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Dr. Abdul Rahman Al Awar

Director General of the Federal Authority
for Government Human Resources

"HR ECHO " ... reflects
reality and shapes the
future
When a publication, whether a book or a magazine, turns into a reference
for the interested and specialized persons in its field, you should know it has
a real value, a qualitative addition to the library and a source of pride that
encourages reading and develops a culture of awareness and knowledge.
This is actually what happened to “HR Echo” magazine which has become
a reference and a reliable source for us in the Federal Authority for
Government Human Resources (FAHR) and for the hundreds of researchers
and specialists who send us letters of thanks and praise for the advanced
level of the magazine, which keeps pace with the ever-changing and
constantly changing world of human resources.
In this regard, it is imperative for us in FAHR, from the ethical and
professional responsibility, to maintain this high-level approach, and to
promote and strengthen it with new international partners, which we are
proud to cooperate with them, to provide the magazine with a summary
of the experiences of some international institutions in the fields of human
capital management and development, and provide such experiences
and case studies to the concerned persons and specialists in United Arab
Emirates and region.
In every edition of the “HR Echo”, we address a range of important human
resources issues and topics, including practical and future-shaping
experiences, which innovate practical solutions to future expectations and
challenges, in line with the UAE's orientations and meet the aspirations of
our leadership, especially in the worlds of human capital development,
preparation, attraction and retention of efficient and talent persons.
Dear Readers, it worth mentioning that we, in FAHR, have had the honor
to participate in the annual meetings of the Government of UAE, in its
first cycle, and to manage the Government's Human Resources pillar, the
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matter which resulted in six initiatives to empower government human
resources aimed at harmonizing and integrating human resources policies
and systems, evaluating the level of maturity, studying the future skills for
jobs, as well as launching the advanced academic researches in the field of
human resources. thus “HR Echo” is considered a major supporter of the
efforts of FAHR in the implementation of such initiatives.
In the seventh issue of "HR Echo" we address a number of important topics
and experiences, written by world-renowned institutions. These topics
include: (Future work skills, and advocacy to focus on social life skills that
are just as important as professional knowledge skills, as opinion polls show
that 77% of employers believe that the employee’s professionally success is
associated with the possession of both technical and life skills, as both are
necessary and required equally).
In this issue, the magazine addresses the issue of discovering and managing
talent in accordance with the best applicable international standards
and practices, the role of robots in evaluating candidates for jobs, the
techniques of dealing with candidates in a professional manner that leave
a positive impression on them and drives them to work in the institution
eagerly.
In the seventh issue, you will find a topic on the mechanisms of managing
team members, the ability of managers to balance work relationships and
interpersonal relationships with their employees, motivate them and raise
their performance and productivity levels, while focusing on the issue of
continuous learning and training as a proactive step to avoid any future
problems and knowing the staff personalities and evaluation points of their
strengths and weaknesses.
One of the issues presented is the actual role of human resources in light
of the rapid technological development, flexible management methods of
adaptability and the face of rapid and difficult change of expectations. The
last and most controversial issue in the seventh issue of the “HR Echo” is
the gap between the ambition between women and men and some of the
prevailing beliefs about it in terms of work and employment.
In conclusion, we wish you an enjoyable and informative reading. We thank
you for your interest in the “HR Echo”, and we thank, on your behalf, the
international organizations and institutions involved in the publication of
the magazine, hoping to provide us with your suggestions and developing
comments, so that we always be up to your expectations, and to meet your
ambitions and aspirations.
The Federal Authority for Government Human Resources
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Peter Shiras

Executive Vice President, International Youth
Foundation, USA

Foreword
There are 1.8 billion youth (ages 15 to 29) alive today—

youth from reaching their potential and realizing their

success in the workplace. In the workplace of today and

2017, the focus of which was “Millennials Shaping the

the largest cohort of young people in the history of

dreams. Furthermore, the skills gap makes it difficult for

tomorrow—which is faster-paced and more diverse than

Future of Work,” and in November my colleagues from

humanity—and they will play an integral role in shaping

employers to find and hire the high-caliber employees

ever before—the skills employers increasingly value and

International Youth Foundation will take part in the HR

they demand.

demand are life skills such as teamwork, critical thinking,

Summit and Expo in Dubai, joining other panelists from

and creative problem solving. Why? These skills are

Hilton, PepsiCo, and Etisalat to explore other issues

the future. In 2017, the International Youth Foundation
and Hilton released the Global Youth Wellbeing Index
which found that young people are remarkably optimistic

The articles in this issue of HR Echo Magazine are timely,

transferable and applicable to any job; they are timeless

related to the future of work, and the role life skills will

about their economic futures—in fact, 74 percent of all

and the theme—The Power of 21st Century Work

and never outmoded; and they facilitate a mindset of

play in work readiness development.

youth surveyed believe they will be able to secure and

Readiness Skills—suggests the central role life skills

curiosity and lifelong learning.

thrive in the kind of work they desire.

training will play in bridging the skills gap.

I hope you enjoy all the articles in Issue 7 of HR Echo
Finding a solution to the skills gap problem is urgent—

Magazine and find that the content enriches and informs

While this news is heartening, IYF’s Index also revealed

According to PwC’s 20th CEO Survey (2017), seventy-

from the perspective of both employers and prospective

your own understanding of this complicated and

that objective reality often does not match with youth

seven percent of employers report that what is

employees—and I commend the Federal Authority for

important issue.

optimism. For example, despite youth enthusiasm

missing from prospective employees is not education

Human Resources (FAHR) for elevating the issue and

about entering the workforce and participating in the

or technical training--indeed, technical, vocational,

providing engaging platforms for discussion. In April of

economy, a skills gap exists that prevents far too many

professional, and entrepreneurial skills alone do not spell

2017, I participated in The FAHR International Conference
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Context and Terms
For decades, training in life skills has taken a backseat to training in academic
and technical areas of knowledge and expertise. However, in recent years
a growing body of compelling success stories and data-driven research is
bringing the importance of life skills for success in employment, education,
and other areas of life into sharp relief.
If you are unfamiliar with the term “life skills,” it might be because the skills
encompassed by the term go by many different names — “social skills,” “soft
skills,” “noncognitive skills,” “21st-century skills,” “social-emotional learning,”
and a half dozen others. There is little consensus and much debate as to
which term, if any, is most accurate. Some say that “soft skills” is too vague,
while “noncognitive” is limiting because many of the core work readiness
skills require a combination of cognitive and noncognitive abilities. Which
term gets used depends, in large part, on the issues and outcomes of concern
for the user.
At the International Youth Foundation (IYF), our overarching mission is
to support youth to realize their full potential in all aspects of their lives,
and a central element of that mission involves helping them acquire the
skills and opportunities needed to find and keep meaningful employment.
Consequently, the term IYF uses for our overarching mission is “life skills.”
When referring to those life skills that are especially important for success
in the workplace, we use the term “work readiness skills.” Both terms refer
to elements traditionally thought of as cognitive — such as critical thinking,
creativity and innovation, and problem-solving skills — as well as elements
usually labeled “social” or “noncognitive” — such as time management,
stress management, teamwork, dependability, integrity, adaptability, and
conflict resolution.

The Importance of Life Skills in the
Workplace and Beyond
In the 21st century, employers expect more than just technical expertise from
the people they hire — literacy, numeracy, graphic and digital fluency, and
specialized training are all necessary qualities, but they are not sufficient. In
fact, employers are increasingly interested in hiring people who also possess
strong workplace-relevant life skills. This should not come as a surprise. The
pace of the working world is speeding up, not slowing down; the population
and workforce is becoming more diverse and multicultural, not less so;
technology is transforming the workplace; and, the jobs of tomorrow will
include fields that do not exist today. While we cannot predict exactly what
the job demands of the future will be, we know enough about the current
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In recent years a
growing body of
compelling success
stories and datadriven research
is bringing the
importance of life
skills for success in
employment

Work readiness skills.
cognitive and non
cognitive element

77% of employers
believe that for an
employee to thrive
professionally
neither skillset
alone is sufficient
for success;
rather, technical
and life skills are
complementary,
both equally
necessary and
desired.

labor force demands and trends to say with confidence that work readiness
skills will become more, not less, important in the future.
The World Economic Forum’s 2016 “The Future of Jobs” report supports
this, concluding that “Overall, social skills — such as persuasion, emotional
intelligence and teaching others — will be in higher demand across
industries than narrow technical skills.” Harvard Economist David Deming
points out in a recent study of trends that the professions demanding the
strongest combination of both math skills and social skills are also the
professions that demonstrate the highest levels of wage and employment
growth. Interestingly, professions with high social skills and low math
skills outperform professions with high math skills and low social skills.
Indeed, data from PwC’s 17th Annual Global CEO Survey confirms that77%
of employers believe that for an employee to thrive professionally neither
skillset alone is sufficient for success; rather, technical and life skills are
complementary, both equally necessary and desired.
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their kindergarten teachers, could accurately predict future outcomes in
not only employment and education, but also criminal justice and mental
health. The results indicate “statistically significant and unique associations
between teacher-assessed prosocial skills and outcomes in all domains
examined” (Jones, Greenberg, & Crowley, 2015).

The Emergence of Work Readiness Life
Skills Training
Passport to Success
program combines
insights from
employers and
industry experts with
a youth-centered
pedagogy that
optimizes learning for
young people

Research also shows that the development and strengthening of life skills has
a critical impact on a range of academic outcomes. An article in Stanford Social
Innovation Review notes that “[academic] success comes when cognitive
skills work in tandem with so-called soft skills like self-control, persistence,
social awareness, relationship development, and self-awareness” (Farnham,
Fernando, Perigo, Brosmon, & Tough, 2015). ). Children who receive life skills
training as part of their school curricula become better all-around learners,
exhibit fewer disruptive behaviors, and achieve better academic results.
Furthermore, the importance of life skills is evident beyond the classroom
or the office. Researchers from Penn State University and Duke University
published the results of a study initiated in 1991 that followed a cohort of
kindergartners through adolescence and in to early adulthood, examining
and measuring the degree to which social skill competence, as reported by
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life skills training as
part of their school
curricula become
better all-around
learners, exhibit fewer
disruptive behaviors,
and achieve better
academic results.

For many years, life skills were viewed as personality traits one was either
born with, or not. In fact, though, the notion that life skills are teachable and
learnable dates back to ancient Greece where Plato, in The Republic, advises
that a comprehensive, well-rounded education that produces “citizens of
good character” covers subjects like math and science, but also includes
training in personal character development and moral values. Today we
know that these skills can be taught and learned. In a study published in
Child Development, researchers found that “…SEL programs are successful
at all educational levels (elementary, middle and high school) and in urban,
suburban and rural schools…” (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor and
Schellinger, 2011).
These findings have led to the emergence of social-emotional learning (SEL)
research and advocacy, as well as the creation of programs and curricula to
teach life skills in academic institutions, social organizations, and private
corporations. The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning
(CASEL), for example, is a nonprofit that began 20 years ago in Chicago and
continues to promote SEL education for children from preschool through
high school age. The Susan Crown Exchange and the David P. Weikart Center
for Youth Program Quality have undertaken important work to assess the
quality of social-emotional learning for economically vulnerable youth in
out-of-school programs and to determine critical elements that produce
effective outcomes.
The International Youth Foundation, in partnership with the GE Foundation,
developed its flagship life and work readiness skills program — Passport to
Success® (PTS) — in 2004. Since then, more than 20 other partners have joined
to support the program, a list that includes Hilton, Caterpillar Foundation,
Microsoft, Walmart, Nokia, The World Bank, The MasterCard Foundation,
Chevron, Cummins, USAID, and many others. Both Cummins and Hilton are
using PTS to upskill their own staff. To date, IYF has translated PTS into 20
languages, implemented it in more than 50 countries, and delivered it to
more than 185,000 young people around the world.
IYF’s Passport to Success program combines insights from employers
and industry experts with a youth-centered pedagogy that optimizes
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learning for young people from different age groups (15 - 29) and diverse educational, socio-economical, and
cultural backgrounds. In addition, the PTS curriculum emphasizes both the cognitive and noncognitive aspects
of life skills. Significantly, Passport to Success is characterized by a highly adaptable, easily customizable modular
design consisting of 3 “tracks” — education, entrepreneurship, and employability — and 80 different lessons that
cover additional subjects such as job searching, financial literacy, healthy behaviors, and community service. That
means the program is equally well-suited for use in a wide range of contexts. It can be used to supplement and
complement existing academic curricula in secondary and postsecondary school settings from traditional high
school and university settings to more specific programs like STEM, technical, vocational, and IT secondary schools
and colleges. Beyond academia, PTS is adaptable for use by NGOs and other nonprofit organizations that provide
youth development and employability services, as well as by companies from a range of industry sectors for new
employee onboarding and in-service training to upskill current employees.
Passport to Success also stands out from other life skills programs in its pedagogical practices and methodologies.
When an organization or institution chooses PTS, they are taught how to deliver the material in the most effective

Passport to success
is adaptable for new
employee onboarding
and in-service training
to upskill current
employees.

way by IYF’s team of Master Trainers and Coaches, and they also have the
option to receive additional coaching support for PTS instructors, either inperson or virtually. Pedagogically, PTS is experiential and learner-centric,
meaning that all lessons, case studies, and exercises are designed to be
relevant for a youth audience, to connect to the lives of both young women
and young men in real and meaningful ways, and to be easily modified to
account for cultural and developmental differences. In addition, PTS lessons
recognize the different learning styles of young people as visual, auditory or
kinesthetic learners, account for gender differences in building life and work
readiness skills, and incorporate these learning styles into the pedagogy.
The PTS lessons move beyond the lecture model where students receive
information passively, to a highly interactive “learning laboratory” model
where students work in small groups, reflect upon what they have learned,
apply what they learn to real world situations, and become active agents in
the learning process. The result for youth is both the acquisition of tangible
life and work readiness skills that will benefit them in finding and succeeding
in school and the workplace, as well as building self-esteem and a mindset
that reimagines learning as an ongoing, lifelong process.

Success Stories from Around the Globe
Despite widespread interest in life skills training and a growing number of
programs like Passport to Success, the question remains: how effective is life
skills and work readiness training?
IYF’s own experience and a growing body of evidence indicates strongly that
life and work readiness training can be integrated into a variety of settings
– academic, non-formal education, as well as workplace – and dramatically
enhances participant performance and outcomes.
In 2015, students from 39 technical high schools in Mexico state and 3
high schools in Chihuahua state (a total of 16, 319 students) received
Passport to Success life skills lessons as part of their standard first semester
course curricula. IYF contracted with a third-party expert to conduct an
impact evaluation to assess the effect of PTS training in 2 areas: academic
performance amongst first-year students, and the impact on dropout rates
between first and second semesters. Using a statistical technique called
propensity score matching, a robust dataset, and carefully constructed
control groups, the evaluation concluded that participants with PTS training
had statistically higher rates of academic achievement and lower school
dropout rates compared to those in the control group who did not receive
PTS training.
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•

•

Chihuahua state: participation in Passport to Success is attributable to a
3.8% increase in grade point average for first-year students, and a 32%
reduction in the dropout rate between semesters.
Mexico state: participation in Passport to Success is attributable to a
2.2% increase in grade point average for first-year students, and a 14.7%
reduction in the dropout rate between semesters.

Another IYF study reveals similarly positive results in the corporate setting.
In 2016, IYF and Hilton measured the impact of PTS training on Hilton staff
(whom Hilton calls Team Members) across 13 countries. The results are
based on responses from 284 Hilton supervisors who assessed the outcome
of training on their supervisees who received PTS work readiness training
either in-person or online. The results were as follows:
•
•
•

Work readiness skills improved an average of 84% when training was
in-person, and 76% when online.
95.5% of team members were retained post PTS training (in-person and
online).
40% of team members were promoted post PTS training (in-person and
online).

Supervisors reported significant improvement in areas such as Team
Member motivation, communication, leadership, teamwork, receptivity to
suggestions, critical thinking, and other skills that “enhance their ability to
deliver exceptional guest experiences.” According to Hilton’s vice president,
Max Verstraete, “[We] see a real return on investment from life skills training
in terms of retention, performance and professional advancement.”
Many other academic institutions, organizations, and corporations around
the globe have adopted Passport to Success lessons, and the success stories
are numerous. In Kazakhstan, as part of IYF’s Zangar initiative supported
by Chevron, high school students in a STEM Capstone club received PTS
training to complement their technical training in areas such as physics and
mathematics. Students report that they were better equipped to manage
the failure and frustration encountered during the early stages of a complex
robotics project. In Jordan, students who pass through the country’s top
for-profit technical training college, Al Quds College, receive Passport to
Success life skills training alongside industry-demanded technical skills
training. In Kenya, with support from Barclays, Sport for Kenya Youth
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Employment (SKYE) couples PTS lessons with sport (specifically soccer) to
teach participants the work readiness life skills that employers seek. Many
young people who have completed the SKYE program have gone on to
secure jobs in Kenya’s construction sector and have been recognized with
promotions and advancement.
While success stories and studies based on participant self-reports and thirdparty testimonials are useful for judging the efficacy of life skills training,
both have inherent biases. Rigorous impact evaluations, while providing
insightful and valid data, can also be time-consuming and costly. The field
of life and work readiness skills training needs a systematic, reliable and
objective means for assessing these skills. Historically, such a consistent,
reliable assessment tool has been missing; however, that is now changing.

Filling the Need for Systematic Work
Readiness Assessment
As Angela Duckworth and David Yeager point out in “Measurement
Matters: Assessing Personal Qualities Other Than Cognitive Ability for
Educational Purposes” (2015), there are limitations that must be considered
when designing measurement and assessment tools. Self-reporting, while
an efficient way to collect data, is subject to several reliability-related
limitations. For example, when asked to respond to a questionnaire,
respondents sometimes give unreliable responses based on what they think
an appropriate response should be (as opposed to a genuine response.)
However, new research conducted by the Center for Innovative Assessments
demonstrates that forms of assessment using multiple methods can measure
life and work readiness skills reliably and consistently.
As a complement to its PTS curriculum, IYF is developing a new assessment
tool that will measure critical work readiness skills by using 3 different datagathering methodologies including traditional Likert scale inventories, as
well as “forced choice” and “situational judgement” items. Where traditional
Likert scale inventories rely on self-reported traits, values, and behaviors,
the goal of new “forced choice” and “situational judgement” methods is
the collection of less subjective data. Taken together, the use of multiple
methodologies yields more robust data, which research suggests provides a
more objective picture of an individual’s skills.
The intention is that the new assessment will function as a capstone for the
PTS program and as a stand-alone tool useable with any work readiness
training program to assess these core competencies. The assessment will
also include feedback reports that indicate strengths and weaknesses for
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Forms of assessment
using multiple
methods can
measure life and
work readiness
skills reliably and
consistently.

Using the assessment,
organizations can
save time and money
by pinpointing
additional training
needs to upskill
current employees,
and by ensuring that
existing training
programs are having
the desired outcomes

individuals and cohorts. In this sense, it will serve the purpose of a formative
assessment helping institutions to strengthen training and curricula and
individuals to identify strengths and weaknesses and improve their skills.
Using the assessment, organizations can save time and money by
pinpointing additional training needs to upskill current employees, and by
ensuring that existing training programs are having the desired outcomes in
terms of students and trainees acquiring the desired skills. The assessment
will also benefit students and employees because it provides them feedback
to facilitate professional development and growth, and builds confidence in
core competency areas.

Conclusion
In the 21st century landscape, educators, companies and current and
prospective employees must keep pace with the demands of their everevolving fields and industries, continually updating their training and skills
to remain relevant, productive members of their professions and to advance
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in their careers. To accomplish this,
employees of today and tomorrow
must reimagine what it means to
learn, and those who prepare young
people for the world of work must
reimagine what and how we teach.
In this regard, the experience IYF
has had in our programs around the
world demonstrates that there are
4 critical areas where young people
need strong preparation.
First, in the academic realm,
foundational literacy and numeracy
have always been, and remain,
essential skills – but, alone they are
not sufficient to ensure success. Too
often we see young people without
these foundational skills struggle to
obtain the technical skills they need.
Second, digital fluency — not just
digital literacy — is critical, and
instruction in science, technology,
engineering, and mathematics
(STEM)
should
be
standard
parts of the curriculum starting
at an early age and continuing
throughout schooling. In this
regard, it is particularly important
that teachers, administrators, and
parents encourage girls and young
women to study STEM subjects,
as there continues to be a wide
gender gap. As a corollary to STEM
training and digital fluency, we
should also emphasize the value
of learning a second language in
our increasingly multicultural and
globally interconnected world.
Third, as emphasized throughout
this paper, life and work readiness
skills are equally critical for the
jobs of today and tomorrow. As the
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nature of work changes, being able to thrive in multicultural teams, problem
solve, adapt to change, and build up reservoirs of resilience will become
more and more important.

Life and work
readiness skills are
equally critical for
the jobs of today and
tomorrow.

It is high time that
life skills training,
and a reliable
means to assess that
training, become
fully integrated into
educational curricula
and corporate
training operations.

All of us are required
to embrace learning
as a lifelong,
multifaceted
endeavor.

Finally, developing the growth mindset necessary to being lifelong learners
is imperative. The information we are learning now may be obsolete in 5 or
10 years, but our ability to think critically and creatively, to find information
and analyze it, and to have the capacity for continuous learning are attributes
that will only grow in importance over time.
Both the cognitive and noncognitive life and work readiness skills are
essential complements to the academic skills in literacy, numeracy, STEM,
and language. It is high time that life skills training, and a reliable means to
assess that training, become fully integrated into educational curricula and
corporate training operations. To become well-rounded, multi-dimensional
citizens of the 21st century will require that all of us — young and old —
embrace learning as a lifelong, multifaceted endeavor. Only then can we, as
a global society, move beyond the world of yesterday to prepare our youth
for today and for the future.
HR ECHO 21

TALENT
SPOTTING
How Today’s Major Employers
Are Addressing Their Key Talent
Management And Assessment
Challenges

By: Dr Achim Preuss

Co-Founder and Chief Technology Officer of
assessment specialist cut-e Group
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Employers have used psychometric assessments since the 1970s, to identify
the most suitable candidates in their applicant pool. Today’s assessments go
much further as they enable organisations to differentiate themselves, raise
their brand awareness and provide an immersive candidate experience.
At our recent global conference in Hamburg, Germany, 13 leading
organisations from the Middle East, Europe and America showcased the
new and innovative ways which they are using assessments to address key
recruitment and talent management challenges, including how to attract,
sift, assess, engage, interview, onboard, develop and retain their employees
in all roles and levels.
These major employers presented some fascinating case studies and best
practice approaches. Here are some of the insights and lessons that came
out of the event:

Are Robots The Answer in Recruitment?
The hotel management company Amaris Hospitality posed an intriguing
question: are ‘robots’ better than people at identifying candidates with the
right capabilities and values to deliver optimal business results?
By ‘robots’, they meant a fully-automated process to assess candidates.
Amaris Hospitality’s Jurys Inn hotel chain receives 40,000 job applications
each year. Manually reviewing these applications would have been extremely
laborious. However, by using behaviour and values assessments to recruit
right-fit candidates, the company saved a significant sum on its recruitment
and training costs - and improved its staff retention.
The possibilities of automated assessment don’t end there. Through
integration, you can connect different systems together - such as your
Applicant Tracking System, candidate management system and video
interviewing system - and allow candidate details to move seamlessly.
This can help you to collect, process and organise all your candidate data in
one place, including their qualifications, ability and personality assessment
results and their performance in video and face-to-face interviews.
Instead of asking candidates to log into different systems, to take a range
of assessments or a video interview, integration allows you to have a single
sign-in procedure. Behind the scenes, each candidate will be ‘moved’ across
different systems but they won’t be aware of this because, to them, the whole
process will appear completely seamless. Also, their details are stored, so if
they want to apply for another position, the system will not only retain their
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By using behaviour
and values
assessments to recruit
right-fit candidates,
the company saved
a significant sum on
its recruitment and
training costs

biographical details, it will keep their assessment results too. Confidentiality
is ensured because the identity of candidates remains anonymous. The data
that flows between systems has only a candidate ID number.
This helps to make your application process simple, smooth and
straightforward for candidates. But it also makes recruiters’ lives easier. By
combining the data from the different aspects of your application process,
into a candidate record, integration puts all the information needed to make
the right selection decision at your fingertips.
So, already, the early stages of the recruitment process no longer have a
human face. Indeed, candidates are unlikely to actually meet anyone from

HR ECHO 25

your organisation until they reach the interview stage. Currently, selection
decisions are made by a person (or a group of people). But in the not too
distant future, ‘robots’ could perform this task too. For example, voice
recognition systems can evaluate the footage from video interviews and
analyse a candidate’s vocabulary, tone and syntax to assess their personality,
motivation and cognitive capability. Facial recognition systems will also be
able to decode the facial expressions and emotions of candidates in video
interviews. Artificial intelligence could enable you to ‘teach’ your system to
automatically rate your applicants, interpret their assessment results and
offer jobs to successful candidates.
Incredibly, this could mean that the first time a candidate actually meets
anyone from your organisation will be when they walk through the door
on their first day on the job! You may not want to de-personalise your
recruitment process quite to this extent but technology will soon make this
a real possibility.

Put Your Candidates First
Parks and Resorts, a company which operates some of the biggest
entertainment and theme parks in Scandinavia, faces the unusual challenge
of having to recruit 2,200 seasonal workers each year, aged 1618-. To enable
the company to more efficiently recruit right-fit candidates, support its
employer brand and deliver a positive candidate experience, cut-e’s team
created a situational judgement questionnaire - using real-life scenarios of
working at Parks and Resorts - which appeals to candidates, assesses the
company’s core values and predicts future performance.
When someone applies for a job at your organisation, you judge their
suitability for the role through your selection process. Assessments can help
you to identify the best candidates in your applicant pool, in a valid, predictive
and consistent way. But, at the same time, those candidates are also making
their own judgement about you and your brand. That’s why it’s so important
to give all candidates a positive impression of your organisation.
This is particularly true when you’re dealing with a large volume of applicants.
Your candidates will form opinions about your organisation based on how
they feel about the selection experience and how you treat them. To impress
them - and reflect your brand effectively - the experience you provide must
be engaging.
If you’ve worked hard to attract the right candidates, the last thing you want to
do is put them off with a tedious selection process. The simple truth is that you
could lose talented candidates to your competitors if your assessment process
isn’t engaging. You want to retain the candidate’s enthusiasm and their desire
to work with you.
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It’s so important to
give all candidates a
positive impression of
your organisation.

You could lose
talented candidates
to your competitors
if your assessment
process isn’t
engaging.

In some sectors, such as retail, an organisation’s job candidates are likely to be its current or potential customers.
Even in business-to-business companies, you don’t want to put people off ever applying to your organisation again. A
candidate may be unsuccessful this time around but, later on in their career, you might welcome another application
from them, particularly if they’ve developed valuable skills or experience. Also, a candidate that you reject may
end up in a career position where they’re responsible for hiring your firm, so you don’t want to give anyone a bad
impression of your organisation. The best practice approach is to treat your candidates the same way that you’d treat
your customers. Otherwise, you could lose their future custom or, with social media, you run the risk of disgruntled
candidates damaging your brand by ‘bad-mouthing’ you to large numbers of people.
The issue of rejecting candidates is extremely important. With recruitment, it’s easy to become preoccupied with
processing applications, reviewing strengths, identifying the good from bad and scheduling and conducting interviews
and assessment centres. Naturally, your first priority is to create a good impression with those you’re likely to appoint.
But every organisation will reject many more candidates than it will recruit. How you handle those rejections matters.
It’s surprising how many organisations strive to become an employer of choice - by building a strong brand and
creating an engaging culture - only to jeopardise their reputation by rejecting job candidates so tactlessly. Candidates
will find rejection easier to take if they can see that they didn’t meet the criteria you were looking for.
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In their desire to create an enticing
careers site, some organisations
over-sell their jobs.

Best practice is to provide a positive candidate experience to every applicant,
regardless of whether or not you’ll offer them a job. Managing the candidate
experience at each stage of your selection process - and treating every
applicant professionally - should be a top priority.

Create the Right Expectations
With job candidates, it is important to set the right expectations at the outset
about what it will be like to work in your organisation. This involves being
frank about the realities of the role.
In their desire to create an enticing careers site, some organisations over-sell
their jobs. They include videos of happy and excited recruits extolling the
virtues of their workplace. But this can mean that candidates join with false
expectations. Some of them will then leave because the role wasn’t what
they thought it would be.
Also, if new recruits are not suited to the required tasks, your line managers
will soon want them to leave. Attrition is not only disruptive to the business,
it damages the morale of the remaining staff and, ultimately, it can negatively
impact on performance. Ideally, you should set the right expectations about
the job and your organisation by using a realistic job preview (RJP). This
allows candidates to essentially assess themselves, gain instant feedback and
determine whether or not they’re right for the role. If this stops unsuitable
people from applying, that actually helps them and you, as it increases the
number of right-fit candidates in your applicant pool - and it discourages
people from wasting their time applying for jobs that are not suitable for
them.
programme and explained the global, group-wide process it uses to fairly and objectively recruit 250 graduates
consistently across 20 countries. The company assesses 30,000 applicants per year, against a very specific
‘success profile’, using ability, personality and English language tests. Portuguese energy corporation Galp
Energia also highlighted that recruiting employees with the right values fit is particularly important in a volatile,
uncertain, complex and ambiguous (VUCA) world.

Lessons For Best Practice
13 key lessons for talent management and assessment came out of the
conference presentations:
1

Recruit fairly and objectively to a specific profile. A multinational
automotive corporation described its international graduate
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2

Distinguish between ‘big data’ and ‘smart data’. A candidate’s assessment results used to ‘sit in a drawer’
once he or she had been appointed. With integration, it’s now easy to mine, compare and use data in ways that
weren’t possible before and this opens the door to a wealth of new analytics. For example, you can compare
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candidate scores in your aptitude tests against their final interview
pass rates. You can share a candidate’s assessment results with your
L&D team, so they can create an individual learning plan for each new
recruit from day one, that takes account of their strengths and weakness
against the competences required in the role. You can combine pre-hire
and post-hire performance and development data to gain fresh insights
into your talent and a better understanding of what actually makes
people successful in your organisation. It also becomes easier to spot
and enhance potential, create talent pools and undertake succession
planning.
At cut-e, we have proactively undertaken 200 systems integration
projects for clients worldwide and been included in hundreds more
by our integration partners. For example, we helped a global financial
services company to combine the pre-hire assessment data of
successful candidates with their post-hire performance data in the role,
to create useful talent analytics. The results reveal the attributes and
characteristics that predict high performance and the company was
able to clearly demonstrate that cognitive ability and personality testing
improve the quality of the people it hires.
3

4

At Vodafone Spain, ‘digital ninjas’ provide reverse mentoring to improve the digital skills of senior managers

explained how it has enhanced its employer brand by incorporating a new game to attract young applicants and
engage the right talent - and how it uses a talent analytics dashboard to manage its talent pool.

Use your talent analytics to prove the value of your services.
Recruiters need to prove the value of the service they provide internally
or they risk facing cost cutting measures. The global financial services
company uses its talent analytics to provide ‘return on investment’ data
which helps to strengthen the position of recruiters within the business.
A leading airline, which receives 300,000 job applications each year,
uses assessments as its ‘secret weapon’ to understand the quality of
candidates ‘behind their mask’. These assessments provide recruiters
with hard data that they not only use to make smarter selection
decisions, they also utilise to prove the effectiveness of assessment to
the business.
Consider gamification. Games, game-based assessments and gamified
assessments can be used alongside traditional psychometric tests to
differentiate an organisation, engage and motivate applicants, raise
brand awareness and attract and recruit the best talent. Games are a
good option for attracting applicants or for creating a viral marketing
tool. You can assess candidates with a gamified assessment - a proven
psychometric test, such as a logical reasoning test, which has been
customised with game elements to make it more engaging - or you could
create or customise a specific game and assess how someone ‘plays’
it. However, it’s important to be rigorous and to scientifically-validate
your assessment. Generic games should be avoided, as they won’t
differentiate your organisation in any way. At our event, Vodafone Spain
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Game-based
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gamified assessments
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traditional psychometric
tests to differentiate an
organisation, engage
and motivate applicants,
raise brand awareness
and attract and recruit
the best talent.

5

Use ‘digital ninjas’ to enhance digital skills. Vodafone Spain also assesses the digital skills of its new recruits,
using a digital competency model developed by cut-e. An innovative ‘reverse mentoring’ scheme has been set
up in which the top performing digital recruits coach the company’s senior managers, to bring them up-tospeed on digital innovations. This not only helps to enhance the digital skills of the senior team, it motivates and
engages the new employees and raises their profile within the business.

6

Remember, context matters in assessment. Assessments should ideally be contextualised, because applicants
perform better in measures of ability that are contextually-relevant to the job for which they’re applying.
Home and business security provider Securitas Direct is one organisation that uses a customised situational
judgement questionnaire (SJQ) to identify the potential of sales role applicants - and it has proved the value
of this assessment with a validation study. SJQs are more immersive, realistic and engaging for candidates to
complete. cut-e has now launched a customisable, situational judgement, instant-messaging simulation in the
style of WhatsApp or Facebook Messenger. Called chatAssess, it is the world’s first psychometric communication
game and it can assess a candidate’s strengths, personality and cognitive abilities.

7

Identify your future stars. To meet its ambitious growth plans, Grupo Sacyr, the Spanish construction and
facilities management company which operates in 28 countries, realised it needed to increase the number of
managers in the business by 55%. It has created two fast-track programmes and cut-e designed assessment
centres that would identify and assess individuals from its worldwide offices who had the potential to become
future managers. The fast track programmes not only engage and retain Grupo Sacyr’s future stars but also
encourage these individuals to be more proactive in their own career development.

8

Be consistent when creating global processes for recruitment. A multinational network and
telecommunications services provider outlined the importance of global consistency when highlighting a new
process it has introduced to assess for leadership talent.
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9

Create ‘career navigators’ for your employees. Europe’s largest
railway operator Deutsche Bahn highlighted a self-guided career
navigator tool, built by cut-e, which analyses the preferences, attitudes
and interests of young employees and shows them potential career
path options within the company. The organisation has 300,000 staff
and eight business divisions. It has created the career navigator to help
retain its key talent and to motivate individuals to take responsibility for
their own development.

10 Create new partnership links to attract talent. The leading airline
highlighted that recruiters in some organisations have been forced to
introduce new strategies because they are unable to attract sufficient
numbers of niche applicants via their websites. The company refers to
this as having the ‘careers site blues’. The airline has responded to this
challenge by creating links with a business school to recruit talented
students; it is also undertaking its own in-house searches to build its
own talent database.
11 Assess your leadership team. Professor Henning Bang from the
University of Oslo outlined the results of his ongoing research study
into the characteristics of effective management teams, including
24 factors that he has uncovered which influence and predict high
performance. Using this research, cut-e has created a new diagnostic,
web-based questionnaire called effect which makes it quick and easy
for senior managers to self-assess how well their team works together
and gain added value for themselves and their organisation. The results
can be compared against international benchmarks and concrete
recommendations are provided for improvement.
12 Prevent cheating by knowing who is taking your tests. The way that
job applicants process information and respond in assessment tests is as
individual as the ridges on our fingertips. For example, the options they
choose, how often they correct themselves in the test and even whether
they fiddle with the mouse or move their tablet while they’re thinking.
Today’s assessments collect such a wealth of data that it is now possible
to create a ‘psychometric fingerprint’ of your candidates.
This is an exciting new development in psychometric testing. So as well
as finding out what score a candidate achieved in a test, you can now
detect ‘how’ they completed it. As a result, you can quickly tell if the
same individual completed your different tests - and whether or not an
individual has ‘trained’ himself or herself to perform well in a particular
assessment.
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a ‘psychometric
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13 Consider ‘disruptive’ strategies. US-based thought leader Madan Nagaldinne outlined a series of ‘disruptive
HR’ strategies, at our event, which are used by technology companies such as Amazon, Facebook and Netflix.
These companies aim to ‘raise the bar’ by always recruiting better talent but they recognise that ‘growth creates
chaos’. A clear lesson they have learned is that introducing too many internal processes can hamper creativity.
Also, they know that 80% of their value comes from 20% of their people - and they’ve learned that if they don’t
reward their talent appropriately for their contribution, they’ll lose them. Interestingly, at Facebook, the role of
a manager is considered so important that the company assesses its managers every six months. If somebody
gets two ‘bad scores’ in a row, they will no longer be a manager. Another key point was: don’t make your teams
too big. The ideal-size team can be fed with two pizzas!

Conclusion
Major employers across different industries have taken innovative and practical steps to address the specific
recruitment, assessment and talent management challenges they’re facing. Why not take advantage of this and
learn from their experiences?.
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MANAGING TEAM
MEMBERS LIKE
A PERFORMANCE
COACH

BY Bruce Tulgan

Founder and CEO of (Rainmaker Thinking) inc.
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You spend plenty of time talking with your employees, right? You talk, talk,
talk about everything under the sun. You probably talk about personal
matters in order to build a friendly rapport with them. But that approach
bleeds into your management relationship, so when the subject matter turns
to work, you tend to soft-pedal your authority. When you have a difficult task
that you must press upon an employee, or, even worse, there is a problem
that you must address with him or her, you suddenly shift gears and start
talking seriously, urgently, and sometimes heatedly about the work. That’s
when the employee is likely to say, “Hey, I thought we were friends?!” And all
the rapport goes out the window.
This is what I call the “Jekyll & Hyde” problem. If you do all of your rapport
building with employees by talking about personal matters as if you are
personal friends, then, when the conversation turns serious – as it always
does – you have to adopt a whole different personality. You go from being
Mr. Nice Guy to Mr. Jerk Boss, at least until the dust settles and you can go
back to being Mr. Friend again. The problem is that Mr. Friend starts feeling
like a fake and Mr. Boss struggles for legitimacy.
If you want to be Mr. Friend to your employees, go out for socializing with
them after work. But at work, you need to be the boss. Your role is keeping
everybody focused on the work and each person performing at their best
every day. The good news is that the best way to build rapport with your
employees is actually by talking about the work.

The best way to build
rapport with your
employees is actually by
talking about the work.

Work is what you have in common, in fact, it’s the reason you have a
relationship at all. When you build rapport by talking about work, you are
making conflict less likely and, at the same time, building rapport that will
survive conflict when it does occur. So talk about the work that’s been done
and the work that needs to be done. Talk about avoiding pitfalls, finding
shortcuts, making sure resources are available. Talk about goals, deadlines,
guidelines, and specifications. Talk, talk, talk about the work. Things will go
so much better.

Only the rarest of managers has that special brand of charisma, contagious
passion, and infectious enthusiasm that inspires and motivates people.
What about the rest of us? You may not be able to learn how to develop
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The most effective managers have a special way of talking. They adopt a special posture, demeanor, and tone. They
have a way of talking that is both authoritative and sympathetic; both demanding and supportive; both disciplined
and patient. It is a way of talking that is neither Mr. Friend nor Mr. Boss, but rather nearly exactly in the middle. This
special way of talking looks a lot like performance coaching.
“I’ve never had a great coach,” managers sometimes tell me, “so I don’t know what coaching sounds like.” I can
describe it for you: The voice of performance coaching is steady and persistent, relentlessly methodical and handson, enthusiastic and pushy. It is the constant banter of focus, improvement, and accountability. Think about the best
boss you ever had, or the best teacher or camp counselor or pastor. Hear the sound of their voice, their tone, their
honesty, their clarity. Remember the impact they had on you.

You don’t have to holler, “Rah! Rah!”

How do the most effective managers talk?
Many managers tell me, “I’m not a natural leader.” They say, “I don’t really
enjoy managing. It involves a lot of difficult conversations.” What these
managers are really saying is that they don’t know how to talk to their
employees about the work in an effective way.

charisma, but you can learn to talk about the work in a straightforward and effective manner. You can learn to say
the right words to your employees at the right time in the right way.

Only the rarest of
managers has that special
brand of charisma,
contagious passion, and
infectious enthusiasm that
inspires and motivates
people.

Sometimes managers worry that if they try to talk like a performance coach, they just won’t seem genuine, that
they’ll sound contrived. As one senior manager in a software firm put it, “There’s no way I’m going around the office
hollering, ‘Rah! Rah!’ I’m just not the coaching type.”
But performance coaching has very little to do with hollering, ‘Rah! Rah!’ around the office. It’s simply a technique.
And here’s the really good news: in order to be effective, coaching simply cannot be contrived. It must be totally
genuine. Often it is so genuine that you don’t even realize you are doing it.
That’s how I responded to this software manager. Then I asked him to recall some of his best management interactions
over the years. As he began describing some of his management high points, a smile slowly crossed his face. What
do you know?
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His descriptions sounded a lot like performance coaching: “I was really
thinking about the person as an individual. Where was he coming from? I
was trying really hard to focus on the performance, not the person. I was
choosing my words so carefully. I wanted to make it very clear exactly what
I already knew about the situation and what I didn’t know. I was asking
questions, but mostly pushing toward some concrete next steps. We were
right in the middle of this project, so I made really sure to spell out exactly
what he had done right and exactly what was done wrong. Then we worked
out a detailed plan of next steps and I kept following up to check in on those
next steps, one by one, until they were done.”
That is exactly how a performance coach talks:
• Tune in to the individual you are coaching
• Focus on specific instances of individual performance
• Describe the employee’s performance honestly and vividly
• Develop concrete next steps

Don’t wait for problems to start coaching
Early on in our work with manager, we learned that some managers are
simply masterful at coaching, but more were not so great at it. Yet whether
managers were good or bad at it, it became clear that when it comes
to managing people, so much of the real action takes place during these
coaching conversations.
The problem is that most managers only coach employees when they
encounter a recurring performance problem, such as missed deadlines
or poor work quality, or a behavior issues, such as a bad attitude toward
customers or coworkers. When it starts to look like a problem isn’t going
away, that’s when the manager decides to bring the employee into their
office and coach them: “There is a problem with your performance, and we
need to have some sessions until ‘we’ coach you out of this problem.”
By this point, there are probably some bad feelings. The manager might be
thinking, “What is your problem?!” And the employee might think, “Why
didn’t you talk to me about this sooner?” Often the only next steps the
manager can articulate amount to, “Don’t do this again.” This leaves both the
manager and the employee wondering when the problem will recur. Don’t
forget, if this is a recurring problem, that’s probably because the employee
either doesn’t know what steps to follow to avoid the problem or else they
have gotten into one or more bad habits that cause the problem to recur.
By the time a problem is recurring, it is too late to start coaching. The time to
coach an employee is in advance so you can set them up for success .
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The time to coach an
employee is in advance so
you can set them up for
success .

Coach people every step
of the way and help them
develop good habits
before they ever have a
chance to develop bad
ones.

For example, if you have an employee who chronically misses deadlines,
don’t wait until they miss the deadline to coach them. Start coaching when
the deadline is first set. Help establish intermediate benchmarks, such as
deadlines along the way. Every step of the way, help the employee make
a plan for completing those intermediate deadlines. And check in with
the employee frequently. Talk through the accomplishment of each step
in advance. Do that and 99% of the time that employee is going to start
meeting their deadlines. Stop coaching employees when problems develop;
coach employees when they are doing great or doing just okay. Coach
people every step of the way and help them develop good habits before
they ever have a chance to develop bad ones.
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Get extraordinary performance out of
ordinary people
I’ve had the tremendous honor of working with many leaders in military over
the years. One of the stunning things about the military is its remarkable
ability to teach huge numbers of young and relatively inexperienced people
to be extremely effective leaders. How do they do that?
New recruits are coached aggressively from day one. Every day, all day long,
for thirteen weeks in boot camp, new soldiers are told exactly what to do
and how to do it; they are monitored, measured, and documented every
step of the way. Problems are not tolerated, and even the least reward must
be earned through hard work. After boot camp, soldiers are still coached
aggressively, thoroughly, and thoughtfully all day, every day.
When it comes to building new enlisted leaders, like everything else they
do, the military is painfully methodical. They are trained in the techniques
of performance coaching before they ascend to the role of leader. They are
taught to tune in to each individual, give constant feedback, and provide
step-by-step instruction to improve performance. The new leader takes
full responsibility for their team, knows exactly who is doing what, where,
why, when, and how. They spell out expectations; monitor, measure, and
document performance; and addresses problems as they come up. The
leader takes care of his soldiers. As a result, the average leader is a better
manager at age 19 than most senior executives with decades of experience.
They call it relentless in-your-face leadership. I call it performance
coaching. Learn to talk like a performance coach and squeeze extraordinary
performance out of every person.

I’m not suggesting that you cater to the whims of each employee. But whims
are not all bad. When you know the whims of an employee, you know what
that person wants and you learn how to gain leverage with them.

Figure out what works with each
employee
All of your employees come to work with different levels of ability and
skill: different background, personalities, styles, ways of communicating,
work habits, and motivations. Some of them need more guidance than
others. One employee needs details spelled out, while another has the
details memorized. One responds best if you ask questions, while another
prefers you tell them all the answers. Some need lots of reminders, while
others need you to check in just once a week. The only way to cope with the
incredible diversity among your employees is to figure out what works with
each person and then customize your management style accordingly.
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If an employee needs you to hold his hand and spoon-feed him assignments,
you need to know that. In the end, you need to decide whether you are
willing to do that for this employee, but don’t pretend they don’t need it. I’m
not suggesting that you ask each employee how they want to be managed,
either. What an employee wants from you is not always what they need. For
example, try asking a stubborn, low performer if they want your feedback
on their performance. They’ll likely say, “No, thanks.” Often employees think
that they know what they want from you, but in fact they often don’t know
what they want until they get it and it starts working.
The only way to learn what really works with each employee is to get in there
and start managing. Those one-on-one conversations are the path inside.
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Focus on figuring out
the “self” this employee
brings to work every day.
Assess this person’s basic
strengths and weaknesses
as an employee.

5. Where should I talk with this person?
6. When should I talk with this person?
Together, these six questions make up one of the most powerful
management tools I know of – I call it the “customizing” lens. If you become
obsessed with asking and answering these questions, you won’t be able to
avoid customizing your approach to each person. Start asking and answering
these questions and you’ll see what I mean.

Who is this person at work?
Focus on figuring out the “self” this employee brings to work every day.
Assess this person’s basic strengths and weaknesses as an employee.
Consider their tasks and responsibilities. What is the nature of the work they
handle? Assess their performance record. Is this one of your high performers,
average workers, low performers? Are they productive? Do they do highquality work? Think about their work background and likely career future.
How long have they been working here? How long are they likely to stay?
Consider their social role in your workplace. Are they high energy or low? An
enthusiast or a naysayer? Are they well liked? Talkative? Do other employees
hold them in high regard or low?
Often managers ask me, “How much do I need to know about what’s going
on in an employee’s personal life?” My answer: You need to know enough to
be polite. Know that an employee has two kids. But you really don’t need to
remember their birthdays.
You should understand how an employee’s personal life bears on their role
at work. Does home life affect their schedule? Energy level? Concentration?
And so on. The truth is that lots of employees leave their personal issues at
home…but not everybody does.

When you start having individual meetings with each person, the differences between your employees will jump
right out at you. As you talk with each person face-to-face, try to tune in to that person and adjust your approach this
way and that, just as you adjust the tuner on a radio. Be aware of how you are changing your approach and observe
carefully the effects of each change on each person and their performance. And remember, you’ll have to keep
making adjustments constantly because people change and grow over time.
The best way to keep fine-tuning your approach to each person is to continually ask yourself six key questions about
each employee:
1. Who is this person at work?
2. Why do I need to manage this person?
3. What do I need to talk about with this person?
4. How should I talk with this person?

42 HR ECHO

Not long ago, I was debriefing with a senior executive after spending the
day training a group of her managers. She immediately asked me what I
thought about the head of housekeeping, a twentysomething woman who
had obviously not been at her best during my seminar. I’ll call her Alice. As
the head of housekeeping, Alice was supposed to be in charge of a team of
either housekeeping managers.
For about either hours that day, I had watched Alice stare off into space.
Though she hardly participated in the seminar, when she did speak, she
uttered incoherent non-sequiturs in a low unclear voice, and then wandered
off into the ladies’ room. What did I think about Alice? “If her behavior at
work is anything like her behavior in the seminar,” I told the executive, “I
would be very worried about the housekeeping department.” That’s when
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the executive told me that Alice had some serious family problems at home.
These problems, apparently, happened on an on-again, off-again basis.
When the problems went away, Alice as one of their best employees and an
especially conscientious manager. But whenever the problems returned, she
was a mess. She arrived late and left early and disappeared for hours in the
middle of the day. She was distracted and had low energy and could barely
communicate.
“I’m amazed she made it all the way through your seminar,” Alice’s boss told
me. “We all feel sorry for her. A couple of years ago, I helped her get some
counseling through employee services, which she really appreciated. Things
were better for a while...and then things got worse again…and then they
got better…and now things are worse again.” This had been going on for
years. Then I got the big punch line: “It’s none of my business what Alice does
in her personal life, right? I can’t fire her because she’s having problems at
home, right?”
It’s clarifying to reframe this very complicated issue in clear and simple terms:
the question is not whether this person is having troubles at home, but
rather, “Who is this person at work?” At work, Alice was highly inconsistent.
She went through distinct periods as a high performer and distinct periods
as a low performer. What should Alice’s boss do? One of the options, I
suggested, was to manage Alice like a high performer when she’s up and like
a low performer when she is down. Managing Alice when she’s low would
take tremendous effort, and her manager might not be able to manage Alice
to the level the company needs her to perform at – especially since she’s a
manager herself. In the end, the executive felt she couldn’t have a manager
whose performance was so inconsistent, especially when her performance
would decrease so markedly when troubles at home intensified. The next
day, she made the decision to fire Alice, not because Alice was going through
problems at home, but because of who she was at work.
Maybe you are thinking, “Alice is a special case.” Every employee is a special
case. IF you don’t know what makes one of your employees a special case,
you better find out. Keep asking yourself: Who is this person at work?
•
•
•
•

Assess each employee’s basic strengths and weaknesses
Consider the role each person plays in your workplace
Know how issues at home bear on an employee’s role at work
Manage the self each employee brings to work.
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population with accounts. Now, over 1.2 billion people log on each day
across the world. Or 1 in 7 of the world’s population on one digital
platform. Also of staggering proportions, Google handles 40,000 search
queries from across the world every second. So around 4 million queries
have been entered in the time it’s taken you to read this far into this feature.
Oxford University conducted a research study in 2013 which found a
likelihood that over 50% of jobs in (the USA) are likely to be displaced or
replaced by some form of computerization/digitization.
Autonomous
vehicles, chatbots, robotic arms, 3-D printers, digital assistants - we’re headed
to a world where work we previously thought untouchable by technology
(middle management; knowledge work; driving and construction) will be
automated in some form entirely or significantly.
HR better be ready for a revolution - the Fourth Industrial Revolution
according to the World Economic Forum. Never before has HR had to
deal with this kind of issue. Previous models and shifts such as offshoring,
outsourcing, early computerization have been small disturbances in the
working world by comparison to what many predict.
So, with that context in mind (never mind the current political uncertainty,
developments in the world of energy and transportation, and ecological
issues), it really is time for HR to think about its place in this world.
•
•
•

But how does HR do such a thing? Especially when it has a reputation of
being a tolerated necessity and an underwhelming factor in organizational
success.

Introduction
When the world’s clocks ticked over from December 31st 1999 to 1 January
2000 we entered the 21st Century. Notwithstanding the other measurements
of time and date in the world, it was a symbolic and hugely significant
milestone in the world’s development. Many people can point to the 1980s
economic shifts and what that did to the 1990s but the “noughties” will be
forever linked to dot coms. Including their booms and busts.
Now in our 18th year of that turning point, technology development is
accelerating at a punishingly rapid rate. So much so that we’ve lost our
general ability to keep up. Only the most committed, focused and connected
seem to be on top of the vast array of technological progress.
In 2004, Facebook was beginning to build a user base with 4% of the US
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For HR to become a transformational force for good in the world of work
as well as stabilizing sense-maker.
For HR to become the creative adapter as well as the compliance creator.
For HR to build energy and agility as well as skills and pathways.

It really is time for
HR to think about its
place in this world.

Those are the questions posed in a forthcoming book, Transformational
HR, published by Kogan Page and written by me - Perry Timms - UK HR
practitioner and TEDx speaker on the future of work. For over 5 years, I’ve
been obsessed about the future of work. I’ve researched and consulted with
HR teams on that subject: How do you navigate to a future of work that,
when you set out, is almost impossible to define? I am hoping I’ve helped
provide insight and provocation to help answer those questions.

Transforming HR
It’s been over 20 years since HR had a seismic shift in how it approached
its own work. Sure, along the way HR has adapted somewhat but, for that
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period of time, there’s been one overwhelmingly utilized model - the HR
Business Partner model with its complimentary Centre of Excellence and
Shared Services support. When this model was conceived, it shifted HR
significantly towards a more modern, internal-customer focused, client
relationship-building version of HR. It was much needed at the time and
helped create a more professionally aware function.
Within a few years, IT professionals and the technology boom had gripped
the world and certainly the world of work. From high hopes to failed projects,
there was a revolution afoot in the world of technology particularly signified
by the mobile technology platforms and booming industry that became
apps. Agile - derived from frustrating over-engineered project protocols; the
lean manufacturing models and continuous improvement methodologies,
catapulted technology from a frustrating and unreliable function in the
1990s to a powerhouse in the early noughties. Product Managers, Agile
Coaches and UX Designers literally rewired how their work was done.
Many fields outside digital technology have taken to Agile. Aircraft can
even be made entirely in an Agile way and this take-over of modern working
methods in many areas - combined with the User Experience mindset and
design approach - is the 21st Century equivalent of time-and-motion studies
of the early industrial age. But with certainly more soul and spirit. So, a
transformed HR will be more Agile. In mindset and methodologies.
Whilst some may label this approach of merely being on trend, there’s good
reasons why HR needs MUCH more agility of mindset, fluidity of approach
and a continuous, never-ending cycle of progressive change. Because we’re
likely to experience a constant flow of shifting changes - some huge and
almost instant, others more gradual.

The Era of Exponential Change
Ignoring the hyperbole found in some media features, the wisdom in the
world says we’re headed into a change period that will be unlike others. In
some respects, faster than ever, and in others, the power of people to resist
may alter predictions. Predicting isn’t getting any easier but the pace of
change is likely to continue to accelerate and be faster.
Ray Kurzweil is one figure in the world who demands a lot of attention for
good reasons. He’s a world-leading figure in computational engineering and,
alongside his colleagues Peter Diamandis, Salim Ismail, Yuri van Geest, has
created Singularity University. Leading the world in experiments, research,
deductions and commentary on the world’s problems.
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Within a few years, IT
professionals and the
technology boom had
gripped the world and
certainly the world of
work.

A transformed HR will be
more Agile. In mindset
and methodologies.

HR needs MUCH more
agility of mindset, fluidity
of approach and a
continuous, never-ending
cycle of progressive
change.

Kurzweil is also partly responsible for the wider knowing of Moore’s Law
and the Law of Accelerating Returns. Moore’s Law (that computer chips
double in size and power and halve in costs and production around every 18
months) has been proven as far back as the 1950s. The Law of Accelerating
Returns (LOAR) says that instead of a linear:
•
•

14= 1 + 3= 1 + 2= 1+ etc; we see
12= 1+ x 2=4 x 2 =8 x 2 =16 x 2 =32 etc.

So that instead of 16 steps equally 16 parts towards the outcome, we would
see 16 steps equate to 65,536 parts towards the outcome. Exponential
thinking gives a name to the LOAR theory and some of the fastest growing
businesses of late (in both footprint/use and capital value) appear to have
adopted this growth curve.
•
•
•

Tesla is now valued higher than Ford;
Amazon is worth more than all other US retailers added together;
AirBnB (in operation for around 9 years) famously having more bed
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“Design thinking is
a human-centered
approach to innovation

Famous agency in design IDEO, came up with this statement to sum
up design thinking: “Design thinking is a human-centered approach to
innovation that draws from the designer's toolkit to integrate the needs of
people, the possibilities of technology, and the requirements for business
success.”

People Power

•

Another 21st century modern phenomenon is a growing focus on the
people-centric and not just product process or function centric. The
industrial era proved we could mechanize, automate and enhance the
quality of the machines we made. And more machines begot machines that
could improve the making process.

space than Hilton Hotels (which has been at it for over 90 years) and
without any of the hassle of owning physical assets.
What’s App bought by Facebook for $19 billion with only 55 employees
and 1.3 billion active users each day.

Yet, machines cannot appreciate the art and elegance of a design that
appeals to human emotions and desires, convenience and usefulness,
creativity and stimulus. This is where appreciating human beings and how
we think, feel and do is creating a bridge between technical feasibility and
human desirability.

HR in an Exponential World
These are modern business phenomena and a shape of things to come. In
HR’s perspectives on the world it needs to be able to:
•

•

•
•
•

Sense: Respond to market shifts - be tuned into lifestyle choices,
preferences and the latest developments in the world that surrounds
and supports working life;
Assimilate: Handle mergers, acquisitions and on more than a contracts
sense: cultural enrichment, leadership integration and inspiration,
belonging and purpose enhancement;
Advocate: Guard against / or build the case for the most talented
people to work with your organization;
Include: Involve, engage and respond to the needs of people in order to
create sustainable success, innovation and fulfillment; and
Engineer: build the best possible proposition for an experience of work
that enables an organization to fulfill its purpose and sustain its success.

HR’s role in designing has never been more important than now - because
the design has to be adaptable enough to cope with the shifts and
unpredictability of the modern world of work.
Design Thinking is, in itself, a discipline that has taken its place alongside
Lean and Agile as methodologies powering the 21st century workplaces.
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HR’s role in designing
has never been more
important than now because the design has to
be adaptable enough to
cope with the shifts and
unpredictability of the
modern world of work.

The experience of things is such an important feature that products are now
building in an experience as part of the pre, during and after sales element.

HR has to be in a position
to understand and help
create a strong employer
brand, presence and lure.

An experience may make the difference between purchasing AND
advocating to others, over purchasing and criticizing which causes brand
damage, to not even purchasing at all despite the product being world-class.
A poor salesperson could cause a chain reaction of lost opportunity if the
wrong person (someone with a strong share of social capital) shares their
experience and choice of non-purchase to their followers. Influencers are
not just celebrities to endorse your products. It’s people like us that can
make or break a product’s impact and sales.
So, it is with the workplace. Great people should be attracted to great
organizations, which HR has to be in a position to understand and help
create a strong employer brand, presence and lure.
There’s art and science in attraction and as we know more about our choices
and the best architecture that can be created to facilitate that choice towards
us as much as possible, we can use what we have to create that architecture
or indeed, a desired state can shape who we are and how we operate.
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A transformational force for good
HR has an opportunity presenting itself with this realization that change
isn’t just process, product and structure - it’s more about people and their
reactions, actions and beliefs that can enhance or detract from change,
transformation and continuous improvement.
Which is why my book, Transformational HR exists. To capture the essence
of the factors influencing the future but also the story of how we got here
and the story of what could be for HR.
Starting with us as individuals, I’ve invited people to think deeply and
clearly about how transformational they are individually. Not everyone
is predisposed to being transformational and yet, with the changes and
challenges ahead, everyone will need to be more transformative about
themselves if nothing else.
Six states of knowing will help people do this. For example, Knowing Self is
one - the near ubiquitous self-awareness, but also Knowing Systems - what
is it about the system you are operating in - either your own designed way
of working or one designed for you - and how you are influenced by this
system, what you can do to understand it better and then to shape the
systems around you as required.
Once you have mastered the six states of knowing, then there is the element
of togetherness. In this aspect, I’m urging HR to go against the habit we’ve
formed of working in a very isolated, working solo method where the only
collaboration sport is meetings (which in themselves become loathed as
time-stealers like constant attention to email inboxes).
In some areas, teams are smaller, tighter and more appreciated. Intense
period of creativity, build, test, evaluate etc., gives collaborative effort a
more appealing feature than a tiring, agenda-driven meeting. And even
more extreme than this, working in pairs (akin to the model of Extreme
Programming XP). HR practitioners working in pairs and sharing workloads,
learning, creativity and more is a potential to work differently that we may
not naturally adopt because of the business obsession with efficiency. That
you can make a poorly designed product quickly, because you haven’t asked
people what they need, is a classic example of modern thinking gone wrong.
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Pair-working in HR is aimed at more
connectivity across disciplines, levels,
functions, and roles.
So, pair-working in HR is aimed at more connectivity across disciplines,
levels, functions, and roles. It is aimed at building a richer experience of
work within HR to help influence an experience of work outside of HR. It is
aimed at improving quality and connectedness and building adaptability
and capability for the future.
No-one I know in HR is formally doing it, but that doesn’t mean I can’t
provoke the profession to consider it based on what I’ve seen in:
•
•
•
•

technology and systems design;
digital build and code;
product management, testing and improvement;
deployment, rollout and operationalizing products and services.

Even if only on projects, working in pairs could help HR professionals make
decisions and design for the better. If nothing else, it brings people closer
together in understanding, learning and creativity which can all make for a
more effective outcome to solving some of the world’s workplace problems.
And then a new set of states of thinking and being. Not competencies
per se, more like aspirational states. Strategic places for head, heart and
guts. So, in this aspect, calling for more External Vigilance, more Contextual
Intelligence, more Design Artistry and more Stewarding of just organizations
are all calls I’ve made to the profession at all levels - but particularly the most
senior levels.
In order to capitalize on this amazing opportunity for a new world of work;
and the needs of people going through huge changes in socio-economic
and geopolitical senses, an underpowered, under-ambitious and underperforming HR profession would be a travesty.

Working in pairs could
help HR professionals
make decisions and
design for the better.

It may not even seem that radical to some that one extra dimension to the
business partner model makes all the difference, but it’s like saying the
Tesla is the same as the Ford because it has similarities. Vastly different in
approach - one is an automobile with computational capabilities, the other
is a computer that can transport people.

If nothing else from this book, if a leader took on the 5 areas of Strategic
Transformation and made them part of their state of being and knowing,
we’d see an enhanced profession I have no doubts.

“Under the hood” of this four-zone model, lies agility, new language to
differentiate it, approaches to working, collaborative mechanisms, selforganized ways of operating, innovation, adaptability and insight.

And then a new model. 4 zones to make a difference. Not an atypical
functional layout but a more untethered but gravitational force to
professional areas recognized the value in cross-functional working and
coming together episodically and philosophically.

It’s again, unproven. It’s come from the story to now, and is potentially the
story to come. Others will prove it, adapt it, shape it and share it. It is setting
out an intent and a framework to be put together with others intent and
discovery.

56 HR ECHO

HR ECHO 57

and emergent). Creating that new sensibility is needed and perhaps better
now that leaders and others are over-occupied by digital transformation.
Whilst a little less attention may seem like neglect, it presents space for HR
to reimagine itself; reinvent itself and reassert a proposition long in need
of reinvention - the proposition of good work; personal fulfillment and
being part of a sustainable enterprise.
Whether we see much more disaggregated company structures; whether
we see more virtual ways of working and whether we see more abundant
time to work on things people want to do and not just have to do (to earn a
living); work is changing. And HR needs to be part of that change and even
drive some of the change more exponentially than many would foresee or
predict.
It learns from the digital functions and how they’ve become the most
influential sources in the corporate world. It learns from the sciences that
are giving us more insight into who we are and how we operate as sentient
human being. It builds on the experiments of others to create a more
humanist, fulfilling and alive working proposition - whatever the industry.

In conclusion

It’s why I don’t see Transformational HR as a one-off. Like a renaissance
for portrait painters. I see Transformational HR as a long-haul shift or a
creation of an entirely new tranche of work-related artistry.
Human evolution is at a point where technological advances could eliminate
diseases, bring more span to our lives, and help us engineer the ravages of
aging.

We’ve barely seen the biggest changes to come and yet we feel overwhelmed
already with so much information, pace and uncertainty in the world. HR
does not have intuition qualities to influence people.

Workplace evolution is at a similar point. Eliminate the toxic hangovers from
the industrial era, bring more joy to the work we choose to do, engineer
flourishing ways to build enterprise, society and repair our planet.

HR does have a grasp of people operating in dynamic systems. And will
need to get an even better one as the systems become even more dynamic,
volatile even and certainly constantly shifting.

In chaos theory, butterfly effect is a concept that states "small causes can
have larger effects".

A new sensibility is needed - and perhaps a redefinition of what HR is here
to do and what people can and should expect of it based on needs (known

It will take a coalition of professionals to first want and then activate on that.
My hope is that this book will be that butterfly effect.
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The gender
“Ambition Gap”
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When it comes to careers, there is a stubborn theory that women are less
ambitious than men. With age and mother- hood, the story goes, women
lower their career goals. They miss out on the top roles at companies not
because they can’t do them, or because the opportunity is not there, but
because they don’t really want them. Our research demonstrates, however,
that this is simply not true. The issue is more nuanced—and more solvable—
than most CEOs think.
We recently analyzed employee survey data from two global BCG data
sources, comprising more than 200,000 respondents.1 Our findings show
clearly that women start their careers with just as much ambition as men.
Women’s ambition levels do vary, but they vary by company, not by family
status. When companies create a positive culture and attitude regarding
gender diversity, all women—mothers included—are eager to advance.
In other words, the problem is neither in- herent nor related to motherhood;
instead, it hinges on the day-to-day experiences of women at work. Ambition
is not a fixed at- tribute but is nurtured—or damaged—by the daily
interactions, conversations, and opportunities that women face over time.
The good news is that these factors are en- tirely within a company’s control.
Our re- search points to four steps that CEOs can take to make leadership
more inclusive and more aspirational—thus improving the di- versity of their
senior teams, and ultimate- ly the bottom line.

Key Findings
The data points to several key findings that collectively demolish many
myths about the ambition levels of women.
Women start their careers with as much ambition as men—or more. First
and foremost, our data shows that, on average, women enter the workforce
with the same—or higher—levels of ambition as men, in terms of their
desire to hold leadership positions or be promoted.
Having children does not make women less ambitious. Our data
regarding wom- en’s ambition and motherhood may be surprising, but it
is also unequivocal: having children does not affect women’s desire to lead.
The ambition levels of women with children and women without children
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When it comes to
careers, there is a
stubborn theory that
women are less
ambitious than men.

Our research
demonstrates,
however, that this is
simply not true.

Our findings show
clearly that women
start their careers
with just as much
ambition as men.

When both male and
female employees
feel that gender
diversity at their
organiza- tion is
improving, there
is no ambition gap
between genders.

Women aspire to
leadership roles
in companies that
have positive work
environments and
value diversity.

track each other almost exactly over time. For example, when asked to score
the importance of leadership oppor- tunities as a job attribute, the average
responses from women with children were within 1% of those from women
without children, across all age groups.
Ambition is influenced by company culture. When both male and female
employees feel that gender diversity at their organiza- tion is improving,
there is no ambition gap between genders. In other words, women aspire
to leadership roles in companies that have positive work environments and
value diversity. Conversely, at organizations where employees of both
genders report the least progress on diversity—where women see an uphill
battle to reach an unattractive summit—an ambition gap opens up between
men and women. Both men and women become less ambitious as they age,
but the drop-off is faster for women in these organizations, creating a gap
that is 17 percentage points for people in the 30-to-40 age bracket—pivotal
years in their careers.
Consider a large company with a predomi- nantly male workforce that has
operations in many different locations. At sites where employees reported
that the company is committed to the retention of women, the ambition
levels of women in middle man- agement were, on average, over 20 percentage points higher than at other sites.
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list of strong candidates that shows good balance by gender, it is time to find a new executive recruiter.) Companies
also need to avoid gender-specific terms like “IT wizards” in job postings.

The results for companies within individu- al countries underscore this point.
In a giv- en country, there is wide variation among organizations, showing
that CEOs have sig- nificant influence over ambition levels, re- gardless of
societal constraints.

Regarding promotions, leaders should review the company’s evaluation system to identify and eliminate any genderbased bias. In how to develop employees and deliver feedback on their strengths.

Positive steps benefit all employees—not just women. Finally, creating
a culture that enables more women to be ambitious does not put men at
a disadvantage. Among the best companies—those showing the most
progress on gender equality—both women and men are more ambitious.
There are clearly many factors at work, but our data shows that the gains of
women do not come at the expense of men.
In short, when women work at companies where leadership looks achievable
and en- joyable, they will strive to get there. Con- versely, when the struggle
to reach the top doesn’t seem worth it, women are more likely to make the
entirely rational decision to step off the leadership track.
As a woman commented on InHerSight, a US-based independent career
website that collects data and feedback on employees’ experiences in the
corporate world, “Most women leave the company if they are am- bitious,
and management uses [their de- parture] as an excuse, instead of [recognizing it as] a symptom of the problems.”
The good news for CEOs is that they can reinforce ambition in women
by creating the right culture. Organizational culture shapes the day-today experience of em- ployees in a thousand small and large ways—the
attitude of managers, the evalua- tions and career advice people receive, the
comments they hear, and many other seem- ingly minor, everyday factors.
When women opt out, they often describe a “moment of truth” that was
the final straw—but that moment is the culmination of a long jour- ney full
of daily pain points. It need not be that way. Instead, companies can create
the right culture to foster ambition among aspiring female leaders. (See the
exhibit.)

The Right Corporate Culture Can Boost Ambition Levels Among Women

When women work
at companies where
leadership looks
achievable and enjoyable, they will
strive to get there.

% of respondents aged 30- 40 seeking promotion to a higher leadership position 66%

COMPANIES MAKING THE LEAST
PROGRESS ON GENDER DIVERSITY

66%

83%

COMPANIES MAKING THE MOST
PROGRESS ON GENDER DIVERSITY

85%

87%

Four steps to Close the Ambition gap
We propose four initiatives for CEOs and HR leaders.
Build a gender-diverse leadership team with the right role models. In
hiring, CEOs need to demand gender-balanced lists of candidates for all
open positions and make objective hiring decisions based on quanti- fiable
data. (If companies are using an executive recruiter who cannot provide a
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Source: BCG analysis.
Note: Companies segmented on the basis of responses to the statement “My company has made good progress
in the last one to three years in improving diversity in the top management team.” Total survey respondents: 5,447
(2,713 men and 2,734 women).
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Track progress and involve everybody. CEOs and HR leaders should track
their progress toward gender diversity and create incentives for everyone
to partici- that diversity efforts are most effective when linked to outcomes.

The right role models are crucial. Even the most promising executives
should not reach the leadership team if they do not buy into the company’s
diversity agenda. (At most organizations, everyone knows who these
executives are. They undermine even the most enlightened company’s approach to gender diversity.)

For example, executives’ compensation could be pegged to the level of
gender diversity in their business. Companies should consider promoting
managers who have strong female candidates in their succession pipeline
(or they should at least challenge those who don’t).

In addition, CEOs should take some risks in hiring. Some of the best leaders
may have followed a meandering path to their cur- rent position. The road
to the C-suite is not a single track, and leaders do not come in only one
flavor.

Transparency is key—companies should communicate their progress,
celebrate both effort and outcomes, and identify where they still have work
to do.

Change the informal context. A person’s experience at work consists of
countless small interactions, and the leadership environment at many
companies can feel like a familiar set of masculine tropes: back- slapping,
high fives (both figurative and literal), and trips to the cigar bar. As Sallie
Krawcheck, a former Wall Street executive and current CEO of Ellevest (a
women- focused investment platform), put it in recent LinkedIn post, “It’s
simply exhausting to act like something you’re not all of the time. I can’t tell
you how many women have told me that this was a factor to their leaving
the workforce, because every day they had to go into work and act like
someone they’re not.”2

Many companies are taking steps to create more balanced leadership
teams. For example, they run women-only training sessions, send women
on leader- ship courses, and hire senior women to serve as role models.
These are admirable steps, but they are ultimately not enough.
Likewise, telling women simply to try harder at a game in which the rules are
stacked against them may create some fantastic, isolated successes—but it
may not lead to a meaningful breakthrough.

CEOs should ask their senior managers and executive team members about
the occa- sions when they are having the most fun at work—when they feel
most connected with their senior colleagues and are most relaxed in their
company. Are there women present on these occasions? If not, why not? If
so, are the women also enjoying themselves?
Make and relentlessly promote structural changes such as flexible
work. Data from one of our surveys tells us that both men and women view
flexible work as the most effective way to improve diversity. The data also
shows that the main reason both men and women may be reluctant to
advance at their company—cited by nearly 60% of training sessions, send
women on leader- both genders—is the challenge of meeting increased job
responsibilities while managing outside commitments.
Companies should address this concern head-on by offering parental
leave, part-time work, job pauses, job-shares, and annual leave buybacks
for everyone, including senior leaders. In addition, they need to actively
encourage men to take advantage of these policies. CEOs should work to
eliminate any stigma for—and instead celebrate—those who take advantage
of these programs. For example, companies can congratulate the father who
spends Fridays with his children, instead of the one who logs the most air
miles. Such small, every-day moments can clarify the company’s priorities
and reinforce the culture.
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Women are ambitious, but they are also ra- tional. If leadership looks
attractive and possible, they want to be leaders. Other- wise, they may
make the reasonable decision to opt out. For CEOs, this presents a great
opportunity. By creating the right organizational culture, companies can
promote the ambition of both men and women and tap into a wider pool
of talent to create the kind of leadership team needed to win in the future.

Both men and
women view flexible
work as the most
effective way to
improve diversity.
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فيما يتعلق بالترقيات ،ينبغي على القادة مراجعة نظام تقييم أداء الموظفين في
المؤسسة لتحديد– والتخلص من – أي محاباة على أساس الجنس .باإلضافة إلى ذلك،
ينبغي على المؤسسات تدريب المديرين على كيفية تطوير الموظفين وتلقي التعليقات
بناء على نقاط قوتهم( .انظر مكافآت القوى العاملة النسائية ،تركيز مجموعة بوسطن
االستشارية ،أكتوبر ).2016
تعتبر نماذج الوظيفة المالئمة حاسمة ،حتى أغلب المسؤولين التنفيذيين الواعدين يتعين
أال يصلوا إلى فريق القيادة إذا لم يتقبلوا جدول أعمال التوازن بالمؤسسة( .في معظم
المؤسسات ،يعرف الجميع من هم هؤالء المسؤولين التنفيذيين .فهم يقوضون نهج

سبيل المثال :يمكن للمؤسسات تهنئة األب الذي قضى أيام الجمعة مع أطفاله بدال من

المؤسسة وجهودها في سبيل خلق توازن في التنوع بين الجنسين).

الشخص الذي سجل أكثر عدد من رحالت السفر بالطائرة ،وقطع الكثير من األميال الجوية.
يمكن لهذه اللحظات الصغيرة اليومية أن توضح أولويات المؤسسة وتعزز الثقافة.

باإلضافة إلى ذلك ،يتعين أن يخوض الرؤساء التنفيذيون بعض المخاطر في عملية
ً
ً
متعرجا في مناصبهم الحالية .فطريق
مسارا
التوظيف .ربما قد اتبع أفضل القادة

 .4متابعة التقدم وإشراك الجميع.

ً
منفردا ولم يصل هؤالء القادة إلى مناصبهم مرة واحدة.
الرؤساء التنفيذيين ليس مسارًا
.2

ينبغي على المديرين التنفيذيين وقادة الموارد البشرية تتبع تقدمهم نحو تنوع الجنسين
وخلق حوافز للجميع للمشاركة في المسيرة .يبين بحثنا أن جهود التنوع تكون أكثر

تغيير السياق غير الرسمي.

فعالية عند ربطها بالنتائج .على سبيل المثال :يمكن ربط تعويض المسؤولين التنفيذيين

تتشكل خبرة الشخص في العمل من التفاعالت الصغيرة التي يمر بها في مسيرته
المهنية وتكاد ال ُتحصى ،ويمكن أن تشعر أن المناخ القيادي في الكثير من المؤسسات

بمدى قدرتهم على ضمان وجود تنوع بين الجنسين في المؤسسة ،وينبغي أن تراعي
المؤسسات ترقية المديرين الذين لديهم مرشحات قادرات من النساء في وظائفهم

مشابه لمجموعة مألوفة من الصور الذكورية :االنحناءات والمصافحات القوية (رمزية

المتتالية (أو يتعين عليهم على األقل تحدي هؤالء الذين ليس لديهم أي نساء مرشحات).

أو حرفية على حد سواء) والجوالت إلى أماكن التدخين .وكما تقول سالي كراوشيشك،

الشفافية هي األساس – ينبغي على المؤسسات مواصلة تقدمها واالحتفال بالجهد

موظفة تنفيذية سابقة بسوق األوراق المالية في نيويورك وحاليًا مديرة تنفيذية

والنتائج وتحديد المكان الذي ال زال به عمل يجب إنجازه.

بإليفيست (منصة استثمار تركز على النساء) في منشورها األخير على لينكد إن" ،من
تماما التصرف على غير طبيعتك طوال الوقت .لن تصدقوا كم عدد السيدات
المرهق
ً
ً
مساهما في تركهن للعمل ،ألنه يتعين عليهن كل يوم
الالتي أخبرنني بأن ذلك كان عامال
ً

النساء طموحات لكنهن
عقالنيات ً
أيضا ،فإذا كانت قيادة
المؤسسة جذابة وممكنة،
سيرغبن في أن يكن قائدات،
وإال سيتخذن القرار المعقول
باالنسحاب

الذهاب إلى العمل والتصرف بشكل ال يتوافق مع طبيعتهن وشخصياتهن الحقيقية".
ويتعين أن يسأل المديرون التنفيذيون مدراءهم األعلى وأعضاء الفريق التنفيذي بشأن
المناسبات التي يحصلون فيها على أكبر قدر من المتعة في العمل – عندما يشعرون
أنهم على اتصال أكبر مع زمالئهم األعلى مرتبة وأكثر استرخاء في مؤسستهم .هل

والنساء يعتقدون أن تطبيق منهج العمل المرن في بيئة العمل يسهم بشكل فعال في
تحسين التوازن .كما توضح البيانات أن  %60من المشاركين في االستبيان من الرجال
والنساء ال يرغبون في تحقيق تقدم وظيفي في مسيرتهم المهنية ،وذلك بسبب
تخوفهم من ضغوطات العمل الجديدة ،وشعورهم بأنهم لن يتمكنوا من الموازنة بين
المسؤوليات الجديدة وحياتهم والتزاماتهم الشخصية.
ويتعين أن تعالج المؤسسات هذه المسألة مباشرة من خالل عرض إجازة األبوة والعمل
بدوام جزئي وفترات توقف العمل ،وتقاسم العمل وإعادة شراء اإلجازة السنوية لكل
شخص ،بما في ذلك كبار القادة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب عليهم تشجيع الرجال بفعالية
لالستفادة من هذه السياسات .حيث ينبغي على المديرين التنفيذيين العمل للتخلص من
أي وصمة عار – واالحتفال ً
بدال من ذلك – لهؤالء المستفيدين من هذه البرامج .على
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وتوظف كبار السيدات للعمل كنماذج وظيفية .هذه خطوات رائعة لكنها في النهاية
أدوار أكثر
ليست كافية .كذلك فإن إخبار السيدات ببساطة أن يحاولن بشكل أكثر جدية للعب
ٍ
استراتيجية في المؤسسة قد يساعدهن على تحقيق بعض النجاحات ،لكن هذه النجاحات

لن تكون مرضية على النحو المرغوب.
النساء طموحات لكنهن عقالنيات ً
أيضا .فإذا كانت القيادة جذابة وممكنة ،سيرغبن في

هناك أي نساء تظهر في هذه المناسبات؟ إذا لم يكن هناك أي منهن ،فما هو السبب؟
ً
إذا كان األمر كذلك ،فهل تقضي النساء ً
وقتا طيبًا؟
أيضا
 .3إجراء وتعزيز التغييرات الهيكلية بال هوادة مثل العمل المرن.
تظهر البيانات المستخلصة من أحد استطالعات الرأي التي قمنا بها أن ً
كال من الرجال

تتخذ الكثير من الشركات خطوات فعالة إلنشاء ِفرق قيادة أكثر توازًنا .على سبيل المثال:
ُتجري الشركات جلسات لتدريب النساء فقط ،وترسلهن في دورات تدريبية على القيادة،

أن يكن قائدات .وإال سيتخذن القرار المعقول باالنسحاب .بالنسبة للرؤساء التنفيذيين،
هذا يقدم فرصة رائعة .فمن خالل خلق ثقافة تنظيمية مالئمة ،يمكن للمؤسسات تعزيز

الرجال والنساء يعتقدون أن
تطبيق منهج العمل المرن
في بيئة العمل يسهم
بشكل فعال في تحسين
التنوع

الطموح لكل من الرجال والنساء واالستفادة من مجموعة أوسع من المواهب لخلق نوع
من القيادة يحتاجها الفريق لتحقيق اإلنجازات في المستقبل.

المالحظات
حللنا البيانات من مسح مجموعة بوسطن االستشارية الخاص بفك شفرة المواهب
العالمية والذي تم إجراؤه بالتعاون مع الشبكة وشمل  203,756مستجيب من 189
دولة نصفهم تقريبًا من النساء .قمنا في هذا المسح بتحليل المستجيبين للسؤال
"ما مدى أهمية فرص تولي القيادة والمسؤولية؟" كما بحثنا في النتائج التي تم
استخالصها من مسح أجرته مجموعة بوسطن االستشارية وشمل  5,447مستجيب
في  17دولة ،من بينهم  2,700سيدة .في هذا البحث حللنا النتائج المستخلصة من
السؤال "هل تسعى بفعالية للحصول على ترقية في منصب قيادي أعلى – سواء
داخل أو خارج مؤسستك الحالية؟"
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ً
سلبا بالمكاسب التي
العوامل في العمل ،لكن تظهر البيانات بأن الرجال ال يتأثرون
تحققها النساء في بيئة العمل والمزايا التي يحصلن عليها.
باختصار ،عندما تعمل النساء في مؤسسات تتيح لهن فرص التقدم الوظيفي وتولي
مناصب قيادية مرموقة ،فإنهن سيكافحن للبقاء فيها .وعلى العكس فإن غياب فرص
تماما والمتمثل
الترقي الوظيفي في المؤسسة سيدفع النساء التخاذ القرار العقالني
ً
باالبتعاد عن مسار القيادة.
وكما علقت إحدى السيدات على موقع انهيرسايت ،وهو موقع متخصص على اإلنترنت
للوظائف المستقلة مقره الواليات المتحدة ،ويعمل على جمع البيانات والتعليقات

عندما تعمل النساء في
مؤسسات تتيح لهن فرص
التقدم الوظيفي وتولي
مناصب قيادية مرموقة،
فإنهن سيكافحن للبقاء فيها

يمكن لثقافة المؤسسات الصحيحة تعزيز مستويات الطموح بين النساء

المؤسسات التي تحقق أقل تقدم

المؤسسات التي تحقق أقصى تقدم

في التوازن بين الجنسين

في التوازن بين الجنسين

حول خبرات الموظفين في عالم المؤسسات" :تترك معظم النساء المؤسسة إذا كن
طموحات ،وتستخدم اإلدارة (مغادرتهن) كمبررً ،
بدال من (االعتراف به) كخلل ونقطة سلبية
ينبغي معالجتها".
األخبار السارة بالنسبة للرؤساء التنفيذيين هو أنه يمكنهم تعزيز الطموح لدى النساء
من خالل خلق الثقافة الصحيحة ،تشكل الثقافة التنظيمية خبرة يومية للموظفين بآالف
الطرق الصغيرة والكبيرة – موقف المدراء والتقييمات والمشورة المهنية التي يتلقاها

%66

%85

األشخاص والتعليقات التي يسمعونها والكثير من األمور الثانوية األخرى ،كلها عوامل
يومية .عندما تختار النساء االنسحاب ،فإنهن يصفن تلك اللحظة في الغالب بأنها "لحظة
الحقيقة" التي كانت القشة األخيرة–لكن تلك اللحظة هي خالصة رحلة طويلة مليئة
بالصعاب والتحديات اليومية .كان يجب أال تكون كذلكً ،
بدال من ذلك ،يمكن للمؤسسات
خلق ثقافة صحيحة لتعزيز الطموح بين القائدات الطموحات.

أربع خطوات لسد فجوة الطموح
ً
تاليا أربع خطوات ليقوم بتنفيذها المديرون وقادة الموارد البشرية بهدف سد
نقترح
فجوة الطموح
.1

%83

%87

بناء فريق قيادة متنوع من الجنسين مع نماذج الوظيفة المالئمة

عند التوظيف ،يحتاج الرؤساء التنفيذيون إلى طلب قوائم مرشحين متوازنة بين الجنسين
لجميع الوظائف المتاحة واتخاذ قرارات توظيف موضوعية بناء على البيانات القابلة
للقياس( .إذا كانت المؤسسات تعتمد على مسؤول توظيف تنفيذي ال يستطيع تقديم
ً
ً
جيدا بين الجنسين ،فقد حان الوقت للعثور على
توازنا
قائمة مرشحين أقوياء ُتظهر
مسؤول توظيف تنفيذي جديد) .كما يجب على المؤسسات تجنب شروط الجنس المحددة
مثل " "TT wizardsفي إعالنات الوظائف.
المصدر :تحليل مجموعة بوسطن االستشارية
ً
ً
جيدا في آخر ثالث سنوات ،لجهة تحسين التوازن في فريق
تقدما
مالحظة :تصنيف المؤسسات بناء على االستجابات للبيان "حققت مؤسستي
اإلدارة العليا ".إجمالي المستجيبين للمسح  2,713( 5,447رجل و 2,734سيدة).
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طموحا من الرجال.
عندما يتعلق األمر بالوظائف ،هناك نظرية ثابتة تفيد بأن النساء أقل
ً
ً
أهدافا أقل من األهداف الوظيفية للرجال ،بحيث تكون
حيث يعتقد بأن النساء يضعن
مرتبطة بالعمر واألمومة .فهن يفقدن الوظائف الراقية في المؤسسات ليس بسبب
ً
فعال .وبالرغم
عدم قدرتهن على أدائها ،أو عدم توفر الفرصة ،ولكن بسبب أنهن ال يردنها
من ذلك ،فقد أظهرت األبحاث أن هذه النظرية ليست صحيحة ببساطة ،فالمشكلة أكثر
تباي ًنا ،وقابلة للحل بسهولة أكثر مما يظن معظم المدراء التنفيذييين.

عندما يتعلق األمر
بالوظائف ،هناك
اعتقاد سائد بأن النساء
طموحا من الرجال
أقل
ً
واألبحاث أثبتت أنه
اعتقاد خاطئ

قمنا مؤخرًا بتحليل بيانات مسح الموظفين من مصدرين من مصادر بيانات مجموعة
بوسطن االستشارية العالمية والتي تتألف من أكثر من  200,000شخص مستجيب يجرى
عليه المسح 1.أظهرت نتائجنا بوضوح أن النساء يبدأن وظائفهن ولديهن أقصى قدر
من الطموح مثلهن مثل الرجال .حيث تتفاوت مستويات طموح النساء ،لكن تختلف هذه
المستويات من الطموح حسب المؤسسة ،وحسب الحالة االجتماعية للموظفات .وعندما
ً
ً
متعلقا بالتنوع بين الجنسين ،تكون جميع النساء
وموقفا
تخلق المؤسسات ثقافة إيجابية

النساء يبدأن وظائفهن
ولديهن أقصى قدر
من الطموح مثلهن
مثل الرجال

– بما فيهن األمهات – تواقات إلى التقدم.
بمعنى آخر ،المشكلة ليست كامنة أو متعلقة باألمومة ،لكنها ً
بدال من ذلك ،تتوقف على
موقفا ً
ً
ثابتا لكن تتم رعايته – أو تثبيطه
خبرات النساء اليومية في العمل .فالطموح ليس
– من خالل التفاعالت والمحادثات والفرص اليومية التي تواجهها النساء في بيئة العمل
مع مرور الوقت.
واألخبار السارة هي أن هذه العوامل كلها تخضع لسيطرة المؤسسة ،ويشير بحثنا إلى
ً
طموحا
شموال وأكثر
أربعة خطوات يمكن للرؤساء التنفيذيين اتخاذها لجعل القيادة أكثر
ً
– ومن ثم تحسين مستوى التوازن بين الجنسين فيما يتعلق بالقيادة من حيث عدد الرجال
والنساء في المستويات الوظيفية العليا.

النتائج الرئيسية
تشير البيانات في العديد من النتائج الرئيسية إلى تفنيد الكثير من الخرافات حول

عندما يشعر كل من الموظف
والموظفة بوجود التوازن بين
الجنسين في المؤسسة ،ال
يكون هناك فجوة طموح بين
الجنسين

مستويات طموح النساء في العمل.
تبدأ النساء وظائفهن ولديهن أقصى قدر من الطموح مثل الرجال – أو أكثرً :
أوال وقبل
كل شيء ،توضح بياناتنا أن معظم النساء يدخلن مكان العمل ولديهن نفس مستويات
ً
قليال من حيث رغبتهن في تولي المناصب القيادية أو الحصول
طموح الرجال أو أعلى
على الترقيات.
طموحا .قد تكون بياناتنا
وكون الوالدة حكر على النساء فإن هذا األمر ال يجعلها أقل
ً
المتعلقة بطموح النساء وأمومتهن مدهشة ،لكنها ً
أيضا ال لبس فيها :فالوالدة ال تؤثر
على رغبة النساء في القيادة ،حيث أنه مع مرور الوقت تتطابق تقريبًا مستويات طموح
النساء اللواتي لديهن أطفال واللواتي ليس لديهن أطفال ،على سبيل المثال :عند طلب
تسجيل أهمية فرص القيادة كسمة من سمات الوظيفة ،كان متوسط االستجابات من
النساء الالتي لديهن أطفال ضمن  %1من النساء الالتي ليس لديهن أطفال عبر جميع
الفئات العمرية.
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يتأثر الطموح بثقافة المؤسسة :عندما يشعر كل من الموظف والموظفة بوجود
التوازن بين الجنسين في المؤسسة ،ال يكون هناك فجوة طموح بين الجنسين .بمعنى
آخر ،تتطلع النساء إلى شغل الوظائف القيادية في المؤسسات التي لديها بيئات عمل
إيجابية وتنوع في القيمة ،وعلى العكس في المؤسسات التي يكون فيها التنوع بين
الجنسين في أدنى مستوياته – حيث تشهد النساء تحديات صعبة للوصول إلى القمة،
طموحا
وتبدأ فجوة الطموح بين الرجال والنساء .بحيث يصبح كل من الرجال والنساء أقل
ً
مع تقدمهم في العمر ،لكن يكون االنحدار أسرع بالنسبة للنساء في هذه المؤسسات،
ً
عاما.
مما ينشئ فجوة بنسبة  %17لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين من  30إلى 40

تتطلع النساء إلى شغل
الوظائف القيادية في
المؤسسات التي لديها
بيئات عمل إيجابية وتنوع في
القيمة

يرجى األخذ في االعتبار بأن المؤسسات الكبيرة التي لديها غالبية عمالة من الذكور الذين
ينفذون عمليات في الكثير من المواقع المختلفة .أكد موظفوها التزام المؤسسىة
باالحتفاظ بالنساء ،وكانت مستويات طموح النساء في اإلدارة الوسطى ،بمعدل أكثر من
 %20من المواقع األخرى.
تحقق الخطوات اإليجابية التي تتخذها المؤسسات فوائد عديدة لجميع الموظفين
وليس للنساء فقط .وفي نهاية األمر ،من الضروري أن تعمل أي مؤسسة على رفع
سقف طموحات موظفاتها ،حيث أن هذا األمر ال يضع الرجال في وضع ضعيف .فمن
تقدما كبيرًا من حيث المساواة بين الجنسين
بين أفضل المؤسسات – تلك التي ُتظهر
ً
– فالرجال والنساء لديهم نفس المستوى من الطموح .هناك بشكل واضح الكثير من
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"فجوة الطموح"
بين الجنسين

خرافة من الماضي

بقلم :كاتي أبوزهر ومات كرينتز وفرانسيس
تابلت وكلير تراسي وميكي تسوساكا
مجموعة بوسطن االستشارية العالمية BCG
ترجم هذا المقال ونشر بإذن من مجموعة بوسطن
ً
علما بأن حقوق التأليف
االستشارية العالمية | BCG
وجميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمجموعة
بوسطن االستشارية
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الخالصة
رأينا بالكاد التغييرات الهائلة التي على وشك الحدوث ،ومع ذلك نشعر بأننا مثقلون
بهذا الكم من المعلومات وسرعة الوتيرة واللبس الذي يسود العالم .ويجب الوضع بعين
االعتبار أن مجال الموارد البشرية ال يتمتع بموهبة توقع السيناريوهات السيئة أو التأثير
على األشخاص.
إال أن هذا المجال يلم باألشخاص العاملين في األنظمة الديناميكية ،وسيتعين عليه
الوصول إلى فهم أفضل بهذا الشأن؛ نظرًا ألن النظم تصبح أكثر ديناميكية وانتشارًا ومن
ثم أكثر عرضة للتغيرات.
وتدعو الحاجة إلى منهجية إدراك جديدة وربما إعادة صياغة مفهوم الموارد البشرية
ً
استنادا إلى احتياجاته (المعروفة منها والعرضية الطارئة).
وما يمكن للمرء توقعه منها
وتدعو الحاجة إلى خلق هذه المنهجية ومن المستحسن حدوث هذا األمر االّن في الوقت
الذي ينشغل فيه الرواد بالتحوالت الرقمية .وعلى الرغم من أن محدودية االهتمام

وينتقل الكتاب بعدها إلى نموذج جديد –  4مناطق للتمييز بينها وبين الخمس مواطن.

الممنوح لها قد ترقى لكونها إهمال ،فإنها تتيح الفرصة لهذا المجال إلعادة صياغة

وهي ليست مخطط وظيفي غير تقليدي ولكنها أقرب إلى قوى متحررة إال أنها جاذبة

مبادئه ،وإعادة تشكيلها والتأكيد على الحاجة إلى إعادة االبتكار – القضية المتمثلة في

للمواطن المهنية التي تعترف بالقيمة الكامنة في مظاهر العمل والتقارب التي تتداخل

العمل المتفاني ،وتحقيق الذات ،واالنتماء قلبًا وقالبًا لكيان تجاري مستدام.

فيها الوظائف وتشترك بشكل استطرادي وفلسفي.
كما أنه قد ال يبدو للبعض أن ً
بعدا اّخرًا إضافيًا من نموذج شريك األعمال أمرًا محوريًا ولكنه
يُحدث الفارق ،فاألمر يبدو كما لو أنك تقول بأن ماركة سيارات تيسال هي نفسها فورد
لوجود بعض التشابهات بينهما .إال أن هناك اختالفات واسعة بين الماركتين؛ فأحدهما
عبارة عن سيارة مجهزة بقدرات حاسوبية واألخرى عبارة عن جهاز حاسوب ينقل األشخاص!
ويكمن جوهر هذا النموذج المكون من  4مناطق في اإلدارة الذكية واللغة الجديدة
للتفريق بينها إلى جانب ُنهج العمل واالّليات التعاونية وسبل التشغيل ذاتية التنظيم
ً
فضال عن االبتكار والبصيرة والقدرة على التكيف.
ً
مجددا أن هذا األمر غير مثبت؛ فقد انبثق من الماضي ومن المحتمل أن يستمر
وأؤكد
ً
مستقبال .سيأخذ اّخرون على عاتقهم إثباته ،وتهيئته ،وصقله ثم مشاركته .األمر أشبه
بتحديد النية ووضع إطار العمل لمشاركتها مع االّخرين وما توصلوا إليه.
الكتاب يستقي من الوظائف الرقمية وكيف أنها أصبحت المصدر األكثر تأثيرًا في العالم
المؤسسي ،كما أنه يستقي من مناهل العلوم التي تشكل النبراس والبوصلة نحو
ً
فضال عن أنه ّ
يعول
هويتنا ومنهجية عملنا بما نمتلكه نحن العنصر البشري من عواطف.
على خبرات االّخرين في خلق بيئة عمل بشرية نشطة ومواتية – مهما كانت الصناعة.
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الموارد البشرية
بحاجة ألن تكون
ً
جزءا ال يتجزأ من

عملية التغيير في
المؤسسة

وسوا ٌء أكان ما نراه هياكل متسلسلة للشركات ،أو مزيد من الطرق االفتراضية للعمل،
فإن ما نراه ما هو إال متسع من الوقت للعمل على األشياء التي يرغب الناس في فعلها
وليس فقط ما يتعين عليهم فعله (مثل كسب العيش)؛ فالعمل ما هو إال تغيير ،والموارد
ً
جزءا ال يتجزأ.
البشرية بحاجة ألن تكون
لهذا السبب ال أنظر إلى الموارد البشرية التحويلية باعتبارها حدث أحادي غير متكرر،
مثل النهضة بالنسبة لرسامي اللوحات ،ولكني أنظر إليها باعتبارها تحول على المدى
الطويل أو عملية وضع مجموعة جديدة برمتها من التذوق الفني المرتبط بالعمل.

تطور بيئة العمل
يشبه التطور
البشري والعلمي
حيث يمكن استئصال
اآلثار السلبية للحقبة
الصناعية وإدخال
البهجة والرفاه
الوظيفي.

وصل التطور البشري إلى مرحلة يُمكن للتكنولوجيا فيها القضاء على األمراض وإطالة
أعمار البشر والتحكم في اّثار الشيخوخة.
في حين أن تطور بيئة العمل قد وصل إلى مرحلة شبيهة ،مثل استئصال اآلثار الجانبية
الضارة الناتجة عن الحقبة الصناعية وإدخال المزيد من البهجة والرفاهية على العمل
الذي نختار القيام به ،إلى جانب تهيئة الطرق المبشرة ببناء الكيانات التجارية والمجتمعية
والعمل على إصالح كوكبنا األزرق.
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تماما بمنأى عن غيرها ،في حين أن مظهر التعاون الوحيد يتمثل في عقد
بيئة منعزلة
ً
االجتماعات (التي عادة ما توصم بأنها مضيعة للوقت مثلها كمثل التفقد المستمر
لصندوق البريد اإللكتروني ً
بحثا عن رسائل جديدة).
ً
ترابطا وتقديرًا.
حجما وأكثر
في حين أنه في بعض المواطن ،عادة ما تكون الفرق أصغر
ً
ومن شأن الفترات المركزة من اإلبداع والتهيئة واالختبار والتقييم وغيرها أن تضفي على
الجهود التعاونية صفة القبول ً
بدال من أن تكون مجرد اجتماعات مضنية تستند إلى جدول
تماما مثال العمل في أزواج (بما يشبه نموذج البرمجة القصوى).
أعمال .وعلى النقيض
ً
فالمشتغلون في مجال الموارد البشرية ممن يعملون في أزواج ويتشاركون أعباء
ً
فضال عن احتمالية العمل بصورة متفاوتة بحيث قد ال نتقبله بصورة
العمل والتعلم واإلبداع
طبيعية نظرًا للهوس التجاري بفكرة الكفاءة .من أحد األمثلة التقليدية على األخطاء التي
تشوب منهجية التفكير الحديثة هو قدرتك على تصميم أحد المنتجات بسرعة ولكنه في
الوقت نفسه يفتقر للجودة ،ألنك لم تستطلع اّراء الناس واحتياجاتهم في هذا المنتج.
ومن َثم يصبو العمل في أزواج في مجال الموارد البشرية إلى مزيد من التقارب في
المضطلع بها .كما يهدف هذا النهج إلى
شتى الفروع واألصعدة والوظائف واألدوار ُ
إثراء المعارف والخبرات الخاصة بالعمل داخل إدارات الموارد البشرية؛ بغية اإلسهام في
وختاما ،يهدف هذا النهج إلى تحسين عناصر الجودة
التأثير على الخبرات خارج هذا المجال.
ً
والتقارب والعمل على تهيئة القدرة على التكيف وبناء القدرات من أجل المستقبل.
يتنام إلى علمي أن أي من المشتغلين في مجال الموارد البشرية يقوم
إال أنه لم
ِ
بتطبيق هذا النهج بصورة رسمية ،ولكن ال أقصد بهذا أنه يتعذر ّ
علي تحفيزهم ألخذ هذا
استنادا لما ُ
ً
خلصت إليه في النقاط التالية:
األمر بعين االعتبار وذلك
•

التكنولوجيا وتصميم النظم

•

عمليات البناء واألكواد الرقمية

•

إدارة المنتجات واختبارها وتحسينها

•

المنتجات والبرامج الخاصة بالنشر والتعميم والتشغيل

حتى وإن تم تطبيق العمل في أزواج فيما يخص المشاريع فقط ،فإن من شأنه مساعدة
المتخصصين في مجال الموارد البشرية على اتخاذ القرارات ووضع تصاميم أفضل .كما
ً
فضال عن التعلم واإلبداع وما قد ينتج
أنها تعمل على التقارب في التفاهم بين األفراد
عنها من مخرجات أكثر فعالية ترمي إلى وضع حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها
العالم بخصوص بيئة العمل.
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نهج العمل في أزواج في
الموارد البشرية يثري المعارف
والخبرات ويهدف إلى تحسين
عناصر الجودة والتكيف واإلبداع

العمل في أزواج يساعد
المختصين في الموارد البشرية
على اتخاذ القرارات ووضع
تصاميم أفضل والتقارب بين
األفراد

ثم نتطرق إلى مجموعة جديدة من حاالت التفكير والكينونة ،ال أقصد االختصاصات في
حد ذاتها ،ولكنها أشبه بحاالت مثالية .إنها أشبه باألجزاء االستراتيجية كالرأس والقلب

إذا أخذ القائد على
عاتقه مواطن التحول
االستراتيجي وجعلها
ً
جزءا من حالته
الذهنية والمعرفية
ً
مختصا يتمتع
سيكون
بالمهارة العالية

واألحشاء .وفي هذا الصدد ،فإن الدعوة للمزيد من المراقبة الخارجية والمزيد من الذكاء
السياقي والمزيد من الذوق الفني في التصميم والمزيد من رعاية المؤسسات هي
جميعها دعوات وجهتها للمختصين على كافة األصعدة –وعلى أرفع المستويات.
ومن أجل االستفادة من هذه الفرصة الرائعة للوصول إلى ميدان عمل جديد؛ إلى جانب
احتياجات األفراد التي تتعرض لكثير من التقلبات والتغيرات من النواحي االجتماعية
واالقتصادية والجيوسياسية ،فإن من شأن المختصين بمجال الموارد البشرية ممن
ينقصهم القدرة ويفتقرون إلى الطموح واألداء أن يشكلوا عقبة ومحط سخرية.
من أحد الشواهد التي يتطرق إليها الكتاب هو أنه في حالة ما إذا أخذ القائد على عاتقه
جزءا من حالته الذهنية والمعرفية،
الخمس مواطن الخاصة بالتحول االستراتيجي وجعلها ً
فإننا بال شك نحصل على مختص يتمتع بالمهارة الكافية.
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التجارية ،وقد ينتهي األمر بالعزوف عن شراء هذه المنتجات على الرغم من كونها
سلعة عالمية .في حين أن مندوب المبيعات الذي يفتقر للمهارة قد يتسبب في تفاعل
متسلسل يؤدي بدوره إلى خسارة الفرص في حالة ما إذا قام الشخص الخطأ (على
سبيل المثال أحد األيقونات االجتماعية ممن يمتلكون قاعدة واسعة على وسائل التواصل
االجتماعي) بمشاركة تجربته وانتهى إلى العزوف عن شراء هذا المنتج مع متابعيه.
فذوي التأثير على وسائل التواصل االجتماعي ليسو فقط المشاهير الذين يختارون
المنتجات التي تبيعها ،ولكنهم أناس يشبهوننا ممكن يمتلكون القدرة على رفع مبيعات
المنتج والترويج له والعكس صحيح كذلك.
وبالتالي ،يكمن السر في بيئة العمل؛ فاألشخاص المهمون ينجذبون ال محالة للمؤسسات
الكبرى ،األمر الذي يتعين من خالله على مسؤولي الموارد البشرية أن يكونوا في وضع
يسمح لهم باستيعاب الموقف والمساعدة في خلق ماركة تجارية قوية لصاحب العمل
تتسم بالحضور التنافسي والجاذبية.

القوى التحويلية الدائمة
يحظى مسؤولو الموارد البشرية بفرصة عرض آرائهم في أن التغيير ال يقتصر على كونه
عملية أو منتج نهائي أو هيكل؛ التغيير يدور بصورة أكبر حول األفراد وردود أفعالهم
وتصرفاتهم ومعتقداتهم التي من شأنها تعزيز أو العزوف عن التغيير والتحول والتحسين
المستمر.
لهذا السبب بدأت في تدوين هذا الكتاب ،الموارد البشرية التحويلية؛ فالكتاب يسعى
إللقاء الضوء على جوهر العوامل المؤثرة على المستقبل برمته ،ولكنه في الوقت
نفسه يتطرق إلى حكاية الطريق الذي خضناه للوصول لهذه النقطة ،وحكاية االّفاق
المستقبلية التي تنتظر مجال الموارد البشرية.
وابتداء بنا كأفراد ،أدعو القارئ للتمعن والتدبر في القوى التحويلية الكامنة فينا كأفراد،
ً
وال أقصد بقولي هذا أن جميع األفراد لديهم استعداد فطري إلحداث هذا التغيير ،إال
أنه ومع التحديات والتغيرات التي تلوح في األفق فستدعو الحاجة الجميع إلى اكتساب
القدرة على تغيير أنفسهم على األقل.
من شأن  6حاالت معرفية أن تقدم يد العون للناس للقيام بهذا األمر .فعلى سبيل المثال،
معرفة الذات هي إحداها – الوعي الذاتي القريب واسع االنتشار ،وفي الوقت ذاته
سواء منهجية العمل
النظم المعرفية– ما الذي يدور حوله النظام الذي تعمل فيه –
ً
التي قمت أنت بتصميمها أو قام الغير بتصميمها لك – ومدى تأثرك بهذا النظام،
وما يمكنك فعله لفهمه بشكل أفضل ،ومن ثم إعادة صياغة هذه األنظمة لتتناسب مع
احتياجاتك.
بمجرد إتقانك لحاالت المعرفة سالفة الذكر ،يأتي الدور على عنصر التآزر .بخصوص هذا
صغناها للعمل في
الجانب ،أحث المشتغلين بالموارد البشرية على مخالفة العادة التي ُ
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أصبح الدور المنوط
بالموارد البشرية
في التفكير أكثر
أهمية من قبل حيث
يتعين عليها التكيف
ومواكبة التحوالت
التصميمية

•

االستشعار :االستجابة للتغيرات التي تطرأ على األسواق التي تتكيف لتصبح من
خيارات أسلوب المعيشة ،عالوة على التفضيالت وأحدث صور التنمية في العالم
الذي يحيط بالحياة العملية ويقدم الدعم المطلوب لها.

•

االستيعاب :التعامل مع عمليات الدمج والشراء والمزيد من العمليات خارج النطاق
التعاقدي ،مثل :الثراء الثقافي والتكامل الريادي واإللهام واالنتماء وتعزيز
األهداف

•

المناصرة :الدفاع /أو تهيئة البيئة لألشخاص األكثر موهبة للعمل مع المؤسسة

•

التضمين :الوقوف على احتياجات األفراد وإشراكهم واالستجابة لها وتلبيتها؛ بغية
تحقيق النجاح المستدام واالبتكار والوفاء

•

الهندسة :طرح أفضل االقتراحات الممكنة الخاصة بتجربة العمل التي من شأنها
تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والعمل على استدامة نجاحها

وقت مضى؛ نظرًا
أصبح الدور المنوط باالموارد البشرية في التفكير أكثر أهمية من أي
ٍ
ألنه يتعين على التصميم أن يتمتع بالقدرة الكافية على التكيف ومواكبة التحوالت وصور
عدم التنبؤ في ميدان العمل الحديث.
يُعتبر كورزويل أحد الشخصيات العالمية الرائدة في مجال الهندسة الحاسوبية ،وهو
مسؤول بصور جزئية عن الفهم األفضل لقانون مور وقانون العوائد المتسارعة.
والجدير بالذكر أن قانون مور الذي ينص على أن الرقائق الحاسوبية التي تتضاعف
في الحجم والقدرة تنخفض تكلفتها والوقت الالزم إلنتاجها إلى النصف تقريبًا كل 18
شهرًا ،كان قد ثبت صحته حتى بالرجوع إلى خمسينيات القرن الماضي وتطبيقه على
هذا العقد .في حين ينص قانون العوائد المتسارعة على أنه ً
بدال من المعادلة الخطية:

عملية التفكير
التصميمي عبارة عن
أحد المناهج المرتكزة
على العنصر البشري
والساعية لالبتكار

يُعد التفكير التصميمي في حد ذاته أحد فروع المعرفة التي اقترنت بمنهجيات اإلدارة
الرشيقة والذكية باعتبارها منهجيات من شأنها تمكين بيئات العمل في القرن الحادي
والعشرين.
وقد خرجت شركة  ، IDEOوهي إحدى الوكاالت ذائعة الصيت في مجال التصميم،
بالتصريح التالي لتلخيص عملية التفكير التصميمي" :عملية التفكير التصميمي عبارة
عن أحد المناهج المرتكزة على العنصر البشري والساعية لالبتكار ،ويستقي هذا النهج

 4=1+3=1+2=1+1وهكذا ،نجد أن المعادلة تسير على النحو التالي:

أسسه من عدة أدوات للمصممين والتي تسعي لتكامل حاجات األشخاص واإلمكانيات
ً
فضال عن متطلبات النجاح التجاري".
التكنولوجية

 16=2x8=2x4=2x2=1+1إلخ.
ً
جزءا نحو الوصول إلى الناتج النهائي،
لذا
فبدال من استهالك  16خطوة تعادل ً 16
ً
فسنجد  16خطوة تساوي  65.536جزءا من أجل الوصول إلى الناتج النهائي .ويعطي
التفكير ُ
األ ِّ
اسما لنظرية قانون العوائد المتسارعة ،في حين أن بعض
سي أو المطرد
ً

من إحدى الظواهر التي شهدها القرن الحادي والعشرين هي ظاهرة تزايد التركيز على

تبنت منحنى النمو هذا.

العنصر البشري وعدم االقتصار على العمليات أو اإلنتاج أو التركيز على الوظيفة دون
غيرها .فقد أثبتت الحقبة الصناعية أنه بمقدورنا ميكنة اآلالت التي صنعناها وجعلها اّلية

قدرات األفراد

نموا (في كل من األثر /االستخدام وقيمة رأس المال) يبدو أنها
صور األعمال األسرع ً

•
•

ماركة سيارات تيسال أكثر قيمة في الوقت الراهن من فورد.
ً
مجتمعة في
شركة أمازون أعلى قيمة من جميع جهات البيع بالتجزئة األخرى
الواليات المتحدة.

•

تحظى إير بي إن بي( AirBnBالعاملة في السوق منذ حوالي تسع سنوات
فقط) بسمعة امتالكها غرف أكثر من فنادق هيلتون (الموجودة منذ ما يناهز
عاما) ومن دون وجود أي جلبة حول امتالكها ألصول مادية.
تسعين ً

•

بصورة كلية ،باإلضافة إلى تحسين جودتها .ومن شأن هذه اآلالت أن يتمخض عنها اّالت

تطبيق الواتساب الذي اشترته شركة فيس بوك بـ  19مليار دوالر ،ال يديره سوى
ً
موظفا مع حوالي  1.3مليار مستخدم نشط يستخدمون التطبيق يوميًا.
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الموارد البشرية في عالم متسارع
اتضح مما سبق الظواهر التجارية الحديثة ولمحة من الظواهر المستقبلية .يتكون
منظور الموارد البشرية حول العالم من العديد من النقاط التي ينبغي أن تكون قادرة
على القيام بالمهام التالية:
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أخرى تعمل على تحسين عملية التصنيع.

على مسؤولي
الموارد البشرية
المساعدة في خلق
عالمة تجارية قوية
للمؤسسة تتسم
بالحضور التنافسي
والجاذبية

وعلى الرغم من ذلك ،ال تستطيع هذه الماكينات تذوق األعمال الفنية والتصاميم التي
تهفو إليها النفس البشرية إعجابًا ،وتروق لرغباتها وراحتها ورفاهيتها .وهنا يأتي الدور
الذي تقوم به النفس البشرية وطريقة تفكيرها وشعورها وتصرفاتها ،وما ُتسهم به من
خلق الجسر الرابط بين الجدوى الفنية والرغبة البشرية.
و ُتشكل تجارب األشياء أحد المالمح ذات األهمية الذي ُتعول عليه المنتجات في الوقت
الراهن في خلق التجربة باعتبارها جزء ال يتجزأ من عنصر المبيعات – سواء قبل العملية أو
أثناءها أو بعدها.
ويمكن إلحدى هذه التجارب أن تلقي الضوء على الفوارق بين جانبين متناقضين :الشراء
والوالء للمنتجات ،والشراء واالنتقاد ،األمر الذي من شأنه اإلضرار بسمعة الماركة
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المتمثل في :كيف يمكن للمرء مواكبة مستقبل العمل في الوقت الذي بمجرد أن
تبدأ في دراسته يستحيل معه تحديده؟ وكلي أمل بأن أكون قد قدمت يد العون
والتحفيز الالزم للمساعدة في اإلجابة عن تلك األسئلة.

الموارد البشرية التحويلية
عاما على التحوالت الجذرية التي شهدتها الموارد البشرية
مرت حوالي عشرون ً
في المنهجية المتبعة في تنفيذ أعمالها ،ومن المؤكد أن الموارد البشرية طيلة
تلك الفترة تمكنت من التكيف بطريقة أو بأخرى ،بيد أن تلك الفترة كذلك شهدت أحد
النماذج المستخدمة بصورة كبيرة– وهو نموذج شريك أعمال الموارد البشرية مع مركز
التميز ودعم الخدمات المشتركة المكملة خاصته .وقد نتج عن استخدام هذا النموذج
تحول الموارد البشرية بصور كبيرة نحو نهج داخلي أكثر تطورًا من الموارد البشرية يركز
على العمالء وتدعيم العالقة مع الزبائن .وقد دعت الحاجة في تلك الفترة إلى هذا
النهج ،األمر الذي أسهم في خلق وظيفة توعوية تصطبغ بقدر أعلى من المهنية.
في غضون سنوات قليلة ،تمكن العاملون بمجال تكنولوجيا المعلومات بمساعدة
وابتداء من اآلمال العالية
الطفرة التكنولوجية من سيادة العالم ومن ثم ميدان العمل.
ً
ً
وانتهاء بإخفاق المشاريع ،شهد عالم التكنولوجيا ثورة هائلة خاصة تلك التي أشعلتها
ً
المنصات التكنولوجية المتحركة والطفرة التي شهدها عالم التطبيقات الذكية.
فالنماذج التصنيعية الرشيقة ومنهجيات التحسين المستمرة ،التي أصبحت من صور
اإلدارة الذكية التي نتجت من البروتوكوالت المصطنعة للمشاريع ،ساهمت في تحويل
التكنولوجيا من كونها أحد الوظائف غير الموثوقة والمخيبة لآلمال في تسعينيات
القرن الماضي إلى أحد مكامن القدرة في العقد األول من األلفية الجديدة .فقد
ساهم كل من مديري اإلنتاج ومدربي اإلدارة الذكية ومصممي خبرات المستخدمين
بصورة حرفية في إعادة صياغة المنهجية التي كانت تتم بها األعمال.

في غضون سنوات قليلة ،تمكن
العاملون بمجال تكنولوجيا
المعلومات بمساعدة الطفرة
التكنولوجية من سيادة العالم
ومن ثم ميدان العمل

اإلدارة الذكية  ،Agileحتى أن عملية صناعة الطائرات برمتها يمكن أن تتم بطريقة
اإلدارة الذكية .و ُتعد سيطرة طرق العمل الحديثة في العديد من المجاالت مقترنة

وبالتالي ،يمكن اعتبار نهج الموارد البشرية المتحولة على أنه مثال واضح لإلدارة

سالسة المنهج وخلق عجلة مستمرة دائمة من التغيير التصاعدي ،وألنه من المحتمل
أن نشهد تدفق مستمر من التغييرات التحولية ،بعض تلك التحوالت هائلة وفي الغالب
مؤقتة ال تدوم ،في حين أن البعض األكثر يتخذ منهج تدريجي.

المستقاة
مع تجاهل المبالغة الموجودة في بعض المظاهر اإلعالمية ،فإن الحكمة ُ
من العالم تشير إلى أننا على مشارف فترة من التغيير لن تكون كأي فترة شبيهة

مع منهجية التفكير الخاصة بتجربة المستخدم ونهج التصميم في القرن الحادي
إال أنها بال شك تتمتع بالمزيد من الروح والدوافع.

الرائجة ،إال أن هناك العديد من األسباب الكافية التي تدفع المشتغلين بالموارد
ً
فضال عن
البشرية إلى االستعانة بمزيد من منهجية اإلدارة الذكية في التفكير،

حقبة التغيير المطرد

اتجهت العديد من المجاالت خارج نطاق التكنولوجيا الرقمية إلى االستعانة بمفهوم

والعشرين المعادل لدراسات الزمن والحركة التي راجت في بدايات العصر الصناعي،

الموارد البشرية تواجه التغيير
المتسارع والصعب للتوقعات

وفي الوقت الذي قد يتجه فيه البعض إلى وصف هذا النهج بأنه مجرد أحد االتجاهات

يمكن اعتبار نهج الموارد البشرية
المتحولة على أنه مثال واضح
لإلدارة الذكية المرنة

مضت .تتسم هذه الفترة بأنها ،في بعض الجوانب ،أسرع من أي فترة مضت ،في
حين أن قدرة األشخاص على المقاومة في جوانب أخرى من شأنها تغيير التوقعات
الموضوعة .فعملية التوقع لم تعد أسهل بأي صورة كانت ،إال أن وتيرة التغيير من
المحتمل أن تستمر في التسارع أكثر فأكثر.

الذكية المرنة.
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على سبيل المثال ،بدأ فيسبوك في عام  2004في إنشاء قاعدة بيانات للمستخدمين
بحوالي  %4من التعداد السكاني للواليات المتحدة ممن يمتلكون حسابات عليه ،ليصل
في عامنا هذا إلى حوالي  1.2مليار شخص ممن يدخلون إلى الموقع يوميًا حول العالم،
فيما معناه أن  1من كل  7أشخاص في العالم يِلجون إلى هذه المنصة الرقمية يوميًا.
ومن األرقام المثيرة للدهشة كذلك هو أن موقع البحث العالمي جوجل يدير حوالي
 40.000عملية بحث في كل ثانية من شتى بقاع األرض ،وهو ما يعني كذلك أنه جرت
حوالي  4مليون عملية بحث في الوقت الذي استغرقته لتصل إلى هذه النقطة من هذا
المقال.
أجرت جامعة أوكسفورد في عام  2013دراسة بحثية توصلت إلى الفرضية القائلة بأن ما
يزيد عن  %50من الوظائف (في الواليات المتحدة) من المحتمل أن يُستغنى عنها أو
ُتستبدل بطرق الميكنة أو دخولها إلى العالم الرقمي .فمع جميع تلك االبتكارات من
المركبات ذاتية القيادة وروبوتات الدردشة  ،chatbotsوالذراع االّلية والطابعات ثالثية
األبعاد فنحن على مشارف عالم يتجه نحو التحول اآللي في بعض جوانبه بصورة كلية
ً
سلفا أن بعض ميادين العمل مثل طريقة اإلدارة
أو كبيرة ،ذلك العالم الذي اعتقدنا
الوسطى والعمل المعرفي ومجاالت القيادة والتشييد بمنأى عن أي تحول تكنولوجي.
لذا فمن الضروري أن تستعد جهات الموارد البشرية لثورة التجديد ،ذلك الحدث التي
يشير المنتدى االقتصادي العالمي إليه بأنه الثورة الصناعية الرابعة .فلم يتسن للموارد
البشرية من قبل التعامل مع هذا النوع من القضايا؛ فالنماذج والتحوالت السابقة مثل
نقل األعمال إلى خارج البالد واالستعانة بمصادر خارجية والصور المبكرة من التحول إلى
األتمتة لم تكن سوى تقلبات محدودة في ميدان العمل بالمقارنة بما توقعه العديد حول
هذه التحوالت.
لذا ،فمع وضع ذلك السياق بعين االعتبار (والتغاضي عن مواطن اللبس السياسية
القائمة ،ومظاهر التنمية في عالم الطاقة والنقل ،باإلضافة إلى القضايا البيئية) فقد
حان الوقت لتتمعن جهات الموارد البشرية في التفكير بشأن موقعها في هذا العالم.
•

حتى يتسنى للموارد البشرية أن تصبح قوى تحويلية دائمة في ميدان العمل إلى
جانب العمل على استقرار األسس التي تستند إليها جهات صنع القرار.

•

مقدمة:
ً
إيذانا بانتهاء الحادي والثالثين
من تلك اللحظة التي دقت فيها الساعة الثانية عشرة
من ديسمبر  1999والدخول إلى القرن الحادي والعشرين؛ وعلى الرغم من سبل قياس
الوقت والتاريخ األخرى في العالم ،فإنه ال يمكن إنكار ما كان لهذه الدقات من رمزية
وبالغ األهمية على طريق التنمية العالمية .قد يشير البعض إلى التحوالت االقتصادية
في ثمانينيات القرن المنصرم وما تمخض عنها على العقد التسعيني ،بيد أن العقد األول
ً
متصال بالثورة في عالم اإلنترنت ،بما في ذلك ما شهده العقد
من األلفية كان وال يزال

لماذا حان الوقت لتفكر جهات
الموارد البشرية بدورها الفعلي
وموقعها في هذا العالم متسارع
التغير؟

حتى يتسنى للموارد البشرية أن تصبح كيان مبدع ومتكيف ومن الجهات الرائدة في
االمتثال.

•

حتى يتسنى للموارد البشرية تحفيز الطاقات وسرعة التغير إلى جانب بناء المهارات
وسبل التنمية.

والسؤال هنا يكمن في الكيفية التي ستتمكن من خاللها الموارد البشرية من االضطالع
ً
خاصة مع السمعة التي تشوبها من كونها ضرورة رفاهية يمكن االستغناء
بهذه المهمة،
ً
فضال عن كونها من العوامل المخيبة لآلمال في النجاح المؤسسي.
عنها،

من موجات االنتعاش والهبوط الحاد.
عاما من نقطة التحول تلك ،تتجه سبل التطور التكنولوجي نحو
واالّن وبعد مرور ً 18
معدالت فائقة السرعة ال ُتحمد عواقبها ،بحيث تعذر علينا مواكبتها .فقط تلك الجوانب

تلك هي جملة األسئلة التي يطرحها الكتاب "الموارد البشرية التحويلية ،الذي نشرته
مؤسسة كوجان بيدج للنشر ،وقمت أنا ،بيري تيمز أحد المشتغلين البريطانيين بالموارد
البشرية والمتحدث في سلسلة مؤتمرات تيد  TEDxبشأن مستقبل العمل ،بتأليفه.

التزاما وتركي ًزا وذات صلة هي التي تتربع على عرش النطاق الشاسع من صور
األكثر
ً

ولطالما شغلني ألكثر من خمسة أعوام شغف السعي في مستقبل العمل ،األمر الذي

التقدم التكنولوجي.

دفعني إلى إجراء األبحاث واالستشارات مع فرق الموارد البشرية حول ذلك الموضوع
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تقلبات العمل
والتحول في
الموارد البشرية

بقلم :بيري تيمز

مؤلف في شركة كوجن بيج ()Kogan Page

لمحة من كتاب "الموارد البشرية التحويلية" ،الذي
نشرته مؤسسة كوجان بيدج للنشر
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الموظفين ،والذي كان موضع تقدير حقا ،كانت األمور أفضل لبعض الوقت ،ثم زادت
ً
سوءا مرة أخرى ،ثم تحسنت األمور واآلن األمور سيئة مرة أخرى".
األمور
وتتساءل الرئيسة التنفيذية" :ليس من اختصاص عملي معرفة ما تفعله "أليس" في
حياتها الشخصية ،أليس كذلك؟ ال أستطيع تسريحها من العمل ألنها تواجه مشاكل في
المنزل ،أليس كذلك؟ "
وهنا أريد أن أوضح مسألة غاية في األهمية بعبارات واضحة وبسيطة :ال ينبغي أن يكون
السؤال هل هذا الشخص يواجه مشاكل في المنزل ،بل األحرى "من هو هذا الشخص في
العمل؟" كانت "أليس" غير مستقرة في العمل إلى حد كبير .وقد مرت بفترات متميزة
وأداء متميز ،وفترات غير جيدة بأداء منخفض ،ماذا يجب أن يفعل رئيس "أليس"؟ واحدة
ً
مرتفعا عندما يكون
أداء
من هذه الخيارات ،اقترحت معاملة "أليس" على أنها تمتلك
ً
ً
منخفضا عندما يحدث ذلك ،وستتطلب إدارة "أليس"
ذلك ،وبالمثل على أنها تمتلك أداء
ً
ً
جهدا هائال ،وقد يكون مديرها غير قادر على إدارة
ومعاملتها عندما ال تتحلى بأداء مرتفع
"أليس" والتعامل معها إلى المستوى الذي تحتاج المؤسسة له فيما يتعلق بأدائها – ال
سيما أنها مديرة القسم.
في النهاية ،يرى الرئيس التنفيذي أنها ال يمكن أن تكون المدير ال سيما وأن أداءها غير
ً
وخصوصا عندما ينخفض أداؤها بشكل ملحوظ عندما تتفاقم
مستقر ومتذبذب للغاية،
المشاكل في المنزل .وفي اليوم التالي ،قررت الرئيسة التنفيذية تسريح "أليس" من
العمل ،ليس بسبب معاناة "أليس" من مشاكل في المنزل ،ولكن بسبب أدائها المتذبذب
في العمل.
ربما كنت تنظر إلى حالة "أليس" على اعتبارها حالة خاصة" .ولكن في الواقع فإن كل
موظف يمثل حالة خاصة ،وإذا كنت كمدير ال تعرف األمور التي تجعل من كل موظف حالة
خاصة ،فعليك أن تسأل نفسك باستمرار :من هو هذا الشخص في العمل؟
• تقييم نقاط القوة وجوانب التطوير األساسية لكل موظف.
• النظر في الدور الذي يلعبه كل شخص في مكان العمل.
• معرفة كيف تؤثر الشؤون الخاصة للموظف على دوره في العمل.
• إدارة الذات مع كل موظف في العمل.
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من هو هذا الشخص في العمل؟
التركيز على معرفة "شخصية" هذا الموظف الذي يحضر للعمل كل يوم .قم بتقييم
نقاط القوة وجوانب التطوير األساسية لهذا الشخص كموظف .قم بالنظر في مهامه
ومسؤولياته .ما طبيعة العمل الذي يقوم به؟ قم بتقييم سجل أدائه .هل يعتبر هذا

مهم ً
جدا أن يتعرف المدراء
على "شخصية" موظفيهم،
وتقييم نقاط القوة وجوانب
التطوير األساسية لديهم

الموظف من ذوي األداء العالي ،أو المتوسط أو المنخفض؟ هل هؤالء الموظفون
منتجون؟ هل يقومون بعمل عال الجودة؟ قم بالتفكير حول خلفية عملهم ومستقبلهم
الوظيفي المحتمل .منذ متى وهم يعملون هنا؟ ما هي المدة المحتمل بقاؤهم فيها؟
قم بالنظر في دورهم االجتماعي في مكان عملك .هل هم من أصحاب الهمة العالية أم
المنخفضة؟ متحمسون أو معارضون للتغيير؟ هل يتصرفون بطريقة جيدة؟ كثيرو الكالم؟
هل يحظون بدرجة عالية أم منخفضة من االحترام من زمالئهم؟
يسألني المدراء في كثير من األحيان" :ما الذي أحتاج إلى معرفته حول ما يحدث في
ً
ً
فمثال
مهذبا،
حياة الموظف الشخصية؟" جوابي :أنت بحاجة إلى معرفة ما يكفي لتكون

مضطرا ً
ً
أبدا لتذكر
ال بأس في أن تعرف عدد أبناء الموظف ،ولكنك في الوقت ذاته لست
أعياد ميالدهم.
يجب أن تفهم كيف تؤثر حياة الموظف الشخصية على دوره في العمل .هل تؤثر الحياة
المنزلية على مواعيده؟ على طاقته وحيويته في العمل؟ وتركيزه؟ وما إلى ذلك.
والحقيقة هي أن الكثير من الموظفين ال يدعون قضاياهم الشخصية تؤثر على حياتهم
العملية  ...ولكن ليس الجميع.
ً
حوارا مع أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مؤسسة
منذ وقت ليس ببعيد ،كنت أجري
ما ،وذلك بعد انتهيت من تدريب مجموعة من مديري تلك المؤسسة ،سألتني الرئيسة
التنفيذية على الفور ما هو رأيي في رئيس قسم النظافة ،امرأة تبلغ من العمر عشرون
عاما وأكثر ،وكان من الواضح أنها لم تكن في أفضل حاالتها خالل ندوتي اسمها "أليس"،
وبصفتها رئيس قسم النظافة ،كان من المفترض أن تكون "أليس" كذلك مسؤولة عن
فريق من مدراء قسم النظافة.
لحوالي عدة ساعات في ذلك اليوم ،كنت قد شاهدت "أليس" تحدق في الفضاء ،على
الرغم من أنها بالكاد شاركت في الندوة ،عندما كانت تتكلم ،كانت تنطق بكالم غير متسق
ً
ً
وردا على سؤال الرئيسة التنفيذية
منخفضا وبالكاد أسمعه،
وغير واضح ،وصوتها كان
حول "أليس" فقد قلت لها" :إذا كان سلوكها في العمل كما كان سلوكها في الندوة"،
سأكون قلقا ً
جدا بخصوص قسم النظافة" ،ولكنها أخبرتني أن "أليس" واجهت بعض
المشاكل األسرية الخطيرة في المنزل .وهذه المشاكل ،على ما يبدو ،تحدث بشكل
)4

كيف يجب أن أتحدث مع هذا الشخص؟

)5

أين يجب أن أتحدث مع هذا الشخص؟

)6

متى يجب أن أتحدث مع هذا الشخص؟

تشكل هذه األسئلة الستة ً
معا واحدة من أقوى أدوات اإلدارة التي أعرفها – وأنا أسميها
عدسة "التخصيص" (.)Customizing Lens
وإذا أصبحت مهووسا باألسئلة واإلجابة عن هذه األسئلة ،فلن تكون قادرًا على تجنب
تخصيص نهجك لكل شخص ،ابدأ بالسؤال واإلجابة عن هذه األسئلة وسترى ما أعنيه.
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على المؤسسات أن تولي
الموظفين الجدد أهمية
خاصة من خالل برامج التوعية
والتدريب والدعم والتوجيه
ومنحهم فرص التعلم

متكرر ،ولكن "أليس" استطاعت بشجاعة كبيرة تجاوز هذه المشاكل ،حتى أصبحت واحدة
ً
وفقا لما يمليه
من أفضل الموظفات لدينا في المؤسسة ،وكانت تنجز أعمالها كمديرة
عليها ضميرها ،ولكن كلما عاودت المشاكل للظهور في حياة "أليس" فإن أداءها كان
ً
سلبا ،فتظهر الفوضى في عملها ثانية ،فتصل متأخرة في بعض األحيان ،وتغادر
يتأثر
العمل في وقت مبكر ،و تكون مشتتة طوال يوم العمل ومسلوبة الطاقة والحيوية.
وتمضي الرئيسة التنفيذية قائلة" :أنا مندهشة من أنها تصرفت طوال الوقت بهذه
الطريقة أثناء الندوة "،لقد أخبرني رئيس "أليس" المباشر نحن جميعا نشعر باألسف
تجاهها ،قبل بضع سنوات ،ساعدتها على الحصول على بعض المشورة من خالل خدمات
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كيف تحصل على أداء استثنائي من أشخاص عاديين؟
لقد كان لي الشرف الكبير للعمل مع العديد من القادة في الجيش على مر السنين.
واحدة من األشياء المذهلة عن الجيش هي قدرته الرائعة على تعليم أعداد هائلة من
ً
نسبيا ليكونوا قادة ذوي دور فعال للغاية.
الشباب واألشخاص ذوي الخبرة
كيف يفعلون ذلك؟
يتم تدريب المجندين الجدد بفعالية كبيرة من اليوم األول .كل يوم ،طوال اليوم ،لمدة
ثالثة عشر أسبوعا في البرنامج التدريبي ،ويتم تعريف الجنود الجدد على وجه التحديد بما
يجب القيام به وكيفية القيام بذلك؛ ويتم رصد أدائهم وقياسه وتوثيقه في كل خطوة
في البرنامج التدريبي ،وال يمكن التسامح مع المشكالت التي تحدث ،وفي العمل الشاق
تحصل على مكافأة حتى وإن كانت بسيطة ،وبعد انتهاء البرنامج التدريبي ،تتواصل عملية
تدريب الجنود بكل حماسة ،ودقة ،وبشكل مدروس طوال اليوم ،وكل يوم.
عندما يتعلق األمر ببناء قادة جدد ،فإن الجيش ينفذ ذلك من خالل منهجية شاقة
وقاسية ،ويتم تدريبهم على تقنيات تدريب األداء قبل استالم مناصب القادة .حيث يتم
تدريس التدريب على األداء لكل فرد ،مع إعطاء ردود فعل مستمرة ،وتوفير تعليمات
مستمرة ومتواصلة لتحسين األداء ،ويتحمل القائد الجديد المسؤولية الكاملة عن فريقه،
ويعرف بالضبط من يفعل ماذا ،وأين ،ولماذا ،ومتى ،وكيف ،مع توضيح التوقعات؛ ورصد
المشكالت وقياسها ،وتوثيق األداء ،ومعالجة المشاكل عند ظهورها .يجب على القائد أن
يعتني بجنوده .ونتيجة لذلك ،فإن القائد هو مدير جيد في سن التاسعة عشر.

معرفة ما يقوم به كل موظف
جميع موظفيك لديهم مستويات مختلفة من القدرات والمهارات :خلفية مختلفة،
وشخصيات مختلفة ،وأساليب مختلفة ،وطرق تواصل وعادات عمل ودوافع مختلفة،
بعضهم بحاجة إلى مزيد من التوجيه أكثر من غيرهم ،قد يحتاج أحد الموظفين إلى
تفاصيل كثيرة ،في حين أن آخر لديه التفاصيل المحفوظة ،يستجيب أحدهم بصورة أفضل
في حال طرح األسئلة ،في حين أن آخر يفضل أن يتم إخباره بجميع اإلجابات ،يحتاج البعض
إلى الكثير من التذكير ،في حين يحتاج البعض اآلخر إلى التذكير لمرة واحدة فقط في
األسبوع ،والطريقة الوحيدة للتعامل مع التنوع غير العادي بين موظفيك هو معرفة ما
يقوم به كل شخص ومن ثم مواءمة أسلوب إدارتك مع هذا األمر.
أنا ال أقترح عليك تلبية توقعات كل موظف .ولكن التوقعات ليست كلها سيئة .عندما تعرف
توقعات الموظف ،فأنت تعرف ما يريده هذا الشخص ،فإذا كان الموظف يحتاج من الشد

الطريقة الوحيدة
للتعامل مع التنوع غير
العادي بين موظفيك
هو معرفة ما يقوم
به كل شخص ومن ثم
مواءمة أسلوب إدارتك
مع هذا األمر

إليه .أنا ال أقترح أن تسأل كل موظف عن الطريقة التي يرغب في العمل من خاللها .فما
يريده الموظف منك ليس دائما ما يحتاج إليه .على سبيل المثال ،حاول أن تطلب من أحد
الموظفين من ذوي األداء المنخفض والذين يتصفون بالعناد ،ما إذا كان يريد أن يستمع
ً
شكرا" .في كثير من األحيان يعتقد
لمالحظاتك على أدائه ،فمن المحتمل أن يقول" :ال،
الموظفون أنهم يعرفون ما يريدون منك ،ولكن في الواقع أنهم في كثير من األحيان ال
يعرفون ما يريدون لحين الحصول عليه.
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أعمال اإلدارة ،وتعد تلك المحادثات الجانبية هي المسار الداخلي .عند البدء في عقد
اجتماعات فردية مع كل شخص ،سوف تتضح لك االختالفات بين موظفيك .وأثناء حديثك
ً
وجها لوجه ،حاول المواءمة مع ذلك الشخص واضبط أسلوبك ونهجك مع
مع كل شخص
هذا الشخص وذاك ،تماما كما تقوم بضبط مؤشر الراديو .كن على علم بكيفية تغيير
أسلوبك ،وراقب بعناية آثار كل تغيير على كل شخص وأدائه .وتذكر أنه سيتعين عليك
مواصلة إجراء التعديالت باستمرار ألن األشخاص يتغيرون ويزدادون بمرور الوقت.

على أزره ومساعدته في المهام ،فإنك تحتاج إلى معرفة ذلك .في النهاية ،عليك أن
تقرر ما إذا كنت على استعداد للقيام بذلك تجاه هذا الموظف ،ولكن ال تدعي أنه ال يحتاج

الطريقة الوحيدة لمعرفة ما يقوم به كل موظف هي التواجد في أماكن عملهم وبدء

معرفة توقعات
الموظف ،والطريقة
التي يفكر بها
ستمكنك كقائد من
مساعدته على تحقيق
المطلوب منه

أفضل طريقة لصقل موهبتك في التعامل مع الشخصيات المختلفة للموظفين هي أن
تسأل نفسك باستمرار ستة أسئلة رئيسية حول كل موظف:
)1

من هو هذا الشخص؟

)2

لماذا أحتاج إلى إدارة هذا الشخص؟

)3

ما الذي أحتاج إلى الحديث عنه مع هذا الشخص؟
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وبهذه الطريقة أجبت على مدير البرمجيات ،ثم طلبت منه أن يتذكر بعض أفضل تفاعالته
اإلدارية على مر السنين ،وعندما بدأ يذكر لي بعض نقاط إدارته المتحمسة ،رسمت
مشابها للتدريب على األداء ،إذ قال "كنت أفكر ً
ً
حقا
ابتسامة على وجهه ،إذ بدا وصفه
ً
في الشخص كفرد ،من أين جاء؟ كنت أعتقد حقا بصعوبة التركيز على األداء ،وليس
تماما ما كنت أعرفه بالفعل عن الوضع
الشخص .كنت أختار كلماتي بعناية ،أردت أن أوضح
ً
وما لم أكن أعرفه .كنت أطرح األسئلة ،ولكنها كانت تركز في الغالب على بعض الخطوات
الملموسة المقبلة .لقد كنا على حق في منتصف هذا المشروع ،لذلك فأنا متيقن من
نسبة التقدم في المشروع ومتحمس ً
جدا لتوضيح ما قمنا بفعله ،واألمور الخطأ التي
قمنا بها لتجنبها .ثم وضعنا خطة تفصيلية للخطوات القادمة ،وواصلنا متابعة التحقق
من تلك الخطوات التالية ،واحدة تلو األخرى ،حتى يتم تنفيذها وتحقيقها".
وهكذا بالضبط يتحدث مدرب األداء:
•

االستماع إلى الفرد الذي تقوم بتدريبه.

•

التركيز على حاالت محددة من األداء الفردي.

•

وصف أداء الموظف بأمانة وبصراحة

•

وضع خطوات مقبلة ملموسة

ال تنتظر المشاكل لبدء التدريب
في وقت مبكر من عملنا مع المدير ،علمنا أن بعض المدراء بارعون في التدريب بكل
بساطة ،ولكن لم يكن معظمهم جيدين في هذا المجال بصورة ملحوظة ،ولكن عندما
يتعلق األمر بإدارة الموظفين ،فإن بعض المدراء بحاجة إلى تدريب عملي في هذا
المجال.
وتكمن المشكلة في أن معظم المدراء ال يقومون بتدريب موظفيهم إال في حال تكرار
األخطاء ،مثل عدم مراعاة المواعيد النهائية للتسليم أو سوء جودة العمل ،أو قضايا
السلوك ،مثل التعامل بشكل غير الئق مع المتعاملين أو زمالء العمل .حيث تبدو في
ظاهرها وكأنها مشكلة بسيطة يمكن حلها من خالل قيام المدير باستدعاء الموظف إلى
مكتبه وتدريبه على التعامل مع هذه المواقف ،كأن يقول له "هناك مشكلة مع أدائك،
ونحن بحاجة إلى بعض الجلسات حتى ندربك على حل هذه المشكلة والتغلب عليها".
وقد يتم إثارة بعض المشاعر السلبية في مثل هذه المقابالت ،وقد يحصل نوع من سوء
الفهم وتفاوت التوقعات حول نتيجة هذه المقابالت بين المدير والموظف ،إذ قد يفكر
المدير" ،ما هي مشكلتك ؟!" وقد يعتقد الموظف" :لماذا لم تتحدث معي عن هذا في
وقت سابق؟" وفي كثير من األحيان تبدو الخطوات التالية هي الوحيدة التي يمكن للمدير
التعبير عنها ،مثل قوله "ال تفعل ذلك مرة أخرى" .وهذا يترك ً
كال من المدير والموظف
في حالة تساؤل حول ما سيحصل عند تكرار المشكلة ،وقد تكون هذه مشكلة متكررة ربما
ألن الموظف ال يعرف ما الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب المشكلة ،أو ألنها قد حصلت
بسبب عادة سيئة أو أكثر من العادات السيئة التي تتسبب في تكرار المشكلة.
وإذا ما تكررت المشكلة ،يكون قد فات األوان لبدء التدريب .حيث يعتبر من األفضل تدريب
ً
جيدا لتجنب مخالفات
الموظف على التعامل مع هذه المشكالت قبل حدوثها أو تأهيله
العمل ،حتى يتمكن المدير من إعداده للنجاح ،على سبيل المثال ،إذا كان لديك موظف
ال يلتزم بالمواعيد النهائية لتسليم المطلوب منه ،فال تنتظر حتى يتخلف عن الموعد
النهائي أكثر من مرة لتدريبه .ولكن قم ببدء التدريب عندما يتخلف عن الموعد النهائي

 38صدى الموارد البشرية

يجب أال يكون تدريب
الموظفين ردة فعل
على تكرار األخطاء
والمشاكل وإنما
خطوة استباقية لتجنب
أي مشاكل وتطوير
المهارات

التدريب أساس كل شيء
في العمل ،لذا قم
بتدريب الموظفين عل كل
صغيرة وكبيرة في العمل،
وساعدهم على تطوير
عادات جيدة

ألول مرة ،فالوقاية خير من العالج ،وساعده على وضع معايير إلدارة الوقت ،ومساعدة
الموظف على وضع خطة الستكمال تلك المواعيد النهائية .قم بالتحقق من الموظف
في كثير من األحيان .والتحدث معه خالل إنجاز كل خطوة مقدما.
من المتوقع أنه مع تنفيذ هذه الخطوات ،سوف يبدأ الموظف في الوفاء بالمواعيد
النهائية للعمل بنسبة كبيرة قد تصل إلى  .%99يجب أن يخضع الموظفون لتدريب
ً
أمورا جيدة وعندما ينجزون ما هو مطلوب
مستمر ،بل يجب تدريبهم أيضا عندما يفعلون
منهم ،فالتدريب أساس كل شيء في العمل ،لذا قم بتدريب الموظفين على كل صغيرة
وكبيرة في العمل ،وساعدهم على تطوير عادات جيدة ،فلربما لم يمتلكوا في الماضي
فرصة لتطويرها والتغلب على العادات السيئة.
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تبذل الكثير من الوقت في التحدث مع موظفيك ،أليس كذلك؟ تتحدثون وتتحدثون عن كل
شيء في الحياة ،وربما تتحدثون عن األمور الشخصية من أجل بناء عالقة ودية معهم.
ولكن هذا األسلوب قد يؤثر على إدارتك لعالقتك المهنية معهم.

التوازن في العالقات الودية مع
ً
إيجابيا على قدرة
الموظفين يؤثر
المدراء على إدارتهم

عندما يتحول الموضوع للعمل ،قد تميل إلى التحلي باللطف ،ولكن عندما يكون لديك
مهمة صعبة تستوجب الضغط على هذا الموظف ،أو في حال وجود مشكلة يجب
ً
جانبا بدون سابق إنذار ،وتبدأ في التحدث
معالجتها معه ،حينها ستضطر لتنحية العواطف
مع الموظف بجدية ،من أجل مصلحة العمل ،وعندها من المرجح أن يتساءل الموظف،
"مهال ،اعتقدت أننا أصدقاء؟!" وعندها سيتشكل في مخيلة الموظف أال مجال ً
أبدا إلقامة
عالقات صداقة مع مديره أو مسؤوله المباشر في مكان العمل ،فالعمل وإنجاز المطلوب
هما من يحكمان هذه العالقة.
إذا كانت العالقة الناشئة مع الموظفين شخصية إلى حد ما من خالل الحديث عن األمور
الشخصية ،وفجأة عند نشوب خالف أو حدوث موقف طارئ في العمل كما يحصل في
ً
تماما حتى تستقر األمور على
أغلب األحيان ،حيث يتوجب عليك أن تظهر بشخصية مختلفة
أقل تقدير ،ومن ثم تعود إلى التحلي بشخصية الصديق مرة أخرى ،والمشكلة هي أن
شخصية الصديق تصبح وكأنها وهمية في هذه الحالة ،بينما نجد أن شخصية المدير تكافح
من أجل االستقاللية.

أفضل طريقة لبناء عالقة مع
موظفيك هي في الواقع من
خالل الحديث عن العمل حتى أثناء
المناسبات المجتمعية ،حيث يعتبر
العمل هو العامل المشترك بينك
وبينهم

ً
اجتماعيا بعد
فإذا كنت تريد أن تتحلى بشخصية الصديق مع موظفيك ،قم بدعوتهم
انتهاء العمل .ولكن في مقر العمل ،ألنك تحتاج ألن تكون المدير المسؤول ،حيث يتمثل
دورك في الحفاظ على تركيز الجميع في العمل ،وأن يؤدي كل شخص العمل المنوط به
بأفضل صورة ممكنة ،وأن يكون الموظفون في أفضل حاالتهم كل يوم .والجيد هنا هو
أن أفضل طريقة لبناء عالقة مع موظفيك هي في الواقع من خالل الحديث عن العمل.
حيث يعتبر العمل هو العامل المشترك بينك وبينهم ،وفي الواقع ،يعتبر العمل هو
ً
جميعا .فعند بناء عالقة من خالل الحديث عن العمل ،فأنت
السبب في تكوين عالقة معهم
ً
احتماال ،وفي الوقت نفسه ،تبني عالقة من شأنها أن تنهي المعضالت
تجعل الصراع أقل
حال حدوثها ،لذلك تحدث معهم عن العمل الذي تم إنجازه ،والعمل الذي يتوجب القيام به
ً
ً
ممكنا.
مستقبال ،واألهداف المراد تحقيقها وكيفية جعل ذلك
كما يمكنك أن تتحدث عن أساليب مواجهة األزمات ،وكيفية استثمار الموارد المتاحة،
والمواعيد النهائية لتسليم المشاريع أو تحقيق األهداف ،ووثيقة السلوك ،وأخالقيات
العمل ،وحقوق الموظف ،والخطط المستقبلية .......الخ .عندها سوف تسير األمور
بصورة أفضل بكثير.

المدير مسؤول عن الحفاظ على
تركيز الجميع في العمل ،وأن يقدم
كل موظف أفضل ما لديه

عدد قليل فقط من المدراء يمتلك
كاريزما الشخصية القيادية،
والسمات الالزمة ،والحماسة
المطلوبة إللهام الموظفين
وتحفيزهم

ً
ً
وسلوكا
مواقفا
يمتلك المدراء األكثر فعالية طريقتهم الخاصة للحديث ،حيث يتبنوا
ونبرة خاصة ،ولديهم طريقة موثوقة وعاطفية للتحدث مع الموظفين ،كما يمكنهم
دعم موظفيهم بأسلوب علمي ،ويستطيعون تحقيق التوازن ما بين شخصيتي الصديق
والمدير ،ويمكنهم اكتساب تلك السمات بالتدريب وبالخبرة.
ً
ً
ً
كبيرا"“ ،لذلك ال أعرف ماهية التدريب
مدربا
أبدا
ويقول المدراء أحيانا لي "أنا لم أكن
السليم"!!!!!!!

ال تتردد في الحديث مع الموظفين
حول إنجازاتهم ،والعمل الذي
ً
مستقبال،
يتوجب القيام به
واألهداف المراد تحقيقها

ً
ً
ً
صوتا ً
ً
نابضا بالطاقة اإليجابية ،واليوجد ما
ومتحمسا
ومستمرا
ثابتا
يتطلب التدريب السليم
يمنع من بعض المزاح مع المحافظة على التوازن المطلوب ،فكر بأفضل مدير لك عملت
معه في حياتك ،أو أفضل معلم أو قائد مخيم ،أو مستشار .اسمع صوتهم ،لهجتهم،
صدقهم ،وضوحهم .وتذكر مدى تأثيرهم عليك.

ال للصراخ

كيف يتحدث المدراء األكثر فعالية؟

في بعض األحيان يشعر المدراء بالقلق إذا ما حاولوا التحدث مثل مدرب األداء ،فلن يبدو

ً
قائدا بطبعي ،أنا ال أستمتع حقا باإلدارة ،فهي
يقول لي العديد من المدراء" :أنا لست

األمر حقيقيًا ،وسوف يبدو وكأنه تصرفات مفتعلة ال تعكس شخصية المدير الحقيقية،

تنطوي على الكثير من المحادثات الصعبة" .إن ما يقوله هؤالء المدراء يدل على أنهم

كما قال أحد كبار المدراء في شركة برمجيات" ،ال توجد فائدة ،وسوف أتجول في المكتب

ال يعرفون كيفية التحدث إلى موظفيهم حول العمل أو التواصل معهم بطريقة فعالة.

بالصراخ والصياح ،فأنا ال أحسن التدريب".

عدد قليل فقط من المدراء يمتلك كاريزما الشخصية القيادية ،والسمات الالزمة،
والحماسة المطلوبة إللهام الموظفين وتحفيزهم ،ولكن ،ماذا عن بقية القادة؟ قد ال

ومع ذلك ،يرتبط أداء التدريب بشكل محدود للغاية مع الصراخ والصياح في جميع أنحاء

يتحلون بالقدرة الالزمة لتطوير الكاريزما ،ولكن يمكنهم أن يتعلموا ويتدربوا على كيفية

المكتب ،ألن التدريب ببساطة هو تقنية ،والخبر السار هنا أنك تستطيع التدريب ببساطة
ً
مفتعال ،فهو حقيقي
حتى تحقق الفعالية ،حيث أن التدريب ببساطة ال يمكن أن يكون
تماما .ويبدو في كثير من األحيان حقيقيا للغاية لدرجة أنك ال تدرك ً
حقا أنك تقوم بالتدريب.
ً

التحدث عن العمل والتعامل مع الموظفين بطريقة مباشرة وفعالة ،كما يمكنهم تعلم
كيفية توجيه الكلمات المناسبة للموظفين في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة.
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كيف تحول
أعضاء فريقك
لمدربين؟

بقلم :بروس تولجان

مؤسس والمدير التنفيذي لشركة (راينمايكر ثينكنج)
()Rainmaker Thinking
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 .10إنشاء روابط شراكة جديدة لجذب المواهب.
أبرزت شركة طيران رائدة أن شركات التوظيف في بعض المؤسسات قد اضطرت
إلى إدخال استراتيجيات جديدة للتوظيف؛ ألنها غير قادرة على جذب أعداد كافية من
المتقدمين المتخصصين عبر مواقعها على شبكة اإلنترنت .وتشير الشركة إلى هذا
على أنه وجود "مواقع وظيفية" .وقد استجابت الشركة لهذا التحدي من خالل إنشاء
صالت مع كلية إدارة األعمال لتوظيف الطالب الموهوبين ،كما أنها تقوم بعمليات
فحص داخلية لبناء قاعدة بيانات خاصة بمواهبها.
.11

تقييم فريق القيادة لديك.
تطرق البروفيسور "هينينغ بانغ" من جامعة أوسلو خالل المؤتمر للحديث عن نتائج
دراسته البحثية التي كانت بعنوان "خصائص فرق اإلدارة الفعالة" ،وأوضح أن ثمة 24
ً
عامال يؤثرون على األداء العالي للموظف ويتنبؤون به .وباالعتماد على نتائج هذا
البحث ،قامت مجموعة  cut-eبإنشاء استبيان تشخيصي جديد على شبكة اإلنترنت
يسمى ""التأثير" وهو يسهل وييسر على كبار المديرين عملية إجراء تقييم ذاتي
لمدى تعاون فريق العمل ،والحصول على قيمة مضافة ألنفسهم ولمؤسستهم.
ويمكن مقارنة النتائج بالمعايير الدولية ،كما يتم تقديم توصيات ملموسة للتحسين.

 .12منع الغش من خالل معرفة هوية من خضع الختباراتك.
من المهم للمؤسسات معرفة الطريقة التي يعالج بها المتقدمون للوظيفة
المعلومات التي يتلقونها خالل عملية التقييم ،على سبيل المثال ،الخيارات التي
يختارونها وكم مرة يصححون أنفسهم في االختبار وحتى ما إذا كانوا يحركون
أصابعهم بقلق مع الماوس أو ينقلون الكمبيوتر اللوحي الخاص بهم بينما يفكرون.
تجمع التقييمات الحالية هذه الكمية الكبيرة من البيانات ،وأصبح من الممكن إنشاء
ً
ً
جديدا
تطورا
"بصمات نفسية" ( )Psychometric fingerprintللمرشحين ،ويعد ذلك
ً
ً
فضال عن معرفة النقاط التي حققها المرشح
ومثيرا في االختبار النفسي .لذلك،

أصبح من الممكن إنشاء "بصمات
نفسية" للمرشحين للوظائف،
ً
ً
ً
ومثيرا
جديدا
تطورا
ويعد ذلك
في االختبار النفسي

في االختبار ،يمكنك اآلن كشف "كيفية" إكمال االختبار .ونتيجة لذلك ،يمكنك أن تعرف
بسرعة ما إذا كان الفرد نفسه قد أكمل اختباراتك المختلفة أم ال -وما إذا كان الفرد
قد "درب" نفسه لتقديم أداء جيد في تقييم معين أم ال.
 .13النظر في االستراتيجيات "التخريبية" (.)Disruptine strategies
أوضح رائد الفكر األمريكي "مادان ناجالدين" سلسلة من استراتيجيات "الموارد
البشرية التخريبية" ،في هذا الحدث ،والتي تستخدمها شركات التكنولوجيا مثل:
أمازون ( )Amazonوفيسبوك ( )Facebookونيتفليكس ( .)Netflixوتهدف هذه
ً
دائما ،لكنها
الشركات إلى "االرتقاء بالمستوى" من خالل توظيف المواهب األفضل
تدرك أن "النمو يخلق الفوضى" .الدرس الواضح الذي تعلموه هو أن إدخال عدد كبير
ً
جدا من العمليات الداخلية يمكن أن يعرقل اإلبداع ،كما أنهم يعرفون أن  %80من
قيمتهم تأتي من  %20من موظفيهم -وقد تعلموا أنهم إذا لم يكافئوا مواهبهم
بشكل مناسب لمساهمتهم ،فسوف يفقدونهم .ومن المثير لالهتمام ،بالنسبة
لفيسبوك ،أنه يعتبر دور المدير مهم ً
جدا لدرجة أن الشركة تقيم مديريها كل ستة

االستنتاج

اتخذ أصحاب العمل الرئيسيين في مختلف الصناعات خطوات مبتكرة وعملية لمعالجة التحديات المحددة في مجال التوظيف
والتقييم وإدارة المواهب التي يواجهونها .لماذا ال نستفيد من هذه التجارب ونتعلمها؟ تتوفر عروض دراسة حالة مختارة من
ً
أيضا مجموعة من التقارير والمبادئ التوجيهية بشأن
مؤتمرنا العالمي على الرابط التالي .www.cut-e.com/event :وتتوفر
مسائل التقييم الموضعي -مثل استخدام األلعاب والتكامل واالختبار العادل وإجراء دراسة تحقق  -على موقعنا على اإلنترنت
ً
مجانا.

أشهر ،فإذا حصل شخص ما على "عالمتين سيئتين" مرتين على التوالي ،سيتم
فصله من منصب المدير.
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في مجال األعمال التجارية .تستخدم شركة طيران رائدة ،تتلقى  300,000طلب
عمل كل عام ،التقييمات "كسالحها السري" لفهم حقيقة جودة المرشحين .تزود
هذه التقييمات المعينين ببياناتهم المادية التي ال تستخدم فقط التخاذ قرارات
ً
أيضا إلثبات فعالية التقييم للشركات التجارية.
اختيار أكثر ذكاء ،ولكنها ُتستخدم
.4

استخدام األلعاب في تقييم القدرات.
يمكن استخدام األلعاب والتقييمات القائمة على األلعاب والتقييمات الملعبة
باإلضافة إلى االختبارات النفسية التقليدية لتمييز المؤسسة وإشراك المتقدمين
وتحفيزهم وزيادة الدراية بالعالمة التجارية وجذب أفضل المواهب وتوظيفها.
ً
ً
جيدا لجذب المتقدمين للوظائف أو إلنشاء أداة تسويق تنافسية.
خيارا
وتعد األلعاب
يمكنك تقييم المرشحين باستخدام تقييم ُمَّلعب (- )Gamifed assessmantوهو

يمكن للمؤسسات تقييم
قدرات المرشحين للوظائف
عبر استخدام األلعاب
باإلضافة إلى االختبارات
النفسية التقليدية

اختبار نفسي مثبت كفاءته ،مثل اختبار االستدالل المنطقي ،والذي تم تخصيصه
مع عناصر اللعبة لجعله أكثر جاذبية -أو يمكنك إنشاء أو تخصيص لعبة محددة وتقييم
ً
صارما وأن تتحقق من صحة
كيف "يلعبها" شخص ما .ومع ذلك ،من المهم أن تكون
ً
علميا .يجب تجنب األلعاب العامة ،ألنها لن تميز مؤسستك بأي شكل من
تقييمك

األشكال .في هذا الحدث ،شرحت شركة "فودافون إسبانيا" ()Vodafone Spain
كيف عززت العالمة التجارية لصاحب العمل من خالل دمج لعبة جديدة لجذب المتقدمين
الشباب وإشراك المواهب المناسبة -وكيفية استخدام لوحة تحليالت المواهب إلدارة

ً
ً
عكسيا لتحسين المهارات الرقمية لكبار المديرين.
توجيها
في فودافون إسبانيا ،توفر "النينجا الرقمية"

مواهبها.
استخدام "النينجا الرقمية" ( )Digital Ninjaلتعزيز المهارات الرقمية.
ً
أيضا بتقييم المهارات الرقمية للمعينين الجدد ،وذلك
تقوم "فودافون إسبانيا"

.5

باستخدام نموذج الكفاءات الرقمية التي وضعتها مجموعة  .cut-eوقد تم إنشاء
برنامج "توجيه عكسي" مبتكر يقوم فيه كبار المدربين الرقميين بتدريب كبار

.6

في فودافون إسبانيا ،توفر
ً
توجيها
"النينجا الرقمية"
ً
عكسيا لتحسين المهارات
الرقمية لكبار المديرين.

.7

تحديد أفضل الموظفين المستقبليين لديك.

المديرين في الشركة ،ليصلوا إلى االبتكارات الرقمية .وال يساعد ذلك فقط على
ً
أيضا ويشرك الموظفين
تعزيز المهارات الرقمية لفريق كبار الموظفين ،بل إنه يحفز

زيادة عدد المديرين في الشركة بنسبة  .%55وقد أنشأت برنامجين سريعين ،وقامت  cut-eبتصميم مراكز تقييم من شأنها تحديد

الجدد ،ويطور مهاراتهم وقدراتهم.

األفراد الذين يعملون في مكاتب على مستوى العالم ،ممن لديهم القدرة على أن يصبحوا مديرين في المستقبل وتقييمهم.

لتلبية خططها الطموحة للنمو ،أدركت شركة "غروبو ساسير" ،وهي شركة بناء وتشييد إسبانية تعمل في  28دولة ،أنها بحاجة إلى

إن برامج المسار السريع التي تتبناها شركة "جروبو ساسير" ،ال تسهم في إشراك أفضل الموظفين المستقبليين واالحتفاظ بهم
ً
أيضا هؤالء األفراد على أن يكونوا أكثر استباقية في تطوير حياتهم المهنية.
فقط ،ولكنها تشجع

تذكر أن السياق مهم في التقييم.
يتعين وضع التقییمات في سياقها ،ألن مقدمي طلبات العمل یحققون أداء أفضل
في مقاييس القدرة ذات الصلة بالوظیفة التي يتقدمون لشغلها ،تعد شركة تقديم

.8

الثبات عند إنشاء عمليات عالمية للتوظيف.

خدمات األمن المنزلي واألعمال "سيكوريتاس دايركت" مؤسسة واحدة تستخدم

أوضح مقدم خدمات الشبكة متعددة الجنسيات وخدمات االتصاالت أهمية الثبات العالمي عند تسليط الضوء على عملية جديدة

استبيان الحكم اآلني المخصص ( )SJQلتحديد إمكانات المتقدمين لوظيفة في

أدخلتها لتقييم المواهب القيادية.

المبيعات -وقد ثبت أهمية هذا التقييم مع دراسة التحقق من الصحة ،ويعد استبيان
ً
ً
ً
مؤخرا،
وجذابا أكثر للمرشحين الستكماله .وقد أطلقت ، cut-e
واقعيا
الحكم اآلني

.9

إنشاء "الباحث الوظيفي" لموظفيك.

لعبة  chatAssessوهي أول لعبة اتصاالت نفسية في العالم ،ويمكنها تقييم نقاط

أبرزت شركة "دويتشه باهن" ،وهي أكبر شركة سكك حديدية في أوروبا ،أداة الباحث الوظيفي ذاتية التوجيه ،والتي أسستها

القوة للمرشح وشخصيته وقدراته المعرفية ،كما تتيح إمكانية الحكم الفوري على

مجموعة  ،cut-eوهي تحلل تفضيالت الشباب الموظفين ومواقفهم ومصالحهم ،وتظهر لهم خيارات المسار الوظيفي المحتملة

قدرات المرشحين ،ومحاكاة الرسائل الفورية بأسلوب الواتساب أو تطبيق الدردشة

داخل المؤسسة ،وتضم المؤسسة  300ألف موظف وثمانية أقسام لألعمال .وقد تم تدشين خاصية "الباحث الوظيفي"؛ للمساعدة

عبر الفيسبوك.

في الحفاظ على المواهب األساسية للمؤسسة ،وتحفيز األفراد لتحمل مسؤولية تطويرها وتنميتها.
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أحيانا تلجأ بعض المؤسسات الستخدام
أساليب دعائية لجذب الموظفين
والمرشحين ،وإيهامهم بأن بيئة
العمل في المؤسسة مليئة بالحيوية
واإليجابية

أحيانا تلجأ بعض المؤسسات الستخدام أساليب دعائية لجذب الموظفين والمرشحين،
وإيهامهم بأن بيئة العمل في المؤسسة مليئة بالحيوية واإليجابية ،والكل لديها يعمل
كفريق واحد ،ومن هذه األساليب :المبالغة في وصف الوظائف الشاغرة لديها ،وإنتاج
مقاطع فيديو لموظفيها وهم سعداء ومتحمسون ،ويكيلون المديح لمؤسساتهم،
وإذا كان هذا األمر عكس الحقيقة ،فإن ذلك يعني أن المرشحين ينضمون إلى العمل
بتوقعات زائفة ،مما سيضطر بعضهم لترك العمل ألن المنصب وبيئة العمل ليست كما
كانوا يرسمونه في خيالهم.

دروس ألفضل الممارسات
 13درسًا هامًا إلدارة المواهب والتقييم من عروض المؤتمر:
توظيف عادل وموضوعي لألنماط الوظيفية (.)Specific Profile

.1

وصفت شركة سيارات متعددة الجنسيات برنامجها للخريجين الدوليين ،وبينت أنها
سنويا في ً 20
ً
ً
بلدا ،وتقيم الشركة  30000متقدم سنوي،
خريجا
تسعى لتعيين 250

مقابل "ملف تعريف ناجح" ( )Success Profileمحدد ً
جدا ،وذلك باستخدام القدرة

والشخصية واختبارات اللغة اإلنجليزية .كما سلطت شركة الطاقة البرتغالية "جالب
إنيرجيا" الضوء على توظيف الموظفين بالقيم الصحيحة التي تكتسب أهمية خاصة
في عالم متقلب وغير مؤكد ومعقد وغامض.
.2

التمييز بين "البيانات الكبيرة" و"البيانات الذكية".
توضع نتائج تقييم المرشح في الدرج بمجرد تعيينه .ولكن مع الربط اإللكتروني
لألنظمة ،أصبح من السهل البحث عن البيانات ومقارنتها واستخدامها بطرق لم تكن
ممكنة من قبل ،مما يفتح الباب أمام ثروة من التحليالت الجديدة .على سبيل المثال،
يمكنك مقارنة درجات المرشحين في اختبارات الكفاءة الخاصة بك ،مقابل معدالت
النجاح في المقابلة النهائية .كما يمكنك مشاركة نتائج تقييم المرشح مع فريق
التعلم والتطوير الخاص بك ،حتى يتمكنوا من إنشاء خطة تعلم فردية لكل موظف
جديد منذ اليوم األول لتعيينه ،وهو ما يراعي نقاط القوة وجوانب التطوير مقابل
الكفاءات المطلوبة في هذا المنصب .يمكنك الجمع بين األداء وبيانات التنمية قبل
وبعد التوظيف للحصول على رؤى جديدة في موهبتك ،وفهم أفضل لما يجعل

بين بيانات تقييم ما قبل التوظيف للمرشحين الناجحين مع بيانات أدائهم بعد التوظيف ،وذلك إلنشاء تحليالت مفيدة للمواهب.

الناس في الواقع ناجحين في مؤسستك .كما يصبح من األسهل تحديد اإلمكانات

تكشف النتائج عن السمات والخصائص التي تتنبأ باألداء العالي ،وقد تمكنت الشركة من إثبات واضح أن القدرة المعرفية واختبار

وتعزيزها وخلق مجموعات للمواهب وإجراء تخطيط متعاقب.
في  ،cut-eقمنا بتنفيذ  200مشروع ربط إلكتروني لنظم المتعاملين في جميع
أنحاء العالم بشكل استباقي ،وشمل ذلك المئات من شركائنا اآلخرين بالربط
اإللكتروني ،على سبيل المثال ،ساعدنا شركة الخدمات المالية العالمية على الجمع
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الشخصية يحسنان من جودة األشخاص الذين يتم تعيينهم.
.3

استخدم تحليالت المواهب الخاصة بك إلثبات قيمة خدماتك.
ً
داخليا أو أن يواجهوا خطر مواجهة تدابير خفض التكاليف .تستخدم
يتعين على المستأجرين إثبات قيمة الخدمة التي يقدمونها
شركة الخدمات المالية العالمية تحليالت مواهبها لتوفير بيانات "العائد على االستثمار" والتي تساعد على تعزيز مكانة الموظفين
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تقييم لقطات من مقابالت الفيديو وتحليل المفردات المرشحة ،واللهجة وبناء الجملة
لتقييم شخصية المرشحين للوظائف ودافعهم وقدراتهم المعرفية ،وسوف تكون
ً
أيضا على فك رموز تعبيرات وجه وعواطف المرشحين
أنظمة التعرف على الوجه قادرة
ً
تلقائيا ،ليكون
في مقابالت الفيديو .قد يمكنك الذكاء االصطناعي من برمجة نظامك
ً
قادرا على تقييم المتقدمين للوظائف لديك ،وتفسير نتائج التقييم وتقديم الوظائف

للمرشحين الناجحين.
ً
فعال بأي شخص
قد ال تصدق أن هذا يعني أن المرة األولى التي يلتقي فيها المرشح
من مؤسستك سيكون عند الخروج من الباب في اليوم األول في العمل! قد ال ترغب في
ً
تماما إلى هذا الحد ،ولكن التكنولوجيا سوف تجعل
إلغاء تخصيص عملية التوظيف لديك
ً
ً
ً
قريبا.
حقيقيا
احتماال
هذا

إعطاء المرشحين األولوية

تواجه شركة "باركس أند ريسورتس" ،وهي شركة تدير إحدى أكبر المنتزهات الترفيهية
ً
تحديا غير عادي يتمثل في تعيين  2200عامل
والمنتزهات في الدول اإلسكندنافية،
ً
ً
عاما .ولتمكين الشركة من توظيف المرشحين
سنويا تتراوح أعمارهم بين  16و18
موسمي
المناسبين بصورة أكثر كفاءة ودعم العالمة التجارية لصاحب العمل ،وعكس انطباع
إيجابي لدى المرشحين عن الشركة ،أنشأ فريق  cut-e -eاستبيان الحكم اآلني -باستخدام

من المهم ً
جدا إعطاء جميع
المرشحين للوظائف الشاغرة
ً
ً
إيجابيا
انطباعا
لدى مؤسستك
عنها بواقعية ودون مبالغة

سيناريوهات واقعية للعمل في شركة "باركس آند ريزورتس" – تجذب المرشحين للوظائف
وتقيم القيم األساسية للشركة وتتوقع األداء المستقبلي لها.
ً
طلبا للحصول على وظيفة في مؤسستك ،فإنك تحكم على مدى
عندما يقدم شخص ما
مالءمته للدور من خالل عملية االختيار .تساعدك التقييمات على تحديد أفضل المرشحين
في مجموعة مقدمي طلبات العمل لديك بطريقة صالحة وتنبؤية ومتسقة ،ولكن في
ً
أيضا حكمهم الخاص عنك وعن عالمتك التجارية،
نفس الوقت ،يصدر هؤالء المرشحون
ولذلك من المهم ً
ً
ً
جدا إعطاء جميع المرشحين انطباعا إيجابيا عن مؤسستك.
هذا صحيح وخاصة عندما تتعامل مع عدد كبير من المتقدمين ،حيث سيقوم مرشحوك

التي تعامل بها المتعاملين ،وإال فقد تفقد معاملتهم المستقبلية أو ،مع وجود وسائل التواصل االجتماعي ،فأنت عرضة النتقادات

بتكوين آراء حول مؤسستك على أساس ما يشعرون به بشأن تجربة االختيار وكيفية

المرشحين ،بما يضر بعالمتك التجارية.

التعامل معها ،ولتنال إعجباهم ولتعكس عالمتك التجارية بشكل فعال ،يجب أن تكون
التجربة التي تقدمها جذابة.
إذا كنت قد عملت بجد لجذب المرشحين المناسبين ،فإن آخر شيء تريد القيام به هو
تعطيلهم بسبب عملية اختيار شاقة ،الحقيقة بكل بساطة هي أنك يمكن أن تفقد
المرشحين الموهوبين لصالح منافسيك إذا لم تكن عملية التقييم لديك جذابة ،فأنت ترغب
في الحفاظ على حماس مرشحك ورغبته في العمل معك.
من المرجح في بعض القطاعات ،مثل قطاع التجزئة ،أن يكون المرشحون للوظائف في
المؤسسة أحد متعامليها الحاليين أو المحتملين .حتى في شركات األعمال المتبادلة،
فأنت ال تريد أن تعطل األشخاص الذين يقدمون طلبات عملهم لمؤسستك مرة أخرى.
قد يكون المرشح غير ناجح هذه المرة ،ولكن في وقت الحق في حياته المهنية ،قد
ترحب بتقديمهم لطلب عمل مرة أخرى ،ال سيما إذا كانوا قد اكتسبوا مهارات قيمة
أو خبرة .كما أن المرشح الذي ترفضه قد ينتهي به المطاف في وضع وظيفي يكون
ً
ً
انطباعا
مسؤوال عن االستعانة بأعمال شركتك ،لذلك فأنت ال تريد إعطاء أي شخص
فيه
ً
سيئا عن مؤسستك .منهجية أفضل الممارسات هي معاملة المرشحين بنفس الطريقة
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ً
مشغوال بمعالجة الطلبات واستعراض نقاط القوة
مسألة رفض المرشحين مسألة بالغة األهمية .أثناء التوظيف ،من السهل أن تصبح

إذا لم تكن عملية تقييم
المرشحين لديك جذابة وسلسة،
فقد تفقد حماسهم ورغبتهم
في العمل لديك

وتحديد الجيد من السيئ وجدولة وإجراء المقابالت ومراكز التقييم .ولكن ،بطبيعة الحال ،تكون األولوية األولى هي خلق انطباع جيد
ً
عددا من المرشحين أكبر من أولئك الذين تعينهم ،لذلك فمن المهم
لدى أولئك الذين من المرجح أن تعينهم .ولكن ترفض كل مؤسسة
االهتمام بكيفية التعامل مع هؤالء المرفوضين .ومن المستغرب قيام عدد من المؤسسات التي تسعى ألن يكون لديها أفضل بيئة
عمل -من خالل بناء عالمة تجارية قوية وخلق ثقافة جذابة -بتعريض سمعتهم للخطر فقط من خالل رفض المرشحين للوظائف حتى بدون
لباقة .سوف يتقبل المرشحون الرفض بصورة أسهل إذا رأوا أنهم لم يستوفوا المعايير التي تبحث عنها.
أفضل الممارسات هي تقديم إنطباع إيجابي لكل مقدم طلب ،بغض النظر عما إذا كنت ستعرض عليه الوظيفة أم ال .يجب أن تكتسب
إدارة تجربة المرشح في كل مرحلة من مراحل عملية االختيار ،والتعامل مع كل مقدم طلب بصورة احترافية.

خلق التوقعات الصحيحة

عند التعامل مع المرشحين للوظائف ،من المهم وضع التوقعات الصحيحة في البداية حول ما سيكون عليه العمل في مؤسستك،
ً
صريحا بشأن واقع منصبهم في المؤسسة.
وينطوي ذلك على أن تكون
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استخدم أصحاب العمل التقييمات النفسية منذ سبعينات القرن العشرين؛ لتحديد
المرشحين األنسب في مجموعة المتقدمين للوظائف .وتذهب تقييمات اليوم إلى أبعد
من ذلك بكثير ،ألنها تمكن المؤسسات من تمييز نفسها ،وإبراز عالمتها التجارية ،وتوفير
تجربة ثرية للمرشحين لشغل الوظائف التي تعلن عنها.
ً
مؤخرا ،في هامبورغ بألمانيا ،عرضت  13مؤسسة
في المؤتمر العالمي الذي عقدناه،
رائدة في الشرق األوسط وأوروبا وأمريكا الطرق الجديدة والمبتكرة التي تستخدمها
للتقييم وذلك لمواجهة التحديات الرئيسية في التوظيف وإدارة المواهب ،بما في ذلك
كيفية جذب موظفيهم وإشراكهم ومقابلتهم وإلحاقهم وتطويرهم واالحتفاظ بهم في
جميع المناصب والمستويات.
وقد قدم أصحاب العمل الرئيسيين هؤالء بعض دراسات الحالة الرائعة ومنهجيات أفضل
الممارسات .فيما يلي سنستعرض بعض األفكار والدروس التي خلص إليها المجتمعون:

هل الروبوتات هي الحل في التوظيف؟
ً
ً
مثيرا لالهتمام :هل
سؤاال
طرحت شركة إدارة الفنادق "أماريس هوسبيتاليتي"
"الروبوتات" أفضل من البشر في اختيار المرشحين ذوي القدرات والقيم المناسبة
لتحقيق أفضل أداء وأحسن نتائج؟
ً
إلكترونيا؛ لتوفير الوقت والجهد على
ويتمثل دور الروبوتات هنا في تقييم المرشحين
موظفي إدارة الموارد البشرية ،فمؤسسة كسلسلة فنادق جوريس إن في فندق
أماريس للضيافة تستقبل  40,000طلب عمل كل عام ،وال شك في أن مراجعة هذا الكم
ً
يدويا عملية شاقة للغاية .ومع ذلك ،وباستخدام تقييمات السلوك
الهائل من الطلبات

ً
ً
كبيرا من تكاليف التوظيف
مبلغا
والقيم لتعيين المرشحين المناسبين ،وفرت المؤسسة
والتدريب-وحسنت من معدل االحتفاظ بالموظفين.
ال تنتهي إمكانيات التقييم اآللي هنا ،حيث يمكنك من خالل التكامل ربط أنظمة مختلفة
ً
معا-مثل نظام تتبع مقدم الطلب ،ونظام إدارة المرشحين ،ونظام إجراء المقابالت
بالفيديو-والسماح بنقل بيانات المرشحين بسالسة.
وقد يساعدك ذلك في جمع جميع بيانات مرشحيك ومعالجتها وتنظيمها في مكان
واحد ،بما في ذلك مؤهالتهم وقدراتهم ونتائج تقييم الشخصية ،وأدائهم في مقابالت
ً
ووجها لوجه.
الفيديو

ويساعد ذلك على جعل عملية تقديم الطلب لديك بسيطة وسلسة ومباشرة للمرشحين،
ً
المستقدمين .من خالل الجمع بين بيانات مختلف جوانب عملية
أيضا من عمل
ولكنه يسهل
ِ

ً
وبدال من طلب المرشحين تسجيل الدخول إلى أنظمة مختلفة التخاذ مجموعة من

المرشح األنسب أسهل بكثير من ذي قبل.

تقديم الطلب لديك ،حتى سجل المرشح ،وهو األمر الذي يجعل عملية اتخاذ القرار واختيار

التقييمات أو مقابلة فيديو ،يتيح لك الربط اإللكتروني إمكانية إجراء عملية تسجيل الدخول
لمرة واحدة .بحيث يتنقل كل مرشح عبر أنظمة مختلفة ،لكنه لن يكون على علم بهذا ألن
ً
ً
أيضا تخزين بياناتهم ،لذلك إذا كانوا
تماما .يتم
العملية برمتها تبدو ،بالنسبة له ،سلسة
يريدون التقدم بطلب للحصول على وظيفة أخرى ،فال يحتفظ النظام بتفاصيل السيرة
ً
أيضا .أضف إلى ذلك أن النظام اإللكتروني
الذاتية فقط ،بل سوف يحتفظ بنتائج التقييم
سيضمن سرية البيانات ويحافظ على خصوصية المرشحين ،كون هوياتهم تظل مجهولة،
والبيانات التي تتدفق بين األنظمة هي رقم هوية المرشح فقط.
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من مميزات استخدام التقييم
اإللكتروني لقدرات المرشحين
وكفاءتهم توفير الوقت
والجهد الذي تبذله إدارة
الموارد البشرية

لذلك ،وفي ظل هذه المميزات التي تتيحها عملية التقييم اإللكتروني للمرشحين ،لم
ً
مستغربا لجوء العديد من المؤسسات إلى االعتماد عليها في المراحل المبكرة
يكن
لعملية التوظيف ،في الواقع ،من غير المرجح أن يلتقي المرشحون بالفعل بأي شخص
ً
حاليا اتخاذ قرارات االختيار من قبل
من مؤسستكم حتى يصلوا إلى مرحلة المقابلة .يتم
شخص (أو مجموعة من األشخاص) ،ولكن في المستقبل غير البعيد ،يمكن أن تؤدي
ً
أيضا .على سبيل المثال ،يمكن لنظم التعرف على الصوت
"الروبوتات" هذه المهمة
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اكتشاف
المواهب وإدارتها
كيف يتعامل أرباب العمل مع التحديات
الحالية في إدارة وتقييم المواهب؟

بقلم :د .أشيم بريوس
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا للمجموعة
المتخصصة في التقييم cut-e

 22صدى الموارد البشرية

صدى الموارد البشرية 23

ُتظهر التجربة التي قامت بها المؤسسة
الدولية للشباب في برامجها حول العالم
أن هناك  4مجاالت يحتاج الشباب إلى
إعداد قوي فيها.
األول :في المجال األكاديمي ،حيث كان
محو األمية األساسية والقدرة الحسابية
دائما وال تزال مهارات أساسية ،ولكنهما
ً
وحدهما ليس كافيين لضمان النجاح.

على المعلمين
والشركات والموظفين
الحاليين والمحتملين
مواكبة متطلبات
مجاالتهم وصناعاتهم
المتطورة كل يوم
وتحديث تدريبهم
ومهاراتهم باستمرار

ً
شبابا ال يتمتعون بهذه
فكثيرًا ما نرى
المهارات األساسية يواجهون صعوبة
في الحصول على المهارات التقنية التي
يحتاجون إليها.
الثاني :اتقان المهارات الرقمية – ليس
محو األمية الرقمية فقط – أمر بالغ
األهمية
في

وينبغي

العلوم

أن

يكون

والتكنولوجيا

التدريس
والهندسة

والرياضيات أجزاء قياسية من المناهج
الدراسية التي تبدأ في مرحلة مبكرة
وتستمر طوال فترة الدراسة.
وفي هذا الصدد ،من المهم بصفة خاصة
تشجيع المدرسين واإلداريين واآلباء للبنات
والشابات على دراسة موضوعات العلوم
والتكنولوجيا

والهندسة

آن األوان ألن يصبح التدريب
على المهارات الحياتية
والوسائل الموثوقة لتقييم
ً
جزءا ال يتجزأ
ذلك التدريب
تماما من المناهج التعليمية
ً
وعمليات التدريب في الشركات

والرياضيات،

ألنه ال تزال هناك فجوة واسعة بين
الجنسين .وكنتيجة طبيعية لتدريب العلوم
والرياضيات
والهندسة
والتكنولوجيا
ً
والمهارات الرقمية ،ينبغي أن نشدد أيضا
على قيمة تعلم لغة ثانية في عالمنا
المتعدد الثقافات والمترابط أكثر فأكثر

المهارات الحياتية واالستعداد للعمل تعتبر
على نفس القدر من االهمية لوظائف
العمل اليوم والغد .ومع تغير طبيعة
العمل ،ستتزايد أهمية النجاح في ِفرَق
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يعتبر تطوير طريقة التفكير مع النمو أمرًا ضروريًا للمتعلمين مدى الحياة .فقد تعتبر
المعلومات التي نعلمها اليوم معلومات قديمة في غضون فترة من  5إلى  10سنوات،
لكن قدرتنا على التفكير النقدي واإلبداعي والعثور على المعلومات وتحليلها والقدرة
على التعلم المستمر هي سمات ستزيد أهميتها مع مرور الوقت.
الرابع :تعتبر كل من المهارات الحياتية المعرفية وغير المعرفية والمتعلقة باالستعداد
للعمل مكمالت أساسية للمهارات األكاديمية في معرفة القراءة والكتابة والقدرة

على المستوى العالمي.
ً
سابقا في هذا البحث ،فإن
الثالث :كما ُذكر

متعددة الثقافات ،وحل المشكالت ،والتكيف مع التغيير ،والقدرة على المرونة .وأخيرًا،

المهارات الحياتية
واالستعداد للعمل
تعتبر على نفس القدر
من األهمية لوظائف
العمل اليوم والغد

ً
جميعا – صغارًا وكبارًا -
علينا
تبني التعلم باعتباره مسعى
متعدد الجوانب مدى الحياة.
عندئذ فقط يمكننا كمجتمع
عالمي تجاوز عالم األمس
إلعداد شبابنا لليوم والمستقبل

الحسابية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واللغة .لقد آن األوان ألن يصبح
ً
جزءا ال يتجزأ
التدريب على المهارات الحياتية والوسائل الموثوقة لتقييم ذلك التدريب
تماما من المناهج التعليمية وعمليات التدريب في الشركات .وكي نصبح مواطنين
ً
مواكبين للمستجدات ومتعددي المهارات والتخصصات بالقرن الواحد والعشرين ،علينا
ً
جميعا – صغارًا وكبارًا  -تبني التعلم باعتباره مسعى متعدد الجوانب مدى الحياة .عندئذ
فقط يمكننا كمجتمع عالمي تجاوز عالم األمس إلعداد شبابنا لليوم والمستقبل.
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وفي األردن ،فإن الطالب الذين اجتازوا بنجاح المتطلبات في التدريب الفني االستثماري
في كلية القدس ،يتلقون التدريب على المهارات الحياتية من برنامج (جواز سفر للنجاح)
جنبًا إلى جنب مع التدريب على المهارات الفنية التي تتطلبها الصناعة .وفي كينيا بدعم
من "باركليز" ،مزجت مؤسسة الرياضة لعمل الشباب الكيني دروس برنامج (جواز سفر
للنجاح) مع الرياضة (كرة القدم على وجه التحديد) لتعليم المشاركين المهارات الحياتية
المتعلقة باالستعداد للمهام التي يطلبها أصحاب العمل .نجح العديد من الشباب الذين
أكملوا برنامج مؤسسة الرياضة لعمل الشباب الكيني في تأمين وظائف في قطاع البناء
الكيني وتم تقديرهم بترقيات وحققوا التقدم في وظائفهم.
في حين أن قصص نجاح الدراسات القائمة على تقارير المشاركين الذاتية وشهادات الغير
مفيدة للحكم على فعالية التدريب على المهارات الحياتية ،إال أن كالهما له تحيزات قوية.
كما أن تقييمات األثر الدقيقة مع توفير البيانات الثاقبة والصحيحة يمكن أن يكون موفرًا
للوقت والكلفة .ويحتاج مجال التدريب على المهارات الحياتية واالستعداد للعمل إلى
وسائل منهجية وموثوقة وموضوعية لتقييم هذه المهارات .ومن الناحية التاريخية ،لم
يكن هناك أداة تقييم ثابتة وموثوقة ،إال أن ذلك قد تغير اآلن.

سد الحاجة إلى تقييم منهجي حول االستعداد للعمل

أشارت أنجيال داكورت وديفيد ياجر في "مسائل القياس" إلى أنه عند تقييم الصفات
الشخصية بخالف القدرة المعرفية لألغراض التعليمية" ( ،)2015يوجد قيود يجب مراعاتها
عند تصميم أدوات القياس والتقييم .فاإلبالغ الذاتي على الرغم من أنه أداة فعالة
لجميع البيانات إال أنه يخضع للعديد من القيود المتعلقة بالموثوقية (reliability-
 .)related limitationsعلى سبيل المثال :عندما ي َ
ُطلب اإلجابة على استبيان ،يقدم بعض

بناء على ما يعتقدون أنه ينبغي ان يكون اإلجابة
المستجيبين أحياًنا إجابات غير موثوقة ً
المناسبة (على عكس اإلجابة الصادقة) ومع ذلك ،توضح البحوث الجديدة التي أجراها

التقييم باستخدام
األساليب المتعددة
يمكن أن يقيس
المهارات الحياتية
واالستعداد للعمل
بشكل موثوق وثابت

مركز للتقييمات المبتكرة أن أشكال التقييم باستخدام األساليب المتعددة يمكن أن يقيس
المهارات الحياتية واالستعداد للعمل بشكل موثوق وثابت.
ً
واستكماال لمنهجها الخاص ببرنامج (جواز سفر للنجاح) ،تطور المنظمة الدولية للشباب
أداة تقييم جديدة ستقيس المهارات الحاسمة لالستعداد للعمل باستخدام  3منهجيات
مختلفة لجميع البيانات ،بما في ذلك مصطلحات مثل قوائم جرد مقياس ليكرت التقليدية،
وكذلك "االختيار الجبري" و"الحكم الظرفي" .حيث تعتمد قوائم مقياس ليكرت التقليدية
على السمات والقيم والسلوكيات التي يتم اإلبالغ عنها ذاتيًا ،والهدف من أساليب
"االختيار الجبري –  "forced choiceو"الحكم الظرفي – "situational judgement
الجديدة هو جمع بيانات أقل ذاتية .إذا ما أخذنا في االعتبار أن استخدام منهجيات متعددة
يمنح نتائج أكثر قوة ،مما يشير إلى تقديم البحث صورة أكثر موضوعية للمهارات الفردية.
والهدف من ذلك هو أن يعمل التقييم الجديد كحجر أساس لبرنامج (جواز سفر للنجاح)،
وكأداة قائمة بذاتها يمكن استخدامها مع أي برنامج تدريبي لتقييم هذه الكفاءات
األساسية .كما سيشمل التقييم تقارير بالتعليقات التي تشير إلى نقاط القوة والضعف
لألفراد والجماعات .وفي هذه الحالة ستخدم الغرض من التقييم التقويمي الذي يساعد
المؤسسات على تعزيز التدريب والمناهج لتحديد نقاط القوة والضعف وتحسين مهارات
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يمكن للمؤسسات
توفير الوقت والمال
من خالل تحديد
احتياجات التدريب
اإلضافية لتحسين
مهارات الموظفين
الحاليين ،وضمان
تحقيق البرامج
التدريبية الموجودة
للنتائج

الموظفين .باستخدام التقييم .كما يمكن للمؤسسات توفير الوقت والمال من خالل
تحديد احتياجات التدريب اإلضافية لتحسين مهارات الموظفين الحاليين ،وضمان تحقيق
البرامج التدريبية الموجودة النتائج المرجوة من حيث اكتساب الطالب والمتدربين
المهارات المطلوبة .كما سيفيد التقييم الطالب والموظفين ألنه سيزودهم بالتعليقات
لتسهيل التطوير المهني والنمو وبناء الثقة في مجاالت الكفاءة األساسية.

الختام

في مشهد القرن الواحد و العشرين ،يجب على المعلمين والشركات والموظفين
الحاليين والمحتملين مواكبة متطلبات مجاالتهم وصناعاتهم المتطورة كل يوم
ً
أفرادا مناسبين ومنتجين في مهنهم،
وتحديث تدريبهم ومهاراتهم باستمرار ليظلوا
ولتحسين حياتهم المهنية .ولتحقيق ذلك ،يجب على موظفي اليوم والغد إعادة
تصور المقصود بالتعلم ويجب على المسؤولين عن إعداد الشباب لعالم العمل إعادة
تصور ما الذي نعلمه وكيف نعلمه .وفي هذا الصدد.
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•

والية تشيهواهوا :تشير المشاركة في برنامج جواز سفر للنجاح إلى زيادة  %3,8في
المعدل العام لطالب السنة األولى و  %32انخفاض في معدل التسرب بين الفصلين
الدراسيين.

•

والية مكسيكو :تشير المشاركة في برنامج جواز سفر للنجاح إلى زيادة %2,2
في المعدل العام لطالب السنة األولى و  %14,7انخفاض في معدل التسرب بين
الفصلين الدراسيين.

أظهرت دراسة أخرى للمنظمة الدولية للشباب نتائج إيجابية مماثلة في محيط الشركات.
ففي عام  ،2016قامت المنظمة الدولية للشباب وهيلتون بقياس تأثير تدريب برنامج
(جواز سفر للنجاح) على موظفي هيلتون (الذين تطلق عليهم هيلتون أعضاء الفريق)
ً
مشرفا
عبر  13دولة بشكل شخصي أو عبر االنترنت .تقوم النتائج على أساس ردود 284
من مشرفي هيلتون الذين عملوا على تقييم نتيجة التدريب على أداء المرؤوسين الذين
حصلوا على تدريب (جواز سفر للنجاح) المتعلق باالستعداد للعمل ،وكانت النتائج على
النحو التالي:
•

تحسنت مهارات االستعداد للعمل بمتوسط  %84عندما تم التدريب شخصيًا،
وبمتوسط  %76عندما تم عبر اإلنترنت.

•

تم االحتفاظ بـ  %95,5من أعضاء الفريق بعد التدريب على (برنامج جواز سفر للنجاح)
شخصيًا وعبر اإلنترنت.

•

تم ترقية  %40من أعضاء الفريق بعد التدريب على برنامج (جواز سفر للنجاح)،
شخصيًا وعبر اإلنترنت.

أشار المشرفون إلى وجود تحسن ملحوظ في بعض المجاالت مثل تحفيز أعضاء الفريق،
والتواصل والقيادة والعمل الجماعي ،والتقبل لالقتراحات ،والتفكير النقدي وغيرها من
المهارات األخرى التي "تعزز قدرتهم على تقديم تجارب استثنائية للضيوف" .وأفاد حينها
نائب رئيس هيلتون" ،ماكس فيرسترايت" ،بما يلي(":إننا) نرى عائد استثمار حقيقي من
التدريب على المهارات الحياتية من حيث االحتفاظ بالموظفين وتحسن األداء والتقدم
المهني".
لقد تبنت العديد من المؤسسات األكاديمية األخرى ،والمنظمات والشركات حول العالم،
دروس برنامج (جواز سفر للنجاح) وهناك العديد من قصص النجاح في هذا السياق .ففي
كازاخستان ،كجزء من مبادرة "زنجار" التي نظمتها المنظمة الدولية للشباب بدعم من
ً
تدريبا على
شركة "شيفرون" ،تلقى طالب المدرسة الثانوية في نادي ستيم كابستون
برنامج (جواز سفر للنجاح) إلكمال تدريبهم الفني في مجاالت مثل الفيزياء والرياضيات.
وأفاد الطالب بأنهم كانوا مجهزين بشكل جيد إلدارة الفشل ،ومواجهة اإلحباطات التي
واجهتهم خالل المراحل المبكرة من مشروع الروبوتات المعقدة.
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يجمع "برنامج جواز سفر للنجاح" التابع للمنظمة الدولية للشباب رؤى أصحاب العمل وخبراء الصناعة مع أساليب تدريس تركز على

كما يتميز برنامج "جواز سفر للنجاح" عن برامج المهارات الحياتية األخرى في ممارساته

الشباب وكيفية تحسين تعليمهم من مختلف الفئات العمرية (من  15إلى  ،)29ومن مختلف الخلفيات التعليمية واالجتماعية االقتصادية

ومنهجياته التربوية .فعندما تختار أي مؤسسة برنامج "جواز سفر للنجاح" ،يقوم فريق من

والثقافية .وباإلضافة إلى ذلك ،يؤكد منهج برنامج "جواز سفر للنجاح" على كل من الجوانب المعرفية وغير المعرفية للمهارات الحياتية.
ومن الجدير بالذكر أن "برنامج جواز سفر للنجاح" يتميز بتصميم نموذجي قابل للتكيف والتخصيص .ويتكون هذا البرنامج من ثالثة مسارات
ً
هي ،التعليم وريادة األعمال ،والقدرة على العمل ،و (ً )80
مختلفا تغطي موضوعات مختلفة مثل البحث عن عمل ،ومحو األمية
درسا
تماما لالستخدام في مجموعة واسعة من السياقات.
المالية ،والسلوكيات الصحية ،وخدمة المجتمع .وهذا يعني أن البرنامج مناسب
ً
ويمكن استخدام البرنامج لتكميل واستكمال المناهج الدراسية القائمة في محيط المدرسة الثانوية وما بعد المدرسة الثانوية بداية
ً
تحديدا مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،والكليات الفنية
من محيط المدرسة الثانوية التقليدية والجامعة إلى برامج أكثر

برنامج "جواز سفر للنجاح"
مهيأ لالستخدام لغايات
إعداد الموظفين الجدد
والتدريب أثناء الخدمة
لتحسين مهارات الموظفين
الحاليين

المدربين والمدرسين الرئيسيين بتعليم هذه المؤسسة كيفية تقديم المواد بأكثر الطرق
فعالية ،كما أن لها الخيار في تلقي دعم تدريبي إضافي لمدربي برنامج "جواز سفر
سواء شخصيًا أو عمليًا من الناحية التربوية .يعتبر برنامج "جواز سفر للنجاح" برنامج
للنجاح"
ً
تجريبي ويركز على المتعلم ،مما يعني أن جميع الدروس ودراسات الحاالت والتدريبات
مصممة لتكون ذات صلة بالحضور من الشباب ،ولربط حياة كل من اإلناث والذكور من
الشباب بطرق حقيقية وذات مغزى ،ويمكن تعديلها بسهولة لمراعاة االختالفات الثقافية
والبيئية .وباإلضافة إلى ذلك ،تتضمن دروس برنامج "جواز سفر للنجاح" أساليب التعلم

ً
وبعيدا عن األوساط األكاديمية ،فإن برنامج "جواز سفر للنجاح" مهيأ لالستخدام
والمهنية والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

المختلفة للشباب بصفتهم متعلمين بصريين أو مستمعين أو حركيين ،وتراعي الفروق بين

لغايات إعداد الموظفين الجدد والتدريب أثناء الخدمة لتحسين مهارات الموظفين الحاليين ،من قبل المنظمات غير الحكومية ،وغيرها
ً
فضال عن شركات من مجموعة من القطاعات الصناعية.
من المنظمات غير الربحية ،والتي تقدم خدمات تنمية وقدرة على العمل للشباب،

الجنسين في بناء المهارات الحياتية واالستعداد للعمل ،وتدمج هذه األساليب التعليمية
في علم أصول التدريس.
تتفوق دروس برنامج "جواز سفر للنجاح" على نموذج المحاضرات حيث يتلقى الطالب
ً
سلبيا ،أما البرنامج فهو نموذج "مختبر تعلم" أكثر تفاعلية
المعلومات بشكل قد يكون
حيث يعمل الطالب في مجموعات صغيرة ،ويفكرون فيما تعلموه ،ويطبقون ما تعلموه
على مواقف العالم الحقيقي مما يؤدي إلى نتائج فعالة في عملية التعلم .وهذا من
شأنه أن يؤدي إلى حصول الشباب على حياة حقيقية ،وتزويدهم بمهارات استعداد
للعمل تنفعهم في النجاح في المدرسة ،والعثور على مكان العمل ،وكذلك بناء الثقة
بالنفس ،وطريقة التفكير التي تعيد تصور التعلم باعتباره عملية مستمرة مدى الحياة.

قصص نجاح من جميع أنحاء العالم

على الرغم من االهتمام الواسع بتدريب المهارات الحياتية والعدد المتزايد من البرامج
مثل برنامج "جواز سفر للنجاح" يبقى السؤال المطروح :ما مدى فعالية المهارات
الحياتية والتدريب على االستعداد للعمل؟
إن تجربة المنظمة الدولية للشباب وعدد كبير من األدلة يشير بقوة إلى أن التدريب على
المهارات الحياتية واالستعداد للعمل يمكن دمجه في مجموعة من المسارات التي يتم
إعداد جيل الشباب من خاللها ،مثل التعليم األكاديمي وغير الرسمي وكذلك مكان العمل،
كما أنه يعزز بشكل كبير أداء المشاركين والنتائج.
في العام  ،2015تلقى طالب من  39مدرسة من المدارس الثانوية الفنية في والية
مكسيكو ومن  3مدارس ثانوية في والية "تشيهواهوا" دروس "برنامج جواز السفر
للنجاح" ،حيث تضمنت الدروس المهارات الحياتية كجزء من مناهجهم الدراسية في الفصل
الدراسي األول.
تعاقدت المنظمة الدولية للشباب مع خبير من طرف ثالث إلجراء تقييم أثر ،وذلك لتقدير
تأثير تدريب برنامج جواز سفر للنجاح في مجالين ،أولهما األداء األكاديمي بين طالب السنة
األولى ،وثانيهما ،التأثير على معدالت التسرب بين الفصلين األول والثاني .من خالل
استخدام تقنية إحصائية تسمى (مطابقة نقاط الميل – )Propensity Score Matching
ومجموعة بيانات قوية ،ومجموعات تجريبية تم إنشاؤها بعناية ،وخلص التقييم إلى أن
المشاركين في التدريب على "برنامج جواز سفر للنجاح" قد حققوا معدالت إحصائية أعلى
في التحصيل الدراسي ،وأقل في التسرب المدرسي ،مقارنة بأولئك في المجموعة
التجريبية الذين لم يحصلوا على تدريب على برنامج "جواز سفر للنجاح".

 14صدى الموارد البشرية

صدى الموارد البشرية 15

وعالوة على ذلك ،تظهر أهمية المهارات الحياتية خارج غرفة الصف أو المكتب .نشر
باحثون من جامعة والية بنسلفانيا وجامعة ديوك نتائج دراسة ُأجريت في بداية عام
 1991حيث تابعت بانتباه مجموعة من طالب روضة األطفال خالل مرحلة المراهقة حتى
مرحلة البلوغ المبكرة حيث كانت تهدف هذه الدراسة إلى فحص وقياس إلى أي مدى
يمكن لكفاءة المهارات االجتماعية ،أن تتنبأ بدقة بالنتائج المستقبلية ،ليس في مجال
العمل والتعليم فقط ،بل ً
أيضا في مجال العدالة الجنائية والصحة العقلية .وتشير
النتائج إلى "ارتباطات ذات داللة إحصائية وفريدة بين المهارات االجتماعية اإليجابية
الخاضعة لتقييم المعلم والنتائج في جميع المجاالت التي تم فحصها" (جونز وجرينبرج
وكراولي.)2015 ،

ارتباط التدريب بالمهارات الحياتية المتعلقة
باالستعداد للعمل

برنامج جواز سفر الذي
طورته المنظمة الدولية
للشباب يجمع رؤى أصحاب
العمل وخبراء الصناعة مع
أساليب تدريس تركز على
الشباب وكيفية تحسين
تعليمهم

لسنوات عديدة ،كان يُنظر إلى المهارات الحياتية باعتبارها سمات شخصية إما يولد
بها الشخص أو ال يولد بها .وفي الواقع ،على الرغم من أن فكرة المهارات الحياتية
قابلة للتعليم والتعلم وتعود إلى التعاليم اليونانية القديمة حيث يوصي أفالطون،
في كتاب الجمهورية بأن التعليم الشامل العام الذي ينتج "مواطنين دمثي ُ
الخلق
–  "citizens of good charactersيغطي موضوعات مثل الرياضيات والعلوم ،لكنه
يتضمن ً
أيضا التدريب على تنمية الميزات الشخصية والقيم األخالقية .واليوم نحن
شرت في "تشايلد
نعلم بأن هذه المهارات يمكن تدريسها وتعلمها في دراسة ُن ِ

ديفيلوبمنت" ،حيث وجد الباحثون أن برامج التعلم االجتماعي العاطفي ناجحة على
جميع المستويات المدرسية (االبتدائية والمتوسطة والثانوية) وفي مدارس المدن
والضواحي والريف (دورالك وفايسبرج وديمنيكي وتايلور واشتيلنجر.)2011 ،
لقد أدت هذه النتائج إلى ظهور بحوث التعلم االجتماعي العاطفي والتعزيز،
وكذلك وضع برامج ومناهج لتدريس المهارات الحياتية في المؤسسات األكاديمية،
والمنظمات االجتماعية ،والشركات الخاصة .على سبيل المثال :المؤسسة التعاونية
للتعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي ،وهي مؤسسة غير ربحية انطلقت منذ
عاما في شيكاغو ،وتواصل ترويجها للتعليم االجتماعي العاطفي لألطفال من
ً 20
مرحلة ما قبل المدرسة حتى سن المدرسة الثانوية .ولقد قام مركز "سوزان كراون
اكستشينج وديفيد بي ويكارت لجودة برنامج الشباب" ،بعمل هام في تقييم نوعية
التعليم االجتماعي العاطفي للشباب الذين يعانون من الظروف االقتصادية في
برامج خارج المدرسة ،ولتحديد العناصر الحاسمة التي تحقق نتائج فعالة.
قامت المنظمة الدولية للشباب بالشراكة مع مؤسسة جنرال الكتريك بتطوير برنامجها
الرائد في مجال المهارات الحياتية ومهارات االستعداد للعمل )جواز سفر للنجاح –
ً
شريكا
 ®)Passport to Successفي عام  .2004ومنذ ذلك الحين انضم أكثر من 20

للنجاح ،بل مجموعات المهارات التقنية والحياتية تكمل بعضها البعض ،فكالهما ضروري
ومطلوب على قدم المساواة.
تبين البحوث ً
أيضا أن تطوير وتعزيز المهارات الحياتية له تأثير حاسم على مجموعة
من النتائج .يشير مقال مكتوب في مجلة ستانفورد سوشيال أنوفيشن ريفيو إلى أن
"النجاح (األكاديمي) يأتي عندما تعمل المهارات المعرفية جنبًا إلى جنب مع ما يسمى
بالمهارات الشخصية مثل ضبط النفس والمثابرة والوعي االجتماعي وتنمية العالقات
والتوعية الذاتية" (فرنهام وفرناندو وبيريجو وبروسمون وتوج .)2015 ،فاألطفال الذين
ً
تدريبا على المهارات الحياتية كجزء من مناهجهم الدراسية يصبحون متعلمين
يتلقون
أفضل في جميع األنحاء ويظهرون سلوكيات تخريبية أقل ويحققون نتائج أكاديمية أفضل.
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آخر لدعم البرنامج ،وتشمل القائمة :هيلتون ،ومؤسسة كاتربيلر ،ومايكروسوفت،

ً
تدريبا
األطفال الذين يتلقون
على المهارات الحياتية كجزء من
مناهجهم الدراسية يصبحون
متعلمين أفضل في جميع األنحاء
ويظهرون سلوكيات تخريبية أقل
ويحققون نتائج أكاديمية أفضل

وول مارت ،ونوكيا ،والبنك الدولي ،ومؤسسة ماستركارد ،وشيفرون ،وكيومنز،
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،وغيرهم الكثير.
تستخدم كل من "كيومنز" وهيلتتون" برنامج "جواز سفر للنجاح" لتحسين مهارات
موظفيها .وحتى اآلن قامت المنظمة الدولية للشباب بترجمة "برنامج جواز سفر
ً
للنجاح" إلى  20لغة ونفذته في أكثر من ً 20
شابا
بلدا وقدمته إلى أكثر من 185000
حول العالم.

صدى الموارد البشرية 13

السياق والمصطلحات

على مدى عقود ،لم يحظ التدريب في مجال المهارات الحياتية على القدر المناسب
من االهتمام الذي يحظى به التدريب في مجاالت المعرفة والخبرة األكاديمية والتقنية،
ولكن في السنوات األخيرة أدت مجموعة من قصص النجاح الرائعة والبحوث التي تعتمد
على البيانات إلى إلقاء الضوء على أهمية المهارات الحياتية للنجاح في العمل والتعليم
وغيرها من مجاالت الحياة.
ً
مألوفا لك ،فقد يرجع ذلك إلى أن
إذا لم يكن مصطلح "المهارات الحياتية "life skills -
المهارات التي يشملها المصطلح يطلق عليها العديد من األسماء المختلفة – كأن يطلق

ً
مؤخرا التركيز على
بدأ
المهارات الحياتية
والتدرب عليها للنجاح
في العمل كما التدريب
على المعرفة والخبرة
األكاديمية والتقنية

عليها اسم "المهارات االجتماعية –  "social skillsو"المهارات الشخصية – "soft skills
و"المهارات غير المعرفية –  "noncognitive skillsو"مهارات القرن الواحد والعشرين –
 "21st century skillsو"التعلم االجتماعي العاطفي – "social emotional learning
وغيرها من المسميات الكثيرة األخرى .واألكثر دقة ،إن ُو ِجد ،أن هناك القليل من اإلجماع
على المصطلح والكثير من الجدال بشأنه .فالبعض يقول أن مصطلح "المهارات الشخصية"
غامض للغاية ،في حين أن مصطلح "المهارات غير المعرفية" مقيد ألن الكثير من مهارات
االستعداد األساسية للعمل تتطلب مزيج من القدرات المعرفية وغير المعرفية .أي من
المصطلحات يتم استخدامه يعتمد إلى درجة كبيرة على المسائل والنتائج التي تهم
المستخدم.
في المنظمة الدولية للشباب ( ،)International Youth Foundation – IYFتتمثل
مهمتنا األساسية في دعم الشباب لتحقيق إمكاناتهم الكاملة في جميع جوانب حياتهم.
وينطوي العنصر الرئيسي في هذه المهمة على مساعدتهم على اكتساب المهارات
والفرص الالزمة للعثور على عمل ُمجدي والحفاظ عليه .وعليه ،فإن مصطلح المنظمة
الدولية للشباب المستخدم لمهمتنا الجوهرية هو "المهارات الحياتية" .عند اإلشارة إلى
تلك المهارات الحياتية المهمة بشكل خاص للنجاح في مكان العمل ،نستخدم مصطلح
"مهارات االستعداد للعمل –  . "work readiness skillsحيث" يشير كال المصطلحين إلى
العناصر التي يُعتقد بشكل تقليدي أنها معرفية – مثل التفكير النقدي واالبداع واالبتكار
ومهارات حل المشاكل – فضال عن العناصر التي تسمى عادة "اجتماعية" أو "غير معرفية"
– مثل إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط والعمل الجماعي والثقة والنزاهة والتكيف

المهارات الحياتية أو
مهارات االستعداد
للعمل تشمل التفكير
النقدي واإلبداع
واالبتكار ومهارات حل
المشاكل وإدارة الوقت
والتعامل مع ضغوط
والعمل الجماعي
والثقة والنزاهة

الحالية واتجاهاتها مما يجعلنا نقول بثقة أن مهارات االستعداد للعمل ستصبح أكثر

وحل النزاعات.

أهمية في المستقبل.

أهمية المهارات الحياتية في مكان العمل وغيره من
االماكن

يدعم تقرير "مستقبل الوظائف –  "The Future of Jobsالصادر عن المنتدى االقتصادي
عموما – مثل اإلقناع
مستنتجا أن "المهارات االجتماعية
العالمي لعام  2016هذا األمر،
ً
ً
والذكاء العاطفي وتعليم اآلخرين – سيزداد الطلب عليها عبر الصناعات أكثر من المهارات

في القرن الواحد والعشرين ،يتوقع أصحاب العمل الحصول من األشخاص الذين

التقنية المحدودة .و"يشير ديفيد ديمينج ،العالم االقتصادي بجامعة هارفارد ،في دراسة
حديثة ُأجريت حول االتجاهات أن المهن التي تتطلب المزيج األقوى من مهارات الرياضيات

يوظفونهم على أكثر من مجرد الخبرة الفنية – فالقراءة والكتابة والقدرة الحسابية
والمهارة التصويرية والرقمية والتدريب المتخصص جميعها خصائص ضرورية ،لكنها
ً
متزايدا بتوظيف أشخاص
اهتماما
ليست كافية .وفي الواقع ،يُبدي أصحاب العمل
ً
يتمتعون ً
أيضا بمهارات حياتية قوية مناسبة لمكان العمل ،وينبغي أال يأتي ذلك كصدفة.
ً
وتعددا
تنوعا
فوتيرة عالم العمل تتسارع ال تتباطأ ،ويصبح السكان ومكان العمل أكثر
ً
تحول مكان العمل ،وستشمل وظائف
للثقافات وليس أقل من ذلك ،كما أن التكنولوجيا ٍ

تماما بما ستكون
الغد مجاالت ليست موجودة اليوم .وفي حين أننا ال نستطيع التنبؤ
ً
عليه متطلبات العمل في المستقبل ،إال أننا نعرف ما يكفي حول عناصر القوى العاملة
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 %77من أرباب العمل يرون
أن نجاح الموظف مرهون
باجتماع المهارات التقنية
والحياتية لتكمل بعضها
البعض

والمهارات االجتماعية هي ً
ظهر أعلى مستويات من النمو في األجور
أيضا المهن التي ُت ِ
والعمل .ومن المثير لالهتمام أن المهن ذات المهارات االجتماعية العالية ومهارات
الرياضيات المنخفضة تتفوق على المهن ذات مهارات الرياضيات العالية والمهارات
االجتماعية المنخفضة .وفي الواقع ،تؤكد البيانات الصادرة عن استطالع الرأي العالمي
السابع عشر الذي أجرته شركة برايس ووتر هاوس حول المديرين التنفيذيين ،أن  %77من
أرباب العمل يؤمنون بأنه لكي ينجح الموظف مهنيًا ،فالمهارات وحدها ال تعتبر كافية
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مهارات العمل
في القرن الـ 21

بقلم :بيتر شيراس
نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة الشباب الدولية في
الواليات المتحدة األمريكية
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بيتر شيراس
نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة
الشباب الدولية في الواليات المتحدة
األمريكية

الشباب عماد الحاضر وأمل المستقبل

هناك  1.8مليار شاب على قيد الحياة اليوم (ممن تتراوح أعمارهم

انضمامهم للقوى العاملة ومساهمتهم في االقتصاد،

عاما)  ،وهذا العدد هو أكبر فئة عمرية من الشباب في
بين  15و ً 29

إال أن هناك فجوة في المهارات تمنع الكثير من الشباب من

يكمن في التعليم أو التدريب التقني فحسب،
المحتملين ال ُ

تاريخ البشرية – وهؤالء الشباب سيؤدون دورًا أساسيًا في صياغة

الوصول إلى مبتغاهم وتحقيق أحالمهم .وعالوة على ذلك،

حد سواء ،كما أنني ُأثني على الهيئة
المحتملين على ٍ

ففي الواقع ،ال تعمل المهارات التقنية والمهنية والوظيفية

االتحادية للموارد البشرية الحكومية إلثارتها هذه القضية

المستقبل.

صعبت هذه الفجوة في المهارات األمور على أصحاب العمل

ومهارات ريادة األعمال وحدها على غرس النجاح في مكان

وتوفير منصات فاعلة لمناقشتها .وقد شاركت في إبريل

من توظيف واستقدام للموظفين من ذوي المهارات العالية

العمل .ففي مكان العمل اليوم ً
وغدا – وهو اآلن أسرع وتيرة

 ،2017في المؤتمر الدولي للهيئة االتحادية للموارد البشرية

الذين يرغبون في انضمامهم إليهم.

تنوعا أكثر من ذي قبل – نجد أن المهارات التي يقدرها
وأكثر
ً

لعام  ،2017وكان يركز على "جيل األلفية يشكل مستقبل

الشباب متفائلون بشكل ملحوظ حول مستقبلهم االقتصادي،

ويطلبها أصحاب العمل على نحو متزايد تتمثل في المهارات

األعمال" ،وسيشارك زمالئي بمؤسسة الشباب الدولية في

ولقد جاءت المقاالت في هذا العدد من مجلة صدى الموارد

وفي الواقع ،يعتقد  %74من الشباب الذين خضعوا للدراسة

الحياتية مثل العمل الجماعي والتفكير النقدي ،وحل المشاكل

قمة ومعرض الموارد البشرية في دبي ،إلى جانب أعضاء

البشرية في الوقت المناسب ،كما يشير موضوع "قوة

االستقصائية بأنه سيكون بمقدورهم الحصول على نوع العمل

بطريقة إبداعية .فما هو السبب وراء ذلك؟ ألن هذه المهارات

آخرين من هيلتون ،وبيبسي ،واتصاالت الستكشاف القضايا

مهارات االستعداد للعمل في القرن الحادي والعشرين" إلى

الذي يرغبون فيه ونجاحهم فيه.

ً
فضال عن
قابلة لالنتقال ويمكن تطبيقها على أي وظيفة.

األخرى التي تتعلق بمستقبل العمل ،والدور الذي ستلعبه

أن التدريب على المهارات الحياتية ذات الدور المحوري سيلعب

كونها خالدة على مر الزمن ولن تنتهي ً
أبدا؛ كما أنها ُتسهل

المهارات الحياتية في تطوير الجاهزية للعمل.

في العام  ،2017أصدرت مؤسسة الشباب الدولية و "هيلتون"
مؤشر الرفاه العالمي للشباب ،وهو المؤشر الذي كشف أن

ً
مهما في سد الفجوة في المهارات.
دورًا

طريقة التفكير الفضولية والتعلم مدى الحياة.

مؤسسة الشباب الدولية ً
أيضا أن الواقع الموضوعي في

ً
ووفقا للدراسة االستقصائية للرئيس التنفيذي الثاني

كثير من األحيان ال يتطابق مع تفاؤل الشباب.

إن عملية إيجاد حلول لمشكلة الفجوة في المهارات تعتبر

مجلة صدى الموارد البشرية وأن تجدوا المحتوى الذي يُثري

والعشرين لشركة برايس ووترهاوس كوبرز ( ،)2017أفاد

فعلى سبيل المثال ،على الرغم من حماس الشباب حول

ُملحة للغاية من وجهة نظر أصحاب العمل والموظفين

فهمكم لهذه القضية المعقدة والمهمة ويُعززه.

 %77من أصحاب العمل بأن ما يفتقدونه في الموظفين

وبينما يبعث هذا الخبر على االرتياح ،فقد كشف مؤشر
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تهدف إلى مواءمة وتكامل سياسات وأنظمة الموارد البشرية ،وتقييم مستوى نضجها،

مدير عام الهيئة االتحادية
للموارد البشرية الحكومية

ودراسة المهارات المستقبلية للوظائف ،إلى جانب إطالق البحوث العلمية المتقدمة في
ً
ً
رئيسا لجهود
داعما
مجال الموارد البشرية ،لتشكل بذلك مجلة صدى الموارد البشرية

"صدى الموارد"...تعكس الواقع وتستشرف
المستقبل

الهيئة في تنفيذ تلك المبادرات.
في العدد السابع من "صدى الموارد البشرية" نتناول جملة من الموضوعات والتجارب
المهمة ،كتبت بقلم مؤسسات عالمية عريقة .ومن هذه الموضوعات( :مهارات العمل
المستقبلية ،والدعوة إلى التركيز على المهارات الحياتية االجتماعية التي ال تقل أهمية

ً
كتابا أم مجلة -إلى مرجع للمهتمين والمختصين في
عندما يتحول اإلصدار –سواء أكان

عن المهارات المعرفية المهنية ،حيث تظهر استطالعات الرأي أن  %77من أرباب العمل
ً
مهنيا مقترن باجتماع المهارات التقنية والحياتية ،فكالهما
يؤمنون بأن نجاح الموظف

مجاله فاعلم أنه ذو قيمة حقيقية ،ويشكل إضافة نوعية للمكتبة ،ومصدر فخر يشجع على

ضروري ومطلوب على قدم المساواة).

القراءة ،وينمي ثقافة االطالع والمعرفة.
كما يتناول العدد موضوع اكتشاف وإدارة المواهب وتقييمها وفق أفضل المعايير
ً
عالميا ،ودور الروبوتات في عملية تقييم المرشحين للوظائف،
والممارسات المتبعة

ً
ً
ً
ومصدرا
مرجعا،
فعال بالنسبة لمجلة صدى الموارد البشرية التي باتت تشكل
هذا ما حصل
ً
موثوقا بالنسبة لنا في الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ،وبالنسبة لمئات

ً
ً
إيجابيا لديهم ،وتدفعهم لإلقبال
انطباعا
وتقنيات التعاطي مع المرشحين بحرفية تترك

الباحثين والمختصين الذين يبعثون لنا برسائل شكر وإشادة بمستوى المجلة المتقدم،

على المؤسسة بشغف.

والمواكب لكل جديد في عالم الموارد البشرية المتغير والمتجدد باستمرار.

ً
ً
موضوعا حول آليات إدارة أعضاء الفريق ،وقدرة المدراء
أيضا
وتجدون في العدد السابع

ً
لزاما في الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ،ومن باب
من هنا بات علينا

على الموازنة بين عالقات العمل والعالقات الشخصية مع موظفيهم ،وتحفيزهم ورفع

المسؤولية األخالقية والمهنية أن نحافظ على هذا المستوى من الطرح ،بل أن نرتقي به

مستويات األداء واإلنتاجية لديهم ،مع التركيز على مسألة التعلم والتدريب المستمر
ً
مستقبال ،ومعرفة شخصيات الموظفين ونقاط تقييم
كخطوة استباقية لتجنب أي مشاكل

المؤسسات العالمية في مجاالت إدارة وتنمية رأس المال البشري ،وإتاحة تلك التجارب

نقاط القوة والضعف لديهم.

ونعززه بشركاء عالميين جدد ،نعتز بالتعاون معهم ،لرفد المجلة بخالصة خبرات وتجارب بعض
والحاالت الدراسية للمعنيين والمختصين في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ومن الملفات المطروحة الدور الفعلي للموارد البشرية في ظل التطور التكنولوجي
وفي كل إصدار من إصدارات مجلة صدى الموارد البشرية نتناول مجموعة قضايا

المتسارع ،وسبل اإلدارة الذكية المرنة للتكيف ومواجهة التغير المتسارع والصعب

وموضوعات موارد بشرية مهمة ،منها ما يوثق لتجارب عملية وأخرى تستشرف
ً
حلوال عملية للتوقعات والتحديات المستقبلية ،وبما ينسجم مع توجهات
المستقبل ،وتبتكر

للتوقعات .والموضوع األخير والجدلي في العدد السابع من مجلة صدى الموارد البشرية
هو فجوة الطموح بين المرأة والرجل ،وبعض المعتقدات السائدة حولها ،فيما يتعلق

دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة ،ال سيما في عوالم تنمية

بالعمل والوظيفة.

رأس المال البشري ،وإعداد الكفاءات والمواهب ،واستقطابها والحفاظ عليها.
وفي الختام نتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ،ونشكركم على حرصكم واهتمامكم
القراء األعزاء ،وألن الشيء بالشيء يذكر ،فقد كان لنا في الهيئة شرف المشاركة

بمجلة صدى الموارد البشرية ،ونشكر باسمكم المنظمات والمؤسسات العالمية الشريكة
ً
دائما عند
في إصدار المجلة ،آملين تزويدنا بمقترحاتكم ومرئياتكم التطويرية ،حتى نكون

البشرية الحكومية ،حيث تمخض عنها  6مبادرات لتمكين الموارد البشرية الحكومية،

حسن ظنكم بنا ،نلبي طموحاتكم وتطلعاتكم.

في االجتماعات السنوية لحكومة دولة اإلمارات –بدورتها األولى ،-وإدارة محور الموارد
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