبملكة البحرين (بيبا) �إىل حتقيق م�ستهدفاته ،يف �ضوء �أهداف ا�سرتاتيجية متميزة ومتنوعة وحمددة
بدقة؛ ملواكبة املتغريات والتحديات الراهنة وامل�ستقبلية ،من خالل االهتمام باخلدمات والتطلعات التنموية ،والإدارة
والقيادة املُثلى ،وال�سيا�سات املطورة ،وثقافة التغيري والإبداع.

الأداء وامل�س�ؤوليات

ت�أ�س�س املعهد مبوجب املر�سوم رقم ( )65ل�سنة 2006م ال�صادر عن
ملك مملكة البحرين حمد بن عي�سى �آل خليفة يف  28يونيو 2006م،
ويتبع جمل�س الوزراء� .إذ ي�سعى املعهد لتحقيق التنمية امل�ستدامة من
�أجل الوطن واملواطن ،ا�ستنادّا على د�ستور مملكة البحرين وميثاق
العمل الوطني ،وانطال ًقا من الأولوية اال�سرتاتيجية �ضمن برنامج
ً
وتنفيذا
عمل احلكومة" :تعزيز فعالية وكفاءة الأداء احلكومي"،
ملبادرتني اقت�صاديتني وطنيتني يف ر�ؤية البحرين االقت�صادية ،2030
وهما �إيجاد برنامج متم ّيز لتدريب القيادات احلكومية وتطوير القادة
يف القطاع العام ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني نوعية ووفرة التدريب.
والتزاما مب�س�ؤوليته يعمل (بيبا) على االرتقاء ب��الأداء احلكومي يف
ً
جمال ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات و�إدارة امل��وارد والتغيري وتطوير
اخلدمات احلكومية ،من خالل تطوير املهارات وال�سلوك واملعرفة
بالتعلم والتدريب وامل�ساهمة يف عملية �صناعة القرار باال�ست�شارات،
وحل امل�شكالت بو�سائل البحث العلمي ،وبناء وتطوير القدرات بوا�سطة
التقييم والإر�شاد ال�شخ�صي ،كما يعمل املعهد على ن�شر الوعي وثقافة
الأداء احلكومي باالت�صال اال�سرتاتيجي.
ّ
وي�سعى املعهد لتحقيق �أه��داف��ه من خ�لال توفري التعلم والتدريب
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لتطوير املهارات واملعرفة وال�سلوك ،وتقدمي اال�ست�شارات للم�ساهمة يف
عملية اتخاذ القرار ،و�إعداد البحوث العلمية حلل الإ�شكاليات و�إجراء
التقييم والإر�شاد ال�شخ�صي لبناء وتطوير القدرات ،بالإ�ضافة �إىل
�أن�شطة االت�صال اال�سرتاتيجي لن�شر الوعي وثقافة الأداء احلكومي.

مدير عام (بيبا)

وم��ن اجلدير بالذكر ،ف ��إن �سعادة د.رائ��د حممد بن �شم�س ي�شغل
من�صب مدير عام معهد الإدارة العامة مبملكة البحرين (بيبا)؛ فهو
حا�صل على درجة الدكتوراه يف الإدارة من جامعة برادفورد ،وعلى
درجة املاج�ستري من جامعة ليدز .كذلك حا�صل على و�سام الكفاءة
من قبل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة
البحرين عن �إجنازاته يف القطاع احلكومي.
وقد �أ�سهم �سعادة د.رائ��د حممد بن �شم�س يف ت�أ�سي�س املعهد حتت
�شعار" :ال�شريك الأمثل لتطوير موظفي اخلدمة املدنية بتم َيز"؛ وذلك
بهدف تطوير الإدارة العامة والتدريب يف وزارات وم�ؤ�س�سات الدولة،
وامل�ساهمة يف �إع��داد وتدريب العاملني فيها ،وفق ًا ملتطلبات برامج
التدريب والتطوير والأبحاث والعمل اال�ست�شاري ،حيث �أطلق املعهد
م�ؤخر ًا �أن�شطته البحثية خلدمات القطاع العام ليكون (بيبا) بيت
اخلربة باملنطقة.
العدد  - 193نوفمبر 2022 -
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الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية ..تعزيز وتطوير رأس المال
البشري في دولة اإلمارات

تهدف الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية يف دولة الإمارات العربية املتحدة �إىل تنمية وتطوير املوارد
الب�شرية يف القطاع احلكومي؛ ا�ستناد ًا �إىل املفاهيم احلديثة واملعايري العاملية املطبقة يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية.
وتتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة وبالأهلية القانونية الالزمة ملبا�شرة جميع الأعمال والت�صرفات التي
تكفل حتقيق �أغرا�ضها .كما يكون لها اال�ستقالل املايل والإداري ،وتتبع جمل�س الوزراء.

،،

عاما في صناعة الكفاءات
مسيرة ً 14
الحكومية وترسيخ ثقافة االبتكار

الت�أ�سي�س واالخت�صا�صات

رئا�سة الهيئة

وق��د ت�أ�س�ست الهيئة االحت��ادي��ة للموارد الب�شرية احلكومية بدولة
الإم� ��ارات العربية املتحدة مبوجب املر�سوم بقانون احت ��ادي رقم
( )11ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية .وتناط بها ال�صالحيات
وامل�س�ؤوليات العامة املتعلقة ب�إدارة املوارد الب�شرية للوزارات والهيئات
االحتادية اخلا�ضعة لهذا املر�سوم بقانون ،لت�شكل "انطالقة م�ستقبلية
واعدة يف جمال تنمية املوارد الب�شرية يف الوزارات والهيئات احلكومية
االحتادية".
وتتوىل الهيئة بوجه خا�ص درا�سة واق�تراح ال�سيا�سات والت�شريعات
املتعلقة باملوارد الب�شرية على م�ستوى احلكومة ،وم�ساعدة الوزارات
على التنفيذ ال�سليم للت�شريعات املتعلقة باملوارد الب�شرية ،والت�أكد
من التزام الوزارات ب�أحكام هذا املر�سوم بقانون واللوائح ال�صادرة
تنفيذ ًا له ،والنظر يف االعرتا�ضات على قرارات جلنة التظلمات ،و�أية
اخت�صا�صات �أخرى توكل �إليها من ِق َبل جمل�س الوزراء.
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،،

اختصاصات وقيم مؤسسية وأهداف
استراتيجية لتحقيق التناغم الوظيفي
وتعزيز التنافسية
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وتتوىل �سعادة الأ�ستاذة ليلى عبيد ال�سويدي ،من�صب مدير عام
الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية بالإنابة .وكانت تتوىل
من�صب املديرة التنفيذية لقطاع الربامج وتخطيط املوارد الب�شرية
يف "الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية" منذ  ،2016و�شغلت
عدد ًا من املنا�صب يف الهيئة ذاتها ،منها :املديرة التنفيذية بالوكالة
لقطاع الربامج وتخطيط املوارد الب�شرية بني  2015و ،2016ومديرة
�إدارت��ي التخطيط اال�سرتاتيجي والتميز امل�ؤ�س�سي وتقييم الأداء بني
 2012و ،2015ورئي�سة فرع التنمية االجتماعية يف الأمانة العامة
لـ"املجل�س التنفيذي لإمارة دبي" بني  2003و ،2012وحمللة �أبحاث
�أوىل يف "املكتب التنفيذي – دبي" بني  2003و .2006وهي حا�صلة على
ماج�ستري يف �إدارة اال�سرتاتيجية  2011من "كليات التقنية العليا" يف
الإمارات ،وبكالوريو�س يف التجارة الإلكرتونية عام  2005من اجلامعة
ذاتها.
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مقـــال

يطور التنظيم اإلداري ويبدي الرأي في تحديد أهداف
الوزارات وسبل التنسيق بينها

ديوان الخدمة المدنية بالكويت..
تحديث اإلدارة العامة وتطوير نظم الخدمة
المدنية الحكومية

التغيير الكبير في سوق العمل (االستقالة العظيمة)
�ستفقد  %13من الوظائف منخف�ضة الأجر يف �أملانيا جدواها؛ �إذا �أدرك العمال مدى جودة خياراتهم اخلارجية .وهذا هو اال�ستنتاج الذي تو�صلت
�إليه الورقة البحثية التي �أعدها-م�ؤخ ًرا"-بنجامني �شوفر" ،زميلي هنا يف جامعة كاليفورنيا ،بريكلي ،وامل�ؤلفون امل�شاركون معه "�سيمون جاجر"،
و"كري�ستوفر روث" ،و"نينا رو�سيل".
حيث �أ�شاروا يف مالحظة لهم �إىل �أنه "عند مقارنة اخليارات اخلارجية ال�شخ�صية للعمال مبقايي�س مو�ضوعية فيما يتعلق مبكاف�أة الأجور ،من خالل
بيانات �صاحب العمل واملوظف املتطابقة فيما بينها" ،يعتقد عديد من العمال خط�أ �أن �أجورهم
ً
انخفا�ضا
احلالية متثل �سوق العمل اخلارجية .كذلك ف�إن العمال الذين يتلقون �أجورا منخف�ضة
مو�ضوع ًيا يبالغون يف الت�شا�ؤم( ،و�أ�صحاب الأجور املرتفعة) يبالغون يف التفا�ؤل ب�ش�أن خياراتهم
اخلارجية".

املعتقدات اخلاطئة

وبلغة وا�ضحة ،املعنى هو �أنه �إذا �أدى �شيء معني �إىل زعزعة املعتقدات اخلاطئة للعمال ذوي
الأج��ور املنخف�ضة حول مدى �ضعف خياراتهم اخلارجية ،ف��إن الظروف املهنية و�سوق العمل
�ستتغري ب�صورة �أ�سا�سية .ومن امل�ؤكد �أن الر�ؤية الأ�سا�سية نف�سها تنطبق �أي�ضا على الواليات
املتحدة الأمريكية ،بل �أكرث من ذلك؛ لأن احلد الأدنى الفيدرايل للأجور يف الواليات املتحدة �أقل
بكثري من نظريه يف �أملانيا ،فيما يتعلق مبتو�سط الإنتاجية.
وجتلى هذا التغيري يف جائحة كوفيد  19-وتداعياتها االقت�صادية وا�سعة النطاق� .إذ تظهر
البيانات احلديثة �أن  %3من العمال الأمريكيني 4.4-مليون �شخ�ص-تركوا وظائفهم خالل هذه
الأزم��ة .وهذا املعدل ال�شهري لي�س مرتف ًعا ب�صورة ملحوظة فح�سب� ،إذ مل ي�سمع به �أحد ،وال
�سيما بالنظر �إىل �أن ن�سبة العمالة �إىل ال�سكان يف الواليات املتحدة ال تزال  %59.2فقط� ،أي �أقل
بنقطتني-تقري ًبا-من ذروتها يف �شباط (فرباير) .2021

حتول يف العمل

�أن�شئ جمل�س اخلدمة املدنية بالكويت يف 1979/7/1م مبوجب املر�سوم بالقانون رقم ( )15ل�سنة 1979م يف �ش�أن
اخلدمة املدنية .كما يعمل يف �إطار ال�سيا�سة العامة للحكومة على حتديث الإدارة العامة ،وتطوير نظم اخلدمة
املدنية يف اجلهات احلكومية ورفع كفاءة العاملني فيها.

التطوير الإداري

ويقوم املجل�س مبهام و�ضع ال�سيا�سات العامة املتعلقة بالتطوير
الإداري يف اجلهات احلكومية مبا يكفل تنظيمها وتخطيط القوى
العاملة فيها وتنميتها ،وكذلك تطوير نظم التوظيف وغريها من
جماالت اخلدمة املدنية ،والعمل على تطوير التنظيم الإداري
للدولة و�إبداء الر�أي يف حتديد �أهداف الوزارات والإدارات العامة
واخت�صا�صها و�سبل التن�سيق بينها.
وقد �أ�ضيفت للمجل�س اخت�صا�صات �أخرى مبوجب املادة الثانية
م��ن القانون رق��م ( )19ل�سنة 2000م يف ��ش��أن دع��م العمالة
الوطنية وت�شجيعها للعمل ل��دى اجلهات غري حكومية ،وو�ضع
�سيا�سات ا�ستخدام القوى العاملة الوطنية يف اجلهات املختلفة
ومتابعة تنفيذها مبا يحقق امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني جميع
املواطنني.
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خمرجات امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية

وات �خ��اذ الإج � ��راءات ال�ت��ي ت� ��ؤدي �إىل التن�سيق ب�ين خمرجات
امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية وفر�ص العمل املتاحة يف اجلهات
املختلفة .وو�ضع ال�سيا�سات العامة املتعلقة بالتطوير الإداري
وتخطيط القوى العاملة واق�تراح ال�سيا�سات العامة للمرتبات
واقرتاح م�شروعات القوانني واللوائح اخلا�صة باخلدمة املدنية
ونظم الرقابة على الأداء و�إ�صدار التف�سريات امللزمة للجهات
احلكومية فيما يتعلق بت�شريعات اخلدمة املدنية.

ع�صام الربيعان

ويتوىل د .ع�صام الربيعان ،رئي�س ديوان اخلدمة املدنية .وكان
د .الربيعان قد توىل من�صب الأم�ين العام جلامعة الكويت يف
الفرتة من � 2003إىل عام 2007م ،وهو �أ�ستاذ الإدارة العامة
"احلكومية" بجامعة الكويت �سابق ًا.

جي .برادفورد ديلونغ
نائب مساعد وزارة الخزانة األمريكية
أستاذ االقتصاد في جامعة كاليفورنيا
في بيركلي
كاتب في صحيفة األقتصادية

وتتمثل �أحد الآث��ار امللحوظة الباقية للوباء يف �أنه عزز حت ً
وال يف العمل ،ومكانه الذي كان من
السعودية
املمكن �أن ي�ستغرق عقودًا يف غياب الفريو�س ،بل مل يكن ليحدث على الإطالق .وخري مثال على
ذلك ،التحول وا�سع النطاق �إىل العمل عن ُبعد بالن�سبة لعمال الياقات البي�ضاء ،والأمتتة ال�سريعة
للمكونات الأ�سا�سية للعمل اخلدمي� ،أو حتول البيع بالتجزئة ،ما يتطلب الكثري من �سائقي التو�صيل وعددًا �أقل من عمال املبيعات داخل املتجر.
وجلبت هذه التغيريات قد ًرا كب ًريا من الراحة للعديد من امل�ستهلكني واملوظفني؛ �إذ فج�أة �أ�صبحت الأدوات املتوافرة عرب الإنرتنت جيدة مبا يكفي،
حيث ال يحتاج املرء �إىل الت�سوق �شخ�صيا للتعرف على جودة املنتج" .و�إذا مل يكن الت�سليم يف م�ستوى التوقعات ،ميكن للمرء �إعادة املنتج .ولن تعود
القطاعات املت�أثرة بهذه التغيريات �إىل الو�ضع ال�سابق للوباء.
وما مل تتم �إجازة العمال ب�صورة وا�ضحة ،ف�إن �إعادة حياكة تق�سيم العمل ال�ستعادة التوظيف بعد حدوث ا�ضطراب كبري-دائ ًما-ما تكون عملية طويلة
وم�ؤملة .ففي العقد الأول من القرن الـ  21بدا �أن العودة �إىل التوظيف الكامل مقيدة بحدود ال�سرعة التي تبلغ نقطة مئوية واحدة �سنو ًيا؛ لأ�سباب لي�س
�أقلها �إن الطلب ظل �ضعي ًفا ن�سب ًيا ،حيث ركز �صانعو ال�سيا�سة املالية والنقدية على حماربة تنانني الديون والت�ضخم الوهمية.

التعايف ال�سريع

ولي�س من املنا�سب-حال ًيا�-أن يكون االنتعا�ش بعد وباء كورونا مقيدً ا بحد ال�سرعة املنخف�ض هذا؛ �إذ يتطلب التعايف ال�سريع �أن يوفر �أرباب العمل
يف الواليات املتحدة للعمال ذوي الأجور املنخف�ضة �أف�ضل ال�صفقات التي يطلبونها ،من خالل تركهم وظائفهم ب�صورة جماعية .ويتطلب ذلك �إزالة
�سريعة للعوائق الرئي�سة يف جانب العر�ض التي تعرقل امل�شاركة يف العمل ،والتي من �أبرزها� :ضعف رعاية الأطفال ،والفريو�س نف�سه .وهو الأمر الذي
فر�صا جيدة.
يتطلب اقت�صادًا �شديد ال�ضغط ،حيث يكون من الوا�ضح للعاملني على اخلطوط اجلانبية �أن هناك ً
ويجب �أن تدرك الإدارة احلكومية �أن ً
كل من العمال ،ورجال الأعمال يحتاجون يف الوقت احلايل �إىل قدر من الدعم �أكرب مما ميكن �أن تقدمه
ال�شركات الأمريكية عادة .وبالنظر �إىل �أوروبا ف�إنها تقدم ً
مثال واعدً ا ،بينما الواليات املتحدة يف حاجة �أكرث �إىل مثال.
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يطبق معايير جودة التدريب على جميع مراحله

معهد اإلدارة العامة بدولة قطر
يسهم في تدريب وتمكين الموظفين
وإطالق قدراتهم اإلبداعية

يهدف معهد الإدارة العامة بدولة قطر �إىل تنمية وتطوير قدرات العن�صر الب�شري بالأجهزة احلكومية ،ويخت�ص
املعهد بتدريب ومتكني املوظفني القطريني و�إك�سابهم الكفايات الوظيفية الالزمة التي ُتكِّنهم من القيام مبهامهم
الوظيفية املوكلة �إليهم� ،إ�ضافة �إىل م�ساهمته يف �إطالق القدرات الإبداعية التي تقود �إىل بناء قوة عمل وطنية ذات
�إنتاجية عالية ،ويقوم يف �سبيل حتقيق ذلك ب�إعداد خطط التدريب ال�سنوية وتنفيذها وفق ًا لدرا�سة االحتياجات
التدريبية ال�سنوية ملوظفي اجلهات احلكومية.

،،

المعهد الجهة الرئيسية لتدريب
موظفي الدولة ويتعاون مع العديد من
الجهات

جودة التدريب

يطبق معهد الإدارة العامة معايري جودة التدريب على جميع مراحل
العملية التدريبية ،والتي تبد�أ بتحديد االحتياجات التدريبية ،ومن ثم
�إع��داد احلقائب التدريبية� ،إىل توفري قاعات وخمتربات التدريب،
وبعد ذلك قيا�س �أثر التدريب.

التعاون مع جهات خمتلفة

يعترب معهد الإدارة العامة اجلهة الرئي�سية بدولة قطر امل�سئوولة
عن تدريب موظفي الدولة ،خ�صو�ص ًا املوظفني الذين تطبق عليهم
�أح�ك��ام ق��ان��ون امل ��وارد الب�شرية املدنية ،ويتعاون املعهد يف تنفيذ
ال�برام��ج التخ�ص�صية م��ع ج�ه��ات متخ�ص�صة ب��ال��دول��ة ،كمركز
التدريب اجلمركي ،ومعهد الدرا�سات القانونية والق�ضائية ،واملعهد
الدبلوما�سي ،وغريها من جهات التدريب املتخ�ص�صة.
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تقديم ما يزيد عن  1500برنامج تدريبي
واستهداف  20ألف مشارك من الجهات
الحكومية

وينفذ املعهد اخلطة ال�سنوية للم�سار التدريبي الإداري والتخ�ص�صي،
حيث يقدم �سنوي ًا ما يزيد عن ( )1500برنامج تدريبي ،ت�ستهدف
حوايل ( )20.000م�شارك من اجلهات احلكومية.

مدير عام املعهد

ويتوىل �أ.عبدالعزيز �سعد املجلي من�صب مدير عام معهد الإدارة
العامة بديوان اخلدمة املدنية والتطوير احلكومي ،وهو حا�صل على
درجة املاج�ستري يف الإدارة العامة من معهد الدوحة للدرا�سات العليا.
كما �شغل العديد من املنا�صب ال�سابقة ،والتي منها :مدير �إدارة
التدريب ،ومدير �إدارة التخطيط والتطوير ،ومدير �إدارة جممعات
اخلدمات ،بالإ�ضافة ع�ضويته يف جمال�س الإدارة واللجان املعنية
بالتطوير يف املناهج وامل��وارد الب�شرية يف بع�ض اجلهات احلكومية،
وخرباته التعليمية ال�سابقة يف وزارة الرتبية والتعليم.

تقـــريـــر

تحسين قدرات المنظمة عـلى اتخاذ القرارات وحل
المشكالت

إدارةالتغيير..

التحول في التوازن بين األنظمـة
المعقدة ..لكل تغيير ثمن
تعرف �إدارة التغيري ب�أنها عبارة عن عملية التحول يف التوازن بني الأنظمـة املعقـدة الثقافيـة ،واالجتماعيـة واالقت�صـادية
والتقنية ،والتي تكون �أ�سا�سيات املجتمع .ويعرفها "وندل فرن�ش" ب�أنها �إجراءات منظمة تهدف لتح�سني قدرات املنظمة
عـلى اتخاذ القرارات ،وحل امل�شكالت ،وخلق عالقات متوازنة وفعالة بني املنظمة واملجتمع والبيئة املحيطة ،وذلك
عـن طريـق ا�سـتخدام العلـوم ال�سلوكية ،كما ميكن التعبري عنها ب�أنها املعاجلة الفعالة لل�ضغوط اليومية املتغرية التي
يتعر�ض لها ال�شخ�ص �أو املنظمة؛ نتيجة للتقدم والتطور يف جوانب احلياة املادية وغري املادية والأفكار ،والتفاعل معها
داخـل م�ؤ�س�سـات الأعـمال وخارجهـا؛ بهدف ممار�سة العمليات الإدارية بكفاءة وفعالية ،و�صوال �إىل الو�ضع املن�شود.
لذلك ف�إن حمور �إدارة التغيري هو حتويل منظمة قائمة من و�ضع لأخـر؛ مـن �أجـل زيـادة فعاليتهـا ،وهو الإطار الذي
حتقق فيه املنظمة �أهدافها.
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قواعد ومبادئ التغيري
للتغيري مبادئ وقواعد ينبغي َملن يطمح لإجناز تغيري ناجح �أخذها
بعني االعتبار ،وهي:
• ت � ��زداد ف��ر���ص جن ��اح ال�ت�غ�ي�ير �إذا ت ��واف ��ر ف��ري��ق ع �م��ل من
االخت�صا�صيني واال�ست�شاريني.
• يتفاعل الأفراد مع التغيري ويزداد قبولهم له ،كلما �أتيحت لهم
فر�صة �أكرب ملناق�شته والتحاور ب�ش�أنه.
• لكل تغيري ثمن ،ف�إما �أن تدفع ثمن التغيري �أو تدفع ثمن عدم
التغيري .فكلما ارتفعت طموحات النا�س وم�ستوياتهم الثقافية،
كلما كان ا�ستعدادهم للتغيري �أكرب.
• نقد العملية التغيريية ومعار�ضة بعـ�ض جوانبهـا ظـاهرة �صـحية،
يح�سـن اال�سـتفادة منهـا ،وعـدم �إجها�ضها.

جماالت التغيري
ميكن �أن ي�شمل التغيري كل �أ�سا�س من �أ�س�س املنظمة عرب �إجراءات
متنوعة تختلف باختالف العن�صر امل��راد تغيريه .وميكن حتقيق
التغيري عرب العمل على جم��االت متعددة ،مثل �إح ��داث �أعمال
و�أن�شـطة جديـدة� ،أو دمج �أن�شطة مع �أن�شطة �أخرى� ،أو �إلغاء �أعمال
قائمة .وب�صفة عامة ،ف�إن التغيري ي�شمل ما يلي:
• العن�صر الب�شري :وت�أخذ التغيريات يف هذا املجال �شكل زيادة
يف حجم القوى العاملة عن طريـق االختيار والتعيني� ،أو تخفي�ض
حجمها عن طريق الت�سريح والف�صل� ،أو زيـادة مهاراتهـا مـن
خـالل بـرامج التدريب والتنمية...وغريها.
• امل��وارد املادية :كتغيري الآالت �أو التجهيزات ،ورف��ع امل�ستوى
التكنولوجي امل�ستخدم ،وتغيـري نـوع املـواد الأوليـة...وغريها.
• ال�سيا�سات :ي�أخذ التغيري هنا �شكل �إلغاء �سيا�سات قائمة،
و�إدخال �أخرى جديدة ،وتعـديل �سيا�سـات معمول بها...وغريها.
• طرق و�إجراءات العمل :ي�أخذ التغيـري هنـا �أي�ضـا �شـكل تب�سـيطها
لتحقيـق ال�سرعـة يف الأداء� ،أو �إدخال طرق جديدة ...وغريها.
• الهيكل التنظيمي :يكون التغيري هنا على �شكل �إع��ادة تق�سيم
الوحـدات الإداريـة ،و�إحـداث �إدارات جديدة� ،أو دمج �إدارات مع
�إدارات �أخرى...وغريها.

 10خ�صائ�ص مهمة
�إن �إدارة التغيري تتميز بعدد من اخل�صائ�ص املهمة ،ال بد من
�إدراكها ،وميكن �إجمالها يف  10نقاط:
• التكامل �أو التوافقية :ال بد من �أن ت�سعى عملية التغيري �إىل
حتقيـق قـدر مـن التكامـل بينهـا وبـني متطلبات القوى املختلفة
املوجودة يف امل�ؤ�س�سة و�أن تعمل على تلبية متطلبات هذه القوى؛
لأن عملية التغيري لي�ست ممار�سة ترف فكري على جمموعـة مـن
املوظفني ،بل تقوم على حتقيق ن�سبة الر�ضا املتبادل مبا يخـدم
م�صـلحة املنظمـة والقـوى العاملة.
• اخليال والإبداع :يتميز الب�شر بالذكاء وبناجت العقل الب�شري،
كالدافعية ،والرغبة يف الإجن ��از ،وينبغي لتحقيق تغيري فعال
توظيف ه��ذه الإمكانيات وال�ق��درات الب�شرية واال�ستفادة منها
بالطريقة ال�صحيحة.
• امل�شاركة :حتى تكون �إدارة التغيري بيئة �آمنة وقابلة لال�ستمرارية؛
فهي بحاجة �إىل نوع من االن�سـجام ،و�ضمان ذلك يكون عن طريق
امل�شاركة الفعالة بني قادة التغيري والقوى املت�أثرة به.
• الواقعية :على املنظمة �أن تدرك �أن عملية التغيري يجب �أن تكون
يف حدود مقدرتها وطاقتها املتوفرة ومواردها املتاحة.
• القدرة والفاعلية� :إن جناح �إدارة التغيـري يتوقـف عـلى قـدرتها
على امـتالك هـام�ش مـن احلريـة التخاذ ال �ق��رارات؛ من �أجل
توجيه القوى الفاعلة داخل املنظمة ،و�إجراء التغيري على النظم
الإداريـة املراد ت�صحيحها.
واع ومق�صود،
• الهدفية� :إن عملية التغيري داخل املنظمة هو فعل ٍ
بعيدا عن العبثية؛ يهدف �إىل �إقناع التيار املعار�ض للتغيري بالت�أقلم
ً
مع الأو�ضاع اجلديدة ،ودجمه داخل املنـاخ العـام للمنظمـة ب�صفته
عن�ص ًرا ً
فاعل ،ال عامل هدم .كذلك ف�إن قبول عملية التغيري تبدو
ع�سرية على بع�ض العنا�صر داخل املنظمة؛ مما ي�ستدعي �إ�شاعة
جو مـن املرونة على الكيان الإداري.
• ال�شرعية القانونية :البد �أن تكون عملية التغيري �ضمن الإطار
القانوين؛ مـن �أجـل احلفـاظ عـليها من االجتاهات املعادية للتغيري،
كما ينبغي �أن تتبنـى �إدارة عملية التغيري املبـادئ الأخالقيـة
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،،

مقـــال

ماذا تعرف عن إدارة التغيير؟
كلما ارتفعت طموحات الناس

ومستوياتهم الثقافية ،كلما كان
استعدادهم للتغيير أكبر

ال�سـائدة يف املجتمـع ،كما يجب �أن ت�شتمل على دوائ��ر �إعالمية
تعمل با�ستمرار على تر�سـيخ مبـد�أ التغيـري كـ�أداة لتحقيـق جناحـات
ومكا�سب للمنظمة
• الإ�صالح� :إن الإ�صالح كجزء من مهام عملية التغيري ينبغي �أن
ُيبنى على احلفاظ على بنية املنظمة عرب حمايتها من كل ما ي�ضر
بها ،وال�سعي لإ�صالح كل ما طر�أ عليها من اختالالت.
• الر�شادة �أو امل�س�ؤولية� :أي توافر الوعي الكايف مبا �سينجم عـن
عمليـة التغيري من تبعـات؛ ولذا يجـب درا�سـة كـل خطـوات التغيري
قبـل اتخـاذ �أي قـرار �أو ت�صرف� ،أي �أن َ التغيري يجب �أن يوفر
مكا�سب للمنظمة ،ال �أن ي�ضعها يف دوامة من اخل�سائر.
• الإبداع� :إن خا�صية الإبداع �صفة مرتبطة باملنظمات املعا�صرة
التي تتبنى منهج التغيري للحفاظ عـلى قدراتها� ،أي ميكن القول
�إن من مهام التغيري �أن يلعب دو ًرا رياد ًيا يف غر�س قيم االبتكار
واجلودة داخل بيئة املنظمة ،عرب عمله على تنمية القدرة الدافعة
على التطوير ،وال�سعي لتقدمي بدائل متطـورة تـنه�ض بامل�سـتوى
املعريف للموظفني.

ال�ضغوطات والتكيف
ريا ما تع�صف باملنظمة �أح��داث تهدد كيانها وتنذر بزوالها،
كث ً
حيث تت�صادم م�صالح الأطراف بداخلها ،ويعمل كل طرف عـلى
�إزالـة الآخـر ،وهنـا يجـب على ال�سلطة الفاعلة �أن تتكيف ب�سرعة
مع الواقع اجلديد وت�سيطر على احلدث ،وجتنـب املنظمـة ال�صدام
ال��ذي ق��د ي� ��ؤدي �إىل دم��اره��ا ،ب��ل وعليها �أن مت�سك مبجريات
الأحـداث وتوجههـا بال�شكل الذي يحافظ عـلى املنظمـة ومكا�سبها.
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تعترب منظمات الأعمال املعا�صرة نظ ًما اجتماعية تتعر�ض لكل ما تتعر�ض له الكائنات الب�شرية ،من منو وتزايد وتقدم وتطور وتراجع ،فهي داخل
حميطها تنمو وتتطور وتتقدم وتواجه التحديات وت�صارع العقبات وتتكيف مع املتغريات؛ ولذا ف�إن التغيري ي�صبح ظاهرة حتمية تواجهها كل منظمة.
واملنظمات ال تتغري وفق �أهداف ع�شوائية؛ وال تتغري لأجل التغيري فقط ،بل هي تتغري جمربة؛ لأنها تعي�ش داخل منظومة اجتماعية ،وهي جزء ال
يتجز�أ من عملية التغيري الوا�سعة ،وحتى ت�ضمن اال�ستمرارية؛ عليها �أن تتفاعل مع التغيريات واملتطلبات وال�ضرورات والفر�ص يف البيئة املحيطة،
وغال ًبا ما تظهر عملية التغيري ك�سل�سلة من املراحل التي يتم من خاللها االنتقال من الو�ضع احلايل �إىل الو�ضع املتوقع ،والتحول من نقطة التوازن
احلالية �إىل نقطة التوازن امل�ستقبلية مع الأخذ يف االعتبار التكيف التام مع البيئة اخلارجية بطريقة �أف�ضل.
 4متغريات
وهناك �أربعة متغريات �أ�سا�سية حتتم عملية التغيري:
 -1ق�سوة وتراجع ومعاناة وك�ساد الو�ضع احلايل.
 -2و�ضوح ر�ؤية وفوائد ومزايا الو�ضع القادم.
 -3قناعة و�إميان وحما�س الإدارة العليا للتغيري.
 -4مدى الت�أثر الإداري واالقت�صادي للمنظمة ككل.
�أنواع التغيريات
وقد نت�ساءل :ملاذا يحدث التغيري؟
ويف لغة الإدارة هناك عوامل م�سببه للتغيري ،فقد تكون عوامل خارجية� ،سيا�سية ،اقت�صادية،
تكنولوجية ،اجتماعية ،قانونية ،ثقافية� ،أو عوامل داخلية ،مثل تغيري �سيا�سات املنظمة� ،أو تغيري جمال
ونطاق العمل� ،أو نوع الن�شاط� ،أو حدوث تغيري يف ر�سالة و�أهداف املنظمة وهياكلها وقيمها وثقافتها
التنظيمية وقيمتها التناف�سية يف �سوق العمل.
الجوهرة إبراهيم الجطيلي
ويحدد علماء الإدارة نوع التغيري املنا�سب لو�ضع وحالة كل منظمة ،فهناك التغيري الطارئ �أو غري
مستشار القيادة واإلدارة والتخطيط
املخطط وهو الذي تتبعه املنظمات عادة يف حاالت التطور والنمو املت�سارع للمنظمة و�ضرورة التوافق
االستراتيجي
مع املتغريات� .أما التغيري املخطط ،فهو الذي يعد م�سب ًقا ملواجهة التغيريات املتوقعة.
المؤسسة العامة للتدريب التقني
وهناك التغيريات املفرو�ضة التي تفر�ض جرب ًا على العاملني ،وت�سبب الإحباط وقد تزول بزوال
والمهني
ال�شخ�ص الذي فر�ضها .كذلك توجد التغيريات بامل�شاركة ،والتي تتم مب�شاركة العاملني يف التخطيط
كاتبة في صحيفة مال
للتغيري وتنفيذه وهي �أكرث ا�ستمرارية.
� 3أ�صناف
وميكن تق�سيم امل�ؤ�س�سات يف تعاملها مع التغيري من حيث النوع �إىل ثالثة �أ�صناف:
• �إدارة تواكب التغيري وتتعاي�ش معه.
• �إدارة لديها ُبعد نظر بحيث تتوقع التغيري ِّ
وحت�ضر وت�ستعد له وت�صنعه وتتبناه.
• �إدارة تخلق عملية التغيري.
ويت�ساءل الكثريون :ما الذي ميكن تغيريه يف طبيعة و�أعمال و�أ�س�س وقواعد املنظمة؟
خ�صو�صا يف املجاالت التالية:
ويجيب على ذلك علماء الإدارة وخمت�صوها ب�أن جماالت التغيري الإداري ال حدود لها،
ً
• التغيري يف بيئة العمل و�سل�سلة العمليات وتتابع الإجراءات.
• التغيري يف الأن�شطة واملهام وال�صالحيات وال�سيا�سات العامة.
• التغيري يف الثقافة التنظيمية للمنظمة وتغيري مفاهيمها وقيمها التنظيمية.
• التغيري يف التقنيات ومواكبة التقنيات احلديثة.
• التغيري يف املوارد الب�شرية وتغيري �سيا�سات ا�ستقطابهم وتطويرهم.
• التغيري يف خطط ومناهج وعمليات تقييم ورفع كفاءة الأداء.
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برئاسة سعادة د.علي اللواتي

األكاديمية اإلدارية السلطانية
تستلهم أدوات التعلم وأساليب اإلدارة
ً
تحقيقا لرؤية ُعمان 2040
الحديثة

ت�سهم الأكادميية ال�سلطانية للإدارة يف جمال التنمية الإدارية ب�سلطنة ُعمان بدور فعال؛ ذلك �أن فل�سفة عملها ُتبنى
على �أ�سا�س منوذج مرن للعمل يالئم �أدوات التعلم احلديثة ،و�سيا�سات مراعية للخ�صو�صية ،وهيك ًال تنظيم ًيا ر�شيقا،
وتقنيات ذكية ،وبيئة عمل ملهمة ،ومبان م�ستدامة ،وفريق عمل مبتكر يتطور با�ستمرار .وتنطلق قد ًما ال�ست�شراف
م�ستقبل هذا املجال من خالل  4مرتكزات ا�سرتاتيجية ،وباالعتماد على �آليات ومراكز متخ�ص�صة وغري هيكلية لتقدمي
براجمها ومبادراتها.

،،

تطوير الجهاز اإلداري والقيادات
ورؤية السلطنة من أبرز المرتكزات
االستراتيجية لألكاديمية

الت�أ�سي�س والتطور

فقد ت�أ�س�ست الأكادميية ال�سلطانية للإدارة ب�سلطنة عمان وف ًقا للمر�سوم
ال�سلطاين رق� ��م2022/2؛ بهدف تطوير اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻤﺑﺨﺘﻠﻒ
ﻣ�ﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ا�ﻹ دارﻳﺔ؛ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ �آﻓﺎق اﻻﻗﺘ�ﺼﺎد ال ُعماين ورفد القطاعني العام
واخلا�ص بالقيادات املُ َم َّكنة والكفاءات امل�ؤهَ لة ،مبا يتوائم مع ر�ؤية عُ مان
 2040يف بناء جهاز �إداري مبتكر و�صانع للم�ستقبل.
وق��د د�شنت الأك��ادمي �ي��ة منظومة متكاملة م��ن امل��راك��ز املتخ�ص�صة
واملبادرات والربامج ،ت�ستند �إىل �أبرز مفاهيم �أ�ساليب الإدارة احلديثة،
مثل التناف�سية والكفاءة والإنتاجية واالبتكار واال�ستدامة وغريها ،و�سيتم
تنفيذها بالتعاون مع �أب��رز امل�ؤ�س�سات العاملية املتخ�ص�صة يف الإدارة،
وعرب �شراكات حملية ،وذلك با�ستخدام �أدوات التعلم احلديثة واملناهج
املبتكرة .كما تتما�شى مع توجه ال�سلطنة �إىل تعزيز الالمركزية وتنمية
املحافظات.

 4مرتكزات ا�سرتاتيجية

ويعتمد البناء اال�سرتاتيجي للأكادميية ال�سلطانية ل�ل��إدارة على 4
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،،

 4مراكز باألكاديمية للقيادات
الحكومية واإلدارة المحلية وقيادات قطاع
األعمال والدراسات المستقبلية

مرتكزات ،وهي كالتايل:
 ر�ؤية عُ مان .2040 تطوير اجل�ه��از الإداري للدولة مب��ا يتنا�سب م��ع احتياجات اليوموالتطلعات امل�ستقبلية.
 تطوير القيادات يف ظل االقت�صاد اجلديد. -تبني �أدوات و�أ�ساليب التعلم احلديثة.

رئي�س الأكادميية

ويتوىل �سعادة د .علي قا�سم اللواتي من�صب رئي�س الأكادميية ال�سلطانية
ل�ل��إدارة ،حيث يتمتع �سعادته ب�أكرث من  30عا ًما من اخل�برة متعددة
التخ�ص�صات ،وقاد ت�صميم ال�سيا�سات والربامج الوطنية اال�سرتاتيجية
يف ال�شرق الأو�سط .كما �شغل �سابق ًا من�صب م�ست�شار للدرا�سات والبحوث
ورئي�س وحدة التفكري بديوان البالط ال�سلطاين العماين ،و�أ�شرف على
ت�أ�سي�س وقيادة العديد من املبادرات الوطنية والدرا�سات وامل�ؤ�شرات
الوطنية يف جمال ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية بالإ�ضافة لدوره
كع�ضو يف اللجنة الفنية لر�ؤية عُ مان .٢٠٤٠
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،،

تنوع األجيال وإدارة التغيير

على المنظمات إحداث تغييرات
الستقبال الجيل الجديد Zقري ًبا

«القوة تكمن في االختالف ال في التشابه؛
فلنجعل من االختالف جس ًرا من التكامل

وال يثق ب�شكل تام يف الآخرين ،واقعي ،وعملي ،ويت�أثر بالتطور

وليس النزاع»

نوعا م��ا ،ومييل لعدم الر�سمية
التكنولوجي ،ويتقبل التغيري ً
(يف�ضل ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين ،وو�ضوح الهدف ،وحتديد
نطاق املهام وال��وق��ت)� ،أم��ا جيل واي ( )1999-1981ميتاز

يف الآونة االخرية �شهدت املنظمات املعا�صرة حتديات كبريه وعديدة ،حيث �أ�صبحت ت�شكل تهديدً ا لبقائها
وا�ستمراريتها ،ومن �أبرز هذه التحديات ال�صراع بني الأجيال� ،أو ما ي�سمى بـ (الفجوة اجليلية) ،مبعنى �أن كل
جيل لديه جمموعة فريدة من املواقف والقيم وال�سلوكيات ومواطن القوة وال�ضعف ،وهي غري ثابتة؛ لأنها تت�أثر
بالتجارب واخلربات ،فاجليل الأ�صغر ينظر �إىل اجليل الأكرب باعتبارهم غري مواكبني ملتطلبات الع�صر والتطور
احلايل وي�صفونهم بالتقليدين .بينما اجليل الأكرب ينظر �إىل اجليل الأ�صغر ب�أنهم لي�س لديهم اخلربة الكافية
وااللتزام بالقيم واملبادئ .يف الواقع العملي ،ف�إن معظم املنظمات مل تدرك �أهمية الفجوة اجليلية داخل بيئة
العمل ،بالرغم من �أنها ت�شكل تهديدً ا لهويتها وا�ستمراريتها� .إن عدم معرفة �أ�سلوب العمل وو�سائل التوا�صل املنا�سبة
ونظام املكاف�آت واحلوافز ،وغريها من املمار�سات العملية املرغوبة لكل جيل؛ قد ي�ؤثر �سل ًبا على العالقة بني العاملني؛
مما يو ِّلد عدم الر�ضا لديهم ويقود يف النهاية �إىل تهديد كيان املنظمة وا�ستدامتها.

بالرغبة يف تعدد املهام والتطوير املهني ،والتحدي يف العمل،
د.مالك بخيت هارون عليان
عضو هيئة التدريب
معهد اإلدارة العامة

الفورية ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي) .بينما جيل زد �أو الرقمي
(-2000حتى الآن) ميتاز بالذكاء الرقمي من خالل ا�ستخدامه
االجتماعي كجزء كبري من حياتهم االجتماعية ،و�سرعة ال�شعور

التنوع اجليلي يف بيئة العمل
يف �ضوء الأدب��ي��ات ال�سابقة والتجارب العملية؛ �سيتم عر�ض
وتف�ضيالتهم حول �إتيكيت وطريقة التوا�صل يف العمل .فاجليل
التقليدي ( )1945‐1922ميتاز بالتوجه �إىل املا�ضي واالنغما�س
يف ال��ت��اري��خ ،والإمي� ��ان باملنطق ،واالع��ت��ق��اد يف �أن الرتقيات
والرتفيعات تاتي من خ�لال م��دة اخلدمة (يف�ضل املقابالت
الر�سمية والكتابية ،والكلمات ،ونربة لبقة وحمرتمة) ،بينما
جيل الطفرة ( )1964-1946ميتاز باالجتهاد ،وبناء حياة
اجتماعية ،وال�سعى �إىل حتقيق اال�ستقرار امل��ادي والوظيفي
بدرجة عالية (يف�ضل املقابالت ال�شخ�صية) (حمادثة وج ًها
لوجه) ،واعطاء االهتمام والرتكيز .ويف املقابل ف�إن جيل �إك�س
( )1980-1965يتميز بالتفكري يف نتائج العمل ولي�س ب�ساعاته،

22

على معرفة التعذية الراجعة ب�شكل مبا�شر (يف�ضل الر�سائل

الوا�سع للإنرتنت من �سن مبكر ،وتفاعلهم على مواقع التوا�صل

االختالفات بني الأج��ي��ال من حيث اخل�صائ�ص ال�شخ�صية،
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وميتاز با�ستخدام التكنولوجيا بدرجة كبرية يف العمل ،واحلر�ص

بالك�أبة والتعب والرتابة (يف�ضل التنوع يف ا�ستخدام الو�سائل
التقنية واحدثها ،ولغة خمت�صرة بالتوا�صل).

الو�ضع يف اململكة
وطبقًا لتقارير الهيئة العامة للإح�صاء باململكة ال�سعودية
(2021م) ،والتي �أ���ش��ارت �إىل �أن �أغلبية القوى العاملة يف
اململكة تت�شكل من جيل الألفية (واي) الذين ترتاوح �أعمارهم
بني (� )44-25سنة� ،أي ما ن�سبته ( )63%وهي الن�سبة الأكرب.
مقارنة بالأجيال الأخ��رى ،ويليها الأف��راد امل�شتغلني من جيل
(�إك�س) ،ومن ثم امل�شتغلني من جيل (زد  ،( Zو�أقل ن�سبة من
امل�شتغلني جيل طفرة املواليد .ومبا �أن ثلثي القوى العاملة يف
اململكة تت�شكل من جيل الألفية (واي)؛ يجب �أن يكون املديرون
على دراي��ة تامة بكيفية التعامل مع اجليل "واي" يف وظائف
العمل املختلفة كدرجة �أوىل ،من خالل االهتمام بفر�ص النمو
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والتطوير الوظيفي ،وتوفر املرونة يف حياتهم املهنية ،وا�ستخدام
و�سائل متنوعة من التوا�صل الإلكرتوين وغريه .بالإ�ضافة �إىل
أي�ضا االختالفات واخل�صائ�ص بني الأجيال؛
ذلك� ،أن يعرفوا � ً

،،

ثلثا القوى العاملة
حاليا من جيل األلفية Y
السعودية
ً

حتى يتمكنوا من �إيجاد طرق لتحقيق التوازن بني احتياجات
و�آراء الأج��ي��ال ،وزي��ادة �إنتاجيتهم وجذبهم واالحتفاظ بهم
ب�شكل فعال ،وخا�صة �أنه يف امل�ستقبل القريب �سيتم دخول اجليل
اجلديد (الرقمي) الذين ولدو يف الثورة التكنولوجية والتحول
الرقمي بدرجة �أك�بر �إىل ع��امل الأع��م��ال ،وال��ذي يرتتب على
املنظمات �أحداث تغيريات مهمة ملمار�ساتها وعملياتها؛ من �أجل
تلبية حاجات وتوقعات اجليل القادم (الرقمي) ب�شكل ا�ستباقي.

•

كيف ندير التنوع يف الأجيال جلعلها ق ّوة وميزة م�ؤ�س�سية؟

ومن زاوي��ة �أخ��رى قد ن�س�أل �أنف�سنا :هل تنوع الأجيال يف بيئة
العمل مهم بالن�سبة للمنظمة؟ وكيف ميكن حتقيق ذلك؟ تكمن
الإج��اب��ة-م��ن وجهة ن��ظ��ري-يف �أن��ه��ا تتحقق عندما ت�ستطيع
املنظمات �إدارة تنوع الأجيال وجت�سري الفجوة بينهم ،بحيث يتم
حتويل التهديد املتوقع �إىل فر�صة وم�صدر قوة لها ،وذلك من
خالل توليد الأفكار بناء على جتارب خمتلفة من �أجيال متنوعة،
ودعم االبتكار والتغيري والتطور يف بيئة العمل ،وم�ساعدة اجليل
الأكرب للجيل الأ�صغر على �صقل مهاراتهم االجتماعية وتنمية
�سلوكياتهم ،وم�ساعدة الأ�صغر للأكرب يف تعلم كيفية اال�ستفادة
من التكنولوجيا وتوظيفها يف رفع كفاءة وفاعلية العمل.

 8ا�سرتاتيجيات فعالة
وم��ن ه��ذا املنطلق ،اعتقد �أن��ه يجب �إدراك دور ق��ادة امل��وارد
الب�شرية على وجه اخل�صو�ص يف �إدارة تنوع الأجيال ،وحتويل
هذا التنوع �إىل �أداة تنظيمه ا�سرتاتيجية تناف�سية .ومن �أهم
اال�سرتاتيجيات الفعالة يف �إدارة التنوع الأجيال يف بيئة العمل،
هي:
� )1إع��ادة هيكلة بيئة العمل وثقافتها ،وتعزيز العمل امل��رن؛
من �أجل �ضمان عمل املوظفني من خمتلف الأجيال بالطريقة
املنا�سبة لهم.
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 )2حتديد تركيبة الأجيال يف املنظمة (الطفرة ،اك�س ،واي،
زد) ،وفهم احتياجات وخ�صائ�ص كل جيل يف بيئة العمل؛
لإيجاد و�سيلة توا�صل منا�سبة من �أجل تفادي ال�صراع والت�صادم
بينهم ،وجتنب �سوء الفهم الذي ي��ؤدي �إىل التوتر ،وال��ذي قد
ي�ؤدي بدوره �إىل ترك العمل.
� )3إج��راء مقارنات معيارية دقيقة يف ال�سوق ب�ش�أن املكاف�آت
وامل��زاي��ا ،ومن ال�ضروري معرفة ما ال��ذي يحفز العاملني من
خمتلف الأج��ي��ال م��ن �أج��ل البقاء يف املنظمة ،وتقييم مدى
التناف�س يف مكاف�آتهم ومزاياهم.
� )4إدارة التوقعات ح��ول التقدم الوظيفي وتقدمي م�سارات
وا�ضحة للرتقيات؛ لتعزيز معدالت اال�ستبقاء ،خا�صة مع جيلي:
الألفية ،والرقمي (.)Z
 )5ت�أهيل وتطوير املدراء بالكفاءات القيادية املنا�سبة للتعامل
مع الأجيال بن�سيج تكاملي؛ لأن القائد الناجح هو قدوة يف توجيه
كل الأجيال.
� )6إن�شاء برامج وم��ب��ادرات تعزز التدريب والتطوير املهني
ملوظفيها؛ ل�ضمان االحتفاظ باملوظفني املوهوبني يف املنظمة من
خمتلف الأجيال ،ومواكبة �أي تطور للو�صول �إىل م�ستوى م�سا ٍو
تقري ًبا يف املهارة واملعرفة بينهم.
 )7ت�شكيل فريق عمل متنوع الأجيال من �أجل املزج بني خرباتهم
ومهاراتهم ،واح�ترام وتقدير الكفاءات واخل�برات واملبادرات
املقدمة من كل الأجيال؛ من �أجل التغلب على التحيز الالواعي،
وهو التمييز على �أ�سا�س العمر.
� )8إن�شاء وتفعيل �إدارة التنوع مع تنظيم برامج التوجيه والإر�شاد
حول ق�ضايا تخ�ص ثقافة الأجيال.
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حيــاتنا العملــية

يسبب الضغط العصبي ويعكر المزاج
ويضعف اإلنتاجية

استطالع:

االزدحــــــــــام الـمـــــــــــروري

%30

من الموظفين
يؤخر دوام
ويهدر الوقت والجهد

،،

حجم استهالك البنزين
والديزل في مناطق المملكة يصل
إلى  800ألف برميل يومي ًا

،،

في زحمة الطرقات مما يحبط
الموظفين ويسبب انعكاسات
نفسية

وفق ا�ستطالع �أجراه معهد الإدارة العامة يف ح�سابه على "تويرت"،

التي حتت التنفيذ مثل م�شروع املرتو يف الريا�ض ،وتطوير بع�ض

ب��رر نحو  %30م��ن املوظفني (م��ن امل�شاركني يف اال�ستطالع)

الطرق الرئي�سة يف املدن الكربى.

ت�أخرهم عن ال��دوام بـ"االزدحام املروري" ال��ذي يهدر الوقت
واجلهد .ومن جانبها ح��ذرت درا�سة �صادرة عن جامعة امللك

ا�ستهالك البنزين والديزل
ووفق �إح�صائية للهيئة العامة للإح�صاء؛ ف�إن حجم ا�ستهالك

�سعود من الآث��ار ال�سلبية لالزدحام امل��روري يف املدن الرئي�سية

قطاع النقل من البنزين والديزل يف خمتلف مناطق اململكة،
ي�صل يوم ًيا �إىل �أعلى من � 800ألف برميل يومي ًا ،وي�شكل قرابة

ال�شعور بال�ضغط النف�سي والع�صبي ،وعلى مزاج الإن�سان و�صحته

 %23من �إجمايل ا�ستهالك النفط يوم ًيا.

يف اململكة على املوظفني من الناحية النف�سية وال�صحية ،ال�سيما

اللهاث والتفكري ال�سلبي

العامة ،خا�صة �أن��ه يحدث ب�شكل يومي متكرر .كذلك بينت
الدرا�سة �أنه �إىل جانب ت�سبب االزدحام املروري يف �إهدار الوقت،
ف�إن له مردو ًدا �سلب ًيا على �إنتاجية املوظف؛ نظر ًا لل�ضغوط التي
يواجها �أثناء قدومه لعمله ،و�أكدت �أن �سائقي ال�سيارات يهدرون
�أكرث من � 42ساعة �سنويا يف االزدحام املروري.

30

و�أو��ض�ح��ت تقارير طبية �أن اللهاث ال�ي��وم��ي ،واحل��ر���ص على
احل�ضور للعمل يف الوقت املحدد ،وعرقلة االزدح��ام امل��روري؛
يجعل الإن�سان يعي�ش حال ًة من التوتر والقلق املتكرر يومي ًا .كذلك
ف�إن �إهدار �ساعتني يف اليوم يف الطرقات �أمر يدعو للإحباط،

االنهاك النف�سي

و�أكدت �أن االنفعاالت النف�سية والتوتر ت�ؤثر على ال�صحة العامة

من �آث��ار االزدح ��ام امل ��روري على �أ�صحاب الأم��را���ض املزمنة،

للإن�سان ،و�إن بع�ض املوظفني ي�سيطر عليهم التفكري ال�سلبي يف

كال�سكر و�أمرا�ض القلب ،وال�ضغط ،والبقاء ل�ساعات يف طريق

زحمة العودة للبيت من العمل؛ مما يجعل بع�ضهم ين�صرف قبل

الذهاب �إىل مقر العمل �أو العودة منه ،االنهاك النف�سي ،وال�ضغط

وقت انتهاء الدوام ب�سبب الوقت الطويل الذي �سيهدره يف طريق

والتوتر الذي ينعك�س على ال�صحة العامة.

عودته.

�أ�سباب عديدة
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تضيع ساعتين يومي ًا

التلوث
ويت�سبب االزدحام املروري يف زيادة ن�سبة التلوث البيئي لزيادة

وتعزى حالة االزدحام املروري الكبرية يف املدن ال�سعودية والتي
تزداد �سنوي ًا؛ لأ�سباب عديدة منها النمو االقت�صادي القوي الذي

امل��واد امللوثة من ع��وادم ال�سيارات يف اجل��و ،والتي حتتوي على

انطلق م�ؤخر ًا ،وزيادة عدد ال�سكان ،والهجرة الداخلية ،وقدوم

مركبات كيميائية ت�ضر بال�صحة العامة وت�ضر البيئة املحيطة

عدد كبري من الوافدين للعمل يف �إجناز امل�شروعات التنموية التي
مت طرحها م�ؤخر ًا ،وكذلك تنفيذ امل�شروعات احليوية ال�ضخمة

بها .كذلك تهدر من ميزانية الدولة املاليني نتيجة �صرفها على
قطاع ال�صحة ملعاجلة املت�ضررين من تلوث البيئة.
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المــــرأة

مشاركتها مهمة وضرورية لنجاحه

استثمار مهارات المرأة

«المحــــــاربة»
في إدارة التغيير
وقيادته
إعداد /د.أحمد زكريا أحمد

يف �ضوء املتغريات والتحديات الراهنة وامل�ستقبلية التي
جتتاح العامل املعا�صر ،وال �سيما �إدارة املنظمات وال�شركات
املختلفة؛ ف�إن اخلرباء واملتخ�ص�صني يتفقون على �أن �إدارة
التغيري هي املالذ الآمن ملواجهة هذه التحديات .ويبدو
�أن هذا التغيري لن ي�صبح جمدي ًا بدون م�شاركة املر�أة التي
تتمتع بالعديد من ال�سمات؛ فهي "املحاربة" ،ومتثل "الكتلة
احلرجة" يف جمال�س الإدارة ،وغريها مما ي�ؤكد متيزها يف
�إدارة التغيري وقيادته على نحو �أف�ضل و�آمن .وهو االجتاه
املعا�صر الذي ت�سعى اململكة العربية ال�سعودية� ،إ�ضافة �إىل
�شقيقاتها من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �إىل
مواكبته؛ تر�سيخ ًا ملرتكزات التنمية الإدارية ،وم�سرياتها
التنموية ال�شاملة.
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المــــرأة

التغيري واللم�سة الأنثوية

دعونا يف م�ستهل هذا التقرير نتفق على �أن التغيري الإيجابي الذي طر�أ
على منظمات عاملنا املعا�صر؛ كان �أحد �أبرز �أ�سبابه العالقة الوثيقة بني
هذا التغيري وبني متكني امل��ر�أة .فت�شري "فارتيكا كا�شياب" عرب موقع
تنوعا بني
"� "ProofHubإىل �أن��ه بالرغم من �أن العامل ي�شهد ً
اجلن�سني يف مكان العمل ،ف�إن الإح�صائيات تربز كيف ت�ؤدي الن�ساء
دو ًرا حا�س ًما يف �أماكن العمل احلديثة .كذلك ت�ضفني مهارات و�أفكا ًرا
فريدة يف هذه الأماكن .كما ميكن �أن تعمل اللم�سة الأنثوية للمر�أة
واملهارات الناعمة الرائعة ،والتعاطف ،والتفا�ؤل ،واحلد�س ل�صالح
املنظمات التي تعمل فيها.

ال�شركات الأ�سيوية

وتربز املدونة الإلكرتونية لبنك التنمية الأ�سيوي ""Blogs.adb
�أن ال�شركات الآ�سيوية تطبق �إدارة التغيري التي جتمع بني متكني املر�أة
وزيادة الأرباح؛ لأنها تعي جيد ًا خال�صة ما انتهت �إليه الأبحاث من نتائج
وتو�صيات مفادها :اال�ستثمار يف الن�ساء عمل جيد؛ لأن تعزيز امل�شاركة
االقت�صادية للمر�أة ي�ؤدي �إىل حتقيق عوائد �أعلى لالقت�صادات ،و�إىل
حت�سني حياة كل فرد يف املجتمع .كذلك ف�إن وجود املزيد من الن�ساء
يف منا�صب �صناعة واتخاذ القرار واالبتكار الرئي�سية ي�ؤدي �إىل حتول
وتغيري م�ؤ�س�سي وتنظيمي ثابت وق��وي .وق��د �أظهرت الدرا�سات �أن
م�سارات احلديث واجتاهاته تتغري ب�شكل كبري يف جمال�س الإدارة مع
وجود "كتلة حرجة" من الن�ساء داخلها؛ وبروز وجهات نظر جديدة
حول التعاون اال�ستباقي واحللول املبتكرة للم�شكالت.

ال�سعوديات و�إدارة التغيري

وقد واكبت اململكة العربية ال�سعودية هذا االجتاه احل�ضاري يف �إدارة
التغيري بالن�سبة لتمكني الن�ساء ال�سعوديات� ،سواء يف ن�سب امل�شاركة
�أو توليهن املنا�صب القيادية يف �إدارة خمتلف املن�ش�آت واملنظمات� .إذ
عززت امل��ر�أة ال�سعودية من وجودها يف �سوق العمل يف اململكة خالل
ال�سنوات املا�ضية-بح�سب �صحيفة "اجلزيرة"-بف�ضل اخلطوات
االقت�صادية والتنظيمية العديدة التي اتخذتها اجلهات الر�سمية،
و�شكلت حافزا ودافعا لها ّ
لتول زمام مقاليد العديد من امل�ؤ�س�سات
واملن�ش�آت داخل اململكة.
وت�ضاعفت م�شاركة املر�أة يف الأعمال التجارية يف ال�سعودية يف ال�سنوات
ال�ست الأخ�يرة ،لتحقق اململكة �أ�سرع ن�سبة منو يف م�شاركة امل��ر�أة يف
العامل ،فقد قفزت ن�سبة املن�ش�آت التي تقودها الن�ساء يف اململكة من
 %21,5يف 2016م لتبلغ  %45يف 2022م من �إجمايل ال�شركات النا�شئة،
وف ًقا لإح�صاءات ر�سمية.
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،،

،،

دور حاسم للنساء ويتمتعن
بمهارات ومواصفات مناسبة جد ًا
إلدارة التغيير بنجاح

وصول المرأة لقيادة التغيير
ينعكس إيجاب ًا على أداء الشركات
ويجعلها أكثر ابتكار ًا وتنافسية

� 7سمات مميزة

• التنوع يف مكان العمل :فوجود املر�أة يف مكان العمل ي�ضفي نوع ًا من
التنوع املطلوب.

وتلفت "كا�شياب"-عرب موقع �-ProofHubإىل ما خل�صت �إليه
نتائج درا�سة �أجرتها �شركة ""Mckinsey&Company
عام 2018م �أن الن�ساء يبقني يف الوظائف فرتة �أطول مقارنة بالرجال؛
وه��و ما ينعك�س �إيجاب ًا على تقدم الأع�م��ال التجارية والتكاف�ؤ بني
اجلن�سني .ويف هذا ال�صدد تتطرق "كا�شياب" �إىل � 7سمات مميزة
للن�ساء ت�سهم يف جمال التغيري يف بيئة العمل و�إدارت��ه وقيادته ب�شكل
متميز؛ باعتبارهن م��اه��رات ،وتتمتعن باللباقة ،والقوة يف �صناعة
عال وعزمية قوية .فدعونا نتعرف على هذه
القرار ،ولديهن ت�صميم ٍ
ال�سمات ،وذلك على النحو الآتي:
• التوا�صل الذكي :فاملر�أة ت�ستطيع ب�سهولة �إقناع الآخرين ،من خالل
عدد من مهارات التوا�صل لديها ،فهي م�ستمعة ممتازة ،وت�ستوعب
املعلومات بدرجة كبرية ،وتنتقي نربة التوا�صل املنا�سبة للتحدث �سواء
للأفراد �أو املجموعات.
• �إدارة املهام بكفاءة :فالن�ساء �أكرث تنظيم ًا من غريهن ،خ�صو�ص ًا يف
حالة العمل �ضمن فريق كبري .وهو ما يت�ضح يف حاالت ال�شركات التي
تعاين من نق�ص يف عدد املوظفني ،فتقوم ب�إ�سناد مهام متعددة للن�ساء
وتكليفهن بالقيام ب�أدوار خمتلفة ،ت�ؤديهن بكفاءة ويف املواعيد املحددة.
• ال�سيطرة الكبرية على امل�شاعر :فهن �أكرث �صرب ًا من الرجال �أثناء
التعامل مع املواقف الع�صيبة؛ ب�سبب زيادة هرمون الإ�سرتوجني لديهن،
وهو ما يجعلهن �أكرث اتزان ًا وهدو ًء عند التعامل مع العمالء الغا�ضبني.
• التعاطف :ت�سمح الطبيعة العاطفية للمر�أة بتفهم م�شاعر الآخرين
ب�شكل �أف�ضل� ،إ�ضافة �إىل جناحها يف تكوين عالقات جيدة مع زمالء
العمل؛ وك��ل ذل��ك ي�ساعدها يف الق�ضاء على �سوء الفهم واح�ت��واء
النزاعات يف مكان العمل.
• القيادة امللهمة :فالن�ساء جمتهدات ومتحم�سات وحمفزات للنجاح،
مم��ا يجعلهن ملهمات ل�ل�آخ��ري��ن ،ب��ل والعمل على متيزهم .كذلك
تتحملن امل�س�ؤولية الكاملة ع��ن ت�صرفاتهن ،وتقدمن ال �ق��دوة ،وال
تنحرفن بال�سلطات املمنوحة لهن عما هو حمدد لها.
• روح الفريق :الن�ساء تتميزن بالعمل مع ًا �ضمن فريق ب�شكل ودي
لتحقيق �أهداف جماعية ،وهو �أمر مفيد لل�شركات الهادفة �إىل وجود
فرق عمل متما�سكة ومتناغمة وت�ؤدي ب�شكل جيد.

الكتلة احلرجة

وي�ب��دو �أن ت��ويل امل ��ر�أة املنا�صب القيادية-بح�سب م��ا ي��ذك��ره املوقع
الإلكرتوين للأمم املتحدة-وال �سيما يف حاالت التغيري ،يحظى بعناية
خرباء العمل الأمميني الذين �أ�شاروا يف تقرير �أممي �شمل � 13ألف
حت�سن من �أدائها وحتقق
�شركة يف  70دولة �إىل �أنه ميكن لل�شركات �أن ِّ
زيادة يف الأرباح بن�سبة ت�صل �إىل � %20إذا �أقدمت على التغيري ووظفت
مزيد ًا من الن�ساء يف املنا�صب القيادية .و�أم��ا فيما يتعلق بالأرباح،
فقد �سجلت نحو ثالثة �أرب��اع ال�شركات التي حتافظ على التنوع يف
املنا�صب الإدارية بني الرجال والن�ساء زيادات ترتاوح بني  5و %20يف
�أرباحها .بينما �شهدت الغالبية من هذه ال�شركات منو ًا يرتاوح بني 10
و .%15ووفق ًا ملنظمة العمل الدولية ،فقد كانت ن�سبة م�شاركة الن�ساء
يف حوايل ثلث جمال�س ال�شركات على م�ستوى العامل ( ،)%30وهي ما
ت�سمى بـ"الكتلة احلرجة" التي ترتك �آثار ًا جانبية على النتائج النهائية
اللتحاق عدد �أكرب من الن�ساء بالإدارة العليا.

املر�أة وقيادة التغيري

ويف �ضوء ما �سبق ،يبدو �أن لقيادة التغيري ودور املر�أة يف هذا املجال
�أهمية كبرية ،وهو ما ت�سلط عليه الباحثة ب�سمة احل�سبان يف بحثها
املن�شور مبجلة "العلوم االقت�صادية والإداري ��ة والقانونية" ،بعنوان:
"دور امل ��ر�أة يف ق�ي��ادة التغيري" .فت�ستعر�ض اخل�صائ�ص القيادية
واملهارية الالزمة للمر�أة واختالفها يف الأ�سلوب القيادي ،ودورها يف
قيادة التغيري ،حيث تتمثل ق��درة امل��ر�أة على قيادة التغيري املرغوب
يف املنظمة التي تتوىل �إدارتها من خالل قدرتها على ممار�سة �أدوار
قيادية يف برامج التغيري املطروحة ،وقدرتها على خلق بيئة تنظيمية
فاعلة ،ومتتعها بقدرات ومهارات قيادية عالية .وجميعها ميكن �أن
تدعمها-بح�سب البحث-خ�صائ�ص القيادة الأنثوية ،والتي هي عبارة
عن جمموعة من اخل�صائ�ص التي تتمتع بها امل��ر�أة حتى تتمكن من
القيام بالدور القيادي املطلوب منها بكفاءة ،والتي تتمثل يف :متتع
املر�أة بالإقدام واملتابعة واحلزم لدعم تطور املنظمة ومنوها والعمل
على تطوير قدرات مر�ؤو�سيها ومهاراتهم.
وتو�صلت الباحثة �إىل العديد من النتائج التي كان من �أبرزها �أن املر�أة

تتمتع بخ�صائ�ص و�صفات كافية ت�ؤهلها للقيام بدور �أ�سا�سي يف قيادة
عملية التغيري ،ولها من القدرة على القيام مبجموعة من الن�شاطات
املختلفة التي تقود نحو التغيري� ،سواء كانت تلك الن�شاطات مرتبطة
بعملية املتابعة �أو التطوير وغريها من الأن�شطة التي تقود نحو التغيري
على م�ستوى املنظمات وغريها.
وتختتم احل�سبان ب�أهم ا�ستنتاجات البحث اخلا�صة باملهارات القيادية
للمر�أة يف جمال التغيري ،والتي من بينها �أن امل��ر�أة �أكرث ح��ذ ًرا ولكن
ج��ر�أة وكفاءة يف عملية اتخاذ القرار عن الرجل ،و�أك�ثر ق��درة على
تخطيط امل�ستقبل ،و�أنها تلعب دو ًرا قياد ًيا يف �أكرث من موقع وجمال؛
وعليه ميكن �أن تو�صف املر�أة باملحاربة فيما يخت�ص باملحاولة لتحقيق
التكامل يف جميع الأدوار التي تقوم بها وهذا ما يرثي جتربة املر�أة
القائد .كما �أن املر�أة �أكرث ً
جناحا
ميل �إىل خلق عالقات �إن�سانية �أكرث ً
من الرجل داخل التنظيم.

القيادات الن�سائية واالبتكار

وي�ضيف موقع "� "OSU.EDUأنه بعد تعيني الن�ساء يف منا�صب
الإدارة العليا؛ تتغري طريقة تفكري الفريق بطريقتني ،بحيث ي�صبح
كالهما� :أك�ثر توجها نحو التغيري ،و�أق��ل بح ًثا عن املخاطر .كذلك
حت��دث العديد من التغيريات يف التفكري تتعلق بتغري امل�سار الذي
تختاره ال�شركات الح ًقا لتجديد قدراتها االبتكارية اال�سرتاتيجية،
بعد �أن �أ�صبحت �أكرث توجه ًا نحو التغيري وجتنب املخاطر .فعقب تعيني
مديرات تنفيذيات جديدات ،ف�إن ال�شركات تهتم بقدراتها االبتكارية،
وحتاول تقلي�ص عمليات الدمج واال�ستحواذ القائمة على �أ�سا�س تقني،
وت�ستثمر ب�شكل �أف�ضل و�أكرب يف جمال البحث والتطوير اخلا�ص ب�أدائها
وتناف�سيتها.

رائدات الأعمال

ويف �ضوء احلديث عن امل��ر�أة وقيادة التغيري يف املنظمات واملن�ش�آت
املختلفة ،نختتم هذا التقرير مبا ت�شري �إليه بيانات حديثة للهيئة العامة
ال�سعودية للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �أن ن�سبة املن�ش�آت التي تقودها
الن�ساء يف اململكة تكاد تقرتب من ن�سبة املن�ش�آت التي يقودها الرجال،
وهو ما يعك�س ت�أثري اخلطوات االقت�صادية الهادفة لتمكني املر�أة.
وطب ًقا ملا �أوردته �صحيفة "الوطن"؛ ف�إن �أبرز العوامل التي �أ�سهمت يف
حتقيق هذا امل�سار الإيجابي لرائدات الأعمال �أن الإ�صالحات التنظيمية
ركزت على متكني امل��ر�أة يف مكان العمل ،وت�شجيع رائ��دات الأعمال،
وتوفري برامج ت�ساعد يف �إمكانية الو�صول �إىل الت�سهيالت االئتمانية
والتمويل� ،إ�ضافة لربنامج و�صول الذي يوفر �آليات دعم للمر�أة العاملة،
حيث ي�سهم يف تغطية  %80من تكاليف النقل بني العمل واملنزل ،ومتكني
رائدات الأعمال من الدخول يف قطاعات معينة وحتقيق منو فيها.
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إصـــدارات

أبرزها كتب مترجمة وبحوث ميدانية

التغيير التنظيمي وقيادة التغيير
ضمن إصدارات معهد اإلدارة العامة
ً
انطالقا من دوره كم�ؤ�س�سة رائدة يف دعم التنمية الإدارية ،ورفدها ب�أحدث التوجهات يف عامل الإدارة والأعمال ممثلة
يف الكتب امل�ؤلفة واملرتجمة والبحوث امليدانية والدرا�سات التطبيقية ال�صادرة عنه ،ويف �ضوء ن�شاطه البحثي والعلمي
�ضمن ن�شاطاته الرئي�سة وا�ستقطابه الأكادمييني واخلرباء واملتخ�ص�صني؛ يحر�ص معهد الإدارة العامة باململكة العربية
ال�سعودية على �إ�صدار ما يواكب هذه التوجهات ،والتي من �أبرزها "�إدارة التغيري" التي برزت بقوة مع بدايات ال�سنوات
الأوىل من القرن احلايل ،كاجتاه حديث ومتطور يلبي احتياجات م�سارات التنمية الإدارية ،يف املجتمع ال�سعودي
وجمتمعات دول اخلليج العربية ال�شقيقة التي ت�شهد طفرات تنموية؛ نتيجة للمتغريات والتحوالت والتحديات على
املديني احلايل وامل�ستقبلي .لذلك نر�صد معكم يف ال�سطور القادمة �أبرز هذه الإ�صدارات ،و�إليكم التفا�صيل.

،،

تعظيم االستفادة من قدرات
القيادات النسائية في قيادة
مشروعات ومبادرات التغيير

و�أهدافه ،وحمدداته ،وامل�صطلحات الواردة فيه .وير�صد ف�صله
الثاين �أدبيات الدرا�سة ،والذي يت�ضمن :الإطار النظري للبحث
ً
متمثل يف تعريف القيادة الإداري ��ة والفرق بينها وبني الإدارة
و�أن��واع�ه��ا والتطور التاريخي لدرا�ستها� ،إ�ضافة �إىل التغيري
التنظيمي مبفهومه و�أنواعه ومناذجه ،وت�سليط ال�ضوء على قيادة
التغيري وقدرات قادة التغيري ،ور�صد الدرا�سات ال�سابقة� .إذ تقرر
الباحثتان �أن مفهوم قيادة التغيري ي�شري �إىل الدور اال�سرتاتيجي
م�ستندا على ما ميتلكه من
للقائد لإحداث نقلة نوعية يف منظمته،
ً
قدرات �إدراكية وعاطفية و�أخالقية ت�شحذ همم الأتباع للو�صول
�إىل هذه النقلة.
ويف الف�صلني الثالث وال��راب��ع على ال �ت��وايل ت�ت�ن��اوالن :الإط��ار
املنهجي للدرا�سة ،وحتليل البيانات .ويركز الف�صل اخلام�س
على تلخي�ص نتائج الدرا�سة وتو�صياتها .فقد خل�صت الباحثتان
�إىل �أن القدرات ال�سلوكية لقيادة التغيري لدى القادة الإداري�ين
يف الأجهزة احلكومية تتوفر بدرجة قليلة ،و�أنهم بالدرجة ذاتها
يطبقون اخلطوات املنهجية العلمية لإدارة التغيري ،و�أنه ال توجد
اختالفات بني ه ��ؤالء القادة فيما يتعلق بهذه ال�ق��درات ب�سبب
كونهم ذكو ًرا �أو �إنا ًثا .وفيما يتعلق بالتو�صيات ،فقد متثلت �أبرزها
يف �أهمية تدريب القادة الإداري�ين على مهارات قيادة التغيري،
واال�ستفادة من قدرات القيادات الن�سائية يف قيادة م�شروعات
ومبادرات التغيري على امل�ستوى الكلي ،واهتمام مراكز البحوث
وجهاتها �أكرث مبو�ضوع �إدارة التغيري وقيادته؛ لأنها مازالت قليلة.

امل�ؤلف الف�صول من اخلام�س وحتى ال�سابع للحديث عن تطبيقات
التغيري والقيادة الرقمية يف جمال التعليم و�إدارة املدار�س� ،سواء
من حيث حت�سني م�شاركة الطالب والتعلم والنتائج� ،أو حتول
ف�ضاءات التعلم وبيئاته� ،أو التطور املهني والتعلم.
وابتدا ًء من الف�صل الثامن ،يتجه الكتاب �إىل الإدارة والت�سويق.
جدا ملدار�س الأم�س ولكنها �ضرورية ملدار�س
وهي موا�ضيع غريبة ً
اليوم؛ حيث حتتاج املدار�س �إىل التوا�صل مع املتعلمني ،واملعلمني،
و�أولياء الأمور ،واحلكومات ،واجلمهور ب�شكل عام .وهو حتدٍ جديد
يف جمال القيادة الرقمية .فالقادة لديهم الو�سائل للتوا�صل ب�شكل
ريا حتتاج املدار�س وقادتها �إىل
فوري مع جميع �أرجاء العامل .و�أخ ً
مواكبة التطورات يف عامل �سريع التغري؛ وذلك لتجنب التهديدات
اجلديدة التي تواجه التعلم.

التغيري والقيادة الرقمية

قيادة التغيري

متثل القيادات الإدارية مرتكزً ا مه ًما �ضمن �أولويات معهد الإدارة
العامة؛ نظ ًرا لأهمية مكانتها و�أدواره� ��ا يف تطوير املنظمات
وال�شركات املختلفة ،وقيادة عمليات التغيري فيها ،وهو ما كان
له انعكا�ساته بني �إ��ص��دارات معهد الإدارة العامة ،والتي يربز
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منها يف هذا املجال البحث امليداين الذي �أعدته كل من� :أ.هدى
احلديثي ،و�أ.هيفاء املطريي بعنوان" :قيادة التغيري :مدى توافر
ق ��درات ق�ي��ادة التغيري ل��دى امل��دي��ري��ن يف املنظمات احلكومية
ال�سعودية" ،ويتكون من  5ف�صول متنوعة .ميثل �أولها الإط��ار
العام للبحث مبا ي�شمله من حتديد م�شكلته ،و�أ�سئلته ،و�أهميته،

،،

القيادة الرقمية استجابة
عصرية ملحة لسرعة التغيير
وتجنب التهديدات الجديدة
للتعلم

و�ضمن اه�ت�م��ام �إ���ص ��دارات املعهد اخل��ا��ص��ة ب�ق�ي��ادة التغيري؛
ن�ستعر�ض معكم كتا ًبا �آخر ميثل �أح��دث هذه الإ��ص��دارات للعام
احلايل (2022م) يف هذا ال�ش�أن ،وهو كتاب "القيادة الرقمية:
تغيري النماذج تب ًعا لتغري الأزم �ن��ة" ،وه��و كتاب مرتجم مل�ؤلفه
�إريك �سي �شينينجر ،وترجمه للعربية د.عجالن ال�شهري .ي�سلط
�شينينجر خالل الف�صول الثالثة الأوىل من الكتاب على التغيري،
وال�ضرورة امللحة له ،وقيادة التغيري امل�ستدام ،ثم ينتقل يف ف�صله
الرابع �إىل تناول القيادة من خالل املنظور الرقمي .ويخ�ص�ص

تطوير املنظمات والتغيري

وب�صفة ع��ام��ة ،فقد ج��اء �إ� �ص��دار معهد الإدارة العامة كتا ًبا
مرتج ًما �آخ��ر بعنوان" :تطوير املنظمات :عملية �إدارة التغيري
التنظيمي"؛ كتج�سيد لالهتمام مبجال �إدارة التغيري ،كاجتاه
معا�صر وم�ستقبلي ملواكبة التطورات التنموية ال�شاملة املحيطة
بهذه املنظمات ،وال �سيما يف املجتمع ال�سعودي الذي بات ينظر
لهذه املنظمات كفر�س الرهان للم�ساهمة يف حتقيق م�ستهدفات
ر�ؤي��ة اململكة  .2030وهذا الكتاب من ت�أليف دونالد �أندر�سون،
وقام برتجمته للعربية د.من�صور املع�شوق ،ويتكون من ً 15
ف�صل
متنوعا تتناول مناذج جديدة لتطوير املنظمات ،كمجال موعود،
ً
تدفعه �إمكانات امل�ستقبل الإيجابي املتفائل و�إمكانات حتقيق
التغيري بفاعلية عن طريق التطبيق املنا�سب واال�ستفادة من نظرية
علم االجتماع للممار�سة التنظيمية.
فيتطرق الكتاب يف ف�صوله الثالثة الأوىل �إىل تطوير املنظمات،
وتاريخ بداياته ،وقيمه و�أخالقياته .ويف ف�صول �أخ��رى يتحدث
عن �أخ�صائي تطوير املنظمات ،والق�ضايا العاملية املتعلقة بذلك،
وم�ستقبل ه��ذا التطوير .كذلك يخ�ص�ص �أندر�سون ع��دد من
الف�صول بالكتاب ملناق�شة �أ�س�س التغيري التنظيمي ،وا�ستمرارية
وثبات التغيري.
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هـــاشـــتاق

المتمكنون يتنافسون إيجابي ًا أما الباحثون عن
الترقيات والمناصب فيدمرون بعضهم

فن التنافس بين زمالء العمل..
حافز للتطوير يحوله البعض إللغاء
اآلخر
تعد املناف�سة ب�ين ال��زم�لاء وال��زم��ي�لات يف العمل ،واللجان،
والفرق ،والقطاعات� ،سواء ر�ؤ�ساء �أو نواب �أو مدراء �أو م�شرفون
�أو موظفون من �أهم و�أقوى الدوافع للعمل والإجناز ب�شكل عام؛
حيث �إنَّها تتحكم ب�سلوكيات الفرد ،وي��رى علما ُء النف�س �أن
املُناف�س َة �شيء فطري منذ مرحلة الطفولة .لذلك يبد�أ املربون
تنظيم املناف�سة يف نفو�س الأط��ف��ال وتقوميها منذ ال�صغر،
ولهذا تع ُّد املناف�سة لدى الكِ بار منظمة �أكرث من خالل تقوميها
وتنظيمها بطريقة حتقق الذات واملكا�سب املادية واملعنوية.

خُ طط �إدارية

ولذا جند الإدارات الناجحة حتاول جاهدة و�ضع
خُ طط �إداري��ة وا�ضحة ،تعمل على تنظيم
املُ��ن��اف�����س��ة ب�ين امل� ��دراء وامل��وظ��ف�ين

والعاملني يف املنظمة الواحدة ،والإدارة الواعية ت�سعى �إىل هذا
الأم��ر؛ ملا فيه فائدة كبرية يف حت�سني الإنتاجية يف املنظمة،
وكذلك جتعلهم يف ر�ضى دائم حول ما يقدمون.

الإ�شكالية

والتناف�س بني الزمالء على تقدمي الأف�ضل ي�شكل حافز ًا �أ�سا�سي ًا
للتطوير ،ولكن يجب �أن تكون يف م�سارات املناف�سة �أخالقيات
جتعل منها عام ً
ال �إيجابي ًا؛ لتح�سني العمل من خالل وجود
ق��دوة �أو رمز يتفق عليه اجلميع� ،إال �أن الإ�شكالية لدى
بع�ض زمالء العمل �أنهم يفهمون املناف�سة على �أنها تدمري
املنظمة يف متاهة.
و�إلغاء للآخر ،وهو ما يدخل
تنوع وحتايل وغ�ش
وعلى الرغم من �أن تنوع

،،

،،

مجموعة العمل ذات الفكر
والشخصية المتشابهة ال يمكنها
الخروج برأي ُمبدع خارج الصندوق

اإلدارات الناجحة تضع ُخ ً
ططا
واضحة لتنظيم المنافسة بين
المدراء والموظفين في المنظمة

التخ�ص�صات العلمية واملعرفية ال يعني تنوع الفكر ،بل هو جمرد
تنوع للعلوم فقط ،ف�إن اختالف ال�شخ�صيات له �أثر مهم يف تعزيز
املناف�سة ،وع��دم الت�سليم لفكر �صاحب ال�شخ�صية املهيمنة؛
فزمالء العمل ذوي الفكر الواحد ،وال�شخ�صية املت�شابهة ال
ميكنهم التناف�س واخل��روج ب��ر�أي ُمبدع خارج عن ال�صندوق.
بل قد ي�ؤدي ذلك �إىل وجود التحايل والغ�ش واملمار�سات امللتوية
لك�سب ود ال�شخ�صية املهيمنة؛ مما يثري البغ�ضاء ،وامل�شكالت
بني الزمالء وت�صبح بيئة العمل م�شحونة بال�سلبيات.

ذوو ثقافة مهنية عالية؛ ف�سيكون التناف�س عامل جمع �إيجابي
بينهم� .أما �إن كانوا ممن يبحثون عن م�صاحلهم ال�شخ�صية،
واحلوافز واملكاف�آت املالية ،والرتقيات ،واملنا�صب قبل الإنتاجية؛
فبالت�أكيد التناف�س هنا �سيكون عامل ت�شتيت ،و�سي�ضر مب�صلحة
العمل .وفن �إدارة التناف�س واالختالف بني الزمالء ال بد �أن
ي�ستوعب �أهمية عدم اجلمع بني جمموعة عمل خمتلفة يف فكرها
و�شخ�صياتها اختالف ًا عظيم ًا ،ولكنه يعمل على اال�ستفادة من
هذا التنوع ويجعله تناف�س ًا لإخراج �أف�ضل الأف�ضل.

�إدارة التناف�س

التناغم

وال�سيا�سة الإدارية الناجحة هي التي متلك فن �إدارة التناف�س
كمحرك للتطوير بني �أفراد فرق العمل (هذا على افرتا�ض كفاءة
�أفراد جمموعة العمل)؛ فالتناف�س ال�شريف يف ظل روح الت�سامح
رقيها ،خا�صة �إذا
بني الزمالء يف املنظمة ي�ؤدي �إىل
زم�لاء
ك � ��ان ه��ن��اك
ط ��م ��وح ��ون
م��ت��م��ك��ن��ون

فالتناغم مهم يف الإدارات ،والأق�سام وفرق العمل� ،إال �أنه ُي�ؤدي
يف النهاية �إىل توحد الفكر واالتكالية� ،أما مع وجود التناف�س مع
اختالف ال�شخ�صيات؛ ف�إنه يخرج �أف�ضل ما عند زمالء العمل،
ومينع حدوث اخلط�أ والف�ساد وتبادل امل�صالح ،كما يخلق ثقافة
تناف�سية مهمة ،ك�شرط لتحقيق الأم��ث��ل والأف�ضل
للم�صلحة العامة.

األخيرة

ما اإلدارة المفقودة في منظمتك؟

أ.يوسف القبالن
كاتب متخصص في الشأن االداري
كاتب في صحيفة الرياض
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طرح الدكتور حممد الوليدي تغريدة حتت عنوان (�س�ؤال مهم للنقا�ش) .ال�س�ؤال يقول:
لو ُعر�ض عليك ا�ستحداث م�سمى وظيفي جديد يكون �إجبار ًيا يف جمع القطاعات�" ،إي�ش"
تقرتح يكون؟ وملاذا؟
جذبني هذا ال�س�ؤال ،كما جذبني التفاعل والإجابات املقرتحة وخا�صة التي ركزت على
اجلوانب املتعلقة بال�سلوك الإن�ساين ،يف الغالب تتوفر يف الأجهزة العامة واخلا�صة
هياكل تنظيمية تغطي الأن�شطة الرئي�سة �أو الأ�سا�سية ،من خالل الإدارات والأق�سام
ت�شمل التخطيط ،واملوارد الب�شرية ،واملالية ،والإدارة القانونية ،والعالقات والإعالم،
والت�سويق ،واملراجعة الداخلية ،واخلدمات اللوج�ستية ،والدرا�سات والأبحاث ،والتقنية،
وخدمة العمالء وغريها ،من الإدارات ح�سب طبيعة عمل كل جهاز.
كذلك ما الن�شاط املفقود الذي ال يتوفر �إال يف عدد حمدود من الأجهزة ورمبا ينظر �إليه
كن�شاط غري �أ�سا�سي ،وبالتايل ال يو�ضع �ضمن الهيكل التنظيمي؟
الإجابة عن هذا ال�س�ؤال وردت يف التفاعل مع تلك التغريدة ،وهو ما ن�ؤكده يف هذا املقال،
هذا الن�شاط هو ما يتعلق بالإن�سان من حيث� :شخ�صيته ،واحتياجاته املهنية والإن�سانية،
وطموحه ،وعالقاته بزمالئه ور�ؤ�سائه ،وم�شكالته اخلا�صة ،وهمومه املهنية ،ور�ضاه
الوظيفي �أو �سعادته املهنية.
دعونا ن�س�أل عن العاملني يف جمال ال�صيانة والأمن والنظافة ،من الذي يهتم ب�ش�ؤونهم
(الإن�سانية)؟ باملخت�صر نتحدث هنا عن �شيء مفقود وهو يف احلقيقة يعترب العن�صر
الأ�سا�سي قبل كل تلك العنا�صر التي �أ�شرنا �إليها� .إنه الإن�سان؛ فالأداء والإنتاجية ور�ضا
العمالء لن تتحقق جميعها �إال بوجود موظفني لديهم انتماء ووالء للمنظمة التي يعملون
فيها وي�شعرون بالر�ضا الوظيفي.
�إذن ،كيف �ستحقق ذلك؟ هل توجد �إدارة يف التنظيم تتوىل م�س�ؤولية ال�ش�ؤون الإن�سانية؟
وهل يتم االجتماع مع املوظف يف حالة مروره بظروف �إن�سانية لتفهم ظروفه ودعمه كي
يتجاوزها؟ وهل يوجد اجتماع للدعم مثلما يوجد اجتماع للتقييم واملتابعة واملحا�سبة؟
وهل نقفز ملحا�سبة املوظف على الت�أخري �أو الغياب �أم جنتمع معه لتفهم �أ�سباب ذلك
وامل�شاركة يف حلها؟ وهل توجد ا�ست�شارات �إن�سانية �أو �سلوكية يف املنظمة؟
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