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Echo of "HR Echo"
No sooner had the Federal Authority for Government Human Resources
(FAHR) launched the first issue of the magazine "HR Echo" on November
2014 that it caused wide echo and positive feedback by specialists and
those interested in the development of human capital in UAE, the region
and the world alike.
The reactions were the best testament to the importance of "HR Echo" as
a specialized magazine, looking at the developments in the global human
resources of the systems, policies and best practices in a scientific way,
in collaboration with international partners, specialized in the field of
human resources.
The magazine topics; rather, the magazine as a whole, are no longer
confined to the paper version only. They are published and circulated
across all available electronic means of FAHR to reach tens of thousands
of readers, where there is (e-mail and the website of FAHR, different social
networks and FAHR's e-forum on "LinkedIn").
This success was impossible without the team's efforts and cooperation
of FAHR partners in the preparation of the magazine topics, represented
by the elite leading international institutions, competent in human
resources with which, FAHR is linked with a memoranda of understanding,
such as (US Society for Human Resource Management (SHRM), Boston
Consulting Group (BCG), the Higher British Institute for Human Resources
(CIPD),Monash University in Australia, DUKE corporate Education, AQR
and the Institute for training public sector employees in South Korea).
The HR Echo magazine is one of FAHR initiatives that will not stop at this
point. It will strive for more sparkling, leadership, creativity and innovation
to make a milestone in the field of human resources and a reference for
researchers and specialists. This will be through engaging readers with
opinion and views and standing on their aspirations and perspectives to
enhance the quality of work and serve the wishes and orientations of the
Wise Leadership of United Arab Emirates.
Therefore, we invite you to share your opinions about the "HR Echo"
magazine, in form and content, through the satisfaction survey, posted
on FAHR website www.fahr.gov.ae and participating in the magazine
from the same website to receive it electronically with each version.

Federal Authority for Government Human Resources
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Foreword for HR ECHO
Magazine
I am delighted to be able to contribute the foreword
to the April edition of the FAHR ‘HR Echo’. We at the
CIPD are excited about our positive collaboration
with FAHR, to share our thinking as one of the
largest HR professional bodies in the world, and
to help to grow the HR profession in the UAE and
across the Gulf region.
Recruiting, managing and developing people, and
building organisations that are future fit has never
been more important. We live in a fast changing,
globalized world, and the success of organisations,
economies and the societies we live in, is more
and more dependent on the skills, capabilities, and
attitudes or engagement of our employees and
workforces.
A recent McKinsey study estimated that globally
there was a surplus of as much as 90m low-skilled
workers in the advanced economies, versus a deficit
of 40m high-skilled workers. With these increasing
skills challenges, international businesses and
governments are making decisions on where to
locate based on the access to skills and talent, as
well as on the flexibility of the labour markets and
the business environment. Public sector and local
businesses are also competing for much of the same
talent, so for all businesses, having a skilled and well
equipped local workforce is vital.
This of course means that the development and
retention of a skilled workforce is an important
agenda for the UAE government and governments

across the region. HH Sheikh Mohammed, UAE
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai,
has highlighted the way in which countries like
the UAE are successfully beginning to reverse the
‘brain drain’ phenomenon – delivering a ‘brain
regain’ for the region. Education, working together
with business, must continue to be a competitive
differentiator. But alongside this broader agenda,
the positioning, capabilities and confidence of the
HR profession has to step up.
HR must be the oil in the engine of growth, to shape
and understand the skills needs of the business,
and to innovate in talent management practices
in order to attract, retain and develop the right
people. Use of technology and social media to
access talent, to enable collaboration and learning,
to communicate, and to support line managers is
driving many innovations in traditional HR practices.
Better measures and analytics that provide insights
on opportunities and risks with the people and
organization are starting to define a more business
focused and credible HR function. And new
understanding on motivation and engagement, on
learning and leadership development, driven from
the disciplines of neuroscience, behavioural science
and behavioural economics will drive even greater
impact.
This is an exciting time and opportunity for the HR
profession. We look forward to working together
with FAHR to help to build a stronger future.

Peter Cheese
Chief Executive, CIPD
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HR's guide to better
workplace design

This article is printed with permission from CIPD
| Copyright and all intellectual property are
reserved for CIPD
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hat’s the one thing
you can’t do without
when planning a
new workplace?
Ergonomic chairs? Fireman’s
pole? Conversation pod for those
all-important breakout meetings?
State-of-the-art espresso machine?
Or something a little closer to
home, in the form of the humble HR
professional?

Some companies will do
anything to make their offices
appears cutting edge. But
the most effective workplace
design is all about people

“If the people running a design
programme don’t engage with
HR, they’re mad,” says Chris Kane,
CEO of BBC Commercial Projects
and chair of the British Institute
of Facility Management’s (BIFM)
Futures Group.
As head of BBC Workplace, Kane
oversaw the corporation’s move
to MediaCity Salford and knows
first hand that HR involvement
in workplace design can make or
break a project. “Everyone will
engage with the user, but very few
will go to HR and try to understand
the various nuances and challenges
each team is facing.”
That’s a missed opportunity,
because while other actors in the
design debate emphasize the

presentational aspects (hence the
spate of office slides a few years
ago) or prioritize cost efficiencies,
HR understands the importance
of outstanding workplaces to
productivity, talent retention and
well-being.
“Traditionally, when HR’s
talked about the importance of
environment, it’s tended to be
because of a space’s symbolism, or
whether it reflects hierarchy,” says
operational design consultant David
D’Souza. “HR professionals are still
reluctant to take control or take
an interest in workplace design,
when it’s a conversation that’s really
pertinent to us as a profession.”
Sedentary working, he points out,
is ranked by the World Health
Organisation (WHO) as one of the
top four causes of preventable
death worldwide, ahead of high
cholesterol, alcohol and drug abuse
– placing design squarely at HR’s
door.
Steve Brewer, partner at workplace
consultancy Burtt-Jones & Brewer,
says HR can connect design to the
end user. “Departments such as IT
and Marketing do a good job of
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“It’s all about
workplace design
enabling more
flexibility in how
we work”
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getting their voices heard. But HR
can share insight into what each
person needs to perform to the
best of their ability. They’ll know
who loves a minimalist, tidy desk,
and who functions best when
surrounded by piles of paper.”
Dr Craig Knight, psychology
research fellow at Exeter University
and director of Identity Realization,
agrees that employees need to be
able to determine the look and feel
of their immediate surroundings
rather than designers.
“People … need something to
enrich and stimulate them in order
to function better,” he says. “In
too many cases, in an effort to get
employees to focus on business
tasks, these spaces are being
denuded. There is no scientific
evidence, in any discipline, which
supports the argument that lean,
empty spaces make workers more
productive.”
Workspaces such as call centres,
with “nowhere for employees
to call their own” and constant
monitoring, says Knight, are
incredibly detrimental to
productivity and well-being.
“The worker needs to have some say
over how the space is designed,” he
says. “The best space for someone
to work in is a space they feel is
their own – one that is a reflection
of their identity. A messy desk and a
tidy one are both equally conducive
to productivity, because people
are able to recognise themselves in
them.”

The other golden rule for a
productive design project is a
range of spaces that support
activity-based working – whether
that’s meeting areas for project
groups, quiet reflection rooms, or
communal places where colleagues
can bump into each other and catch
up.
“We often talk about the need for
more collaboration at work, and for
breaking down silos, but we need
a mixture of working environments
to facilitate this,” says CIPD research
adviser Jonny Gifford. “We need
flexibility to go off and do our quiet
work individually, on our own, as
well as meeting spaces. It’s all about
workplace design enabling more
flexibility in how we work.”
Travel search site Skyscanner
designed its Edinburgh office
around the company’s ‘agile’
working practices. “The agile
software development process
requires teams to have short,
daily stand-up meetings to review
their progress,” says Cathy Wilson,
director of culture and organisation
effectiveness. “With nine offices
worldwide, that used to be difficult.
We built technology-supported
stand-up areas, so teams could
connect with one another.”
The process of accommodating
working practices didn’t stop when
staff moved in two years ago, says
Wilson. “We’re moving to a slightly
different operating structure –
adopting a more squad-based
approach to development work – so
we’re looking at opening up more
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social and brainstorming spaces for
individual squads. The office was
deliberately designed so we could
evolve and grow with it, and we
didn’t need to stick to a single floor
plan if it no longer fitted with our
working style.”
Skyscanner’s 300 employees aren’t
tethered to a desk either; laptops
for all and a proliferation of docking
stations mean they can choose to
work with other project members,
or retreat to a quiet area to be alone
or in small groups.
This range of facilities has helped
the business maintain high levels
of employee engagement, says
Wilson, as well as “increasing the
amount of knowledge transfer
between staff, and giving us the
space to host local tech industry
events on site.”
Kane is a fan of a flexible approach.
“The secret to good workplace
strategy is to understand the
business and its processes, and to
give teams the right amount of
space to do things in a variety of
different work settings,” he says.
“For some people, this might be
being tethered to their desks.
Personally, I haven’t had a desk
since 2003.”
Actively consulting employees and
making them part of the design
process is essential to a smooth
transition. “If a manager presents an
idea and gets buy-in from workers,
that’s not real empowerment,”
says Knight. “It doesn’t recognise
their identity at all – just that of
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the managers. It’s vital that the
identity of employees at every
level is recognised through their
workspaces.”
At TGW Group, a logistics company
based near Market Harborough
in Leicestershire, employees’
requirements were placed at the
heart of the specification of their
new building.
“The location itself was important
to start with,” says HR manager Lisa
Haggar. “We deliberately picked a
site that was close to where around
80 per cent of our staff live, instead
of choosing somewhere cheaper
but further away.”
Before moving into the new space
in December 2013, all 120 staff were
consulted about the types of spaces
they wanted in the new building
– the end results range from
communal kitchens to a gym and
rooftop terrace, where employees
are able to enjoy views over the
countryside. “Everyone loves
working outside,” says Haggar. “We
noticed that people were more
relaxed during the summer – and
productivity went up too.”
Productivity also “went through the
roof” at the BBC when staff moved
to Salford. “People can now be
really creative because everybody
is in one place, with the right
equipment,” says Kane.
Moving to new premises was the
ideal prompt for the corporation
to rethink its working practices
for the 21st century. “The director

“Actively
consulting
employees and
making them
part of the
design process
is essential to a
smooth transition”

general saw this property adventure
not as an estate transformation or
upgrade, but as an opportunity to
change the organisation,”

“HR involvement
in workplace
design can make
or break a project”

says Kane. “We embraced digital
technology and different ways of
working, as well as experimenting
with different work packages and
management styles.”
Creaseys, an accountancy firm
founded in Tunbridge Wells nearly
150 years ago, also seized the
opportunity created by moving to a
new office to fundamentally change
its working practices.
“We needed an office that made
a statement to our clients that
we were modern and forwardthinking, as well as encouraging
collaboration among our team
members,” says operations director
Vivienne Wright. “Collaboration
really was the starting point for our
design.”
Moving from three cramped
Victorian ex-residential buildings
in May 2014 to the airy new office
– with open views of surrounding
woodland – has been a huge fillip to
staff productivity, morale and wellbeing. “I’ve been really surprised
by how much of a difference it’s
made,” says Wright. “A lot of people
really enjoy coming to work now.”
With partners no longer tucked
away in cramped offices, chief
executive Emma Roberts says
“personal relationships are
getting stronger and stronger,
because you’re all together. It’s the

embodiment of our business aim
to have all our experts working
together.”
Creaseys deliberately engineered
spaces where staff can work in
private, or catch up with colleagues
in the bustling kitchen and lounge.
“Everyone can have fantastic
conversations about all sorts of
things,” says Wright. “People are
taking more lunch breaks – they’re
working more intensively in the
office, but feel able to take those
breaks, which is important. Working
here is a lifestyle choice, not just a
career choice; it’s a totally different
atmosphere to a traditional
accountancy practice.”
As working practices evolve,
there’s never been a more
important time for HR to be part
of the discussion. CIPD and BIFM
launched a collaboration last year
to understand the challenges
of the evolving workplace, and
bring together HR and facilities
management professionals to solve
common problems presented by
complex workplaces.
Dubbed ‘The Workplace
Conversation’, the project will
eschew the traditional survey and
report format in favour of an online
platform and face-to-face events
that bring members of the two
professions together. “We’ll use this
large-scale engagement to find out
what’s really happening and how
people feel in real time. It’s brand
new for us,” says Kane.
Gifford is enthusiastic about the
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“It’s vital that the identity of
employees at every level is recognised
through their workspaces”

possible outcomes. “There is a great
need to work more closely together,
not only on workplace design but
also on design and usage. All these
activities raise big HR questions;
for example, if you are looking to
reduce desk space and have more
people working flexibly, this has to
be linked to your HR practices.”
Some forward-thinking
organisations are going further by
empowering employees to lead
design discussions.

role in shaping environments.
“Workplace design is still very much
by designers and architects who
have certain ways of doing things
that may not be right for your
organisation,” says Gifford.

SBS – which is often triggered
by workplaces – and people
experience different combinations
of symptoms. They usually improve
or disappear after leaving the
building.

“The physical environment has
massive implications for how
people work, their well-being, and
an organisation’s culture.

SBS is associated with open-plan
offices, often where the ability to
open windows has been replaced
by ventilation systems. Fluctuating
temperatures and the use of screens
for repetitive tasks have also been
highlighted as triggers.

It’s one way HR can make a really
positive impact on the quality of
working lives.”

Following a tricky phase one
in the redevelopment of new
Broadcasting House in London –
which brought together domestic
radio channels and the BBC World
Service under one roof for the first
time – Kane turned to the expertise
of staff to deliver phrase two.

Is your office
making you sick?

“I appointed a journalist to run the
project,” he says. “He was scared out
of his wits. But I said ‘you have to do
this, because this project is for you
and the business, not an architect
or designer.’”Gifford agrees it’s time
for HR to step up and play a bigger

If you regularly experience
headaches, dizziness, nausea,
fatigue, poor concentration, or
irritated eyes, throat or skin, the
source may be closer than you
think: you could be suffering from
sick building syndrome (SBS).
Anyone can be affected by
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Join the BIFM and CIPD
collaboration online at
workplaceconversation.org

But psychological factors could
be in play too: a study by the
University of Copenhagen found
that complaints of SBS were twice
as high among workers in junior
roles, as they were able to exert
less control over their working
environments.
The Health and Safety Executive
(HSE) recommends that employers
regularly assess cleanliness and
maintenance standards, and carry
out surveys to track SBS-related
symptoms. For advice from NHS
Choices, visit bit.ly/PM_sbs.

“ Personal relationships are getting
stronger and stronger, because
you’re all together”

What makes a great
workplace?
Scientific research offers a checklist
for building excellence
Open-plan isn’t always healthy
A recent study of 2,400 workers in
Denmark found that as the number
of people in a room increased, so
did the rate of sick leave.
Workers in two-person offices took,
on average, 50 per cent more sick
leave than those in single-person
offices.
Working in an open plan office
hiked sick levels by 62 per cent.

Natural is best
A new study published in the
Journal of Clinical Sleep Medicine
found that employees who work
near windows get 46 more minutes
of sleep per night than those who
don’t see daylight.

Pick a colour
Paint choices can have subtle but
important effects on mindsets.
Exposure to blues and greens
has been proven to improve
performance on tasks that require

new ideas, while red improves
performance on those that need
attention to detail.

Room with a view
A 2003 study of workers at a
call centre in California found
that staff who could see out of a
window to nature handled calls
up to seven times faster than
those who couldn’t see outside.
Researchers estimated the cost of
installing more windows was $1,000
per employee, bringing annual
productivity savings of $2,990 per
person.

Keep it curvy
An environment with curved lines
– think shapely desks and circular
tables – is linked with positive
emotions, which aid creativity and
productivity. Sitting in circles at
meetings, desks or during lunch,
promotes the development of a
collective mindset, bringing teams
closer together.

Go green
Having plants in the office has been
shown by a number of studies to
reduce stress levels, help workers
recover after demanding tasks, and
reduce pollutants.
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Resilience, Mental
Toughness

The key to developing
performance, well-being
and positive behaviour in
individuals. A leadership
challenge & opportunity.

By: Doug Strycharczyk, Peter Clough

This article is printed with permission from AQR
| Copyright and all intellectual property are
reserved for AQR
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Leadership and Mental Toughness –
the background
Our understanding of Leadership has changed little since people first
began to examine it. We've always understood that leadership is that
quality which enables one person to motivate another to give their
discretionary effort. Not just what they have contractually agreed to
give but to give their all - to be the best that they can be. That's true
whether we are talking about students or staff. Effective leadership
leads to better performance, much better morale and well-being and
a positive culture.
For the past sixty years we've also known that effective leadership is a
result of a clear and focused determination to deliver; an engagement
with individuals assuring them of the leader’s interest and support
and an engagement with team working. Followers respond positively
to this leadership.
Is there anything special about leadership in the 21st century?
Well ..... leadership hasn't changed but the context has. We live in
interesting times. Change of all types is happening all around us and
is accelerating exponentially.
The people we educate and develop and who now are being
prepared for life and for work have also evolved into people who are
very different to what they were only 25 years ago. This is equally true
of people within work.
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W

e can also quickly
list the main forms
of change that
impact on all of us:
globalisation; a genuine acceptance
of diversity; an understanding of
our true place in the world order particularly economically, etc.

default response we all make when
faced with stressors, pressures
or challenges. This impacts
significantly on our performance,
our well-being and the extent to
which we adopt a positive approach
to do what we have to in order to
get on in life.

Developing people has always been
challenging, fulfilling, pressured
and full of stressors. Today it is
arguably harder and hence more
stressful than ever before - and will
be more so into the future. This is
where mental toughness matters.

Professor Clough uses a phrase
which graphically captures the
essence of mental toughness. He
describes a mentally tough person
"as someone who is comfortable
in their own skin". This generally
means that they can take what
comes in their stride. As he points
out, there is no need for someone
in this state to be aggressive or
domineering or difficult.

Mental toughness has always
been important. It's always been
a significant factor in individual
and organisational performance,
well-being and creating a positive
atmosphere. As the world becomes
more challenging, we either try
to ignore it or we can do what the
mentally tough do and welcome
change as a source of opportunity
to grow and to develop.

What is Mental
Toughness? – an
overview
First we need to tackle what mental
toughness is not. It is not about
being tough in the machismo sense
of the word. It is about being tough
in the resilience and confidence
senses of the word.
Mental toughness is perhaps best
understood as a mindset in a
similar way to the way Carol Dweck
describes mindset. It describes the
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Importantly we now understand
mental toughness to be a narrow
plastic personality trait. It exists in
all of us to some extent and comes
into play every time we have to
do something – at work, at play, at
study, etc. Plasticity means that it
can change and evolve over time –
and we can often shape that

The Evidence
There is now a significant volume
of independent evidence emerging
which supports and builds upon our
mental toughness model.
This research, and the plethora of
ongoing national and international
studies, has shown that mental
toughness brings both performance
advantages under pressure, and
more importantly, allows people at
all levels to fulfil their potential.

“For the past
sixty years we've
also known that
effective leadership
is a result of a
clear and focused
determination to
deliver”

The studies range from qualitative
studies of coping mechanisms
through to work at the Universities
of Parma and Modena & Reggio
using MRI brain scans has identified
where mental toughness exists in
the brain. We are working hard to
provide biological, environmental
and psychology explanation for
existence of, and benefits accrued
from, mental toughness.
Mentally tough people appear to
prosper in challenging conditions
in sport, education, employment,
society, etc. .
The mentally tough achieve an
advantage by using a series of
active coping mechanisms and
having the ability to control their
thinking processes. Peter’s work
and research at the University of
Western Ontario is showing that
this ‘mental advantage’ is a complex
mix of positive thinking, enhanced
cognitive processing skills and
lifestyle components, brought
together by the confluence of
genetics and environmental factors.
Its nature and nurture.

“Mental toughness
always been a
significant factor
in individual and
organisational
performance”

This mental advantage allows
athletes, senior managers,
professionals such as teachers,
undergraduates and students to
maximise their opportunities for
growth whilst minimising any
threats,.
Research at the University of Basel
shows clearly that the mentally
tough often have less depression
and anxiety, sleep better and
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generally report higher levels of
wellbeing. It is a virtuous narrow
personality trait.

What about the
mentally sensitive?
The model also provides a road
map for helping them to navigate
through life and work.
It seems there are options here.
We can either aspire to be more
mentally tough or we can learn to
do what the mentally tough when
dealing with stressors. Both seem
to work.
Key psychological and cognitive
skills can allow the less tough to
operate in an often difficult world,
allowing them to bring to the
table much needed diversity and
a radically different approach to
problem solving.

What is Mental Toughness? – a
closer look
Our work with Peter has shown
that Mental Toughness consists
of 4 factors, which in turn can
be sub divided. . This enables
leaders of all types to dig deep into
understanding the mindset of their
charges.
Even more usefully, together with
AQR, Peter has developed a valid
and reliable psychometric measure,
which supports these same people
in their analyses and diagnoses. The
four factors are called the 4Cs.
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The first is Control. This describes
the extent to which a person feels
in control of their lives and their
circumstances and the extent to
which they can control the display
of their emotions. Life Control is
where the sense of "can do" sits.
Emotional control describes the
extent to which the individual can
manage their own mood and the
mood of others.
The second factor is Commitment.
This is about goal orientation.
This describes the extent to which
someone is prepare to make
promises which are measurable
(goals) and, once made, to what
extent they will do what it takes to
deliver them. Those promises can
be made to oneself or to others.
Control and Commitment taken
together are what most mean by
resilience. But resilience is largely a
passive quality and is only a part of
mental toughness.
Challenge is the third factor. This
introduces a positive component
to the model and links it strongly to
positive psychology. This describes
the extent to which the individual
will push back boundaries, accept
risk and stretch themselves - and
how they see all outcomes. They
will see learning and opportunity
even in failure and setback.
Finally, Confidence completes
the picture. This describes the
extent to which people believe in
themselves - have confidence in

“Mentally tough
people appear
to prosper in
challenging
conditions in
employment,
education, society,
and sport”

‘Mental advantage’
is a complex mix of
positive thinking,
enhanced cognitive
processing skills and
lifestyle components

their abilities - and whether they possess
the interpersonal confidence to influence
others and deal with their challenges.
This component adds a further proactive
component.
It’s not difficult to see how mental
Toughness applies to all of us.

Applications
Our work, and the work of partners
and associates, take us into the world
of work where it is used in leadership
development and almost every aspect of
staff and student development.
In Education it is used to manage
transition, help students perform
better, improve retention and develop
employability. In social work it is used
to support employability programmes
as well as developing those who are
disadvantaged in some ways. In health
we see evidence that mind-set can
impact on the success of treatments and
medication.

“Mental Toughness
consists of 4
factors (Control,
Commitment,
Challenge ,
Confidence )”

An illustration of the application in
secondary education, is a project carried
out in the UK in Knowsley in the North
of England. The Director of Education
wanted to explore the link between
Mental Toughness and attainment,
behaviour and career aspirations.
He arranged for all students in Year 10
(240 in total) to be assessed for Mental
Toughness and for data to be provided
about their performance on ability tests,
their behaviour in class, their career
aspirations and, interestingly, the extent
to which they reported bullying.
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The results were very interesting and
very revealing.

The relationship with
attainment on tests
Analysis showed that in examining
verbal, non-verbal ability and
quantitative abilities , there was a
direct correlation between Mental
Toughness and the measure of
ability.. The following year this was
replicated almost exactly in a similar
study in Holland.
This reflects what many know about
people (of all ages) with ability. They
don’t always show that when under
pressure (e.g. in an exam). A big part
of the explanation lies in their mental
toughness – their mind-set.

The relationship with
(positive) behaviour
The model measures explained that
13% and 25% of variance in negative
behaviour for males and females
respectively - a significantly better
predictor of behaviour than teachers
assessments.
This is not a criticism of teachers. The
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same thing emerges in the workplace
where managers make better
selection and development decisions
about staff if they use psychometrics
than if they use only their judgement.

The relationship with
Career Aspiration
This was a core objective for the
study. The analysis showed that the
more mentally tough the student, the
higher the aspirations.
This may have particular significance
for the development of Emiratisation.

The relationship with
Bullying
The study showed that there was
a clear and strong relationship
between students belief they were
being bullied in some way and their
level of mental toughness. This
confirms the finding of a major work
place study on the same theme.
The likely explanation is that mentally
tough people shrug off other
people’s behaviour or actions and
don’t feel bullied or threatened by it.

In recent years attention has moved to examine can you develop mental
toughness and achieve benefit from doing so … and is it sustainable?
The short answer is that you can and that many of the techniques for doing
this are well known to teachers, trainers and coaches.
These revolve around six themes:
1. Positive Thinking – learning the power of being positive
2. Anxiety Control – learning how to deal with panic and fear
3. Visualisation – learning how to use the mind
4. Goal Setting – widely taught but rarely practised
5. Attentional Control – learning to focus better
Developing mental toughness does require self awareness a desire to do
something about it.
Curiously, there is even scope for developing the mentally tough. High levels
of mental toughness, can, where there is poor self-awareness, also manifest
itself in potential downsides such as over committing yourself and others.
Nevertheless, it remains true that generally the mentally tough appear to
achieve more than the mentally sensitive and enjoy a greater degree of
contentment.
Coming back to leadership, mental toughness emerges as a personality
based competence which underpins the core leadership competences
when challenge and change become the dominant themes in our working
environment.
We will often say that if our Mental Toughness had a core purpose it was all
about being the best that we can be. For school leaders it is about showing
everyone, staff and students, how they can be the best that they can be.
It's difficult to show others how to learn this without understanding it and
demonstrating it to others.
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Teleworking
Not Remotely a Problem
for Some Companies

By: Kathy Gurchiek
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It was a drastic move for the CEO and
founder of peopleG2, a provider of
background screenings. However, it
brought the change in culture Dyer
sought, with more transparency, better
performance and an initial savings of
$5,000-$8,000 per month. Today, all
but three of 24 staffers telecommute
every day at peopleG2.

It took an overcrowded
office and the Great
Recession to prompt Chris
Dyer to open a virtual
office and shut the door
on the brick-and-mortar
workspace when his lease
ended in 2008.

Dyer’s staffers are among the 16
million people who telecommute
part-time and another 3.3 million who
work remotely 100 percent of the time,
according to Sara Sutton Fell, CEO and
founder of FlexJobs, a virtual company
that helps jobseekers find flexible work
options.
“There is a huge amount of skepticism
surrounding remote work, and yet
there is more workplace technology
supporting remote work than ever,”
said Sutton Fell in a news release listing
FlexJobs’ “25 Virtual Companies That
Thrive on Remote Work” for 2014.
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“It is becoming much easier for all
different types of industries to offer
flexible work arrangements such
as telecommuting options,” she
added.
Medical and health, web
development, sales, account
management, writing and
education are among the leading
fields hiring for flexible work,
according to the Flexible Job Index,
a monthly look at trends in flexible
jobs.
“The belief that people are only
productive and working when they
are in an office building is simply
old-fashioned in this day and age, as
is the belief that having a physical
office is an absolute requirement for
growing a successful company,” she
noted.

Culture Change,
Greater
Transparency
Dyer found that teleworking has
given him a clearer picture of his
employees’ productivity.
“I can see completely whether or
not they’re working because I don’t
have any false data points,” such
as the appearance of busyness
to influence his perceptions, he
said. And it shed light on who was
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grabbing the easy assignments—
performing screenings that are not
as time-consuming and challenging
as others.
The move to a virtual workplace
also solved the company’s
overcrowding problem. When
he opened peopleG2 in 2001, he
and another staffer were the only
employees. About two years later,
17 employees were working out of
a space meant for 10 or 12 people,
and the close quarters were causing
friction.
The workplace culture needed to
change, too. When the company
was in startup mode, Dyer was
hiring people he knew personally;
that meant, he said, that the
culture revolved around him. As
the company expanded, new
employees had a harder time fitting
in and getting trained.
It was time for a dramatic shift in
the business model, but initially
Dyer faced pushback from
employees.
“Pretty much everybody was
against it,” he recalled. “They were
really scared [because] … we had
to really change the entire way we
worked.”
Although he lost a few people
who didn’t like the change, his “A”
players “stuck around,” Dyer said.

And he’s hearing from people who
want to work there; the company’s
careers page had 1,000 hits on
March 19, 2014, after the FlexJobs
listing of virtual companies came
out, and resumes and phone
calls from job seekers were up 20
percent.

Leap of Faith
Running a company whose
employees are out of sight requires
a leap of faith, acknowledged
Howard M. Love Jr., founder
and CEO of LoveToKnow, which
publishes a family of web sites.
It has operated virtually since its
inception June 2004 and employs
15 full- and part-time people
in addition to writers hired on
contract. The only exception to
the virtual workplace is an office
manager who meets with Love
at his home two to three times
weekly to handle paperwork,
such as signing of checks. She
telecommutes the other days.
“You have to realize you are not
going to be watching that person
come in the door in the morning
and leave at night and look over
their shoulder in between [times],”
he said. “It takes a lot more trust
and faith to hire and work with
someone virtually than it does in an
office environment.”
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His managers discuss
responsibilities and expectations
with employees, which include
engineers, ad salespeople, product
managers, senior editors, quality
assurance specialists and systems
administrators. Before giving
assignments, managers and
employees estimate how long each
task should take.
“We really judge people on the
body of their work,” said Love,
whose company also made
FlexJobs’ list. “It’s really no different
than if they were two offices down
in the same building … [except
that] we’re not monitoring their
physical movement, nor do we
care.”
When he started his virtual
company, Love said he didn’t know
if there would be a limit to how
large a telecommuting staff he
could have and remain successful.
What he has found: “There is no
limit.”
He says there are “a fair amount”
of employees whom he has never
met in person but “we know one
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another’s lives.” However, working
virtually is not for everyone, he
noted.
“Occasionally we’ll hire someone
who doesn’t get it. What we’ve
found is there are people who
have the self-discipline and the
motivation and the work space [to
telework] … and other people who,
through no fault of their own, can’t
do it.
They’re perfectly wonderful
workers in [a traditional]
environment.”
He’s found there are three groups
of people who don’t work out in a
virtual business environment:
> Those requiring the camaraderie
and interaction of a traditional
office; for them, teleworking feels
too isolated.
> Those requiring the discipline that
a traditional office imposes, such as
a stated start and stop time.
> Those who take advantage
of being out of sight—an
“extraordinarily rare” group, he said.

Best Practices
Among Dyer and Love’s recommendations for a successful virtual company:
> company, consider involving staff in shaping how the business will work.
> Consider working with a mentor whose company operates 100 percent virtually.
> Opt for over-communicating with staff. That can include online chat rooms
where teams share knowledge via instant messaging and a virtual water cooler
area.
> Set expectations and goals and have weekly team meetings via conference calls
and online screen sharing.
> Consider using Skype or in-person meetings to solve large problems. The face
time conveys “the seriousness of the issue,” said Dyer, who calls “tiger meetings”
for weighty issues. Staff members call “cockroach meetings” to discuss lesser
problems.
Watch that staff members don’t “hide behind the technology” and become overly
reliant on e-mails instead of picking up the phone, Love advised.
When it comes to overseeing virtual workers, “it’s just management in the end,
and all the same principles apply,” he said.

HR ECHO 27

Scorecards Show How
Leadership Development
Affects Bottom Line
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For years the impact
of training and
development programs
was said to be too tough
to quantify. Fortunately
those days are over. Now
tools such as leadership
scorecards can help
human resource and
training professionals
track the results of
development initiatives
and report to senior
executives their impact
on the bottom line.

Leadership scorecards provide a
framework that companies can follow
to obtain up to five different levels of
evaluation for development programs
ranging from training, coaching and
mentoring to 360-degree feedback
programs, said Lynn Schmidt during
her Monday session at the SHRM
Annual Conference.
“Program costs continue to increase
as does competition for funds
and resources,” said Schmidt, vice
president, Charter University, Charter
Communications, in Parker, Colo. “In
addition, all functions are experiencing
greater pressure from senior executives
to be accountable for their operations.”

Chain of impact
There are five different levels of
measurement that companies can
achieve using leadership scorecards:
> Program participants’ satisfaction,
which is the most basic level of
measurement.
> Learning, which measures changes in
knowledge, skills and attitudes.
> Application, which measures
changes in on-the-job behavior.
> Business impact, which measures a
variety of business impact variables.
> Return on investment, which
compares program benefits to costs.
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Schmidt walked through an
example of a pilot leadership
training program she conducted
for a client to illustrate the yield
from each level of evaluation and
how it should be reported to senior
executives.
“We measured how participants
liked the training by asking them
about everything from whether
the room temperature was suitable
to whether the facilitator was
effective,” said Schmidt. “Also
while they were still in the training
environment, we asked them to
conduct a self-assessment of how
well the training would help them
meet their performance objectives.
When you do this, remember to ask
participants to assess their previous
level of competence as well, so you
can compare the differences in skill
levels.”
Schmidt said the client also
conducted further evaluations with
the participants, their employees
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and managers, three months later
to see how well participants were
using their training. “Don’t discount
going to participants because
they know their data better than
anyone else, and our results show
they share it honestly. This type
of feedback also reveals what
went well in the training and what
didn’t.”
Training is showing a high level of
customer satisfaction, employee
engagement and business results
Schmidt said that in addition to
showing a high level of customer
satisfaction and employee
engagement, the participants’
evaluations showed the program
did contribute to business results
and there was a significant return
on the company’s investment.
“Total adjusted benefit was
calculated to be $6,362,075,
with total costs being $970,744,”
Schmidt noted, adding that the
overall return on investment was
555 percent.

overall return on investment was 555 percent in one of the training
programs
But some executives are more concerned about intangible costs than the
hard numbers, she said, so don’t forget to include the intangible business
impacts. Among those that can be noted:
> Improved relationships between leaders, managers and staff.
> Increased communications between leadership and employees, with
a focus on creating alignment between performance management and
business results.
> Greater focus on customer satisfaction and retention, with additional
focus on creating a sales culture.
> Leadership more focused on identifying ways to save time, cut costs,
improve processes and drive results.
> Renewed focus on cross-functional communications and partnerships.
Schmidt closed by offering several tips for implementing a leadership
scorecard:
> Begin with the end in mind.
> Communicate your purpose and plans for using the scorecard
to senior leaders.
> Keep senior leaders advised on how the project is going,
sharing results along the way.
> Educate the training function, program participants and management
on the scorecard process.
> Let program participants know they will be asked to provide
an assessment.
> Share the final results with senior management and make sure there is
a clear linkage between the program and the business/monetary results.
> Communicate the results to the program participants and others in
the company.
Theresa Minton-Eversole is manager of the SHRM Online HR Measurements
Focus Area.
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The Indian telecoms market is a
challenging one, with fines for noncompliance almost standard across
the industry, as the government
seeks to tighten national security
and enhance service standards.
Indian telecoms operators have
an extensive system of 2G and
3G networks, and the adoption of
wireless data has been multiplying
every year; so much so that 76% of
Indian internet consumers access
data via mobile devices. But many
consumers complain about 3G
speeds dropping as more and more
people start using this service.

Tap into the talents of
your workforce and garner
the support of each and
every employee to effect
organizational change and
meet tough industry challenges,
writes Sandeep Gandhi.

It is against this difficult market
backdrop that the leadership at
Aircel has been overhauling the
company to make it fit for the
challenges it faces, today and
tomorrow. Here is his story of the
Aircel journey to date.
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Aircel challenges
Aircel is a pan-India operator with
2G operations across the country
and is credited with the fastest
3G roll-out in the Indian telecoms
space. Serving over 70 million
subscribers, we have positioned
ourselves as a data-led telecoms
player, with a focus on the youth
market, so we have to innovate
constantly to keep pace with the
demands of young consumers,
while at the same time remaining
abreast of rapid innovation in the
multi- functionality of a mobile
phone.

performance and increased
operational efficiency were a few
of the focus points to help achieve
these goals. It was an “all-handson-board” approach where each
function, each area – in fact, each
and every employee – was expected
to contribute to help get business
back on track.
At this pivotal point, the story
becomes interesting. The company
took an unconventional path to
overcoming what appeared, at
the outset, to be insurmountable
obstacles. We have achieved some
success, although we recognize that
the challenge continues.

It is well-known that India is one
of the most challenging telecoms
markets in the world. As a young
telecoms operator, we have faced
obstacles and struggles. In 2011,
in particular, volatile market
conditions created an environment
characterized by unpredictability
and a range of pressures.

This is, overwhelmingly, the story
of what can be achieved when HR
strategies are used effectively to
bring about transformation.

By the middle of 2012, the cost of
operations was still far exceeding
the organization’s revenue, monthon- month. So, in December 2012,
the leadership team strategized
about how to keep the organization
focused through the challenging
period. We firmly resolved to
put things back in order and
set ourselves the tough goal of
becoming EBITDA-positive by Year
End 2013. Stringent cost- control
measures, greater attention
to individual and company

HR is often viewed as little more
than a support function in India.
Yet because of the need to mobilize
every single employee to bring
about the radical change we
needed, HR was identified as a key
driving force and strategy partner.
It was clear that a multi-faceted
approach was critical to dealing
effectively with the situation. So
we set about analyzing HR policies
and practices and adapting them
to link them more closely with the
company goals and targets.

Personal
responsibility for
change
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We had to become facilitators to
direct change. So as well as making
EBIDTA-positive a business target,
it was also made an objective for
each individual employee, as they
are the ones who can essentially
drive change and alter the face
of the business. We cascaded
the responsibility down to every
individual employee.

And, of course, rigorous talent
development also became an
integral part of the change journey.
Our focus was on:

We introduced a lean, semiautonomous business unit
structure, designed to empower
and strengthen the business, with
greater roles and responsibilities
given to smaller, more streamlined
teams.

> Employee engagement – frequent
“townhall meetings” to keep
everyone focused on the business
targets
> Role enhancement – more
empowering roles right down the
business

“Townhall” meetings became a
regular feature of each business
circle to communicate business
updates and reinforce a relentless
focus on customers as we drove
a customer-centric culture into
the business. Alongside this, ran a
single-minded focus on increasing
revenue and reducing costs.

> Focus on customer-centricity,
internal and external
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> Decentralization – a revised
strategic business unit (SBU)
structure l Streamlining – roles and
responsibilities were devolved and
identified for individuals

> development – a more tightlyfocused approach, aimed at getting
less for more
> Cost-reduction – optimizing
existing resources

Compensation and
benefits as the pivot

refocused the incentive structure
around an individual’s contribution
to overall company performance.

The compensation and benefits
strategy became the pivotal
element in our drive for change and
we focused on restructuring it in
such a way that it yielded maximum
results in a short time span. The
compensation strategy was looked
at from both a macro and micro
perspective. Broadly, the total
compensation outlay, disbursement
across levels and areas and
incentive outlay were analyzed.

In the past, bonuses were viewed
as an indicator of individual “star
status” – the bigger the bonus, the
bigger the star. When incentive
schemes are focused so strongly
on motivating individuals, they
can become dysfunctional, with
individuals doing anything they
can to qualify for a bonus, rather
than looking after the interests of
the company as a whole. We now
refocused primarily on company
performance, with individual
performance accounting for 40% of
the payout, and representing the
qualifying point at which access to
the company bonus started. The
overall company performance, if
achieved, then accounted for the
remaining 60% of the bonus pool.
To foster speed and cohesiveness,
if a given geographical division
achieved its target ahead of time,
employees would receive an
additional payout.

But our key lever was at the
micro-level, where we looked at
all the factors affecting individual
bonuses, including how personal
targets were assigned and achieved
and how individual goals fed into
overarching company targets.
Based on our findings, we created a
new policy, where incentives were
linked to the performance rating
of the employee, as well as how
well the company was doing. We
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Talent management
– bottom of the
pyramid
We also recognized that to achieve
business targets, talent readiness
would be critical, particularly in the
climate of regulatory ambiguity and
economic uncertainty that prevailed
in the telecoms environment. We
knew we had to train leaders to
align them with what the company
was aiming to do – to regain its
footing on the path to profitability.
Accelerated development of key
leaders across the organization
was identified as a key requirement
to grow the business and sustain
performance.
Accelerated development of key
leaders across the organization
is a key requirement to grow the
business and sustain performance.
On paper, this plan seemed
perfectly plotted. However, there
were a few teething problems
along the way. These ranged from
challenges achieving stakeholder
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buy-in to sustaining momentum
and keeping employee engagement
levels high. Stakeholders generally
wanted their people on the talent
path and sometimes their views
diverged from the HR perspective.
We needed training to be focused
on key talent, rather than more
general development across all
talent. And with those employees
not identified as key talent, we
had our work cut out to keep them
engaged and motivated.
To address this, we used constant
messaging and communication,
and reinforcement of the idea
that the only way to succeed
was together. As in any change
initiative, you cannot let up on the
effort. We also used workshops to
educate employees about how each
one of them could contribute to
the main goal, however small the
contribution might be.
Through the tougher months, the
HR department shared stories about
other company turnarounds and
reiterated the message: “If they can
do it, so can we.”

A year-on-year comparison revealed
the results were strong and
positive. In 2012, the percentage
of payouts (in comparison to the
potential outflow) was close to
70%. The story for 2013 was very
different: the bonuses paid out
over-shot projections by 200%.
With bonuses now tightly linked
to company results, we also
surpassed our business targets by
200%. The savings achieved from
greater operational efficiency and
manpower planning, strategic
hiring and enabling policies helped
reduce losses and more than
compensated for the increased
incentive payments made to staff.
Hence, though the total outlay was
far greater than projected outlay,
the savings more than made up for
such expenditure.
The best outcome was the
impact it had on employees; the
human stories. One particularly
gratifying result was that lowerlevel operatives gained maximum
benefits and saw maximum
increases in incentives, thus
fostering a greater level of equity

across pay grades. In the past,
and particularly given the Indian
approach to hierarchy, it had
been the top-level workers who
had traditionally received greater
incentives. This bottom-up result
was central to driving our improved
trading results.
At a personal level, this strategy
touched the lives of a number of
individual employees. It was as if
company aspirations came close
to fulfilling individual dreams too;
from allowing people to pay longstanding debts to funding a child’s
education, the extra bonuses made
a genuine difference to people’s
lives.
Integrating it all
For such a policy to succeed, it
became essential for different
units to work together cohesively.
The company strongly adopted
an open-door policy. The HR
department encouraged employees
to innovate and share ideas and
continuously applauded good
performance. Senior leaders kept
employees informed about new
strategies and business plans they
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intended to implement so that each
person felt like an equal stakeholder in
the fate of the company.
Company progress was constantly
communicated and benchmarks
explained through townhall meetings
and emails.
Motivating and engaging employees
in decision making contribute to
achieving organizational goals.
Our culture is changing. Gradually,
we are becoming more proactive
and performance-orientated through
increased communication and
involvement, encouragement of
feedback and openness to ideas. Most
importantly, greater visibility of top
leaders has been one of the major
driving factors that communicated
(openly and subliminally) the new
cultural ethos of the organization. All
these factors helped consolidate the
“vibe” into a concrete strategy and
change for the better.

Today
Any success is just a milestone along
the path to greater achievement.
Today, it feels as if we have crossed
the finish line we set ourselves, but the
euphoria has not died down.
Everyone feels an overpowering
desire to achieve more – and this is
healthy, because we always need
to achieve more. Curiosity about
where the company is heading and
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a wish to contribute towards its
business goals is still seen in most
employees.
Linking themselves to the overall
goals of the company has almost
become a way of life for them. They
celebrate the wins and bemoan the
losses. Such a sense of belonging
and ownership has fostered closer
ties and lowered attrition rates. It
has also increased market credibility
and employee loyalty. For most
companies, taking the plunge is
the toughest part of any strategy,
but after such initial success,
being challenging has become a
company-wide personality trait.
As the journey continues, the
telecoms industry is faced with high
growth in connectivity demand,
persistent new challenges and
ceaseless innovation in devices and
services.
The company continues in its efforts
to follow the direction of sustained
growth and innovation. Our focus
remains on delivering exceptional
quality services and providing a
consistently high level of customer
service across wide geographical
areas. And what better way to do
this that through an engaged and
involved workforce?
Dr Sandeep Gandhi is Head of HR,
at Aircel telecommunications firm
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This is unsurprising given the
steady economic expansion that
has characterised the region’s
business climate over the same
timeframe. This economic growth
is related, at least in part, to the
broad range of economic reforms
that governments have promoted
in the Middle East, which have
targeted the private sector, trade,
international workers and job
creation (Afiouni, Ruël, & Schuler,
2014).

There has been little research on
human resource management
(HRM) in the Middle East until the
last decade, in which there has
been great growth in the volume,
quality, theoretical depth,
methodological rigour and clarity
of focus of research in the region.

This article presents a summary of
the nine papers that constitute a
special edition of The International
Journal of Human Resource
Management, entitled ‘HRM in the
Middle East’. Published in 2014, the
papers identify current themes in
research on HRM in the Middle East,
and highlight aspects of culture,
international management, high
performance work practices and
leadership that influence new
ways of working in the Middle
East, particularly in the countries
of the Gulf Cooperation Council
(GCC – Oman, Kuwait, Saudi Arabia,
Qatar, Bahrain and the United Arab
Emirates (UAE)). The articles are
summarised one by one, to allow
the reader to gain an overview of
current topics.
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“Testing the mediation effect of personorganization fit on the relationship
between high performance HR practices
and employee outcomes in the Egyptian
public sector”
Mostafa & Gould-Williams
Mostafa and Gould-Williams (2014)
explored the related concept of high
performance HR practices (HPHRP) in
another Middle Eastern context – the
Egyptian public sector, particularly the
health and higher education sectors.
The term HPHRP refers to “a set of
interconnected human resource practices
designed to enhance the skills and efforts
of employees in organizations” (Mostafa
& Gould-Williams, 2014: 276). Mostafa and
Gould-Williams’ (2014) study investigated
the effects of person-organisation fit
(P-O fit) on HPHRP, job satisfaction and
organisational citizenship behaviours (OCB).
The authors expected P-O fit to mediate
the relationship between HPHRP, job
satisfaction (an attitude) and OCB (a
behaviour), as attitudes and behaviours
are understood to influence employee and
organisational performance.
The following definitions are important to
understanding this study:
- “P-O fit describes the compatibility
between the characteristics of employees
and their organizations” (Mostafa & GouldWilliams, 2014: 277)
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The research design was quantitative and involved a questionnaire that was completed by 671 people. In contrast
to Ramdani et al.’s (2014) study, the model developed by Mostafa and Gould-Williams (2014) was largely supported
by the findings. The five hypotheses and their corresponding findings are shown in Table 2.

Table 2 Summary of Hypotheses & Findings – (Mostafa & Gould-Williams, 2014)
Hypothesis

Findings

HPHRP will positively affect employee job satisfaction

Supported

HPHRP will positively affect OCBs

Supported

HPHRP will positively affect P-O fit

Supported

P-O fit will positively affect employee job satisfaction and OCBs

Supported

P-O fit will partially mediate the relationship between HPHRP and
employee job satisfaction and OCBs

Supported

Findings supported the hypotheses
and existing research, and
showed that HPHRP and P-O
fit are both strong predictors
of employee attitudes and
behaviours, in Egyptian public
sector organisations. The majority
(60%) of the variance in P-O fit
was accounted for by HPHRP, and
employees’ perceptions of HPHRP
greatly influenced P-O fit. As
hypothesised, P-O fit was found to
partially “mediate the relationship
between HPHRP and both job

satisfaction and OCBs” (Mostafa
& Gould-Williams, 2014: 287). It is
therefore likely that HPHRP can help
organisations to align employees
with organisational goals and
values, which has positive affects on
their OCBs and satisfaction.
Mostafa and Gould-Williams’ (2014)
findings also support the argument
that congruence between the
values and goals of individuals and
organisations is highly relevant to
understanding employee attitudes

and behaviours.
Managers should therefore
embrace and make use of HPHRP
that enhance the motivation and
abilities of employees, and provide
opportunities for employees to use
their skills at work. In light of these
findings – and similar to Ramdani et
al.’s conclusion (2014) – the authors
conclude that the effects of HPHRP
are not restricted to Anglo-Saxon
countries, but may indeed apply
in varying cultures and labour
markets.
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“Multilevel HRM systems and
intermediating variables in MNCs:
longitudinal case study research in
Middle Eastern settings”
AL-Hussan & Perkins
Shifting from a focus on
performance outcomes towards
processes, AL-Husan, AL-Hussan,
and Perkins (2014) investigated
knowledge transfer of HRM
information across geographic
borders, in a longitudinal case
study.
Their study explored factors that
enable and impede western
multinational companies (MNCs)
with Middle Eastern subsidiaries in
their efforts to exercise corporate
controls over the activities of those
subsidiaries, by focusing on the
transfer of HRM information.
This is of contextual relevance, as
MNCs have been given particular
investment opportunities in the
Middle East because of government
reforms, which have targeted a
common need for job creation and
higher economic growth.
Literature suggests that MNC
subsidiaries, particularly those in
countries with a vastly different
culture to that of the company’s
headquarters, may experience
particular challenges relating to
inter-firm knowledge transfer.
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This is an area of interest, as the
effective transfer of knowledge
between firms is “a key strategic
resource for achieving economic
growth and competitiveness” (ALHusan et al., 2014: 234).
AL-Husan et al. (2014) employed
a qualitative research design
to conduct a longitudinal case
study in French MNCs with
subsidiaries acquired as a result
of the government’s privatisation
programme in Jordan.
They collected data relating to the
HRM reforms that had taken place
and the processes MNCs used to
both transfer HRM practices to
subsidiaries and to manage them.
Data collection occurred between
1999 and 2011, and involved semistructured interviews with company
directors, government officials,
finance managers, department
managers, HR specialists and
union representatives, plus senior
personnel based in France, as well
as supplementary documentary
evidence.
“Organisations adopting HR best
practices, enhances employees
performance”
There were three case
organisations: a cement company
with much international experience
and a global perspective; a
telecommunications company
with less international experience

HR ECHO 47

and a multi-domestic international
strategy; and a water company
that also had a multi-domestic
international strategy. Each MNC
had been part of a privatisation
program implemented by the
government in Jordan and was
undergoing rapid global expansion,
using differing strategies.
Findings revealed that the case
organisations used a range
of mechanisms for sharing
knowledge. These included
reporting relationships, HR reviews
and audits, HR actions plans
and budgets, and the collection
of central information by the
company. To facilitate relational
control and exchange, a range of
methods was used. These included:
appointment of expatriates as
managers (to be conduits of
information – the main method
for ‘transferring know-how and
control’), staff transfers, mutual
visits (in both directions, between
subsidiaries and headquarters),
conferences (for social control
and knowledge transmission),
telephone calls, networking and
meetings (particularly for reporting,
discussing problems, collaborative
work).
Several barriers to information
transfer in the case companies
were discovered. Some companies
also had difficulty applying new
HR practices because the HR
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function had previously been a
reactive, administrative role prior
to privatisation. The subsidiaries
therefore lacked HR knowledge
and needed guidance and
support from the parent company.
Further problems arose when
introducing new HR concepts,
due to a lack of understanding
in the subsidiary. For example,
at the telecommunications
company, employees and union
representatives were dissatisfied
with new HR policies and perceived
them to be unfair, seemingly due
to a misunderstanding. A lack of
cultural knowledge on the part of
the MNC headquarters was found
to impede knowledge transfer,
even when the company was
strongly motivated to communicate
knowledge. Similarly, cultural
misunderstandings and a lack of
trust between corporate and local
staff also reduced learning and
information flow.
Findings suggest that managerial
predisposition, social learning and
willingness to apply that learning
can all mediate knowledge transfer.
Overall, AL-Husan et al. (2014)
found that managers in MNCs with
Middle Eastern subsidiaries are best
able to work together with other
parties to improve knowledge
transfer between units when they
are aware of the ways in which
parties learn to work together and
build common understanding.

AL-Husan et al. (2014: 248) conclude:
“The findings signal the need to move
beyond a focus simply on mechanistic
control related to HRM information
exchange, to consider more nuanced
developmental strategies, mindful
of the intermediating variable of
managerial predisposition.”
Therefore, MNCs should appoint
people with international experience
and ‘task know-how’, as well as an
adequate cultural understanding
of the region, to positions that
involve transferring HRM practices
to subsidiaries in the Middle East.
It appears that there is a need for
the HR function in Middle Eastern
MNCs to encourage a culture of open
communication and trust, and to be
aware of contextual factors, if HR is to
play a strategic role.
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“Transactional and transformational
leadership behaviour of expatriate and
national managers in the UAE: a crosscultural comparative analysis”
Bealer & Bhanugopan
Continuing on a cultural note,
Bealer and Bhanugopan (2014)
compared Middle Eastern
leadership norms with those of
the United States (US) and Europe
in their investigation of the
transactional and transformational
behaviour of expatriate and
national (local) managers in the
UAE. The study’s aim was “to
compare the leadership behaviour
of expatriate and national managers
in the UAE to identify their distinct
styles and approaches” (Bealer &
Bhanugopan, 2014: 294), using
Bass and Avolio’s (1994, in Bealer &
Bhanugopan, 2014) widely applied
distinction between transactional
and transformational leadership.
The study is particularly pertinent,
as: “In the UAE, people from all
over the world live and work in a
multicultural melting pot” (Bealer
& Bhanugopan, 2014: 297). It is
therefore important to understand
leadership within the context of
organisational and national culture.
Transactional leadership is a
traditional leadership style (by
western standards) that is based on
exchanges between a leader and
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their subordinates, and controls
that enforce behaviour. It is a means
for keeping an organisation running
smoothly, and maintaining the
status quo when circumstances are
stable. By contrast, transformational
leadership is a newer concept. It
describes a leadership style that
is inspiring and has the capacity
to bring about rapid change by
advocating a ‘greater good’ and
engaging organisational members.
The characteristics associated
with transformational leadership
have become increasingly popular
in recent years and it is widely
believed that transactional
leadership is no longer sufficient to
run an organisation effectively.
Various literature has supported
the view that leadership is
context-specific and tendencies
vary in different countries, as
leadership behaviour does not
surpass cultures. To investigate this
argument, Bealer and Bhanugopan
(2014) focus on five companies
within the UAE. The research design
was quantitative and respondents
from within these five companies
completed a questionnaire based

on Avolio and Bass’ (2004, as cited
in Bealer & Bhanugopan, 2014)
Multifactor Leadership Questionnaire,
developed for use in US and
European contexts. Respondents
were made up of both local and
expatriate employees, which is
appropriate given that the UAE is
one of the world’s most multicultural
countries.
Overall, findings suggest that leaders
in the UAE are more passive-avoidant
and somewhat less transformation
than leaders in the United States of
America (USA) and Europe. Bealer
and Bhanugopan (2014) found that
the main difference between the UAE
and American/European managers
was that it is more common for
Emirati managers to use ‘passiveavoidant leadership’.
Findings indicated that UAE
managers do not tend to articulate
a compelling vision or discuss
important beliefs and values,
which are key characteristics of
transformational leaders. Thus,
transactional leadership behaviours

were generally found to be stronger
in the UAE than in both the US and
Europe.
One of Bealer and Bhanugopan’s
(2014: 311) main conclusions was
that, “When expatriate managers
match their behaviour with the
culture and values present in the
UAE, the outcomes are positive,
leading to greater job satisfaction
and commitment.” The authors
suggest, therefore, that there
is opportunity for enhancing
leadership practices in the UAE, in
order to fuel greater motivation,
satisfaction and commitment
amongst employees, and ultimately
to enable organisations to become
more efficient and effective. Leaders
and managers would benefit from
training in how to manage in a
multicultural setting, to enable them
to be more sensitive.
Bealer and Bhanugopan (2014)
also state that there is scope for
conducting more leadership research
in the Middle East and developing a
leadership model that is specific to
the cultural context.
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“What locals want: Jordanian employees'
views on expatriate managers”
Syed, Hazboun & Murray

Syed, Hazboun, and Murray (2014)
explored cross-cultural leadership
from a different perspective, in
their study of the views of local
employees in Jordan regarding
their expatriate managers and their
performance.
Expatriation is “the practice of
sending home country managers
to other country locations” and is
popular amongst MNCs, despite
the associated expenses (Syed et
al., 2014: 213). Jordan has a large
pool of skilled locals but MNCs
tend to employee expatriates for
senior positions. This is partly due
to government trade agreements
with the European Union (EU),
active between 2002 and 2014,
which established a free-trade area
between the EU and Jordan, for
employees.
Literature has shown that there can
be trust issues between expatriate
managers and employees from the
host-country, and Syed et al. (2014)
aimed to shed light on this issue in
a Jordanian context. Data collection
consisted of a survey of Jordanian
employees who have expatriate
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managers, which involved
quantitative and qualitative
components.
Findings highlighted some
interesting differences between
Jordanian employees’ perceptions
of the reasons for MNCs employing
expatriates as managers, and the
formal justifications provided by
companies. Formal justifications
generally revolved around
expatriates being “transmitters of
knowledge and innovation,” while
employees perceived them as
being “guardians of organisational
identity and control”
(Syed et al., 2014: 226).
This indicates that there may be
issues of mistrust and a lack of
harmony between local employees
and their company, and possibly
divergent goals.
Interestingly, employees did not
feel strongly about their manager’s
nationality; what mattered most
to them was their managerial

capability and competence across
cultures. These are perhaps the
factors that strengthen trust
and enhance organisational
performance. In general, employees
would prefer to work with an
expatriate manager if it meant
that value was added to the
organisation.
Some implications of Syed et al.’s
(2014) findings are that MNCs
should hire managers based on
competence, not nationality, and
should provide adequate crosscultural training for expatriates.
Additionally, MNCs should explain
the reasons for expatriation
more clearly to their employees,
and adopt greater transparency
regarding expatriation policies,
to avoid losing the trust of local
employees. There is also an
opportunity for MNCs to pay
greater attention to the attitudes,
feelings and aspirations of local staff
in subsidiaries, so that they can be
more sensitive and better cater to
local needs.

HR ECHO 53

“Barriers to Emiratization: the role
of policy design and institutional
environment in determining the
effectiveness of Emiratization”
Al-Waqfi & Forstenlechner

Al-Waqfi & Forstenlechner
(2014) explored the barriers to
the effective application of the
Emiratization policy in the UAE.
There is a unique labour market
in the UAE, with a large reliance
on international workers. There is
a high concentration of national
(local) workers in the public
sector and a high proportion of
international/expatriate workers
in the private sector (close to 99
per cent). In the early 1990s, the
government in the UAE introduced
a workforce nationalisation
policy, called Emiratization, to
create opportunities for national
workers in public and private
sector organisations and reduce
the reliance on expatriate workers.
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Tools for Emiratization have
included:
> Government quotas imposed
on businesses in certain sectors,
such as banking and insurance,
for the number of national
workers required
> Limiting the number of work
permits available for expatriate
workers
> Introducing extra work permit
fees as a penalty for companies
not meeting the targets for
Emiratization.
Despite these measures, however,
the unemployment rate amongst
Emirati nationals has continued to
rise as the population increases,
and it seems that Emiratization
has had limited success. In the face
of the shortage of local workers
and a rising demand for labour,
the government adopted a liberal
immigration policy that enabled
large numbers of international
workers to enter the UAE. Thus,
the most recent figures suggest
that Emiratis represent just 0.5
per cent of the total private sector
workforce, and the unemployment
rate among Emiratis is 14 per cent.
A study conducted by the authors
in 2010 indicated that – according
to both locals and expatriates –
the Emiratization policy has not

achieved desired outcomes.
Within this context, the aim of
Al-Waqfi and Forstenlechner’s
(2014) study was to analyse the
effectiveness of the workforce
Emiratization policy and its
associated challenges, over
the last two decades. Data was
collected through semi-structured
interviews, which had qualitative
and quantitative components.
Respondents were managers in high
positions in their organisations,
and were “considered credible
informants on the Emiratization in
their respective organizations” (AlWaqfi & Forstenlechner, 2014: 174).
Several main themes were
identified in interviews, which
provided further insight into
employees’ perceptions of
Emiratization and its effectiveness.
The first revolved around the
meaning of Emiratization, which
varied amongst interviewees. The
most common understanding of
the term Emiratization was as a
‘priority recruitment for nationals
in both public and private sectors’,
which 66% of interviewees referred
to. Other understandings of the
term included the ‘training and
development of nationals’ (28%), a
program to ‘integrate nationals into
workforce in a productive manner’
(22%), and the ‘replacement of
expats with nationals’ (16%).
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The second theme that emerged was
the achievement of Emiratization
targets. Findings suggest that there
had been limited success of targets,
which were perceived as being
unclear, unreasonable and lacking
enforceability due to insufficient
reporting structures and a lack of
associated penalties. In fact, in almost
half of the companies surveyed,
Emiratization targets were not met.
The perceived effectiveness of
Emiratization was another theme
identified in the interviews, with
respondents reporting that it had
been more effective in the public
sector than the private sector. This
was due to a number of factors,
including a pay gap between national
and expatriate workers. This made
expatriates more affordable for
companies in the private sector,
whereas the higher wages in the
public sector attracted more Emirati
employees.
A related issue was that Emiratis
are more difficult to retain than
expatriate workers because they have
more employment options, which
leads to increased hiring costs.
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Based on respondents’ ideas, Al-Waqfi and
Forstenlechner (2014) propose the following
measures for the UAE government to improve
the Emiratization policy:
> Address the pay gap expectations
between the private and public sectors in the
UAE
> Ensure that qualified Emiratis
are hired where possible, before expatriate
workers are given work permits
> Introduce Emiratization targets
for private sector organisations wanting
to receive contracts from the government,
to leverage the policy in the hard-to-reach
private sector
> Supply intensive training
opportunities for locals seeking jobs
> Align job market needs with the
higher education system.
Al-Waqfi and Forstenlechner (2014) conclude
that the barriers to Emiratization need to be
addressed before it will achieve the desired
outcomes. They also suggest that HR practices
in the UAE need to link performance to both pay
and rewards, to support national job seekers in
having an attitude of greater accountability and
less entitlement.
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“Goal orientation effects on
behaviour and performance:
evidence from international sales
agents in the Middle East”
Chakrabarti, Barnes, Berthon, Pitt & Monkhouse

Chakrabarti, Barnes, Berthon, Pitt,
and Monkhouse (2014) also focused
on international workers based in
the Middle East, in their study of
the effects of goal orientation on
behaviour and performance among
international sales agents (ISAs).
ISAs are seen in extant HR literature
as a “unique class of boundaryspanning employees” because
they communicate with multiple
stakeholders and have a relatively
loose connection with companies
(Chakrabarti et al., 2014: 320).
ISAs play an important role, although
it is often undervalued. They often
help companies to obtain entrance
to new foreign markets and are
generally responsible for contacting
buyers in foreign markets and
obtaining sales in those markets.
ISAs are typically chosen based on
their connections, financial strength,
and equipment and facilities. Despite
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their importance, they often lack
support from companies, perhaps
because they are not directly
employed and operate at a distance.
This study has value because:
“As managing across borders has
now become the norm instead of
the exception, it is important to
probe the attitudes, motivation and
aspirations of individuals operating in
lucrative growth markets around the
globe.” (Chakrabarti et al., 2014: 318)
Focusing on ISAs in the Middle East
is one way of exploring management
and motivation across borders in a
unique environment.
The study examines several
constructs: positive and negative
feedback, a learning orientation, and
a performance orientation, as well as
working smart (made up of planning
the sale, functional flexibility and
adaptive selling), working hard and
performance.

A set of 10 hypotheses was
developed, predicting the
relationships between these
constructs, based on existing
literature.
The research design was
quantitative, and the relationships

between these constructs were
measured through a survey, which
was administered to a sample of
ISAs working in the Middle East, of
mainly Pakistani and Indian origin.
A summary of the hypotheses and
findings can be seen in Table 3.

Table (3) Summary of Findings – Chakrabarti et al., 2014
Hypothesis

Findings

Positive feedback will positively influence the learning orientation
among ISAs in the Middle East

Supported

Negative feedback will positively influence the learning orientation
among ISAs in the Middle East

Supported

Positive feedback will positively influence the performance orientation
among ISAs in the Middle East

Supported

Negative feedback will positively influence the performance
orientation among ISAs in the Middle East

Supported

Learning orientation will positively influence working smart among
ISAs in the Middle East

Supported

Learning orientation will positively influence working hard among ISAs
in the Middle East

Supported

Performance orientation will positively influence working smart among
ISAs in the Middle East

Supported

Performance orientation will positively influence working hard among
ISAs in the Middle East

Supported

Working smart will positively influence performance among ISAs in the
Middle East

Supported

Working hard will positively influence performance among ISAs in the
Middle East

Supported
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As shown, all ten of Chakrabarti
et al.’s (2014) hypotheses were
supported. More specifically, the
authors found that a learning
orientation positively influenced
working smart and working hard
more strongly than a performance
orientation did, while working hard
and working smart were found to
improve performance.
Based on this finding, Chakrabarti
et al. (2014) observe that it may be
more effective to adopt ‘soft’ HR
practices than ‘hard’, when working
with ISAs located in the Gulf, as
soft practices encourage a learning
orientation.
An implication of this study is that
managers should carefully consider
the best ways to evaluate and
appraise ISAs working in the Middle
East, taking into account that
individuals who are motivated by a
learning orientation will be driven
by both positive and negative
feedback, as intrinsic interest in
their work is what motivates them
fundamentally. Managers would do
well to consider what characterises
a learning orientation, and design
HR practices that are motivational
and can be strategically tailored to
meet the needs of individuals.
Furthermore, managers of ISAs in
the Middle East should learn to
effectively focus on goal orientation
in order to better motivate staff to
work smart and ultimately improve
their performance.
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Conclusion
This summary of recent academic
journal articles presents a snapshot
of current employment issues in
the Middle East and some of their
implications for HR professionals. It
is far from exclusive, but it is useful
for opening up a discussion on how
organisations and governments in
the Middle East can further leverage
HRM to add value to the business
and to individual employees, and
support strategy.
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A

central finding of our survey
is the correlation between
HR capabilities and financial
performance. We segregated the
top 100 and bottom 100 companies
according to financial performance,
as measured by average operating
margins and average revenue
changes during the previous two
years (2012 and 2013), and we
included only companies with at
least 50 employees. (See Exhibit 6.)

in 2014, and their share prices over
the decade from 2004 to 2013, it
is clear that the most successful
people companies consistently
outperformed the market, by nearly
100 percent.

We found that companies that are
stronger in people management
have a correspondingly higher
financial performance. Among
high performers, no HR subtopic is
designated as being in urgent need
of action.

This was greatest in HR
internationalization, social media,
employee engagement, career
models and competencies, and
behavior and culture.

In contrast, companies with the
worst financial performance show
a greater need for action across
virtually all 27 HR subtopics, with
seven clearly in the red zone and
three more at the border.
This has been a consistent finding
in previous Creating People
Advantage reports and in publicly
available research. Looking at the
publicly listed companies that
made Fortune magazine’s “Best
Companies to Work For” ranking

In our survey data, there was a
troubling difference in capabilities
between companies that are high
performers and those that are low
performers. (See Exhibit 7.)

High- and low-performing
companies also have different
priorities in terms of future
importance. HR internationalization,
HR and workforce analytics,
recruiting strategy, HR and people
strategy, and career models and
competencies are significantly more
important in high performers than
in low performers.
One possible explanation for
the superior HR achievement of
high performers is their strategic
allocation of investment. (See
Exhibit 8.)
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Exhibit 6: Mostly strong need to act for low performers

Top 100
companies
Bottom 100
companies

Medium
need
to act
Low
need
to act

Strong
need
to act
Medium
need
to act

Effort invested

Low

High

Note: High-performing companies include top 100 companies with highest average revenue change and operating margin over the last
two years (2012/2013) of a size of at least 50 employees; low-performing companies include bottom 100 companies with lowest average
revenue change and operating margin over the last two years (2012/2013) of a size of at least 50 employees.
Source: 2014 BCG/WFPMA proprietary web survey and analysis
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Our analysis shows a strong
relationship between the levels
of effort invested and the future
importance of the subtopics being
addressed. That is, high performers
are more strategic in the way they
allocate their efforts; they take a
systematic approach to improving
capabilities; they are able to
accurately distinguish high-priority
topics from lower priorities; and
they can then direct their resources
accordingly, potentially improving
their financial performance.
We found that low performers,
by contrast, have a more arbitrary
relationship between efforts
invested and the importance of
areas targeted for improvement.
Investments tend to be misaligned;
the most important issues don’t
necessarily win the greatest
investment.

Prioritize.

Great HR functions
identify the most important and
most urgent HR topics—both
internal and external—for a
company’s future and then
prioritize their efforts accordingly.
This allows them to get the biggest
payoff for their allocation of
financial investments and other
resources.
This suggests that low performers

don’t have a rigorous process in
place for improving their peoplemanagement practices. Many
companies lack a way to clearly
identify the subtopics that are most
important to their organization.
They struggle to implement
governance that effectively targets
their resources, and they lack the
discipline to enforce alignment with
need over time—a necessity for the
kind of sustainable improvements
that can ultimately impact the
bottom line.
The alignment issue also arises
when looking at the urgency of
specific HR subtopics. Again, top
performers are more strategic in
the way they invest their efforts,
focusing on the subtopics that they
deem to be most urgently in need
of action.
For example, consider Pirelli, a
leading tire manufacturer, which
systematically prioritizes its HR
processes to allocate investment
according to urgency. As Christian
Vasino, the company’s chief human
resources officer, explains, “We
conduct an annual internal survey
to map the perceived sense of
priority and satisfaction among 12
HR processes. The outcome of the
survey was discussed within HR’s
top management as a starting point
for developing the people strategy.”
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Exhibit 7: Capability gaps perceived between high and low performers

Note: High-performing companies include top 100 companies with highest average revenue change and operating margin over the last
two years (2012/2013) of a size of at least 50 employees; low-performing companies include bottom 100 companies with lowest average
revenue change and operating margin over the last two years (2012/2013) of a size of at least 50 employees.
Source: 2014 BCG/WFPMA proprietary web survey and analysis
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Exhibit 8: High performers align HR investments with future importance ...

Note: High-performing companies include top 100 companies with highest average revenue change and operating margin over the last
two years (2012/2013) of a size of at least 50 employees; low-performing companies include bottom 100 companies with lowest average
revenue change and operating margin over the last two years (2012/2013) of a size of at least 50 employees.
Urgency is defined as the difference between future importance and capabilities, multiplied by future importance. Corridors contain ~75%
of HR topics
Source: 2014 BCG/WFPMA proprietary web survey and analysis
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Exhibit 8: ... and with urgency

Note: High-performing companies include top 100 companies with highest average revenue change and operating margin over the last two
years (2012/2013) of a size of at least 50 employees; low-performing companies include bottom 100 companies with lowest average revenue
change and operating margin over the last two years (2012/2013) of a size of at least 50 employees.
Urgency is defined as the difference between future importance and capabilities, multiplied by future importance. Corridors contain ~75% of HR
topics.
Source: 2014 BCG/WFPMA proprietary web survey and analysis
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Recommendations
We have now established that there is a strong link between a great HR
function and a company's financial performance. The logical next question is:
how can an HR department become great?
The answer is relatively straightforward:
1. Connect: Very often, HR departments operate in a vacuum, without input
from the business – which makes it almost impossible for HR to create value
to the organization. Great HR departments engage with the business lines
and understand which HR topics are of most importance to them, and what
expectations the business has towards the HR department. Based on this, the
HR department assesses its current capabilities and identifies potential gaps
2. Prioritize: Many HR departments prefer doing a little bit of everything
instead of focusing on a few things and doing them really well. Great HR
departments do not shy away from prioritizing. They only invest in the areas
that have been identified as important for the business by the business – they
allocate their resources strategically
3. Impact: HR KPIs are paramount to achieve and demonstrate impact. What
you measure is what you get – and HR is no exception to that. Moreover, KPIs
are wonderful tools to also show business lines how HR creates value
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المواد المنشورة ال تعبر
بالضرورة عن رأي الهيئة
تبويب الموضوعات
يخضع العتبارات فنية

إدارة الموارد البشرية بالشرق
األوسط في  6ملخصات بحثية

تم إعداد موضوعات المجلة بالتعاون
مع مؤسسات عالمية مختصة بالموارد البشرية
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للناشر
والمصدر وال يسمح بإعادة النشر بدون الحصول
على إذن وموافقة خطية مسبقة من الناشر
ومصدر المواد.

كفاءة الموارد البشرية
واألداء المالي

صدى «الصدى»
ما أن أطلقت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية العدد األول من
صدى
مجلة صدى الموارد البشرية في نوفمبر العام  2014حتى القت
ً
ً
ً
واستحسانا من أهل االختصاص والمهتمين في تنمية وتطوير رأس
كبيرا
المال البشري من دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم على
حد سواء.
فردود األفعال كانت خير دليل على أهمية «صدى الموارد البشرية»
كمجلة متخصصة تبحث في مستجدات الموارد البشرية العالمية من
أنظمة وسياسات وممارسات مثلى بطريقة علمية بالتعاون مع شركاء
عالميين متخصصين في مجال الموارد البشرية.
موضوعات المجلة بل المجلة ككل لم تبق حبيسة النسخة الورقية
فقط ،بل يتم نشرها وتداولها عبر كل الوسائل اإللكترونية المتاحة لدى
الهيئة لتصل بذلك إلى عشرات اآلالف من القراء ،حيث (البريد اإللكتروني
والموقع اإللكتروني للهيئة ،وشبكات التواصل االجتماعي على اختالفها،
والمنتدى اإللكتروني للهيئة على شبكة «لينكد إن»).
وما كان لهذا النجاح أن يتحقق لوال جهود فريق العمل وتعاون شركاء
الهيئة في إعداد موضوعات المجلة ممثلين بنخبة من المؤسسات
العالمية الرائدة المختصة بالموارد البشرية والتي تربطها بالهيئة
مذكرات تفاهم أمثال( :جمعية إدارة الموارد البشرية في الواليات
المتحدة األمريكية  ،SHRMومجموعة بوسطن االستشارية  ،BCGوالمعهد
البريطاني العالي للموارد البشرية  ،CIPDوجامعة موناش األسترالية
 ،Monashومؤسسة ديوك التعليمية  ،LIDوجمعية البحث النوعي ،AQR
ومعهد تدريب موظفي القطاع العام في كوريا الجنوبية).
مجلة صدى الموارد البشرية أحدى مبادرات الهيئة االتحادية للموارد
ً
جاهدة للمزيد من
البشرية الحكومية لن تقف عند هذا الحد ،وستعمل
ً
عالمة فارقة في عالم الموارد البشرية،
التألق والريادة واإلبداع لتشكل
ً
ومرجعا للباحثين والمهتمين ،ويكون ذلك من خالل إشراك القراء بالرأي
ووجهات النظر وبالوقوف على تطلعاتهم ومرئياتهم لالرتقاء بمستوى
العمل ،وبما يخدم تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة.
ً
ً
وعليه ندعوكم لمشاركتنا آرائكم حول «الصدى» شكال ومضمونا من خالل
استبيان الرضا المنشور على موقع الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية اإللكتروني  ،www.fahr.gov.aeواالشتراك في المجلة من
ً
إلكترونيا مع كل إصدار.
الموقع ذاته لتصلكم
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
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استقطاب المواهب والحفاظ عليها
يسعدني المساهمة بكتابة الكلمة

ً
استنادا إلى مدى قدرة
تواجدها،

ً
ً
مبتكرا
نهجا
لتنفيذ األعمال ،وأن تعتمد

االفتتاحية للعدد الثاني من مجلة

هذه األماكن على توفير المهارات

في ممارسات إدارة المواهب للتمكن

الصادرة

والكفاءات ،باإلضافة إلى مدى المرونة

من استقطاب الكفاءات والمواهب

عن الهيئة االتحادية للموارد البشرية

التي تتمتع بها هذه األماكن فيما يتعلق

وتطويرها والحفاظ عليها.

«صدى

الموارد

الحكومية،

البشرية»

فنحن

في

متحمسون

بسوق العمالة وبيئة العمل.

المعهد البريطاني العالي للموارد

وفي غضون ذلك بات استخدام أحدث

البشرية بشأن التعاون اإليجابي مع

وإلى جانب ذلك يتنافس القطاعان
ً
أيضا في كل دولة على
العام والخاص

في الوصول إلى المواهب ،وتعزيز

المؤسسات

استقطاب المواهب ،ألن امتالك قوة

نهج التعاون والتعلم والتواصل ،والدعم

المحترفة في مجال الموارد البشرية
ً
وأيضا بهدف
على مستوى العالم،

عاملة محلية تتمتع بالمهارة والتجهيز
ً
ً
حيويا لنمو وازدهار كافة
أمرا
الجيد يعد

للمدراء المباشرين يعد بمثابة محرك
لالبتكارات في الممارسات التقليدية

المساعدة في تعزيز نمو وتطور مهنة

المؤسسات على حد سواء.

للموارد البشرية.

ونتيجة لذلك ،تحظى القضايا المرتبطة

كما بات اعتماد أفضل التدابير
ً
ً
متعمقا
فهما
والتحليالت التي توفر

فلم يسبق أن كانت عمليات (تعيين

بها بأولوية حكومة دولة اإلمارات

العاملين ،وإدارتهم ،وتطوير قدراتهم،

العربية

دول

للفرص والمخاطر المتعلقة باألفراد
ً
ً
حيويا في صياغة
أمرا
والمؤسسات،

وبناء مؤسسات تتواءم مع احتياجات

المنطقة بشكل عام ،وقد أكد صاحب

المستقبل) أكثر أهمية مما هي عليه

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

وظيفة موارد بشرية أكثر مصداقية
ً
وتركيزا على تلبية متطلبات األعمال،

اآلن ،فنحن نعيش في عصر سريع التغير

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

وإلى جانب ذلك ،فإن من شأن التمتع

بفعل العولمة ،وبات نجاح المؤسسات،

حاكم دبي« ،رعاه الله» ،على التزام

بفهم جديد لعمليات التحفيز وتعزيز

التي

دولة اإلمارات العربية المتحدة بنهج

المشاركة الفعالة للعاملين ،وتطوير

الهيئة ،بهدف تبادل األفكار معها
باعتبارنا

أكبر

إحدى

التقنيات ومواقع التواصل االجتماعي

الموارد البشرية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.

بتطوير قوى عاملة ماهرة واالحتفاظ

واالقتصادات

والمجتمعات

المتحدة،

وحكومات

نعيش فيها يعتمد بشكل متزايد على

يتيح لها بنجاح تحقيق الهجرة المعاكسة

التعلم والقيادة باالعتماد على العلم

المهارات ،واإلمكانيات ،وطرق التعامل

لألدمغة وتحويل المنطقة إلى وجهة

ومدى المشاركة الفعالة للعاملين.

جاذبة للعقول.

السلوكي واالقتصاديات السلوكية ،أن
ً
ً
وتأثيرا.
عمقا
يقود إلى تحقيق نتائج أكثر

فقد كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة

وبينما يمثل االرتقاء بعملية التعليم،

وفي ظل هذه المرحلة من مراحل نمو

استشارات

والعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص،

وتطور مهنة الموارد البشرية ،نتطلع

األعمال ،عن أن االقتصادات المتقدمة
ً
فائضا ي َ
ُق ًدر
على مستوى العالم تمتلك

عاملين أساسيين في تعزيز القدرات

إلى العمل بشكل وثيق مع الهيئة

التنافسية للدول .يتعين أن تترافق

االتحادية للموارد البشرية الحكومية

بحوالي  90مليون من العاملين ذوي

مثل هذه األجندة الموسعة ،مع تعزيز

للمساعدة على بناء مستقبل أقوى.

المهارات المتدنية ،في حين أن لديها
ً
مليونا من العاملين
عجزا يقدر بنحو 40

مهنة

«ماكنزي»

الرائدة

في

االهتمام

بإمكانيات

وقدرات

الموارد البشرية والثقة بها.

ذوي المهارات المرتفعة.
وفي ظل هذه التحديات المتزايدة

إذ يجب أن تكون الموارد البشرية

بيتر تشيز -الرئيس التنفيذي،

المتعلقة بالمهارات ،تتخذ الشركات

بمثابة وقود محرك النمو ،حتى تتمكن

المعهد البريطاني العالي للموارد

الدولية والحكومات قرارات بشأن أماكن

من صياغة وتشكيل المهارات الالزمة

البشرية ()CIPD
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دليل الموارد البشرية لتصميم مكان العمل
بشكل أفضل

ً
علما بأن حقوق
ترجم هذا المقال ونشر بإذن من CIPD
التأليف وجميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لـCIPD
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ما هو الشيء الوحيد الذي ال يمكن

النقاش بشأن التصميم على قضايا شكلية

االستغناء عنه عند التخطيط لمكان عمل

أو يعطون األولوية لكفاءة التكاليف ،فإن

الكراسي المريحة؟ وجود
جديد؟ هل هو
ٍ

دوائر الموارد البشرية تدرك أهمية أماكن

حجرة للتواصل والمحادثة بين العاملين تتيح

العمل المتميزة وتأثيرها على اإلنتاجية

لهم عقد اجتماعات جانبية؟ آلة متطورة

واالحتفاظ بالمواهب ورفاه العاملين.

لتحضير اإلسبرسو؟ أم أنه شيء آخر أكثر
ألفة يتمثل في وجود موظفي موارد

ويقول ديفيد ديسوزا المستشار في

بشرية يتسمون بالود والتواضع؟يجيب

مجال التصميم التشغيلي« :جرت العادة،

كريس كين ،الرئيس التنفيذي للمشاريع

عند حديث إدارة الموارد البشرية عن

التجارية لهيئة اإلذاعة البريطانية ورئيس

أهمية بيئة العمل ،أن يتمحور حديثها حول

للمعهد

مراعاة المساحة وما تشير إليه ،أو ما إذا

البريطاني إلدارة المرافق ( )BIFMعلى

كانت المساحة تعكس التسلسل الهرمي

هذا السؤال بقوله :تحظى إدارة الموارد

للوظائف ضمن المؤسسة ،إذ ال زال خبراء

البشرية بأهمية كبيرة في أي مكان عمل،

الموارد البشرية يترددون في اتخاذ دور

حتى أنه من الجنون عدم إشراك إدارة

قيادي أو ممارسة دور في تصميم مكان

الموارد البشرية عند تصميم أي مكان

العمل عندما يكون الحديث متصال بقضايا

عمل جديد.

التصميم».

ً
مسؤوال عن بيئة عمل هيئة
فبصفته

ويضيف ديسوزا بقوله :يعد العمل الذي

اإلذاعة البريطانية ،أشرف كين على

يقتضي الجلوس لفترات طويلة ،وحسب

انتقال المؤسسة إلى المدينة اإلعالمية

إحصائيات منظمة الصحة العالمية،

أحد

في «سالفورد» ،وهو يعرف من واقع

أبرز  4أسباب للوفيات التي يمكن تفاديها

خبرته العملية أن مشاركة الموارد البشرية

في مختلف أنحاء العالم ،حتى أنه يتفوق

في تصميم مكان العمل يمكن أن تكون
ً
مشروع أو فشله،
عامال في نجاح أي
َ

على ارتفاع الكوليسترول في الدم،
وتعاطي الكحول والمخدرات ،األمر الذي

ويضيف بقوله« :يقوم الجميع بإشراك

يتعين معه احتالل تصميم بيئة العمل

المستخدمين النهائيين عند التصميم ،إال

أحد مراكز الصدارة ضمن أولويات إدارات

أن القلة فقط يستشيرون الموارد البشرية

الموارد البشرية في مختلف المؤسسات.

مجموعة

تؤكد أحدث التوجهات
العالمية أن مشاركة إدارات
الموارد البشرية في النقاش
حول تصميم بيئات العمل
بات أكثر أهمية من أي وقت
مضى

المستقبل

التابعة

في هذا المجال ،للتعرف إلى مختلف
المشاكل والتحديات التي يواجهها كل
فريق».
ومن

خالل

تجاهل

استشارة

إدارات

الموارد البشرية في هذا المجال ،تفقد
المؤسسات فرصا متميزة ،ففي الوقت

نجاح أي مشروع أو
فشله مرهون بمشاركة
إدارة الموارد البشرية
في تصميم بيئة العمل

الذي يركز فيه المشاركون اآلخرون في
صدى الموارد البشرية 7

وبدوره يقول ستيف بريور ،الشريك

المحيطة بهم ،وعدم اقتصار هذا الدور

ويضيف قائال« :يحتاج العاملون إلى

في بيرت -جونز وبروير ،وهي شركة

على المصممين.

أن يكون لهم كلمة في تصميم الحيز

متخصصة في استشارات تصميم أماكن

الذي يخصهم ،فأفضل مكان يعمل فيه

العمل ،أن بإمكان إدارات الموارد البشرية

إذ يقول نايت «يحتاج الموظفون إلى

الشخص هو المكان الذي يشعر فيه بأنه

العمل

أداء
ما يثريهم ويحفزهم لكي يقدموا
ً
ً
قائال« :في حاالت كثيرة
أفضل» ويضيف

يخصه ،والمكان الذي يعكس هويته ،فمن
المعروف أن كال من المكتب الذي يتسم

«إن األعمال الجيدة التي تقوم بها إدارات

جدا ،وفي محاولة لجعل الموظفين

بالفوضى والمكتب المرتب يمكن أن

مثل تكنولوجيا المعلومات والتسويق

يركزون على مهام عملهم ،يجري إبقاء
ً
علما بأنه
هذه المساحات غير مستغلة،

يُفضيا إلى إنتاجية متساوية ،ألن الناس
قادرون على التعرف على أنفسهم ً
جيدا

غير أن إدارة الموارد البشرية تستطيع

ال يوجد هناك أي دليل علمي ،في أي

في مكاتبهم».

المساهمة بتقديم نظرتها الثاقبة بشأن

تخصص من التخصصات ،يدعم الرأي القائل

ما يحتاجه كل موظف من أجل تقديم أفضل

بأن المساحات الخالية تجعل العاملين أكثر

وتكمن القاعدة الذهبية األخرى في

ما لديه من أداء ،حتى أنهم يعرفون بدقة

إنتاجية».

تصميم بيئة عمل تحفز على اإلنتاجية في

ربط

التصميم

النهائي

لبيئة

بالمستخدمين النهائيين ،ويضيف بقوله:

تجعل أصوات هذه اإلدارات مسموعة،

َمن ِمن العاملين يقبل بالحد األدنى ومن

يفضل المكتب األنيق ،وذلك الذي يقدم
ً
محاطا بأكوام
أفضل ما لديه عندما يكون
من الورق».

توفير مساحات تسهل العمل القائم على
ويؤكد نايت على أهمية مراعاة طبيعة
ً
مشيرا
الوظائف عند تصميم بيئة العمل،

مناطق اجتماعات لمجموعات العمل ،أو

إلى أن تصميم المساحات في مواقع

غرف هادئة لالسترخاء والتفكير ،أو أماكن

عمل مثل مراكز االتصال ،التي ال تتيح

مفتوحة يلتقي فيها الزمالء.

أنشطة  -سواء تمثلت هذه المساحات في

ويتفق الدكتور كريغ نايت ،زميل أبحاث علم

الفرصة للموظفين للتواصل مع بعضهم،

النفس في جامعة إكستر ومدير إدارة

وتبقيهم في ظل رقابة مستمرة ،تعد

ويقول جوني جيفورد مستشار البحوث

تحقيق الهوية ،مع وجهة النظر القائلة

بيئة ضارة باإلنتاجية وبرفاه العاملين إلى

في المعهد البريطاني العالي للموارد

إن الموظفين يرغبون في أن يكون لهم

حد كبير.

البشرية (« )CIPDإننا نتحدث كثيرًا عن

دور في تحديد شكل وملمس بيئة العمل
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الحاجة إلى مزيد من التعاون في العمل

وإلى تحطيم الحواجز ،إال أننا نحتاج
إلى مزيج من بيئات العمل لتحقيق هذا
األمر» ،ويضيف «نحن بحاجة إلى المزيد
من المرونة ليستطيع كل منا االنطالق

نجاح أي مشروع أو
فشله مرهون بمشاركة
إدارة الموارد البشرية
في تصميم بيئة العمل

والقيام بعمله بهدوء ،بشكل منفرد ،كما
نحتاج إلى مناطق لالجتماعات التي تعزز
العمل الجماعي ،وترتبط كافة هذه األمور
ً
مزيدا
بتصميم مكان العمل بحيث يمنحنا
من المرونة في الطريقة التي نعمل
بها».
وقد

قامت

الشركة

المالكة

لموقع

البحث المختص بشؤون السفر «سكاي
سكانر» بتصميم مكتبها في مدينة
«إدنبره» بطريقة تساعد على القيام
بممارسات عمل تتسم بالمرونة ،وتشرح
كاثي ويلسون ،مديرة الثقافة والفعالية
المؤسسية في الشركة «تستدعي عملية
متابعة تطوير البرمجيات أو مناقشة أي
شأن آخر يتعلق بالعمل ،قيام أعضاء الفرق
المختلفة بعقد اجتماعات يومية قصيرة،
ً
وقوفا الستعراض التقدم الذي
وأحيانا

ً
تبعا لذلك تصميم بيئة
يتم إحرازه ،ويتعين
عمل تراعي مثل هذه المتطلبات ،وتضيف
ً
قائلة« :على الرغم من صعوبة تحقيق
مثل هذه المتطلبات في كافة المكاتب
التسع التابعة للشركة في مختلف أنحاء
العالم ،إال أننا حرصنا على توفير منطقة
ً
«وقوفا» في كل منها لتتمكن
لالجتماعات
فرق العمل من التواصل مع بعضها
البعض».
وتؤكد كاثي ويلسون أن عملية استيعاب
ممارسات العمل الجديدة لم تتوقف منذ أن
انتقل الموظفون إلى مكاتبهم الجديدة
قبل عامين ،وتضيف «إننا نخطو نحو هيكل
نوعا ما ،فقد تبنينا نهج
تشغيلي
مختلف ً
ٍ
عمل لتطوير األعمال يعتمد بشكل أكبر
على المجموعات ،ولهذا نتطلع إلى فتح
المزيد من المناطق االجتماعية ومناطق
العصف الذهني لكل مجموعة على حدة،
وقد راعينا في تصميم المكتب أن يتيح لنا
التطور والنمو ،وأال نتقيد بأية قيود في
تصميم أي طابق من طوابق المبنى إن لم
يعد مناسبًا ألسلوب عملنا».
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يذكر أن موظفي سكاي سكانر ،البالغ

المدراء

عددهم  300موظف ،غير مقيدين بمكاتب

وشخصياتهم المختلفة في أماكن العمل

محددة ،فكل منهم يحمل جهاز حاسوب

ولهذا يحرص عدد متزايد من الشركات

خاص به ،وهناك محطات عمل منتشرة

على أخذ متطلبات وتطلعات الموظفين

في المكان ،ما يعني أنه يمكن للموظف

بعين االعتبار عند تصميم مقراتها ،فعندما

أن يختار بنفسه العمل مع موظفين آخرين

قامت مجموعة «تي جي دبليو» ،وهي

من العاملين في المشروع ،كما يستطيع

شركة خدمات لوجستية يقع مقرها في

أن يخلو بنفسه في منطقة هادئة ليعمل

مدينة ليسسترشاير البريطانية بإنشاء

بمفرده أو ضمن مجموعة صغيرة أو كبيرة.

مبناها الجديد ،وضعت متطلبات الموظفين

مطالبون

بمراعاة

الموظفين

البد من مراعاة طبيعة
الوظائف عند تصميم بيئة
العمل

في قلب مواصفات المبنى.
وتقول ويلسون «لقد ساعدت هذه
السلسلة من المرافق على الحفاظ

وتقول ليزا هاغار ،مديرة الموارد البشرية

على مستويات عالية من المشاركة من

في المجموعة« ،كان من المهم أن نبدأ

الموظفين ،كما أنها ساعدت على تعزيز

بالموقع نفسه ،فقد تعمدنا اختيار موقع

الخبرات التي يتبادلها الموظفون فيما

قريب من مناطق سكن حوالي  % 80من

بينهم ،وإلى جانب ذلك أتاح هذا التصميم

موظفينا ،بدال من اختيار موقع أقل كلفة،

لنا مساحة كافية الستضافة مناسبات

ولكن في منطقة أبعد».

صناعة التكنولوجيا المحلية في الموقع».
وتضيف قائلة« :قبل انتقالنا إلى الموقع
الرئيس

الجديد في شهر ديسمبر من العام

التنفيذي للمشاريع التجارية لهيئة اإلذاعة

 ،2013تشاورنا مع موظفينا وعددهم
ً
موظفا حول أنواع المساحات التي
120

وبدوره

يقول

كريس

كين،

العمل المرن« ،يكمن سر االستراتيجية

يرغب كل منهم بها ضمن المبنى الجديد،

الجيدة في مكان العمل في فهم طبيعة

وتراوحت رغبات الموظفين التي تمخضت

مجموعات

عنها هذه المشاورات بين وجود مناطق

العمل المساحات الصحيحة إلنجاز العمل

طعام جماعية وصالة لأللعاب الرياضية

في تشكيلة من بيئات العمل المختلفة»،

ومنطقة جلوس على سطح المبنى ليتاح

ويضيف بقوله« :قد يرى بعض الناس

للموظفين االسترخاء والتمتع بالمناظر

أن االستراتيجية الجيدة تكمن في تقييد

الريفية الجميلة ،وحتى العمل في الهواء

الموظفين بمكاتب محددة ،أنا شخصيًّا

الطلق ،فالجميع يحبون العمل في

أعمل دون مكتب محدد منذ العام .»2003

األماكن المفتوحة ،وهو ما لمسناه في

البريطانية ،وهو من المتحمسين لنهج

العمل

وعملياته،

وإعطاء

االرتفاع الملحوظ في إنتاجية موظفينا
أما الدكتور كريغ نايت ،زميل أبحاث علم

خالل فصل الصيف ،إلى جانب تمتعهم بقدر

النفس في جامعة إكستر فيرى أن

أكبر من االسترخاء».

التشاور اإليجابي والفعال مع الموظفين

وسجلت هيئة اإلذاعة البريطانية ً
أيضا زيادة

جزءا من عملية التصميم يعد
وجعلهم
ً
ً
ً
أساسيا لتأمين عملية تطور سلسة،
أمرا

ملحوظة في إنتاجية موظفيها عندما

ويضيف بقوله« :إذا قدم المدير فكرة

انتقل الموظفون إلى «سالفورد» ،ويعلق

ما وتقبلها الموظفون العاملون لديه،

كين على ذلك بقوله« :باتت الفرصة اآلن

فإن هذا ال يجسد التمكين الحقيقي ،ألنه

مواتية للعاملين ليكونوا خالقين بشكل

ال يراعي هويتهم على اإلطالق ،وإنما

ً
جميعا في موقع واحد اآلن،
أكبر ،فهم

يراعي المديرين فقط ،فمن المهم أن

كما باتوا مزودين بالتجهيزات المناسبة».

يتم مراعاة الموظفين وشخصياتهم على
مختلف المستويات في أماكن عملهم».
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وقد كان االنتقال إلى المقر الجديد

المدراء مطالبون بمراعاة
الموظفين وشخصياتهم
المختلفة في أماكن
العمل

ً
دافعا مثاليًّا للمؤسسة إلعادة النظر في

الموظفين من العمل في خلوة إن أرادوا،

ممارسات عملها للقرن الحادي والعشرين،

أو أن يتواصلوا مع زمالئهم في المطبخ

حيث يقول كين «لم ينظر المدير العام إلى

أو القاعة المخصصة لذلك ،حيث أصبحت

هذه النقلة كمشروع تطوير عقاري ،وإنما

هذه المساحات تعج بالحركة والنشاط،

اعتبرها فرصة لتغيير المؤسسة» .ويضيف

ويقول رايت عن ذلك« :بات بإمكان جميع

بقوله« :لقد استوعبنا التكنولوجيا الرقمية

الموظفين المشاركة في أحاديث ممتعة

وأساليب العمل المختلفة ،كما جربنا

حول مختلف المواضيع».

أساليب وحزم عمل إدارية متنوعة».
كما استغلت «كريسيز» ،وهي شركة

ً
مزيدا
ويضيف قائال «أصبح الناس يأخذون
ً
نظرا ألنهم
من الوقت الستراحة الغداء،

محاسبة تأسست في تونبريدج ويلز

باتوا يعملون بدأب أكبر في مكاتبهم،

قبل نحو  150عاما ،الفرصة التي أوجدها

فهم يشعرون أن بمقدورهم أخذ هذه

انتقال مكاتبها إلى مقر جديد إلجراء تغيير

االستراحات ،وهذا أمٌر هام ،فالعمل هنا

جذري في ممارسات عملها ،ويقول مدير

هو اختيار لنمط حياة ،وليس مجرد اختيار

العمليات فيفيان رايت عن ذلك« :لقد كنا

لمهنة ..إنها أجواء مختلفة تماما عن

في حاجة إلى مكتب يبعث برسالة إلى

الممارسة التقليدية لمهنة المحاسبة».

عمالئنا مفادها أننا عصريون ونتطلع
إلى األمام ،كما يحفز في الوقت نفسه

وفي ظل التطورات الجارية في ممارسات

التعاون فيما بين أعضاء فرق العمل ضمن

العمل ،أصبحت مشاركة إدارات الموارد

شركتنا ،وقد كان هذا التعاون هو نقطة

البشرية في النقاش حول تصميم بيئات

البداية في تنفيذ التصميم الذي قمنا به».

العمل أكثر أهمية مما كانت عليه في
أي وقت مضى ،ولهذا قام المعهد

إشراك الموظفين في
تصميم بيئة العمل أمٌر
في غاية األهمية

وبموجب هذا المشروع قامت الشركة في

البريطاني العالي للموارد البشرية ()CIPD

شهر مايو  2014بنقل مكاتبها من ثالثة
ً
كمبان سكنية
أصل
مبان ضيقة أقيمت
ٍ
في العصر الفكتوري إلى مكتب جديد جيد

المرافق

يستهدف فهم التحديات التي تواجهها

التهوية يتمتع بإطاللة مميزة على الغابات

أماكن العمل المتطورة ،وجمع خبراء

البريطاني

والمعهد

إلدارة

( )BIFMفي العام الماضي بإطالق مشروع

ً
دافعا كبيرًا
المحيطة ،وشكل هذا االنتقال

الموارد البشرية وخبراء إدارة المرافق معا

إلنتاجية الموظفين ولروحهم المعنوية

لحل المشاكل المشتركة التي تقدمها

ولرفاههم ،ويقول رايت عن ذلك «لقد

أماكن العمل رفيعة المستوى.

دهشت حقا بالفرق الكبير الذي أحدثه هذا
االنتقال ،فقد أصبح الكثير من الموظفين

ويقول كين «سيتجنب المشروع ،الذي

يستمتعون حقا بالحضور إلى العمل اآلن».

أطلق عليه اسم (المحادثة في مكان

وبدورها تقول إيما روبرتس الرئيس

العمل) ،الشكل التقليدي لالستطالعات
ً
بدال من ذلك على
والتقارير ،وسنعتمد

التنفيذي للشركة إن الشركاء لم يعودوا

منصة شبكية إلى جانب لقاءات تجمع

يجدون أنفسهم منطوين في مكاتب

أصحاب

ضيقة ،كما باتت العالقات الشخصية بين

وسنستخدم

الموظفين تزداد متانة في كل يوم ،بفضل

النطاق لمعرفة ما الذي يحدث بالفعل

المهنتين
هذه

ً
معا

وجها

المشاركة

لوجه،
واسعة

ً
جميعا معا ،وهذا تجسيد للهدف
وجودهم

وما هي انطباعات الناس ،فيما يمثل

الذي نصبو إليه ،والمتمثل في عمل جميع

تماما بالنسبة لنا.
تجربة جديدة
ً

الموظفين معا ً
يدا بيد».
ويبدي
وقد

تعمدت

مساحات

شركة

المكاتب

جيفورد

ً
حماسا

إزاء

النتائج

كريسيز

تصميم

المحتملة ،حيث يقول «هناك حاجة ماسة

بأسلوب

يمكن

للعمل ً
معا بشكل وثيق ،ليس فقط في
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تصميم مكان العمل ولكن أيضا في أعمال

طريقة عمل الموظفين ورفاههم وثقافة

التصميم واالستخدام ،إذ تثير هذه األنشطة

المؤسسة ،وفي الواقع فإن هذه هي

قضايا كبيرة تتعلق بالموارد البشرية،

إحدى الطرق التي تستطيع بها الموارد

فعلى سبيل المثال ،إذا كنت ترمي إلى

البشرية أن تحدث تأثيرًا إيجابيًّا حقيقيًّا على

اختصار

المساحة

المخصصة

للمكاتب،

نوعية الحياة العملية للموظفين».

وكان هناك الكثير من الموظفين الذين
يعملون ضمن أوقات عمل تتسم بالمرونة،

بيئة مكتبية صحية تعزز
الرضا واإلنتاجية

يذكر أن بعض المؤسسات ذات النهج

إذا كنت تصاب بانتظام بصداع أو دوخان

فإنه ينبغي إشراك الموارد البشرية في
مؤسستك في عملية التصميم».

االستشرافي مضت إلى ما هو أبعد
من ذلك عندما منحت موظفين صالحيات
لقيادة المناقشات بخصوص التصميم،
فبعد االنتهاء من المرحلة األولى إلعادة
تطوير دار إذاعة جديدة في لندن جمعت
بين قنوات إذاعية محلية والخدمة العالمية
لهيئة اإلذاعة البريطانية تحت سقف واحد
ألول مرة ،حرص كين على االستعانة بآراء
وخبرات الموظفين في تصميم المرحلة
الثانية من المشروع ،حتى أنه عيَّن صحافيًّا
إلدارة المشروع ،إال أن هذا الصحافي
أصيب بالفزع لسماع ذلك ،لكن كين قام
بإقناعه بتحمل هذه المسؤولية بقوله:
«ينبغي عليك أن تقوم بذلك ،فالمشروع
هو لك ولزمالئك في العمل ،وليس
لمهندس معماري وال لمصمم».

تصميم مكتب العمل
ً
ً
بارزا في
دورا
يلعب
تقوية العالقات
الشخصية بين
الموظفين
ويتفق جيفورد مع وجهة النظر القائلة إنه
قد حان الوقت ألن تتدخل إدارات الموارد
البشرية وتعطي لنفسها دورًا أكبر في
تشكيل بيئات العمل ،إذ يقول «ال زالت
عملية تصميم مكان العمل تترك إلى حد
بعيد للمصممين والمهندسين المعماريين
الذين لديهم أساليب معينة للقيام بهذه
األمور ،مما قد ال يكون مناسبًا لمؤسستك،
فبيئة العمل لها انعكاسات كبيرة على
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أو غثيان أو إرهاق أو ضعف في التركيز
أو تهيج في العيون أو الحلق أو الجلد،
فقد يكون السبب أغرب مما تعتقد :فربما
تكون تعاني من متالزمة المباني المريضة
(.)SBS
إن أي شخص معرض لإلصابة بمتالزمة
المباني المريضة ،التي غالبا ما تنجم عن
أماكن العمل ،وقد يظهر على الموظفين
جملة من األعراض التي عادة ما تتحسن أو
تختفي بعد ترك المبنى.
وترتبط متالزمة المباني المريضة بالمكاتب
ذات المساحات المفتوحة ،التي تم فيها
في كثير من الحاالت استبدال النوافذ
بأنظمة تهوية ،كما تشمل أسباب اإلصابة
بهذه المتالزمة ً
أيضا تذبذب درجات الحرارة
واالستخدام المتكرر لشاشات الكمبيوتر
في أداء مهام العمل.
غير أنه قد يكون هناك دور للعوامل
النفسية ً
أيضا ،فقد خلصت دراسة أجرتها
جامعة كوبنهاجن إلى أن الشكاوى من
متالزمة المباني المريضة وصلت إلى
الضعفين لدى األشخاص الذين يعملون
في وظائف بسيطة ،نظرًا إلى أنهم كانوا
أقل قدرة في السيطرة على بيئات العمل
التي يعملون فيها.
وتوصي إدارة الصحة والسالمة ()HSE
بأن يقوم أرباب العمل بانتظام بتقييم
مستويات النظافة والصيانة في المكاتب
وإجراء مسوحات لتتبع األعراض المرتبطة
بمتالزمة المباني المريضة.

إشراك الموظفين في
تصميم بيئة العمل أم ٌر
في غاية األهمية

الغرف المتمتعة بإطاللة
جيدة

ما الذي يجعل مكان
العمل مكاًنا ً
رائعا؟
يقدم البحث العلمي قائمة مرجعية للبناء
المتميز

أظهرت دراسة أجريت العام  2003وشملت
عاملين

مركــز

في

اتصـــال

بوالية

كاليفورنيا األمريكية أن الموظفين الذين
المخططات المفتوحــــة ليست دائما

يمكنهم مشاهدة المناظر الطبيعية عبر

شملت

النوافذ يستجيبون للمكالمات بشكل أسرع

 2400عامل في الدنمـــــارك أن معدل

يصل إلى سبع مرات مقارنة مع أولئك

اإلجــــازات المرضية يزداد مع ازدياد عدد

الذين ال يمكنهم رؤية شيء خارج غرفهم،

األشـــخاص الذين يعملون في غرفة

وقدر الباحثون تكلفة تركيب المزيد من
َّ

الذين

النوافذ بألف دوالر لكل موظف ،وهو

يعملون في غرف تضم موظفين اثنين،

ما يعني تحقيق وفورات في اإلنتاجية
ً
دوالرا عن
السنوية مقدارها 2990

بمقدار النصــــف بالمقارنــــة مع أولئك

الموظف الواحد.

صحية

وجدت

واحــــدة،

فقد

دراسة

أخذ

حديثة

األشخاص

في المتوســــط ،إجازات مرضية تزيد
الـــــذين يعملون في مكتب بموظــــف
واحــــد ،أما في حاالت العمل في مكتب
مفتوح ،فقـــد ارتفعت معدالت اإلجــــازات
المرضية بنسبة .% 62

الطبيعي هو األفضل

الخطوط المنحنية
ترتبط البيئة التي تكثر فيها التصــاميم
ذات الخطوط المنحنية ،مثل المكاتب
األنيقة والطاوالت الدائرية ،بالمشاعر
اإليجابية ،وهو ما يساعد على اإلبداع

كما وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة

وزيادة مستوى اإلنتاجية ،كما أن الجلوس

طب النوم السريري أن الموظفين الذين

على شكل دائرة في االجتماعات أو أثناء

يعملون قرب النوافذ ،ينامون ﺒمقدار 46

تناول طعام الغداء أو حتى على مكتب

دقيقة أكثر في الليلة الواحدة من أولئك

دائري يعزز تطور العقليات الجماعية

الذين ال يرون ضوء النهار في عملهم.

ويقرِّب فرق العمل أكثر وأكثر من بعضها
البعض.

اختيار اللون
قد يكون للون الطالء الذي يتم اختياره في

البيئة الخضراء

مكان العمل تأثيرات خفية ،ولكنها تأثيرات

أظهرت بعض الدراســـات أن وجـــود

هامة ،على العقليات ،وقد ثبت أن التعرض

نباتات في المكاتب يحد من مستويات

للونين األزرق واألخضر يحسن أداء المهام

اإلجهاد ويساعد العاملين على استعادة

التي تتطلب أفكارًا جديدة ،في حين يحسن

االنتعاش بعد أداء المهام المجهدة ،فضال

اللون األحمر أداء تلك المهام التي تحتاج

عن أنه يحد من الملوثات المنتشرة في

إلى االهتمام بالتفاصيل.

أجواء المكاتب.
صدى الموارد البشرية 13

القيادة والقدرة الذهنية
المرونة ،القدرة الذهنية مفتاح تطوير األداء ،الشعور بالسعادة
والسلوك اإليجابي لدى األفراد ..تحديات وفرص القيادة

بقلم :دوج سترايشارزيك ,بيتر كالو

ً
علما بأن حقوق
ترجم هذا المقال ونشر بإذن من AQR
التأليف وجميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لـAQR
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القيادة والقدرة الذهنية -مقدمة
ً
كثيرا منذ أن بدأ الناس في دراسته ،فطالما
لم يتغير الفهم السائد بشأن القيادة
ً
ً
استقر في أذهاننا أن القيادة هي الصفة التي تمكن شخصا واحدا من تحفيز اآلخرين

ً
تعاقديا على أدائه ،وإنما أقصى ما
لبذل كل ما لديهم من جهد ،وليس فقط ما وافقوا
سواء كنا نتحدث عن طلبة أو موظفين ،إذ
لديهم من جهود ،وينطبق ذلك على الجميع،
ً
تؤدي القيادة الفعالة إلى تحقيق أداء أفضل ،ورفع الروح المعنوية ومستوى الشعور
بالسعادة ،ونشر ثقافة إيجابية.
ً
ً
أيضا أن القيادة الفعالة هي نتيجة إرادة
عاما الماضية ،عرفنا
وعلى مدى الـ 60
واضحة تضع األداء واإلنتاج نصب عينيها ،وتواصل فعال مع األفراد يضمن لهم التمتع
باهتمام ودعم القائد ،وتفاعل مستمر مع فريق العمل ،إذ يتجاوب المرؤوسون مع
مثل هذه القيادة بشكل إيجابي.
لكن هل هناك أي شيء متميز يتعلق بالقيادة في القرن الحادي والعشرين؟
في الواقع فإن القيادة لم تتغير ولكن الظروف تغيرت ،كما تغير السياق المحيط بها،
إننا نعيش في مرحلة متميزة ،حيث تحدث حولنا تغييرات من كل األنواع وبإيقاع متسارع.
حتى أن األشخاص الذين نقوم بتعليمهم وتطويرهم ،والذين يجري اآلن تجهيزهم
ً
ً
ً
تماما عما كانوا عليه
أشخاصا مختلفين
أيضا وباتوا
لمواجهة الحياة والعمل ،تطوروا
ً
ً
عاما فقط ،وينطبق هذا أيضا على الموظفين في إطار العمل.
منذ 25
ً
ً
ً
جميعا ،والتي
سريعا األشكال الرئيسية للتغيير التي تؤثر فينا
أيضا أن نسرد
ويمكننا
تتمثل في :العولمة ،والقبول الحقيقي للتنوع ،والفهم لمكاننا الصحيح ضمن النظام
العالمي ،وبشكل خاص من الناحية االقتصادية وغير ذلك.

صدى الموارد البشرية 15

ولطالما كان تطوير األشخاص بمثابة مهمة

ويعني هذا بصفة عامة أنه شخص قادر

بالضغوط

على التعامل مع كل ما يواجهه ،وكما

ومليئة بعوامل التوتر ،غير أن البعض

يشير وصف البروفيسور كالو ،ال حاجة لمثل
ً
ً
مستبدا أو
عدوانيا،
هذا الشخص ألن يكون

حافلة

بالتحديات،

ومحاطة

يرى أن هذه المهمة قد باتت اليوم أكثر
ً
تسببا في الضغوط
صعوبة ،وبالتالي أكثر

صعب المراس.

والتوتر من ذي قبل ،وستصبح أكثر صعوبة
في المستقبل ،وهنا تكمن أهمية القوة

ومن األهمية بمكان أن نفهم القدرة

والقدرة الذهنية.

الذهنية باعتبارها سمة شخصية محددة
تتسم بمرونة عالية على التشكيل ،فهي

فقد ظلت القدرة الذهنية على الدوام
ً
عامال
تحظى بأهمية كبيرة ،ولطالما كانت

ً
هاما لألداء الفردي والمؤسسي ،وخلق

استخدامها في كل وقت يتعين علينا فيه

أجواء إيجابية ،وبما أن العالم بات ينطوي

سواء في العمل ،خالل
القيام بشيء ما-
ً
فترات الترفيه ،في الدراسة ،أو غير ذلك،

على تحديات أكثر من ذي قبل ،فإما أن

وتعني صفة المرونة هنا ،إمكانية تطور

نحاول تجاهلها أو نحاول ِفعل ما يفعله
متوقدي الذهن ونرحب بالتغيير باعتباره

وتغير القدرة الذهنية بمرور الزمن ،وقدرتنا

تتواجد في كل منا بحدود معينة ،ويتم

في الغالب على تشكيلها.

فرصة للنمو والتطور.

الدليل
ما هي القدرة الذهنية؟
 نظرة عامةً
أوال إلى التطرق لما ال تشمله
نحتاج
القدرة الذهنية ،فهي ليست متعلقة
بالقدرة التي توحي بها كلمة «القوة»
،وإنما ترتبط بشكل أساسي بمفاهيم
المرونة والثقة.
وربما يمكن فهم القدرة الذهنية على
نحو أفضل باعتبارها طريقة تفكير ،وذلك
على نحو مشابه للطريقة التي تصف بها
كارول دويك طريقة التفكير ،حيث تعني
ً
االستجابة المبدئية التي َت ُ
جميعا
صدر منا
حينما ُن َواجه أية توترات ،ضغوط أو تحديات،
ً
كثيرا على أدائنا ،ومستوى
ويؤثر هذا

هناك عدد كبير من األدلة المستقلة
المتوافرة التي تدعم نموذجنا للقدرة
الذهنية وتساهم في تطويره ،وقد
أظهر هذا البحث ،إلى جانب عدد كبير من
الدراسات الوطنية والدولية المتواصلة،
أن القدرة الذهنية تتيح تحقيق مميزات
تتعلق بالقدرة على األداء تحت الضغوط،
واألهم من ذلك ،أنها تتيح لألشخاص من
كافة المستويات استثمار كامل قدراتهم
وإمكانياتهم.
وتتراوح هذه الدراســات بين دراســـات
نوعية حول آليات التعامل ،وأبحاث أجرتها
جامعات بارما ،ومودينا وريدجو شملت
فحوصات للدماغ باستخدام عمليات الرنين
المغناطيسي ،ما أتاح تحديد المكان الذي

ً
منهجا
سعادتنا والقدر الذي نتبنى به
ً
إيجابيا لعمل ما يتعين علينا القيام به في

فهناك جهود جادة لتقديم شرح بيولوجي،

إطار حياتنا.

بيئي وفسيولوجي لوجود القدرة الذهنية،

تتواجد فيه القدرة الذهنية داخل المخ،

والمميزات التي تنشأ عنها.
إذ يحقق األشخاص متوقدي الذهن النجاح

ويستخدم البروفيسور كالو عبارة توضح
ً
تماما جوهر القدرة الذهنية ،فهو يصف

واالزدهار في ظل ظروف تبعث على

الشخص متوقــد الذهــن بأنــه «شخص

التحدي في مختلف المجاالت ،بما فيها

يشعر بالرضا عن نفسه» (واثق من نفسه،

الرياضة ،التعليم ،التوظيف ،المجتمع،

وقدراته وطريقة تعامله مع اآلخرين)،

...الخ.
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الظروف المحيطة بنا
تؤثر في نظرتنا نحو
مفهوم القيادة

ويتمتع األشخاص متوقدي الذهن بميزة

العامل األول هو التحكم  ،Controlوهو

استخدام سلسلة من آليات التعامل

يصف مدى شعور الشخص بالقدرة على

النشطة ،كما يمتلكون القدرة على التحكم

التحكم في حياته وظروفه ،ومدى

في عمليات التفكير لديهم ،ويوضح بحث

قدرته على التحكم في إظهار مشاعره،

أجرتها جامعة
بيتر كالو واألبحاث التي
ِ

ويعني «التحكم في الحياة» اإلحساس

ويسترن أونتاريو أن هذه «الميزة الذهنية»

«بالقدرة

على

الفعل»،

فيما

يصف

هي خليط معقد من التفكير اإليجابي،

«التحكم بالمشاعر» مدى قدرة المرء على

ومهارات المعالجة اإلدراكية المتطورة
وعناصر نمط الحياة ،والتي تجتمع ً
معا من

السيطرة على حالته المزاجية وأمزجة
اآلخرين.

خالل التقاء الجينات ببيئة مناسبة.
ويتمثل

العامل

الثاني

في

االلتزام

وتتيح هذه الميزة الذهنية للرياضيين،

 ،Commitmentوهو يتعلق بالدأب لتحقيق

وكبار المسؤولين ،والمهنيين كالمدرسين،

الهدف ،ويصف هذا العامل مدى قدرة

والطلبة الجامعيين ،وحتى تالميذ المدارس

شخص ما على تقديم وعود قابلة للقياس

تعظيم الفرص المتاحة أمامهم للنمو،

(أهداف) ،والمدى الذي سيبلغونه للوفاء

والحد في الوقت نفسه من أي مخاطر.

بمثل هذه الوعود ،ويمكن أن يقدم
الشخص هذه الوعود لنفسه أو لآلخرين.

ويؤكد بحث أجرته جامعة بازل أن متوقدي
ً
غالبا ما يعانون مستويات أقل من
الذهن

ً
معا ما
يذكر أن التحكم وااللتزام يشكالن

االكتئاب والقلق ،كما أنهم ينامون على

يعنيه غالبية األشخاص بلفظ المرونة ،إال

نحو أفضل من سواهم ،ويحظون بشكل

أن المرونة قد تكون سمة سلبية وهي ال
ً
جزءا فقط من القدرة الذهنية.
ُت َمٍثل إال

عام بقدر أكبر من السعادة ،ما يجعل من
القدرة الذهنية سمة شخصية محددة
فعالة.

القدرة الذهنية
سمة موجودة في
كل األشخاص بنسب
متفاوتة

أما العامل الثالث ،فيتمثل في التحدي
ً
إيجابيا
 ، Challengeوهو يقدم ُم َك ٍوَنًا
للنموذج ويربطه بقوة بالحالة النفسية

ً
ذهنيا؟
ولكن ماذا عن األشخاص األقل قدرة
ً
أيضا خريطة طريق
يقدم النموذج

اإليجابية ،ويصف التحدي مدى قدرة

لمساعدة مثل هؤالء األشخاص على

المرء على مواجهة التحديات وتجاوزها،

التأقلم مع حياتهم وعملهم بشكل أفضل,

وتقبل المخاطر وتوسيع نطاق قدراته

إذ يوجد خياران في هذا الشأن ،فإما أن
ً
ً
ذهنيا أو أن
توقدا
نتطلع ألن نكون أكثر

وكيفية رؤيته لكافة النتائج ،حيث يمكن أن
ً
فرصة
يرى حتى في الفشل واالنتكاسات
ً
ومجاال للتعلم.
سانحة

بأن ً
كال من هذين الخيارين يحققان النجاح

ً
وأخيرا ،يتمثل العامل الرابع في الثقة

المنشود.

 Confidenceوهي تصف مدى إيمان

نتعلم ما يفعله متوقدو الذهن حينما
ً
علما
يتعاملون مع عوامل الضغط والتوتر،

الناس بأنفسهم (ثقتهم في قدراتهم)
ويمكن للمهارات النفسية واإلدراكية
ً
توقدا
الرئيسية أن تتيح لألشخاص األقل
ً
ذهنيا أن يعملوا في عالمنا المتسم
ً
أيضا
بصعوبات متزايدة ،كما تتيح لهم

تحقيق التنوع المطلوب بشدة واعتماد
نهج مختلف بشكل جذري في حل
المشاكل.

وما إذا كانوا يمتلكون الثقة الشخصية
الالزمة للتأثير في اآلخرين ،والتعامل مع
التحديات التي تواجههم ،ويشكل هذا
ً
ً
وديناميكيا.
فعاال
العامل ُم َك ٍوَنًا
وليس من الصعب إدراك كيف تنطبق
ً
جميعا.
القدرة الذهنية علينا
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تطبيقات
يأخذنا بحثنا ،وعمل الشركاء والزمالء
خدم فيه القدرة
إلى عالم من العمل ُتس َت َ
ً
وتقريبا في
الذهنية في تطوير القيادة
مختلف جوانب تطوير الموظفين والطلبة.
خدم «القدرة
في مجال التعليمُ ،تس َت َ
الذهنية» إلدارة التحول ،مساعدة الطلبة
على تحسين أدائهم ،وتحسين مستوى
ذاكرتهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم
للتمكن من المنافسة على الوظائف ،أما
في مجال العمل االجتماعي فتستخدم
«القدرة الذهنية» برامج تطوير المهارات
الفردية للتمكن من الحصول على فرص
عمل ،باإلضافة إلى تطوير إمكانيات أولئك
بشكل أو بآخر من
األشخاص المحرومين
ٍ
القدرات الطبيعية ،وأما في مجال الصحة،
فقد رأينا أدلة على تأثير «القدرة الذهنية»
بشكل إيجابي على نجاح العالج والتداوي.
ومن األمثلة التوضيحية على تطبيقات
القدرة الذهنية في التعليم الثانوي،
مشروع يتم تنفيذه في المملكة المتحدة،
ً
وتحديدا في «نوسلي» بشمال إنجلترا،
حيث أراد مدير إدارة التعليم اكتشاف الرابط
بين القدرة الذهنية ودرجات التالميذ في
االختبارات،

وسلوكياتهم

وتطلعاتهم

المهنية.
ولهذا قام مدير إدارة التعليم بإجراء تقييم
لكافة التالميذ في الصف العاشر (بلغ
ً
طالبا) من حيث القدرة
مجموعهم 240
الذهنية إلى جانب توفير معلومات عن

بالمبادرة في مجاالت غير تقليدية مثل

ً
مؤشرا للتنبؤ بالسلوك أفضل
ُع ٌد
وهو ما ي َ

حاالت التنمر التي أبلغوا عنها.

من التقييمات التي يضعها المدرسون
في هذا الشأن.

وكانت نتائج هذه الدراسة شيقة وكشفت
عن حقائق متميزة للغاية.

ً
انتقادا للمدرسين ،إذ يحدث
وال يمثل ذلك
الشيء نفسه في مكان العمل الذي

العالقة بين القدرة
الذهنية ودرجات التالميذ
في االختبارات:
أظهرت الدراسة التحليلية أنه في حالة
االختبارات الشفهية والمكتوبة واالختبارات
الكمية ،كانت هناك عالقة مباشرة بين
القدرة الذهنية والقدرات الشخصية ،وقد
تكررت هذه النتائج في دراسة مشابهة
ُ
جريَت في هولندا العام التالي.
أ ٍ

القدرة الذهنية تتألف من
أربعة عناصر هي :التحكم
وااللتزام والتحدي والثقة
ويعكس هذا ما يعرفه الكثيرون عن أصحاب
القدرات (على اختالف أعمارهم) ،فهم
ً
دائما عندما يكونون
ُظهرُون ذلك
ال ي ِ

تحت الضغط (امتحان على سبيل المثال)،
ويكمن جزء كبير من تفسير ذلك في
قدرتهم الذهنية (طريقة تفكيرهم).

العالقة بين القدرة
الذهنية والسلوك
(اإليجابي)

يتخذ فيه المدراء خيارات وقرارات أفضل
في اختيار وتنمية قدرات الموظفين،
عند استخدام هؤالء المدراء القياسات
النفسية في هذا المجال ً
بدال من االعتماد
على أحكامهم الشخصية فقط.

العالقة بين القدرة
الذهنية والتطلعات
المهنية
ً
ً
رئيسيا للدراسة ،وقد أظهر
هدفا
كان هذا
التحليل أنه كلما كان التلميذ أكثر توقداً
ً
ذهنيا ،كلما كانت تطلعاته أكبر ،وقد يكون

لهذه العالقة أهمية خاصة في تطوير
سياسة التوطين.

العالقة بين القدرة
الذهنية وظاهرة التنمر
أظهرت الدراسة وجود عالقة واضحة
وقوية بين اعتقاد التالميذ لتعرضهم للتنمر
بشكل أو بآخر ومستوى قدراتهم الذهنية،
ويؤكد ذلك النتائج التي توصلت إليها
دراسة حديثة في أماكن العمل عن نفس
الموضوع ،والتفسير المحتمل لذلك هو
أن األشخاص متوقدي الذهن يتجاهلون
سلوك أو تصرفات األشخاص اآلخرين

أداء هؤالء التالميذ في اختبار القدرات،

شرحت تطبيق أدوات القياس التباين الذي

وال يشعرون أنهم قد تعرضوا للتنمر

وتطلعاتهم

بلغت نسبته  % 13و % 25في السلوك

أو التهديد بسبب مثل تلك السلوكيات

المهنية ،باإلضافة إلى مدى تمتعهم

السلبي لدى الذكور واإلناث على التوالي،

والتصرفات.

وسلوكهم

في

الفصل،
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أصحاب األذهان
المتوقدة أكثر
قدرة من غيرهم
على اإلنجاز

وفي السنوات األخيرة ،تحول االنتباه إلى اختبار ما إذا كان باإلمكان تطوير القدرة

ً
مستداما.
الذهنية وتحقيق مزايا من خالل إجراء ذلك ،وعما إذا كان مثل هذا التطوير
اإلجابة ببساطة ،هي أنه يمكن للمرء تطوير قدرته الذهنية ،وأن العديد من التقنيات
الالزمة لعمل هذا معروفة للمدرسين ،والمدربين والموجهين.
ويتمحور ذلك حول خمسة موضوعات رئيسية:
ً
إيجابيا.
> التفكير اإليجابي  -تعلم كيف أن تكون
> التحكم في القلق -تعلم كيفية التعامل مع مشاعر الذعر والخوف.
> التخيل -تعلم كيفية استخدام عقلك.
> تحديد األهداف -يتم تدريسها على نطاق واسع غير أنه ال يتم تطبيقها إال ما ندر.
> التحكم اإلضافي -تعلم التركيز على نحو أفضل.
ً
مجاال حتى لتطوير متوقدي الذهن ،فمن الممكن
ويتعين أيضا مالحظة ،أن هناك
ً
ألصحاب المستويات المرتفعة من القدرة الذهنية أيضا (إذا كان مستوى الوعي
ً
منخفضا) أن يعبروا عن أنفسهم بصورة سلبية ،مثل تحميل نفسك
الذاتي لديهم

واآلخرين التزامات كثيرة.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن الواقع يشير إلى أن متوقدي الذهن ،يبدون بصفة

ً
ذهنيا ويتمتعون بدرجة أكبر من القناعة
عامة قادرين على اإلنجاز أكثر من المترددين
والرضا.

وبالعودة مرة أخرى إلى القيادة ،تظهر القدرة الذهنية كميزة للكفاءة الشخصية
تدعم كفاءات القيادة الرئيسية وخاصة عندما يسود نهج التحدي والتغيير في بيئة
العمل.
وبشكل عام ،يمكن القول إنه إذا كان للقدرة الذهنية غرض أساسي ،فهو أن نصل
إلى أفضل حال يمكننا الوصول إليه ،ويعني ذلك القدرة على التوضيح لآلخرين ،كيف
يمكنهم أن يصبحوا على أفضل نحو ممكن ،ألنه من الصعوبة بمكان أن توضح لآلخرين
كيف يمكنهم تعلم ذلك من دون أن تمارسه أمامهم.
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العمل عن بعد يحظى باهتمام متزايــد

بقلم :كاثي جورتشيك
ترجم هذا المقال ونشر بإذن من جمعية إدارة
ً
علما بأن حقوق التأليف
الموارد البشرية SHRM
وجميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لجمعية
إدارة الموارد البشرية SHRM
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وقد كان ذلك بمثابة خطوة دراماتيكية
اتخذها كريس ديير الرئيس التنفيذي
ومؤسس شركة «بيبول جي ،»2المتخصصة
في توفير خدمات فحص القدرات ،ورغم
ذلك ،فقد جلبت هذه الخطوة معها التغيير
الذي سعى ديير لتحقيقه ،كما جلبت معها
ً
ً
مزيدا من الشفافية ،ومستوى أداء
أيضا
أفضل ووفورات أولية تتراوح قيمتها بين
ً
شهريا ,وأصبح
 8000-5000دوالر أمريكي
جميع موظفي شركة «بيبول جي »2البالغ
ً
موظفا (باستثناء  3موظفين)
عددهم 24
يقومون بأعمالهم عن بعد بصفة يومية.
ويعد فريق عمل هذه الشركة جزءا من
 16مليون شخص حول العالم يعملون عن
بعد بنظام الدوام الجزئي ,و  3,3مليون
شخص آخرين يعملون عن بعد بنظام

اضطر كريس ديير إلى افتتاح
مكتب افتراضي وأغلق مقر
العمل التقليدي لشركته،
وذلك عند انتهاء عقد إيجاره
ً
مدفوعا
في العام ،2008
بعوامل تتراوح بين ازدحام
المكتب بالعاملين وتداعيات
األزمة االقتصادية.

الدوام الكامل ،وذلك طبقا لتقديرات سارا
سوتون فيل ،الرئيس التنفيذي ومؤسس
شركة «فليكس جوبز» ،وهي شركة تساعد
طالبي الوظائف في العثور على
خيارات وظيفية مرنة.
وتقول سارا «على الرغم من أن مفهوم
العمل عن بعد ما زال يعاني من قدر هائل
ً
ً
متناميا من أنواع
عددا
من التشكيك ،فإن
األعمال بات يدعم فكرة العمل عن بعد أكثر
من أي وقت مضى ،فقد بات من األسهل
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ً
كثيرا ألعمال مختلفة أن توفر خيارات عمل

هذا االزدحام يثير احتكاكات فيما بين

مرنة لموظفيها مثل العمل عن بعد».

الموظفين.

وتعد قطاعات الطب والصحة ،وتطوير

وقد احتاجت الثقافة المتعلقة بمكان

المواقع الشبكية ،والمبيعات ،وإدارة

العمل إلى التغيير أيضا ،فعندما كانت

الحسابات ،والكتابة والتعليم من ضمن

الشركة في مرحلة بدء التشغيل ،كان

المجاالت الرائدة في مجال اعتماد خيارات

ديير

بصفة

العمل المرنة للموظفين ،وذلك طبقاً لـ

شخصية؛ ويعني هذا ،وفقا لما قاله ،إن

«مؤشر الوظائف المرنة» ،الذي يرصد

يعين

أشخاصا

يعرفهم

ثقافة العمل التي كان يتبناها كانت تدور

وبشكل شهري أحدث االتجاهات في مجال

حوله ،لكن عندما توسعت الشركة ،واجه

خيارات العمل المرنة.

الموظفون الجدد صعوبات في التأقلم
مع أجواء الشركة والحصول على التدريب

وتقول سارا سوتون فيل« :االعتقاد بأن

الالزم.

األشخاص ال يعملون وال يكونون منتجين
إال فقط حال تواجدهم في مكاتب بات يعد
ً
تماما كما
موضة قديمة في هذا العصر،

في نموذج األعمال ،واجه «ديير» مقاومة

هو الحال مع االعتقاد السائد بضرورة وجود

في أول األمر من جانب الموظفين .وهو

مكتب تقليدي إلقامة شركة ناجحة قادرة

يتذكر ذلك قائال« :كان الجميع تقريبا
ً
معارضا لفكرة التغيير ،فقد كانوا قلقين

تغيير في الثقافة،
شفافية أكبر

التي كنا نعمل بها بالكامل».

على النمو والتطور».

يؤكد كريس ديير الرئيس التنفيذي لشركة
«بيبول جي ،»2أن اعتماد شركته مفهوم
العمل عن بعد بات يوفر له صورة أوضح
إلنتاجية الموظفين.
ويقول عن ذلك«:أستطيع أن أعرف ما
إذا كان الموظفون يعملون أم ال ،ذلك
أنه ال توجد لدي أي بيانات خاطئة في
هذا المجال ،كما أن طريقة العمل عن
بعد تسلط الضوء على األشخاص الذين

ومع ظهور الحاجة إلى إجراء تحول هائل

ً
جدا ألن ذلك يتطلب منا تغيير الطريقة
ويقول «ديير» أنه على الرغم من فقدانه
بعض الموظفين الذين لم يرغبوا في
التغيير ،إال أن الموظفين األساسيين ظلوا
معه ،كما اجتذبت تجربته الناجحة العديد من
ً
وفقا لهذا األسلوب،
المهتمين بالعمل
حيث تحظى صفحة الوظائف على الموقع
الشبكي الخاص بالشركة بعدد كبير من
ً
مثال
الزوار ،ففي يوم  19مارس 2014
تلقت الصفحة  1,000زيارة ،وذلك بعد
أن بدأت شركة «فليكس جوبز» بنشر
قائمة الشركات االفتراضية ،كما ارتفع
عدد السير الذاتية والمكالمات الهاتفية
التي استقبلتها الشركة من الباحثين عن

يختارون المهام السهلة التي ال تستهلك

الوظائف بنسبة .% 20

كما يساهم االنتقال إلى العمل من مكاتب

الحاجة إلى المزيد من
الثقة

شركة «بيبول جي »2في العام  ،2001كان

يرى هوارد إم .الف جونيور ،مؤسس

لديه موظف واحد ،وبعد ذلك بنحو عامين

والرئيس التنفيذي لشركة «الف توك ناو»،

تقريبا ،ارتفع عدد موظفي الشركة إلى
ً
موظفا يعملون في حيز يستوعب ما
17

التي تدير مجموعة من المواقع الشبكية،

الوقت وال تتميز بالصعوبة كغيرها».

افتراضية في حل مشكلة االزدحام الزائد
في مقار الشركات ،فعندما افتتح «ديير»

ً
موظفا فقط ،وكان
يتراوح بين  10و12
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أن إدارة شركة ال يرى فيها المدير موظفيه
ً
ً
كبيرا من الثقة.
قدرا
تتطلب

وتعمل شركة «الف توك ناو» من مقر
افتراضي منذ تأسيسها في يونيو
 2004وهي توظف  15موظفا يعملون
عن بعد بنظامي الدوام الكامل والجزئي
باإلضافة إلى محررين يتم استئجارهم
لتنفيذ مشاريع محددة ،واالستثناء الوحيد
من مكان العمل االفتراضي هي «مديرة
المكتب» التي تلتقي «الف» في منزله
مرتين أو ثالث مرات أسبوعيا لالنتهاء من
األعمال الورقية كالتوقيع على الشيكات،
فيما تمارس عملها هي األخرى عن بعد
خالل باقي أيام األسبوع.
وقال الف« :يتعين عليك إدراك أنك لن
ترى موظفين تقليديين يأتون إلى الشركة
صباحا ثم ينصرفون مساء وتظل تراقبهم
طيلة الفترة بين قدومهم وانصرافهم،
إذ يقتضي األمر المزيد من الثقة لتوظيف
أشخاص يعملون عن بعد بالمقارنة مع
توظيف أشخاص للعمل في مكاتب
تقليدية».
وتتم ممارسة األعمال في الشركات
ذات المقرات االفتراضية بنفس األسلوب
السائد في الشركات التقليدية ،حيث
يناقش المدراء المسؤوليات والتوقعات
مع

الموظفين،

ومندوبي

المبيعات،

وموظفي اإلدارة ،وقبل توزيع المهام،
يقدر المدراء والموظفون الوقت الالزم
إلنجاز كل مهمة.
ويقول «الف» ،الذي ورد اسم شركته
ضمن قائمة «فليكس جوبز» للشركات
التي تعتمد مفهوم العمل عن بعد« :إننا
بالفعل نحكم على األشخاص من واقع
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ً
كثيرا عن متابعة
أعمالهم ،وال يختلف األمر
أعمال موظفين للشركة يعملون في
مكتب آخر ،فيما عدا أننا ال نراقب حركتهم
البدنية وال نهتم بذلك ،وإنما ننظر إلى
النتائج المتحققة ،فهناك عدد ال بأس به
من الموظفين العاملين لدي لم أقابلهم
وجها لوجه على اإلطالق ،إال أن ً
كال منا
يعلم الكثير عن اآلخر».
ويقول «الف» إنه عندما بدأ شركته ذات
المقر االفتراضي ،لم يعرف إذا كان هناك
ثمة حد لعدد الموظفين الذين يمكنهم أن
يعملوا لديه عن بعد ،وإلمكانية استمراره
ً
الحقا أن
في النجاح معهم ،وقد اكتشف
آفاق النمو تبدو غير محدودة في هذا
المجال.
ورغم ذلك يؤكد «الف» أن العمل من مكتب
ً
مناسبا للجميع ،فمن وقت
افتراضي ليس
آلخر ،نكتشف أننا قمنا بتعيين أشخاص غير
قادرين على التأقلم بدرجة تتيح لهم النجاح
في أداء أعمالهم على النحو المطلوب،
فهناك أشخاص لديهم انضباط ذاتي
ويتمتعون بالدافع للعمل عن بعد ،وهناك
أشخاص آخرون ،ال يستطيعون ذلك ،رغم
أنهم قد يكونوا موظفين متميزين في
أماكن العمل التقليدية».
ولقد اكتشف «الف» أن هناك ثالث
مجموعات من الناس ال تستطيع تحقيق
النجاح في بيئة العمل االفتراضية:
> األشخاص الذين يحتاجون إلى روح
الزمالة والتفاعل التي تسود المكاتب
التقليدية ،والذين يجعلهم العمل عن بعد
يشعرون بالعزلة الشديدة.
> األشخاص الذين يحتاجون إلى االنضباط
الذي تفرضه المكاتب التقليدية ،كبدء
العمل واالنتهاء منه في وقت محدد.
> األشخاص الذين يستغلون عدم رؤية
اآلخرين لهم ،وهم قلة.
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أفضل الممارسات
من التوصيات التي يقدمها «ديير» و»الف» لبناء شركة افتراضية ناجحة:
> عند تأسيس شركة افتراضية ،قم بإشراك الموظفين في صياغة الطريقة التي
سيتم بها تنفيذ العمل.
> ادرس العمل مع مستشار لديه شركة تعمل افتراضيا بنسبة .% 100
> يفضل اعتماد نهج التواصل المستمر مع الموظفين ،ويشمل ذلك غرف الدردشة
عبر اإلنترنت حيث يتبادل أعضاء فريق العمل المعلومات عبر الرسائل الفورية.
> حدد التوقعات واألهداف واعقد اجتماعات أسبوعية مع أعضاء الفريق عبر تقنية
المؤتمرات عن بعد ومشاركة الشاشات عبر شبكة اإلنترنت.
> احرص على استخدام «سكايب» أو عقد اللقاءات الشخصية لحل المشكالت
الكبيرة.
ويرى «ديير» أن اللقاءات الشخصية تمنح اإلحساس «بأهمية الموضوع» ،وهو
يشير إلى ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات لمناقشة األمور الهامة ،في حين يمكن
عقد اجتماعات افتراضية لمناقشة المشاكل األقل أهمية.
ً
أيضا بضرورة التأكد من أن الموظفين ال «يختبئون وراء التكنولوجيا»،
وينصح «الف»
وأنهم ال يعتمدون بشكل مفرط على البريد اإللكتروني بدال من الرد على الهاتف،
ً
قائال« :حينما يتعلق األمر بمتابعة أداء الموظفين في شركة ذات مقر
ويضيف
افتراضي ،يتم تطبيق كافة المبادئ المعروفة في إدارة العاملين».
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تقييم البرامج التدريبية
يعزز األداء المؤسسي

بقلم :تيريزا مينتون -إيفرسول

ترجم هذا المقال ونشر بإذن من جمعية إدارة الموارد
ً
علما بأن حقوق التأليف وجميع حقوق
البشرية ()SHRM
الملكية الفكرية محفوظة لجمعية إدارة الموارد
البشرية ()SHRM
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وتؤكد لين شميدت ،نائب رئيس كل من جامعة
تشارتر ،ومؤسسة تشارتر كوميونيكيشنز،

ساد ولفترة طويلة اعتقاد
بصعوبة إحصاء تأثير برامج
التدريب والتطوير ،إال أن هذا
ً
تدريجيا مع
االعتقاد اختفى
بروز أدوات على غرار بطاقات
(سجالت) األداء والنتائج
التي باتت تساعد العاملين
في إدارات الموارد البشرية
والتدريب على تتبع نتائج
مبادرات التطوير ،ورفع تقارير
دقيقة إلى كبار المسؤولين
التنفيذيين عن آثار هذه
المبادرات على األداء العام
لمؤسساتهم ،وبالتالي على
نتائج أعمالها.

التي تتخذ من مدينة باركر بوالية كولورادو
ً
مقرا لها ،أن بطاقات (سجالت)
األمريكية

ً
إطارا تستطيع المؤسسات
األداء والنتائج توفر
اعتماده للحصول على ما يصل إلى 5
مستويات مختلفة لتقييم برامج التطوير
التي تتراوح بين التدريب العام ،التدريب على
تطوير المهارات الوظيفية ،إلى جانب البرامج
الشاملة التي تستقي آراء وردود فعل
العاملين.
وقالت لين شميدت في كلمة ألقتها خالل
االجتماع السنوي لجمعية إدارة الموارد
البشرية:

«تحظى عمليات تقييم برامج

التطوير بأهمية كبيرة ،خاصة في ظل استمرار
ارتفاع تكاليف برامج التدريب والتأهيل،
وتصاعد حدة المنافسة على األموال والموارد
بين اإلدارات المختلفة .كما تنامت أهمية
عمليات التقييم في ظل الضغوط المتنامية
التي تتعرض لها اإلدارات المسؤولة عن برامج
التطوير من جانب كبار المسؤولين التنفيذيين،
وخضوعها بشكل متنام للمساءلة والمحاسبة
عن نتائج برامجها».
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التأثيرات الشاملة

من

يمكن للمؤسسة اعتمادها باستخدام
بطاقات (سجالت) األداء والنتائج ،وهي:
• مدى شعور المشاركين في البرامج
بالرضا ،وهو يعد المستوى األساسي
ضمن مستويات القياس.

آراء المشاركين في البرنامج ،موظفيهم
ومدرائهم ،للوقوف على مدى استفادة
ً
قائلة:
المتدربين من البرنامج .وتوضح
عدم

«يتعين

تجاهل

استطالع

آراء

المشاركين بشأن مدى استفادتهم من
التدريب ،ألنهم يعرفون ذلك أفضل من أي
شخص آخر».

• مدى التعلم ،وهو يقيس التغييرات في
مستوى المعرفة ،المهارات والسلوكيات
(طريقة التعامل).

وقد أكدت التجربة أنهم يقدمون هذه
البيانات بصورة صادقة ومن دون مواربة،
وعالوة على ذلك ،فإن هذا النوع من

• مدى نجاح التطبيق ،وهو يقيس التغيرات
في السلوك المتبع أثناء ممارسة العمل.
• مدى التأثير على األعمال ،وهو يقيس
مجموعة متنوعة من المتغيرات المؤثرة
على األعمال.

استقراء اآلراء وردود الفعل يوضح الجوانب
التي تم تناولها بشكل صحيح أثناء التدريب
وتلك التي لم تكن مناسبة».
تدريب الموظفين يرفع رضا المتعاملين
ويعزز

مستويات

األداء

المؤسسي

باإلضافة إلى دور برامج التدريب في

• معدل العائد على االستثمار ،وهو يقارن
مزايا البرنامج بتكاليفه.

تجريبي عن القيادة ،قامت بتنفيذه إلحدى
المؤسسات لتوضيح النتائج التي تتحقق
عند استخدام كل مستوى من مستويات
التقييم ،وكيفية نقل هذه النتائج إلى كبار
المسؤولين التنفيذيين.
«أجرينا
في

قياسا
البرنامج

أعلى من المشاركة الفعالة للموظفين،
في التدريب تظهر أيضا أن برامج التدريب
ً
ً
حيويا في تعزيز مستويات األداء
دورا
تلعب

ً
ً
عاليا
عائدا
العام للمؤسسات ،لتحقق بذلك

على استثماراتها في هذا المجال والذي
بلغ في أحد البرامج التدريبية بلغ .% 555
وتقول لين شميدت« :تم إجراء دراسة

لمدى

رضا

التدريبي،

وسألناهم عن كل شيء بدءا من رأيهم
في درجة حرارة الغرفة إلى مدى فعالية
المدرب .وبينما ال زال التدريب مستمرا،
طلبنا منهم إجراء تقييم ذاتي يرصد كيف
سيساعدهم التدريب في تلبية أهدافهم
المتعلقة باألداء ،مع ضرورة أن يترافق
ذلك مع مطالبة المشاركين في التدريب
ً
أيضا،
بتقييم مستوى كفاءتهم السابق
للتمكن من مقارنة االختالفات والفوارق
في المعارف والمهارات».
وتضيف بقولها :قمنا بعد ثالثة أشهر
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تحقيق قدر عال من رضا العمالء ومستويات
فإن التقييمات التي تجرى للمشاركين

وتضرب لين شميدت مثاال ببرنامج تدريبي

المشاركين

التدريبي

عملية تقييم أخرى تم فيها استطالع

ثمة خمسة مستويات مختلفة من القياس

وتقول:

انتهاء

البرنامج

بإجراء

الحتساب العائد اإلجمالي الناجم عن برنامج
للتدريب في أحد المؤسسات بالمقارنة مع
كلفة البرنامج ،وقد كشفت نتائج الدراسة
عن أن العائد اإلجمالي على االستثمار بلغ
نسبة  ،% 555حيث وصل العائد اإلجمالي
اإلضافي

الناجم

عن

تنفيذ

البرنامج

التدريبي  6.36مليون دوالر أمريكي،
في حين بلغت التكلفة اإلجمالية للبرنامج
ً
ً
أمريكيا».
دوالرا
970,744
ً
قائلة« :باإلضافة إلى ذلك فإن
وتضيف
هناك بعض المسؤولين التنفيذيين الذين
يهتمون بالنتائج غير الملموسة أكثر من
اهتمامهم باألرقام المجردة ،لذا يتعين

العائد على االستثمار
في أحد البرامج
التدريبية بلغ % 555

عدم إغفال التأثيرات غير الملموسة على

• تحدث مع كبار المسؤولين في المؤسسة

العمل ،ويتعين إدراجها ضمن التقييم»،

عن الغرض من وراء استخدامك لبطاقات

ومن أكثر هذه التأثيرات بالمالحظة:

(سجالت) األداء والنتائج وعن خططك في
هذا الشأن.

• دور البرنامج في تحسين العالقات بين
اإلدارة العليا ،المدراء والموظفين.

• واظب على موافاة كبار المسؤولين
بمعلومات حول سير العمل في البرنامج

• دور البرنامج في تعزيز قدرات التواصل
فيما بين اإلدارة والعاملين ،مع إيجاد

التدريبي وإطالعهم على النتائج طوال
الوقت.

مقاييس تقارن إدارة األداء ونتائج
األعمال.

• احرص على تعريف المشاركين في
التدريب واإلدارة بأهداف ودور بطاقات

• دور البرنامج في تعزيز مستوى التركيز

(سجالت) األداء والنتائج.

على رضا العمالء واالحتفاظ بهم ،إلى
جانب خلق ثقافة مبيعات فعالة.

• احرص على تعريف المشاركين في
التدريب بشكل مسبق بأنه سيطلب

• دور البرنامج في تمكين اإلدارة إليجاد
سبل لتوفير الوقت ،تقليص التكاليف،

منهم تقييم مدى االستفادة من
البرنامج التدريبي.

تحسين العمليات واإلجراءت وتحقيق
النتائج.

• قم بإطالع اإلدارة العليا على النتائج
النهائية ،وتأكد من وجود ارتباط واضح
بين البرنامج والنتائج التجارية /المالية.

وتختتم شميدت بتقديم بعض النصائح

• قم باطالع المشاركين في التدريب

في مجال تعبئة بطاقات (سجالت) األداء

والمسئولين اآلخرين في المؤسسة

والنتائج ،منها:

على النتائج.
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التحفيز محرك التغيير

بقلم الدكتور غاندي سانديب
ترجم هذا المقال ونشر بإذن من مؤسسة ديوك
ً
علما بأن حقوق التأليف وجميع
التعليمية و LIDللنشر
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمؤسسة ديوك
التعليمية و LIDللنشر
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سوق االتصاالت الهندي
من أكثر أسواق االتصاالت
ً
تحديا في العالم
يتسم سوق االتصاالت في الهند بقدر
كبير من التحديات والتعقيدات ،حتى أن
هناك غرامات شبه موحدة تفرض على
حاالت عدم االمتثال في مختلف المجاالت،
مع سعي الحكومة إلحكام األمن الوطني
وتعزيز معايير الخدمة ،ويتمتع مشغلو
االتصاالت في الهند بمنظومة واسعة
من الشبكات من الجيلين الثاني والثالث،
غير أنهم يواجهون منافسة حادة ،وخاصة

يتعين على مختلف
المؤسسات االستثمار في
مواهب العاملين لديها،
وحشد الدعم من كل واحد
منهم إلحداث التطور
المستهدف ومواجهة
التحديات الصعبة التي
تواجهها ..سانديب غاندي
يستعرض في هذا التقرير
سبل استخدام استراتيجية
تحفيز كافة أفراد فريق
العمل كمحرك للتغيير.

في سوق االتصال الشبكي الالسلكي
ً
باإلنترنت والذي يشهد ًّ
مضاعفا
نموا
كل سنة ،لدرجة أن  ٪ 76من مستخدمي
اإلنترنت في الهند باتوا يتصلون بالشبكة
العنكبوتية من خالل أجهزة الهواتف
النقالة ،ففي حين أن ذلك يوفر المزيد
من فرص النمو ،إال أنه يجلب تحديات
جديدة مرتبطة بالضغوط على الشبكات،
حتى أن العديد من المستهلكين أخذوا
يشكون من تدني سرعة الجيل الثالث مع
ازدياد أعداد مستخدمي هذه الخدمة.
إزاء هذه الخلفية ،التي تبين مدى صعوبة
سوق االتصاالت في الهند ،قامت قيادة
شركة «إيرسل» بعملية إصالح وإعادة
هيكلة للتمكن من مواجهة التحديات اآلنية
والمستقبلية.
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التحديات التي تواجهها
«إيرسل»
ً
مشغال لخدمات الجيل
كانت «إيرسل»
الثاني من االتصال الشبكي باإلنترنت
في عموم مناطق الهند ،وباتت أول
من نشر أسرع شبكة من الجيل الثالث
في فضاء االتصاالت الهندية ،ومن خالل
خدمتها ألكثر من  70مليون مشترك،
حققت الشركة مكانة قيادية في قطاع
االتصاالت الذي تقوده البيانات ،مع التركيز
على سوق الشباب ،األمر الذي حتم

ً
اعتمادا على نهج
عليها مواصلة العمل

يتسم باالبتكار واإلبداع حتى تتمكن من
مجاراة متطلبات المستهلكين الشباب،
وتبقى في الوقت ذاته متماشية مع
أحدث التوجهات واالبتكارات المتسارعة
في قطاع االتصاالت الجوالة والهواتف
متعددة الوظائف.
من المعروف أن الهند تعد من أكثر

ً
تحديا في العالم،
أسواق االتصاالت
وبصفتها مشغل اتصاالت حديثة العهد
ً
نسبيا ،واجهت شركة «إيرسل» الكثير
من العقبات والتعقيدات ،وخاصة في
العام  ،2011عندما أوجدت ظروف السوق
المتقلبة بيئة تتسم بقدر كبير من الشكوك
وعدم إمكانية التنبؤ بالمستقبل.
وحتى منتصف العام  ،2012كانت تكلفة
العمليات المتنامية ال تزال تتجاوز بكثير
إيرادات الشركة ،األمر الذي دفع قيادتها
في ديسمبر  2012لوضع استراتيجية
تستهدف الحفاظ على استمرارية
وتماسك الشركة خالل تلك الفترة الصعبة،
حيث عقدت العزم بحزم على وضع األمور
في نصابها الصحيح ،وحددت لنفسها
ً
ً
صعبا يتمثل في التحول إلى
هدفا
الربحية قبل نهاية العام .2013
ولتيسير تحقيق هذه األهداف ،وضعت
الشركة نصب عينيها ً
عددا من نقاط التركيز
مثل تدابير صارمة للرقابة على التكاليف،
وتركيز االهتمام باألداء الفردي وبأداء
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الشركة ككل وتعزيز الكفاءة التشغيلية،
وقد تطلب ذلك اعتماد نهج جماعي،
حيث تحملت كل دائرة وكل موظف جزءاً

وممارسات الموارد البشرية وتكييفها
ً
ارتباطا بأهداف الشركة
لتصبح أكثر
وغاياتها.

من المسؤولية إلعادة الشركة إلى
المسار الصحيح.

ٌ
حيوي
وكان إلدارة الموارد البشرية دوٌر
في توجيه عملية التغيير التي تستهدف

وهكذا اتخذت الشركة مسارًا غير

تعزيز اإليرادات واألداء ،من خالل جعلها

تقليدي للتغلب على ما بدا في

هدفا لكل واحد من الموظفين ،نظرًا

البداية ،على أنه عقبات ال يمكن التغلب

إلى أنهم يشكلون القوة األساسية

عليها ،وتمكنت من تحقيق نجاحات

التي تستطيع دفع التغيير وتغيير
مستقبل الشركة ،وقمنا ً
تبعا لذلك

ملموسة ،باتت تحفزها على المضي
ً
قدما لالستفادة من الفرص السوقية

بتحليل المسؤوليات تسلسليًّا وصوال

ومواجهة التحديات الجديدة ،وهو ما

لتحديد مسؤوليات محددة لكل موظف

تحقق بفضل استخدام استراتيجيات

على حدة.

فعالة للموارد البشرية إلحداث التحول.

المسؤولية الفردية
في تحقيق التغيير
المنشود
غالبا ما ينظر إلى دوائر الموارد البشرية
في الهند على أنها ال تزيد في
األهمية عن دوائر الخدمات المساندة،
إال أننا عندما أردنا تعبئة كل موظف
إلحداث التغيير الجذري المنشود،
وحرصنا على أن تشكل الموارد البشرية
القوة الدافعة الرئيسية لالستراتيجية
المرسومة ،بعد أن بدا واضحا أن هذا
النهج متعدد األوجه هو العامل الحاسم
في التعامل بفعالية مع األوضاع
الصعبة التي كانت تمر بها الشركة
آنذاك ،ولذلك شرعنا بتحليل سياسات
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كما قدمنا هيكال موج ًزا وشبه مستقل
لوحدة األعمال ،تم تصميمه بحيث
يؤدي إلى تمكين وتعزيز أعمال
الشركة وإعطاء أدوار ومسؤوليات أكبر
حجما ،وأصبحت
للمجموعات األصغر
ً
اللقاءات المفتوحة غير الرسمية
ظاهرة منتظمة في كل دائرة من
دوائر األعمال ،إذ كان يجري في هذه
اللقاءات واالجتماعات تبادل أحدث
التطورات في أعمال الشركة وتعزيز
التركيز على العمالء ،حيث نشرنا في
أوساط الشركة ثقافة تتمحور حول
تعزيز رضا العمالء ،وبمحاذاة ذلك ،ركزنا
على هدف أساسي يتمثل في زيادة
اإليرادات وخفض التكاليف ،وبطبيعة
الحال ،أصبحت السياسة الصارمة التي
تبنيناها لتنمية المواهب ً
جزءا ال
أيضا ً
يتجزأ من رحلة التغيير.

تنمية المواهب
وتمكينها جزء ال
يتجزأ من رحلة التغيير
الشاملة

وشملت أبرز المحاور التي تم التركيز عليها كل من الجوانب التالية:
• الالمركزية – تم اعتماد هيكل معدل لوحدة األعمال االستراتيجية وتحديد األدوار
والمسؤوليات لإلدارات والفرق واألفراد.
• تعزيز مشاركة العاملين – تم اعتماد نهج اللقاءات المفتوحة غير الرسمية
المتكررة للحفاظ على تركيز الجميع على أهداف الشركة.
• تعزيز دور كل موظف – تم تمكين مختلف العاملين من مختلف المستويات
الوظيفية.
• التركيز على رضا العمالء – تم اعتماد نهج مركزي في خدمة العمالء ،داخليًّا
وخارجيًّا.
ً
نهجا أكثر تركي ًزا،
• تحديد المواهب وتنميتها – اعتمدت الشركة في هذا المجال
بهدف إنجاز المزيد بكلفة أقل.
• الحد من التكلفة – تم وضع سياسات وإجراءات تستهدف االستثمار األمثل
للموارد الحالية.
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التعويضات والمنافع كمحور
أصبحت استراتيجية التعويضات والمنافع عنصرًا
محورّيًا في الجهود التي نبذلها من أجل
التغيير ،فمع تركيزنا على تنفيذ عملية إعادة
هيكلة تستهدف تحقيق أكبر قدر من النتائج في
أقصر فترة زمنية ممكنة نظرنا إلى استراتيجية
التعويضات من منظور كلي وجزئي ،وتم تحليل
الكلف اإلجمالية للتعويضات والحوافز عبر كافة
المستويات والمجاالت.
وفي إطار تركيزنا على نهج المكافآت على
المستوى الجزئي ،قمنا بالنظر في جميع
العوامل التي تؤثر على مكافآت األفراد ،بما في
ذلك كيفية تعيين األهداف لكل شخص وكيفية
تحقيقها ودور األهداف الفردية في تحقيق
األهداف الشاملة للشركة.
وبناء على النتائج التي توصلنا إليها ،وضعنا
سياسة جديدة تم فيها ربط الحوافز بتقييم أداء كل
موظف على حدة ،وكذلك بمستوى أداء الشركة
ككل ،وقمنا في هذا اإلطار بتعديل هيكل الحوافز
ليركز على مساهمة كل فرد في األداء العام
الشركة ،بعد أن كانت المكافآت في الماضي ترتبط
بالرتبة الوظيفية ،فكلما كانت الرتبة الوظيفية
أعلى كلما كانت المكافأة أكبر.
وروعي في هذا المجال الربط بين المكافآت وأداء
الشركة ،فعندما تركز خطط المكافآت على تحفيز
األفراد ،فإن وظيفتها قد تختل ،إذ قد يلجأ األفراد
في سعيهم للحصول على المكافأة إلى فعل
أي شيء في وسعهم بدال من االهتمام بمصالح
الشركة ككل ،ولهذا حرصنا على إعادة توجيه
استراتيجيتنا في مجال المكافآت ليتم التركيز على
أداء الشركة في المقام األول ،بحيث يستأثر األداء
الفردي بنسبة  ٪ 40من المكافأة المدفوعة،
وهو ما يمثل حد التأهل الذي يبدأ منه الدخول
إلى نظام مكافآت الشركة ،في حين ترتبط نسبة
الـ % 60األخرى بتحقيق األداء العام للشركة ،كما
تم وبهدف تعزيز سرعة اإلنجاز والتماسك ،وضع
مكافآت إضافية عند تحقيق أي من األقسام في
أي موقع جغرافي لهدفه قبل الوقت المحدد.
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إدارة المواهب  -قاعدة
الهرم
أدركنا منذ البداية أن جاهزية الكفاءات
حاسما في
والمواهب ستكون عامال
ً
تحقيق أهداف الشركة ،وبخاصة في ظل
الغموض الذي يكتنف البيئة التشريعية
وحالة عدم االستقرار السائدة في قطاع
االتصاالت ،كما علمنا أن علينا أن ندرب
القادة لتهيئتهم لما تستهدف الشركة
القيام به والمتمثل في العودة إلى
الربحية ،ألن التطوير السريع للقادة
الرئيسيين في مختلف مواقع أنشطة
ً
عنصرا رئيسيًّا
وعمليات الشركة يشكل
في نجاح الجهود لتنمية أنشطة الشركة
وتعزيز أدائها.

تدريب القادة
وتطوير قدراتهم
يسهم في تعزيز
أداء المؤسسات
والشركات

وقد بدت هذه الخطة نموذجية ،على
الورق ،إال أنها واجهت الكثير من
الصعوبات عند تطبيقها على أرض
الواقع ،إذ تراوحت هذه الصعوبات بين
إقناع مختلف األطراف المعنية بإدامة
زخم التطوير والحفاظ على مستويات
عالية للمشاركة الفعالة لكافة العاملين،
كما شكل تطوير وتأهيل المواهب
تحديا رئيسيا ،مع تباين آراء قادة الفرق
واإلدارات مع وجهات إدارة الموارد
البشرية في هذا المجال ،فقد أردنا
تنفيذ برنامج تدريب يركز على المواهب
الرئيسية ،بدال من التركيز على التنمية
العامة لجميع أصحاب المواهب،
وحرصنا على تحفيز الموظفين الذين لم
يصنفوا كمواهب رئيسية ،للحفاظ على
مشاركتهم الفعالة وتعزيز أدائهم.
ولمعالجة هذا الوضع ،استخدمنا نظام
الرسائل واالتصاالت المستمرة وتعزيز
الفكرة القائلة إن السبيل الوحيد للنجاح
هو أن نبقى ً
معا ،وكما هو الحال في أي
مبادرة تغيير ،ال يمكنك التهاون في بذل
الجهد ،ولهذا لجأنا إلى عقد ورش عمل
لتثقيف الموظفين حول كيفية مساهمة
كل منهم في تحقيق الهدف الرئيسي،
مهما كانت هذه المساهمة صغيرة،
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وخالل األشهر األكثر صعوبة ،عمدت إدارة

وحصولهم على أقصى زيادة في

التي ينوون تطبيقها ،وذلك لجعل كل

الموارد البشرية إلى تعريف العاملين

الحوافز ،وهو ما عزز من مستوى الشعور

واحد من الموظفين يشعر أنه معني

أخرى مكررة رسالة مفادها« :إذا تمكنوا

باإلنصاف بين مختلف الدرجات الوظيفية،
ً
وتماشيا مع
فقد جرت العادة تقليديا،

بمصير الشركة على قدم المساواة
مع جميع الموظفين اآلخرين ،وكان يتم

بقصص نجاح وتحوالت حققتها شركات
من القيام بذلك ،فنحن قادرون على ذلك
ً
أيضا».

النهج الهندي في التسلسل الهرمي،

إبالغ العاملين بتقدم الشركة باستمرار،

أن يتلقى العاملون في الدرجات

كما كان يجري شرح معايير قياس األداء

الوظيفية العليا أكبر الحوافز ،إال أن رؤيتنا

للموظفين ،سواء من خالل االجتماعات

الجديدة بهذا الشأن شكلت عامال مركزّيًا

المفتوحة أو من خالل رسائل البريد

عن نتائج إيجابية متميزة ،ففي العام

في تعزيز نتائج أعمالنا التجارية.

اإللكتروني.

 ،2012حققت اإليرادات ومؤشرات األداء
ً
ً
ملموسا ،وفي العام  2013تجاوزت
تطورا

فقد المست هذه االستراتيجية حياة

وكشفت مقارنة األداء بالسنة السابقة

المكافآت المدفوعة التوقعات بنسبة

الكثير من الموظفين ،مع تالقي تطلعات
الشركة واألحالم الفردية للموظفين،

 ،٪ 200وذلك مع ربط المكافآت بنتائج

ً
كبيرا يتيح
فالدخل اإلضافي يشكل عونا

أعمال الشركة ،كما تم تحقيق أهداف

للموظفين سداد التزاماتهم طويلة األمد

العمل بنسبة  .٪ 200وساعدت الوفورات

وتمويل تعليم أطفالهم والتنعم بحياة

المتحققة من تعزيز الكفاءة التشغيلية

أفضل ،وبذلك تكون المكافآت اإلضافية

وتخطيط القوى العاملة والتوظيف

قد أحدثت تغييرًا حقيقيًّا في حياة الناس.

تحفيز الموظفين
وإشراكهم في عملية
اتخاذ القرار يسهم
في تحقيق األهداف
االستراتيجية للمؤسسة

االستراتيجي ،وسياسات التمكين في
الحد من الخسائر وعوضت بسهولة عن
الزيادة في مدفوعات الحوافز المقدمة
للموظفين ،وبعبارة أخرى ،على الرغم
من أن النفقات الكلية كانت أكبر من الدخل
المتوقع ،إال أن الوفورات المتحققة
عوضت ذلك.
وتمثلت أفضل النتائج المتحققة في
األثر الذي تركته عملية التغيير على
الموظفين ،كما كانت إحدى النتائج السارة
على نحو خاص هي اكتساب الموظفين
العاملين في المستويات الدنيا من
السلم الوظيفي ألقصى قدر من المنافع
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تعزيز التواصل
والمشاركة
لنجاح مثل هذه السياسة ،كان ال بد من
أن تعمل الوحدات المختلفة للشركة معا
وبشكل متماسك ،وقد تبنت الشركة
بقوة سياسة الباب المفتوح ،كما شجعت
إدارة الموارد البشرية الموظفين على
االبتكار وتبادل األفكار ،وأشادت باستمرار
بأدائهم الجيد ،وإلى جانب ذلك قام كبار
قادة الشركة بإبقاء الموظفين على اطالع
باالستراتيجيات وخطط األعمال الجديدة

ومع اعتمادنا ثقافة تتسم بتغير وتحول
مستمرين ،أصبحنا ،أكثر فعالية وأكثر
ً
تركيزا على األداء من خالل زيادة التواصل
والمشاركة وتشجيع العاملين على تقديم
أفكارهم وردود أفعالهم واالنفتاح على
األفكار ،كما شكل ظهور كبار قادة الشركة
أمام الموظفين بشكل أكبر من ذي قبل،
ً
واحدا من عوامل الدفع الرئيسية التي
عممت وبشكل ملموس الروح الجديدة
للشركة ،وقد ساعدت هذه العوامل
مجتمعة على توطيد «األجواء والمشاعر
اإليجابية» ضمن استراتيجية متماسكة
جوهرها التغيير نحو األفضل.

اليوم
يتعين النظر إلى أي نجاح باعتباره خطوة على
طريق تحقيق إنجازات أكبر ،فبينما يبدو األمر
اليوم كما لو أننا عبرنا خط النهاية الذي وضعناه
بأنفسنا ،إال أن جذوة الغبطة لم تهمد ،إذ أصبح
كل واحد من الموظفين يشعر برغبة طاغية في
ً
ً
صحيا ،ألننا نطمح
أمرا
إنجاز المزيد ،وهو ما يعد
دائما لتحقيق المزيد ،وال زال حب االستطالع
حول مستقبل الشركة والرغبة في المساهمة
في تحقيق أهدافها ملموسين لدى معظم
الموظفين.

العديد من الشركات
تتخوف من عملية
التغيير وتبعاتها

فقد ربط الموظفون أنفسهم باألهداف العامة
للشركة ،وبات ذلك بمثابة نهج حياة بالنسبة
لهم ،فقد باتوا يبتهجون ألي مكاسب تحققها
ويشعرون بالحسرة عند تكبدها ألي خسائر ،وأدى
هذا الشعور باالنتماء والملكية إلى تعزيز العالقات
بشكل أوثق ،وعزز ذلك ً
أيضا مصداقية الشركة
في السوق ووالء الموظفين لها.
وفي حين أن المخاطرة باتخاذ خطوات جريئة،
بالنسبة لمعظم الشركات ،تمثل الجزء األصعب
في أي استراتيجية ،فإن النجاحات األولية تجعل
من تحدي الصعوبات سمة من السمات الشخصية
على مستوى الشركة برمتها.
وفي ظل توقعات النمو القوية لصناعة االتصاالت
وظهور تحديات جديدة ،وتواصل االبتكارات في
األجهزة والخدمات ،تتطلع الشركة لمواصلة
جهودها لتحقيق نمو مستدام يتسم باالبتكار،
مع مواصلة التركيز على تقديم خدمات ذات جودة
عال من الخدمة للعمالء
استثنائية وتوفير مستوى ٍ

عبر مناطق جغرافية واسعة النطاق ،وبالتأكيد
فإنه ال توجد وسيلة أفضل للقيام بذلك دون
مشاركة فعالة ونشطة لمختلف العاملين.

الدكتور غاندي سانديب هو نائب الرئيس للموارد
البشرية في شركة «إيرسل» لالتصاالت السلكية
والالسلكية
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إدارة الموارد البشرية بالشرق األوسط
في  6ملخصات بحثية

بقلم :ويتني وينسبير

ترجم هذا المقال ونشر بإذن من جامعة موناش
ً
علما بأن حقوق التأليف وجميع حقوق الملكية الفكرية
محفوظة لجامعة موناش
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ولم يكن هذا التطور مفاجئا ،حيث أن
التوسع االقتصادي المطرد الذي تميز به
مناخ األعمال في المنطقة على مدى
نفس الفترة الزمنية وفر أرضية خصبة
لذلك ،إذ يرتبط هذا النمو االقتصادي،
جزئيًّا على األقل ،بجموعة واسعة من
اإلصالحات االقتصادية التي قامت بها
الحكومات في منطقة الشرق األوسط،
والتي استهدفت القطاع الخاص والتجارة
والعاملين الدوليين وخلق فرص العمل.
ويمثل هذا الموضوع ملخصا لست أوراق
عمل شكلت طبعة خاصة من المجلة
الدولية إلدارة الموارد البشرية بعنوان
«إدارة الموارد البشرية في الشرق
األوسط» ،وتحدد أوراق العمل هذه،

لم يكن هناك الكثير من
األبحاث في مجال إدارة
الموارد البشرية في الشرق
األوسط حتى العقد الماضي
الذي شهد ًّ
نموا كبيرًا في
األبحاث في المنطقة من
ناحية الحجم والنوعية وعمق
النظرية والصرامة المنهجية
ووضوح التركيز.

والتي نشرت في العام  ،2014المحاور
الحالية للبحث في ميدان إدارة الموارد
البشرية في الشرق األوسط ،كما تسلط
الضوء على جوانب الثقافة واإلدارة
الدولية وممارسات العمل عالية األداء
والقيادة ،وهي جوانب فعالة في إحداث
سبل جديدة للعمل في الشرق األوسط،
ال سيما في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية  ،وقد تم تلخيص هذه
المقاالت واحدا تلو اآلخر ،لكي تسمح
للقارئ بالحصول على لمحة عامة عن
المواضيع التي يجري البحث فيها في
الوقت الراهن.
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«اختبار تأثير تيسير
توافق الشخص مع
المؤسسة على العالقة
بين ممارسات الموارد
البشرية العالية األداء
ونتاجات الموظفين في
القطاع العام المصري»
مصطفى وغولد ويليامز

استطلع مصطفى وغولد ويليامز ()2014

البشرية عالية األداء والرضا الوظيفي

المفهوم المتعلق بممارسات الموارد

(موقف) وسلوكيات المواطنة المؤسسية

البشرية عالية األداء في سياق شرق

(السلوك) ،حيث أنه من المفهوم أن

أوسطي آخر ،هو القطاع العام المصري،

المواقف والسلوكيات تؤثر على كل من

وبخاصة في قطاعي الصحة والتعليم

أداء الموظفين واألداء المؤسسي.

العالي.
ويشير مصطلح ممارسات الموارد

تعريف التوافق مهم لفهم هذه الدراسة

البشرية عالية األداء إلى «مجموعة من
ممارسات الموارد البشرية المترابطة

« -توافق الشخص  -المؤسسة» يشير

المصممة لتعزيز مهارات وجهود العاملين

إلى التوافق بين خصائص الموظفين

مصطفى وغولد ويليامز ( )2014تأثيرات

والمؤسسات التي يعملون فيها»
وقد صمم البحث ليكون ً
بحثا كميًّا،

توافق الشخص مع المنظمة على كل

شخصا،
واشتمل على استطالع آلراء 671
ً

من ممارسات الموارد البشرية عالية

وعلى النقيض من بعض الدراسات

في المؤسسات» وقد بحثت دراسة

األداء ،والرضا الوظيفي وسلوكيات

األخرى ،جاءت النتائج لتؤيد بشكل كبير

المواطنة التنظيمية ،وتوقع المؤلفان

النموذج الذي وضعه مصطفى وغولد

أن يعمل توافق شخص -منظمة على

ويليامز .إذ يبين الجدول ( )2الفرضيات

تيسير العالقة بين ممارسات الموارد

الخمس والنتائج التي توصلت إليها.
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الجدول ( )2ملخص الفرضيات والنتائج ( -مصطفى وغولد ويليامز)2014 ،
الفرضيات

النتائج
تأييد

تؤثر ممارسات الموارد البشرية عالية األداء إيجابيًّا على الرضا الوظيفي للموظف

تأييد

تؤثر ممارسات الموارد البشرية عالية األداء إيجابيًّا على سلوكيات المواطنة المؤسسية

تأييد

تؤثر ممارسات الموارد البشرية عالية األداء إيجابيًّا على توافق شخص-لمؤسسة

تأييد

يؤثر توافق شخص-منظمة إيجابيًّا على الرضا الوظيفي للموظف وعلى سلوكيات المواطنة المؤسسية

تأييد

ييسر توافق شخص-مؤسسة العالقة بين ممارسات الموارد البشرية عالية األداء والرضا الوظيفي
للموظف وسلوكيات المواطنة المؤسسية

أيدت النتائج الفرضيات والبحوث القائمة،
كما أظهرت أن ً
كال من ممارسات الموارد

توافق الشخص -المؤسسة «يساهم

والمؤسسات هو أمر وثيق الصلة بتفهم

جزئيًّا في تيسير العالقة بين ممارسات

مواقف الموظفين وسلوكياتهم.

البشرية عالية األداء وتوافق الشخص-

الموارد البشرية عالية األداء وكل من

المؤسسة يعدان من المؤشرات القوية

الرضا الوظيفي وسلوكيات المواطنة

لذلك يتعين على المدراء تبني ممارسات

على مواقف الموظفين وسلوكياتهم

المؤسسية» ،ولذلك فمن المرجح

الموارد البشرية عالية األداء واالستفادة

في مؤسسات القطاع العام المصري،

أن تتمكن ممارسات الموارد البشرية

منـــها حيث أنهـــــا تعـــزز من حـماس

وقد كانت النسبة الكبرى ( )٪ 60من

عالية األداء من مساعدة المؤسسات

فرصا
الموظفين وقدراتهم ،كما توفر
ً

التفاوت في توافق الشخص -المؤسسة

على المواءمة بين توقعات الموظفين

للموظفين الستخدام مهاراتهم في

ناشــئة عن ممارســـات الموارد البشرية

واألهداف والقيم المؤسسية ،وهو ما

العمل ،وعلى ضوء هذه النتائج  -وعلى

عاليـــة األداء ،إذ أثرت تصورات الموظفين

سيكون له تأثيرات إيجابية على سلوكيات

غرار استنتاجات بعض الدراسات األخرى،

عن ممارســات الموارد البشريــة عاليــة

المواطنة المؤسسية للموظفين وعلى

خلص الباحثان إلى أن تأثيرات ممارسات

األداء على توافق الشخص-المؤسسة

مستوى رضاهم ،كما أن النتائج التي

الموارد البشرية عالية األداء ال تنحصر

بشكل كبير.

توصل إليها مصطفى وغولد ويليامز
( )2014تؤيد ً
أيضا وجهة النظر القائلة

في الدول األنجلوسكـــسونيــة ،وإنما
قد تنطبــق في الواقع على ثقافـــات

وكما جاء في الفرضية ،فقد وجد أن

بأن التطابق بين قيم وأهداف األفراد

وأسواق عمل مختلفة.
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«أنظمة إدارة الموارد
البشرية متعددة
المستويات وتيسير
المتغيرات في الشركات
متعددة الجنسيات :بحث
دراسة حالة طويلة في
بيئات الشرق األوسط»
الحسان ،الحسان وبيركنز

حولت دراسة الحسان وبيركنز ()2014
َّ

االقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية».

ودرست نقل المعرفة في مجال إدارة

وقد استخدم الحسان وآخرون ()2014

وقد كانت كل واحدة من هذه الشركات

التركيز من نتائج األداء إلى العمليات،

متعددة األسواق ،وشركة مياه ذات
استراتيجية محلية دولية متعددة األسواق،

الموارد البشرية عبر الحدود الجغرافية،

تصميما نوعيًّا للبحث إلجراء دراسة حالة
ً

المملوكة لشركات متعددة الجنسيات

من خالل دراسة حالة طويلة.

للشركات الفرنسية متعددة الجنسيات

جزءا من برنامج الخصخصة الذي تنفذه
ً

التي لها شركات تابعة استحوذت عليها

الحكومة األردنية ،وكانت تمر بمرحلة

وقد استعرضت الدراسة العوامل التي

بفضل برنامج الخصخصة الذي طبقته

توسع عالمي سريع باتباع استراتيجيات

تمكن أو تعيق جهود الشركات الغربية

الحكومة في األردن ،وقد تم في معرض

مختلفة.

متعددة الجنسيات التي لها شركات

هذه الدراسة جمع معلومات متعلقة

تابعة في الشرق األوسط ،الرامية إلى

باإلصالحات التي تمت في ميدان إدارة

وقد تبين من نتائج الدراسة أن المؤسسات

ممارسة ضوابط مؤسسية على أنشطة

الموارد البشرية ،وكذلك عن العمليات

موضوع الدراسة استخدمت مجموعة من

تلك الشركات التابعة ،بالتركيز على نقل

التي استخدمتها الشركات متعددة

اآلليات لتبادل المعرفة ،اشتملت على

معلومات إدارة الموارد البشرية ،ويحظى

الجنسيات لنقل ممارسات إدارة الموارد

تبادل التقارير ،وعمليات تدقيق ومراجعة

هذا األمر بصلة مباشرة بالسياق ،حيث

البشرية إلى الشركات التابعة وإلدارات

الموارد البشرية ،وخطط عمل وميزانيات

حظيت الشركات متعددة الجنسيات بفرص

هذه الشركات ،وقد أجريت عملية جمع

الموارد البشرية وجمع معلومات مركزية

استثمارية خاصة في الشرق األوسط في

المعلومات في الفترة الواقعة ما بين

من قبل الشركة األم ،كما تم وبهدف

ظل اإلصالحات الحكومية التي استهدفت

عامي  1999و  ،2011واشــتملت على

تسهيل السيطرة وتبادل المعلومات،

عاما تمثل في تعزيز النمو
مطلبًا ً

مقابالت شـــبه منظمــة مع مدراء

استخدام مجموعة من األساليب ،تشمل:

االقتصادي وإيجاد فرص عمل.

شركات ومسؤولين حكوميين ومدراء

تعيين أشخاص مغتربين كمدراء (ليكونوا

شؤون مالية ومدراء إدارات واختصاصيي

بمثابة قنوات لنقل المعلومات  -الوسيلة

موارد بشرية وممثلي نقابات عمالية،

الرئيسية ﻟ «نقل المعرفة الفنيـــة

التابعة للشركات متعددة الجنسيات ،ال

باإلضافة إلى مسؤولين كبار متمركزين

والتحكم وتنقل الموظفين ،والزيارات

سيما تلك الواقعة في بلدان ذات ثقافة

في فرنسا ،فضال عن أدلة وثائقية

المتبادلة في كال االتجاهين» ،بين

تكميلية.

الشركات التابعة والمكاتب الرئيسية)

وتوحي دراسات منشورة بأن الشركات

مختلفة إلى حد كبير عن تلك السائدة
في بلد المقر الرئيسي لكل من هذه

والمؤتمرات (للمتابعة االجتماعية

الشركات ،قد تواجه تحديات معينة

وشملت الدراسة ثالث مؤسسات :شركة

ونقل المعرفة) ،والمكالمات الهاتفية،

متعلقة بنقل المعرفة ،وهي نقطة

لإلسمنت تتمتع بخبرة دولية واسعة ورؤية

والتشــبيك واالجتـــماعــات (خاصة

حيوية ،ألن النقل الفعال للمعرفة «يمثل
ً
ً
ً
رئيسيا لتحقيق النمو
استراتيجيا
موردا

عالمية ،وشركة اتصاالت ذات خبرة دولية

لتقديم التقارير ،ومناقشة المشاكل،

متواضعة واستراتيجية محلية ودولية

والعمل الجماعي).
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وكشفت الدراسة عن وجود عدد من

االستعداد اإلداري ،والتعلم االجتماعي

العوائق التي تعترض نقل المعلومات

والرغبة في تطبيق ما يتم تعلمه يمكن

في الشركات موضع الدراسة ،كما

النقل الفعال
للمعرفة عامل
رئيس لتحقيق النمو
االقتصادي وتعزيز
القدرات التنافسية

أن تؤدي مجتمعة إلى تيسير عملية نقل

واجهت بعض الشركات ً
أيضا صعوبة

المعرفة ،وعموما ،توصلت دراسة الحسان

في تطبيق ممارسات الموارد البشرية

وآخرون ( )2014إلى أن مدراء الشركات

الجديدة ألن الموارد البشرية كانت قبل

متعددة الجنسيات التي لها شركات تابعة

الخصخصة تقوم بدور إداري يقوم على

في الشرق األوسط يكونون األقدر على

رد الفعل فقط ،وهذا ما جعل الشركات

العمل جنبا إلى جنب مع األطراف األخرى

التابعة تفتقر إلى المعرفة بأمور الموارد

لتحسين نقل المعرفة بين الوحدات ،إذا

البشرية ،ما استدعى حصولها على

كانوا على بينة من الطرق التي تتعلم بها

توجيه ودعم من الشركات األم.

األطراف المختلفة العمل معا وبناء فهم
مشترك.

ومع ذلك ،نشأت مشاكل أخرى عند إدخال
المفاهيم الجديدة للموارد البشرية ،وذلك

وقد خلصت دراسة الحسان وآخرون إلى

بسبب عدم تفهم هذه المفاهيم في بيئة

االستنتاج التالي:

الشركات التابعة ،فعلى سبيل المثال،
لم يتقبل الموظفون وممثلو النقابات

تبني المدراء
لممارسات الموارد
البشرية عالية
األداء يعزز قدرات
الموظفين وأداءهم

«تشير النتائج إلى ضرورة تجاوز مجرد

في شركة االتصاالت السياسات الجديدة

التركيز على التحكم اآللي و األتمتة

للموارد البشرية ،ونظروا إليها على أنها

فيما يتعلق بتبادل معلومات إدارة

سياسات غير عادلة ،وربما كان ذلك بسبب

الموارد البشرية وإلى ضرورة النظر

سوء الفهم.

في االستراتيجيات التنموية بشكل أكثر
دقة ،مع األخذ بعين االعتبار تقبل اإلدارة

نقصا في
ومن ناحية ثانية ،تبين أن هناك ً

للتغيير».

المعرفة الثقافية لدى اإلدارات العامة
للشركات متعددة الجنسيات ،وهو ما أدى
ً
أيضا إلى عرقلة عملية نقل المعرفة،

معرفة المدراء ذوي الخبرة الدولية

حتى في الحاالت التي كان فيها لدى

للثقافة والقيم السائدة في اإلمارات

تدرك الشركات متعددة الجنسيات أهمية

الشركة دوافع قوية لنقل المعرفة،

ويبدو أن هناك حاجة ألن تعمل دوائر

وعلى نحو مماثل ،ساهمت االختالفات

الموارد البشرية في الشركات متعددة

الثقافية وانعدام الثقة بين الشركات

الجنسيات في الشرق األوسط على

والموظفين المحليين في الحد من التعلم

ترسيخ ثقافة الثقة والتواصل المفتوح،

وتدفق المعلومات.

وأن تكون على بينة من العوامل
السياقية ،إذا أريد للموارد البشــرية

وتشير نتائج الدراسة إلى أن عوامل

القيام بدور استراتيجي.
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«السلوك القيادي اإلجرائي والتحويلي عند كل من
المدراء األجانب والمواطنين في دولة اإلمارات العربية
المتحدة :تحليل ثقافي مقارن عن اإلمارات»
بيلر وبانوغوبان

قارن بيلر وبانوغوبان ( )2014معايير

فالقيادة اإلجرائية هي أسلوب تقليدي

القيادة الشرق أوسطية بمعايير القيادة

في اإلدارة (بالمعايير الغربية) يقوم

في الواليات المتحدة وأوروبا في

على أساس تبادل المواقف بين القائد

دراستهما للسلوك اإلجرائي والسلوك

ومرؤوسيه ،وعلى ضوابط لفرض

التحويلي لكل من المدراء األجانب

السلوكيات .وهي وسيلة للحفاظ

والمواطنين في دولة اإلمارات العربية

على استمرار عمل المؤسسة بسالسة

المتحدة ،وقد استهدفت الدراسة

وللحفاظ على الوضع الراهن عندما تكون

«مقارنة السلوك القيادي للمدراء األجانب

ظروف المؤسسة مستقرة.

والمواطنين في دولة اإلمارات العربية
المتحدة لتحديد األساليب المميزة لكل

وفي المقابل ،فإن القيادة التحويلية

منهم» ،وذلك باستخدام مقياس باس

هي مفهوم أكثر حداثة ،فهي تعد بمثابة

وأفوليو ،الذي يطبق على نطاق واسع

أسلوب قيادة تحفيزي له القدرة على

للتمييز بين القيادة اإلجرائية والقيادة

إحداث تغيير سريع من خالل تبني «األفضل

التحويلية.

بين النخبة» من الموظفين وأولئك
الحريصين على المشاركة ،وقد اكتسبت

وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة،

المميزات المرتبطة بالقيادة التحويلية

بالنظر إلى «أن دولة اإلمارات العربية
ً
سكانا من جميع أنحاء
المتحدة ،تضم

شعبية متزايدة في السنوات األخيرة،
وأصبح هناك موقف عام مؤداه أن قيادة

العالم يعيشون ويعملون في بوتقة

العمليات اإلجرائية لم تعد كافية إلدارة

متعددة الثقافات» ،ما يعزز أهمية فهم

المؤسسات بشكل فعال.

القيادة في سياق الثقافة المؤسسية
والثقافة الوطنية.
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وقد أيدت دراسات منشورة متعددة

القيادة االجرائية
لم تعد كافية إلدارة
المؤسسات بشكل
فعال

وجهة النظر القائلة بأن القيادة تختص

والقيم السائدة في دولة اإلمارات العربية

بسياق محدد ،وأن الميول تختلف من بلد
ً
نظرا ألن السلوك القيادي غير عابر
آلخر،

المتحدة ،تكون النتائج إيجابية ،مما يؤدي
إلى زيادة الرضا الوظيفي وااللتزام».

بيلر وبانوغوبان ( )2014على خمس شركات

وبهذا يشير مؤلفا الدراسة إلى أن هناك

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وقد
صمم البحث ليكون ً
كميًّا كما تم فيه
بحثا ِّ

فرصة لتعزيز ممارسات القيادة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك لتوليد

إجراء استطالع للرأي مبني على أساس

مزيد من التحفيز والرضا وااللتزام في

استطالع أفوليو وباس للقيادة متعددة

أوساط الموظفين ،وبالتالي تمكين

للثقافات ،وللتحقق من هذه النظرة ،يركز

العوامل والذي تم تطويره لالستخدام

المؤسسات من أن تصبح أكثر كفاءة

في سياقات أوروبية وأمريكية ،وقد كان

وفعالية ،كما أشارت إلى أن القادة

المشاركون في االستطالع من الموظفين

والمدراء يمكن أن يستفيدوا من التدريب

المواطنين والوافدين ،وهو أمر مالئم

على كيفية ممارسة اإلدارة في بيئة

تماما بالنظر إلى أن دولة اإلمارات العربية
ً

متعددة الثقافات ،لمساعدتهم على أن

المتحدة هي واحدة من أكثر دول العالم

يكونوا أكثر حساسية للظروف المحيطة،

تنوعا ثقافيًّا.
ً

ويشير بيلر وبانوغوبان ( )2014أيضا إلى

وكان من بين االستنتاجات الرئيسية

أن هناك مجاال إلجراء المزيد من األبحاث

لدراسة بيلر وبانوغوبان أنه «عندما يراعي

حول القيادة في الشرق األوسط ولتطوير

المدراء األجانب في سلوكهم الثقافة

نموذج قيادة خاص بسياق ثقافي محدد.
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ما الذي يريده المواطنون األردنيون
«وجهة نظر المواطنين األردنيين حول المدراء األجانب»
سيد وحزبون وموراي

درس سيد وحزبون وموراي ()2014

عبر استطالع آلراء الموظفين األردنيين

القيادة عبر الثقافات من منظور مختلف،

الذين لديهم مدراء أجانب ،واشتمل

وذلك في دراستهم آلراء المواطنين

االستطالع على مكونات كمية ونوعية.

األردنيين فيما يتعلق بأدائهم الشخصي
وكذلك بأداء المدراء األجانب (الذين يتم

وأظهرت نتائج الدراسة بعض االختالفات

استقطابهم من بلدانهم األم للعمل

المثيرة لالهتمام بين تصورات الموظفين

في دول أخرى) ،وهذا أمر شائع لدى

األردنيين عن أسباب توظيف الشركات

الشركات متعددة الجنسيات ،على الرغم

متعددة الجنسيات لمدراء أجانب،

من التكاليف المرتبطة بذلك.

والمبررات التي تقدمها الشركات لذلك
والتي كانت تدور عموما حول كون األجانب

فعلى الرغم من أن األردن يتمتع بأعداد

«ناقلين للمعرفة ولالبتكار» ،في حين كان

كبيرة من المواطنين المحليين من

الموظفون األردنيون ينظرون إليهم على

ذوي المهارات ،إال أن الشركات متعددة

أنهم «حراس لهوية المنظمة وللرقابة»،

الجنسيات تميل إلى تعيين موظفين أجانب

ويشير هذا إلى أنه قد يكون هناك قضايا

في المناصب العليا ،ويعود هذا جزئيا

تتعلق بانعدام الثقة ،وغياب االنسجام بين

إلى االتفاقيات الحكومية بشأن التجارة

الموظفون االردنيون وشركاتهم ،وربما
كان هناك ً
أيضا تباين في األهداف.

والتي أدت إلى إقامة منطقة تجارة حرة

ومن المثير لالهتمام ،أن الموظفين

بين االتحاد األوروبي واألردن بخصوص

لم يبدوا أية مشاعر سلبية نحو جنسية

الموظفين.

مديريهم ،وإنما ما كان أكثر أهمية

مع االتحاد األوروبي ،التي كانت سارية
المفعول خالل الفترة ،2014 - 2002

لهم هو قدراتهم وكفاءاتهم اإلدارية
كما أظهرت بعض الدراسات المنشورة أنه

العابرة للثقافات ،وربما كانت هذه هي

قد يكون هناك قضايا تتعلق بالثقة بين

العوامل التي تعزز مستويات الثقة وأداء

المدراء األجانب والموظفين المحليين،

المؤسسات ،وبشكل عام ،فإن الموظفين

وقد هدف سيد وآخرون ( )2014إلى

المحليين يفضلون العمل مع مدير

تسليط الضوء على هذه القضية من

أجنبي عندما يعني ذلك قيمة مضافة

منظور األردن ،حيث تم جمع المعلومات

للمؤسسة المعنية.
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وشملت نتائج دراسة سيد وآخرون ()2014
ضرورة قيام الشركات متعددة الجنسيات
بتوظيف المدراء بناء على معايير الكفاءة
وليس على أساس الجنسية ،كما ينبغي
أن توفر للعاملين األجانب تدريبًا كافيًا
للتعامل مع ثقافات متنوعة.
وباإلضافة إلى ذلك ،يتعين على الشركات

على الشركات
متعددة الجنسيات
تعيين المدراء بناء
على الكفاءة

متعددة الجنسيات أن تشرح لموظفيها
المحليين أسباب اعتمادها على المدراء
األجانب بشكل أكثر وضوحا ،كما أن عليها
أن تتبنى المزيد من الشفافية فيما
يتعلق بسياسات تعيين األجانب لتتفادى
فقدان ثقة موظفيها المحليين ،كما
أن هناك فرصة ً
أيضا أمام الشركات
متعددة الجنسيات إليالء اهتمام أكبر
بمواقف ومشاعر وتطلعات الموظفين
المحليين العاملين في الشركات التابعة،
بحيث تكون أكثر حساسية وأفضل تلبية
لالحتياجات المحلية.
الوظيفية ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة
تكاليف التوظيف.
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«عوائق التوطين في دولة اإلمارات»
دور تصميم السياسات والبيئة المؤسسية في تحديد
فعالية التوطين»
الوقفي وفورشتنلشنر

استطلع الوقفي وفورشتنلشنر ()2014

وفي هذا السياق ،هدفت دراسة

العوائق التي تحول دون التطبيق الفعال

الوقفي وفورشتنلشنر ( )2014إلى

لسياسة توطين الوظائف في دولة

تحليل فعالية سياسة التوطين على

اإلمارات العربية المتحدة ،فسوق العمل

مدى العقدين الماضيين والتحديات

الفريد من نوعه في دولة اإلمارات

المرتبطة بها ،وقد تم جمع البيانات من

ً
اعتمادا كبيرًا على
العربية المتحدة يعتمد

خالل مقابالت شبه منظمة اشتملت على

موظفين من مختلف أنحاء العالم ،وفي

عناصر نوعية وكمية ،وكان المشاركون

حين أن هناك نسبة عالية من الموظفين

الذين تمت مقابلتهم مدراء في مناصب

المواطنين في القطاع العام فإن

عليا في مؤسساتهم ،و»يعتبرون مصادر

الوافدين يهيمنون على القطاع الخاص

موثوقة حول التوطين ضمن المؤسسات

(إذ يستأثرون بنسبة تصل إلى  % 99من

التي يعملون بها».

الوظائف في القطاع الخاص).
وقد تم تحديد العديد من المحاور الرئيسية
وفي وقت مبكر من تسعينيات القرن

ً
مزيدا من
في المقابالت التي وفرت

العشرين ،شرعت حكومة دولة اإلمارات

المعرفة حول تصورات الموظفين عن

العربية المتحدة في تنفيذ سياسة

سياسات التوطين وفعاليتها ،كان المحور

طموحة للتوطين بهدف إيجاد فرص

األول يدور حول معنى التوطين ،والذي
كان متباي ًنا لدى األشخاص الذين تمت

القطاعين العام والخاص وتقليل االعتماد

مقابلتهم ،وكان الفهم األكثر شيوعا

على العمالة الوافدة ،واشتملت أدوات

للتوطين هو «أولوية التوظيف للمواطنين

التوطين على ما يلي:

في كال القطاعين العام والخاص» ،وهو

للعمالة الوطنية في مؤسسات

ما أشار إليه  ٪ 66من األشخاص الذين

ً
نسبا للتوطين يتعين
 -فرضت الحكومة

تمت مقابلتهم ،وتضمنت المفاهيم

على المؤسسات العاملة في قطاعات

األخرى لهذا المصطلح «تدريب وتطوير

محددة (المصارف والتأمين) الوفاء بها.

المواطنين» ( ،)٪ 28و»برنامج ﻟدمج
المواطنين في القوى العاملة بطريقة

 -تحديد عدد تصاريح العمل المتاحة للعمال

مثمرة» ( ،)٪ 22و «استبدال المواطنين

الوافدين في بعض القطاعات والوظائف.

بالعمالة الوافدة « (.)٪ 16
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وتمثل المحور الثاني في «النتائج

على حكومة دولة اإلمارات العربية

المتحققة من التوطين».

المتحدة اتخاذ التدابير التالية لتحسين نتائج
سياسة التوطين:

ً
محدودا
إذ تشير النتائج إلى أن النجاح كان
في تحقيق األهداف المتوخاة في هذا

 -معالجة الفجوة في األجور بين القطاعين

المجال ،والتي ينظر إليها على أنها غير

العام والخاص في دولة اإلمارات العربية

واضحة ،وغير معقولة وتفتقر لقدرات

المتحدة.

التطبيق بسبب عدم كفاية آليات رفع
التقارير ،وعدم وجود عقوبات مرتبطة
بعدم الوفاء بها ،وفي الواقع ،لم يتم
تحقيق أهداف التوطين في القطاع

 التأكد من توفير فرص العمل للمواطنينالمؤهلين ،حيثما كان ذلك ممكًنا ،قبل
إصدار تصاريح عمل للعمالة الوافدة.

الخاص في ما يقرب من نصف الشركات

التوطين في القطاع
العام في اإلمارات
أعلى بكثير من
القطاع الخاص نظراً
لنجاح السياسات في
هذا القطاع

التي شملتها الدراسة.

 إدخال أهداف التوطين إلى مؤسساتالقطاع الخاص التي ترغب في الحصول

وكان الفهم السائد لمدى فعالية

على عقود من الحكومة ،لضمان الحصول

التوطين هو المحور اآلخر الذي تم تحديده

على دعم القطاع الخاص للتوطين.

اللقاءات أن فعالية التوطين في القطاع

 -توفير فرص التدريب المكثف للمواطنين

في المقابالت ،إذ أفاد المشاركون في
العام أعلى بكثير من القطاع الخاص،

الساعين للحصول على وظائف.

ويعزى ذلك إلى عدد من العوامل ،من
بينها الفارق في األجور بين العاملين

 -المواءمة بين احتياجات سوق العمل

المواطنين واألجانب ،إذ جعل هذا الفارق

ونظام التعليم العالي.

شركات القطاع الخاص تقبل على تعيين
الوافدين.

ويخلص الوقفي وفورشتينلشنر ()2014
إلى أنه ال بد من معالجة العوائق أمام

وهناك قضية أخرى وثيقة الصلة بهذا

التوطين حتى يمكن تحقيق النتائج

بالعاملين اإلماراتيين أكثر صعوبة من

الموارد البشرية في دولة اإلمارات

االحتفاظ بالعاملين األجانب ،وذلك ألن

العربية المتحدة بحاجة لربط األداء بكل من

الموضوع ،تتمثل في كون االحتفاظ

المرجوة ،ويشيران ً
أيضا إلى أن ممارسات

المواطنين لديهم الكثير من الخيارات

األجور والمكافآت ،وذلك لدعم مشاعر

لألفكار التي قدمها المشاركون في

المســؤولية لدى المواطــنين الباحثــين

اللقاءات ،يقترح الوقفي وفورشتنليشنر

عن وظائف.
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«آثار التوجه نحو الهدف على السلوك واألداء:
أدلة من وكالء مبيعات دوليين في الشرق األوسط»
تشاكرابارتي ،بارنز ،برثون ،بيت ومونكهاوس

ركز تشاكرابارتي ،بارنز ،برثون ،بيت،

الحقائق التالية:

الدوليين في منطقة الشرق األوسط،

«بما أن إدارة األعمال عبر الحدود

ومونكهاوس ( ) 2014على العاملين
في دراستهم آلثار نهج «التركيز على

أصبحت اآلن هي القاعدة بدال من أن

األهداف» على السلوك واألداء بين وكالء

تكون االستثناء ،فمن المهم أن يتم

المبيعات الدوليين.

دراسة مواقف ودوافع وتطلعات األفراد
العاملين في األسواق النامية المربحة

إذ ينظر إلى وكالء المبيعات الدوليين في

في مختلف أنحاء العالم».

أدبيات الموارد البشرية القائمة على
أنهم «فئة فريدة من الموظفين العاملين

ويمثل التركيز على دراسة أوضاع وكالء

عبر الحدود» ألنها يتواصلون مع جهات

المبيعات الدوليين في الشرق األوسط

معنية عديدة ولهم ارتباطات واسعة

وسيلة مثالية الستطالع النهج السائد

نسبيا مع الشركات.

في اإلدارة والتحفيز عبر الحدود ضمن بيئة
فريدة من نوعها.

ً
دورا
ويلعب وكالء المبيعات الدوليون
ً
هاما ،على الرغم من أن هذا الدور ال

ردود الفعل اإليجابية والسلبية ،التوجه

يحظى بالتقدير الذي يستحقه في كثير

نحو التعلم ،والتوجه نحو تعزيز األداء،

من األحيان ،فهم يساعدون الشركات على

وكذلك العمل بذكاء (يتكون من التخطيط

تبحث الدراسة عدة محاور تشمل ً
كال من:

الدخول إلى أسواق خارجية جديدة ،وعادة

للبيع والمرونة الوظيفية والبيع المكيَّف)،

ما يكونوا مسؤولين عن االتصال بمشترين

والعمل بجد واألداء.

في األسواق الخارجية ويؤمنون المبيعات
في تلك األسواق ،ويجري انتقاء وكالء

وقد تم تطوير مجموعة من عشر فرضيات

المبيعات الدوليين عادة على أساس

تتنبأ بالعالقات بين هذه المحاور ،استنادا

الصالت التي يتمتعون بها ،وقوتهم

إلى األدبيات القائمة ،كما تم تصميم
البحث ليكون ً
بحثا كميًّا ،وتم قياس

المالية ،والتسهيالت والمرافق المتاحة
لديهم ،وعلى الرغم من أهميتهم،

العالقات بين هذه المحاور من خالل

فإنهم غالبا ما يفتقرون إلى الدعم من

استطالع للرأي شمل عينة من وكالء

الشركات ،ربما ألنهم ال يعملون مباشرة

المبيعات الدوليين العاملين في الشرق

مع الشركات وإنما يعملون عن بُعد،

ملخصا
األوسط ،ويعطي الجدول 3
ً

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من

لفرضيات االستطالع ونتائجه.
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الجدول  3ملخص النتائج  -تشاكرابارتي وآخرون 2014
الفرضيات

النتائج (نسبة التأييد )%
تأييد

ردود الفعل اإليجابية تؤثر إيجابيًّا على التوجه نحو التعلم لدى وكالء المبيعات الدوليين في الشرق األوسط

تأييد

ردود الفعل السلبية تؤثر إيجابيًّا على التوجه نحو التعلم لدى وكالء المبيعات الدوليين في الشرق األوسط

تأييد

ردود الفعل اإليجابية تؤثر إيجابيًّا على التوجه نحو تعزيز األداء لدى وكالء المبيعات الدوليين في الشرق األوسط

تأييد

ردود الفعل السلبية تؤثر إيجابيًّا على التوجه نحو تعزيز األداء لدى وكالء المبيعات الدوليين في الشرق األوسط

تأييد

التوجه نحو التعلم يؤثر إيجابيًّا على العمل بذكاء لدى وكالء المبيعات الدوليين

تأييد

التوجه نحو التعلم يؤثر إيجابيًّا على العمل بجد لدى وكالء المبيعات الدوليين في الشرق األوسط

تأييد

التوجيه نحو األداء يؤثر إيجابيًّا على العمل بذكاء لدى وكالء المبيعات الدوليين في الشرق األوسط

تأييد

التوجه نحو األداء يؤثر إيجابيًّا على العمل بجد لدى وكالء المبيعات الدوليين في الشرق األوسط

تأييد

العمل بذكاء يؤثر إيجابيًّا على األداء لدى وكالء المبيعات الدوليين في الشرق األوسط

تأييد

العمل بجد يؤثر إيجابيًّا على األداء لدى وكالء المبيعات الدوليين في الشرق األوسط

كما هو مبين أعاله ،لقيت الفرضيات

صارمة عند العمل مع وكالء المبيعات

ما يحفزهم بشكل أساسي هو االهتمام

العشر التي وضعتها دراسة تشاكرابارتي

الدوليين المتمركزين في منطقة الخليج،

الحقيقي بعملهم.

ً
ً
تأييدا ًّ
تحديدا،
تاما ،وعلى نحو أكثر
وآخرون

حيث أن الممارسات المرنة تشجع على

كما يفضل قيام المدراء بدراسة العوامل

التوجيه نحو التعلم.

التي تميز التوجه نحو التعلم ،وتصميم

وجد الباحثون أن التوجه نحو التعلم أثر
إيجابيًّا على العمل بذكاء وعلى العمل

ممارسات موارد بشرية تحفيزية يمكن

بجد ،بشكل أقوى من تأثير التوجه نحو

وتشمل الدالالت التي نستقيها من هذه

تصميمها على نحو استراتيجي لتلبية

األداء ،بينما ُوجد أن العمل بجد والعمل

الدراسة ،ضرورة قيام المدراء بدراسة

احتياجات األفراد ،عالوة على ذلك ،يتعين

بذكاء يحسنان األداء.

متعمقة ألفضل السبل لتقييم وكالء

على مدراء وكالء المبيعات الدوليين في

المبيعات الدوليين العاملين في الشرق

الشرق األوسط تعلم كيفية التركيز بصورة

ً
واستنادا إلى هذه النتيجة ،الحظت دراسة

األوسط ،آخذين بعين االعتبار أن األفراد

فعالة على التوجيه نحو الهدف من أجل

تشاكرابارتي وآخرون أن اعتماد ممارسات

المدفوعين بالتوجه نحو التعلم سوف
يكونوا مدفوعون ً
أيضا بردود الفعل

تحفيز الموظفين بصورة أفضل للعمل
بذكاء ،وهو ما يعني في نهاية المطاف

فعالية من اعتماد ممارسات موارد بشرية

اإليجابية والسلبية على حد سواء ،حيث أن

تحسين أدائهم.

مرنة للموارد البشرية قد يكون أكثر

خالصة
ً
قبسات من
حديثا في مجلة أكاديمية،
يقدم هذا العرض الموجز لمقاالت نشرت
ٍ
قضايا حالية تتعلق بالعمل في الشرق األوسط وبعض ما تنطوي عليه من آثار على
خبراء الموارد البشرية ،وفي حين لم يقصد من هذا العرض أن يكون شامال ً
أبدا ،فقد
ً
مفيدا لفتح حوار حول طرق قيام المؤسسات والحكومات في الشرق
روعي أن يكون
األوسط بتعزيز مكانة الموارد البشرية إلضافة قيمة للمؤسسات نفسها وللموظفين،
والستراتيجيات الدعم.
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كفاءة الموارد البشرية واألداء المالي

ترجم هذا المقال ونشر بإذن من مجموعة بوسطن
ً
علما بأن حقوق التأليف وجميع
االستشارية BCG
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمجموعة بوسطن
االستشارية BCG
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كشفت دراسة قمنا بإجرائها عن حقيقة

«ألفضل الشركات التي يمكن العمل

جوهرية تتمثل في وجود عالقة وثيقة بين

فيها» في العام  ،2014وتطور أسعار

إمكانيات وقدرات الموارد البشرية في
أي مؤسسة وأدائها المالي

ً
(بدءا
أسهمها على مدى عقد من الزمان

من  2004وحتى  ،)2013يتبين بشكل واضح
أن أفضل الشركات التي يفضل الناس

وقد قمنا في إطار هذه الدراسة بفرز

العمل فيها ،قد تمكنت بصفة مستمرة

وأقل  100شركة من حيث األداء المالي،

من تجاوز أداء السوق ،بنسبة 100%
ً
تقريبا .

التشغيلية ،والتغيرات في إيراداتها على

وتوضح بيانات دراستنا ،وجود فارق مقلق

أفضل  100شركة من حيث األداء المالي
باالعتماد على متوسطات أرباحها
مدى عامي  2012و ،2013مع اقتصار

في القدرات واإلمكانيات بين الشركات

الدراسة على الشركات التي ال يقل عدد
ً
موظفا.
موظفيها عن 50

صاحبة األداء المرتفع وتلك ذات األداء
المتدني( .انظر الشكل رقم )7

(انظر الشكل رقم )6
ً
وتبعا لذك ،اكتشفنا أن الشركات التي
تتمتع بأداء قوي في إدارة مواردها

وقد وصل هذا الفارق إلى ذروته في
المجاالت السبع التالية :دوران الموارد
البشرية ،مواقع التواصل االجتماعي،

ً
ماليا أفضل ،كما
أداء
البشرية ،تحقق ً

إدارة العاملين ،النماذج والتخصصات

أداء ال تعاني من
تبين أن أفضل الشركات ً
ً
عاجال في
أية حالة ضعف تستدعي تحركا

المهنية ،والسلوك والثقافة.

مجال الموارد البشرية.

ً
أيضا تباين واضح في األهمية
كما ظهر
المستقبلية لألولويات لدى كل من

وعلى النقيض من ذلك ،كانت هناك حاجة

الشركات صاحبة األداء المرتفع وتلك ذات

أكبر التخاذ إجراءات عاجلة ضمن كافة

األداء المتدني .فعلى سبيل المثال،

المجاالت الفرعية الـ 27للموارد البشرية
ً
أداء
تقريبا في الشركات التي سجلت ً

تتمتع الموضوعات الفرعية التالية:

ً
ً
سيئا ،مع معاناة هذه الشركات
ماليا

(دوران الموارد البشرية ،تحليالت الموارد

بشدة في  7من المجاالت الفرعية للموارد

البشرية وقوة العمل ،استراتيجية التعيين،

البشرية (حيث كانت ضمن المنطقة

استراتيجية الموارد البشرية والعاملين،

الحمراء) ومعاناتها بشكل كبير في ثالثة

والنماذج والتخصصات المهنية) بأهمية

مجاالت فرعية أخرى (حيث كانت عند حد

أكبر بشكل ملحوظ لدى الشركات مرتفعة

المنطقة الحمراء).

األداء بالمقارنة مع الشركات منخفضة

وقد كانت هذه النتيجة تتكرر بشكل

األداء.

ثابت في تقارير « Creating People
 »Advantageالسابقة وكذلك في نتائج

ولعل أحد التفسيرات الممكنة لإلنجازات

األبحاث المتاحة.

الفائقة في مجال الموارد البشرية التي
تحققها الشركات مرتفعة األداء هو

فعند النظر إلى الشركات المساهمة

توزيعها االستراتيجي لالستثمارات.

المدرجة ضمن قائمة مجلة فورتشن

(انظر الشكل رقم )8
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ً
إلحاحا التخاذ إجراءات في الشركات منخفضة األداء
الشكل رقم  :6االحتياجات األكثر

الشركات مرتفعة األداء
استراتيجية الموارد البشرية واألشخاص

القيادة

السلوك والثقافة
المشاركة الفعالة للموظفين في العمل

إدارة األداء

إدارة المواهب
التدريب والتعلم
المكافآت والتقدير
التحليالت األخرى للموارد البشرية وقوة العمل

مرتفعة

عمليات التعيين
اتصاالت الموارد البشرية

التخطيط االستراتيجي لقوة العمل
إمكانيات موظفي الموارد البشرية

استراتيجية التعيين
تهيئة الموظفين الجدد

النماذج والتخصصات المهنية

بناء للعالمة التجارية للمؤسسة

خدمات ونظم الموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية

تنظيم وحوكمة الموارد البشرية
تكاليف العمالة وإعادة الهيكلة

أفضل 100

األهمية
المستقبلية

مواقع التواصل االجتماعي

شركة أداء

تدويل الموارد البشرية
إدارة التنوع

أقل 100
شركة أداء

إدارة اإلنتاج
إدارة التكليفات والمهام

إدارة مجالس واتحادات العمل

حاجة ماسة
التخاذ إجراءت

حاجة متوسطة
التخاذ إجراءت

منخفضة

منخفضة

مرتفعة

اإلمكانيات الحالية المتاحة
حاجة متوسطة
التخاذ إجراءت

الشركات متدنية األداء

حاجة متدنية
التخاذ إجراءت

ثمرَة
الجهود ُ
المس َت َ

مرتفعة

القيادة
السلوك والثقافة
استراتيجية الموارد
البشرية واألشخاص
المشاركة الفعالة
للموظفين في العمل
إدارة المواهب

منخفضة

التخطيط االستراتيجي
لقوة العمل
المكافآت والتقدير
بناء للعالمة التجارية للمؤسسة
مواقع التواصل
االجتماعي

مرتفعة

اتصاالت الموارد البشرية
إدارة األداء
التدريب والتعلم
إمكانيات موظفي الموارد البشرية
عمليات الموارد البشرية
عمليات التعيين
تكاليف العمالة وإعادة هيكلة
تهيئة الموظفين الجدد

النماذج والتخصصات
المهنية

إدارة التنوع

استراتيجية التعيين
تنظيم وحوكمة الموارد البشرية
إدارة مجالس واتحادات العمل
خدمات ونظم الموارد البشرية

إدارة اإلنتاج
التحليالت األخرى للموارد
البشرية وقوة العمل

إدارة التكليفات والمهام
تدويل الموارد البشرية

منخفضة
منخفضة

مرتفعة

اإلمكانيات الحالية المتاحة
ملحوظة :تشمل الشركات مرتفعة األداء أفضل  100شركة من حيث األداء المالي ،والتي حققت أعلى متوسط للهوامش التشغيلية وأعلى متوسط للتغيرات في اإليرادات على مدى
ً
موظفا .تشمل الشركات متدنية األداء أقل  100شركة حيث األداء المالي ،والتي حققت أدنى متوسط للهوامش
عامين ( 2012و ،)2013والتي ال يقل عدد الموظفين في كل منها عن 50
ً
موظفا.
التشغيلية وأدنى متوسط للتغيرات في اإليرادات على مدى عامين ( 2012و ،)2013والتي ال يقل عدد الموظفين في كل منها عن 50
المصدر :استطالعات الرأي وتحليالت نفذتها مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب /االتحاد العالمي لجمعيات إدارة األفراد.
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وقد أظهرت تحليالتنا وجود عالقة قوية

ً
نهجا أكثر استراتيجية في الطريقة التي

ثمر واألهمية
بين مستويات الجهد ُ
المس َت َ

تستثمر فيها جهودها وكذلك في مدى

المستقبلية للقضايا الفرعية التي يتم

تركيزها على الموضوعات الفرعية األكثر
ً
ً
عاجال في
إلحاحا التي تستدعي تحركا

تعتمد الشركات المتمتعة باألداء العالي
ً
نهجا أكثر استراتيجية في طريقة توزيعها

مجال الموارد البشرية.

التعامل معها ،وفي نفس السياق،

ً
ً
منظما في
نهجا
لجهودها ..فهي تتبنى

فإذا نظرنا على سبيل المثال إلى

االرتقاء بإمكانياتها وقدراتها ،وتمتلك

شركة «بيرللي» ،وهي شركة رائدة في

القدرة على التمييز بدقة بين الموضوعات

تصنيع اإلطارات ،سنجد بأنها تقوم بصفة

ذات األولوية القصوى والموضوعات

منتظمة في عمليات مواردها البشرية

ذات المستوى األقل من األولوية ،وهي

بإعطاء األولوية لتخصيص االستثمارات
ً
وفقا لمستويات أهمية وإلحاح كل من

يتماشى مع تدرج هذه األولويات ،األمر

تلك العمليات ،ويشرح كريستيان فازينو،

الذي يعزز فرص تحسين أدائها المالي.

رئيس إدارة الموارد البشرية بالشركة
ً
ً
ً
ً
سنويا
داخليا
استطالعا
جري
قائالُ « :ن ِ

قادرة بالتالي على توجيه مواردها بما

ًن لنا أن الشركات
وفي المقابلَ ،ت َبي َ
متدنية األداء ،تعاني من عالقة عشوائية

ثمرَة وأهمية المجاالت
بين الجهود ُ
المس َت َ
هد َ
ف إحداث تحسن بها ،كما يغلب
المس َت َ
ُ
سوء التوزيع على االستثمارات فيها،
بمعنى أن القضايا األكثر أهمية ال تفوز
بالضرورة بأكبر االستثمارات.
ويشير هذا إلى أن الشركات متدنية األداء
تفتقر إلى نهج دقيق لتحسين ممارساتها
في مجال إدارة العاملين ،كما تفتقر
شركات عديدة إلى أساليب تساعدها على

للرأي لتحديد مستويات األولوية والرضا

ضمن  12عملية للموارد البشرية ،ويتم
مناقشة نتيجة االستطالع في إطار اإلدارة
العليا للموارد البشرية كنقطة انطالق
لتطوير استراتيجية اإلدارة».
ويتيح هذا التقييم للشركة التركيز على
أكثر المجاالت أهمية ،والتي تشمل
التخطيط االستراتيجي لقوة العمل،
التعيين وتهيئة العاملين الجدد ،التدريب
والتطوير ،وتعزيز المشاركة الفعالة
للعاملين.

تحديد المواضيع الفرعية األكثر أهمية لها،
وتكافح هذه الشركات لتطبيق الحوكمة
التي تستهدف اإلدارة الفعالة للموارد،
كما تفتقر إلى االنضباط الالزم في تحديد
االحتياجات وتنظيمها بمرور الوقت ،رغم
أهمية ذلك لتحقيق تحسينات متواصلة
تتيح في نهاية األمر التأثير بشكل إيجابي
على مستويات الربحية المتحققة.
وتظهر قضية االفتقار إلى التحديد

ً
أيضا عندما يتعلق األمر بأهمية
والتنظيم
َ
وإلحاح موضوعات فرعية ُم َعًينة ضمن
مجال الموارد البشرية ،حيث تعتمد
الشركات ذات األداء المالي المتميز

تحديد األولويات
يقتضي أداء وظائف الموارد البشرية
بصورة متميزة تحديد قضايا الموارد
ً
إلحاحا
البشرية األكثر أهمية واألكثر
لمستقبل الشركة (على المستويين
الداخلي والخارجي) وتحديد مدى تمتعها
بناء على
باألولوية في توزيع الجهود ً
ذلك ،ويتيح هذا للموارد البشرية تحقيق
أكبر مردود من االستثمارات المالية
والموارد األخرى التي تم تخصيصــها
لهذا الغرض.
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الشكل رقم  :7الفجوات المفترضة في اإلمكانيات لدى الشركات مرتفعة األداء ومتدنية األداء

مرتفعة
تدويل الموارد البشرية
مواقع التواصل االجتماعي
المشاركة الفعالة للموظفين في العمل
النماذج والكفاءة المهنية
السلوك والثقافة
إدارة المواهب
استراتيجية الموارد البشرية واألشخاص
بناء للعالمة التجارية للمؤسسة
المكافأة والتقدير
التحليالت األخرى للموارد البشرية وقوة العمل
إدارة اإلنتاج
اتصاالت الموارد البشرية
استراتيجية التعيين
خدمات ونظم الموارد البشرية
القيادة
إدارة األداء
التخطيط االستراتيجي لقوة العمل

معامل دلتا
اإلمكانيات الحالية
من الشركات مرتفعة
األداء إلى الشركات
متدنية األداء

إدارة التكليفات والمهام
عمليات التعيين
تنظيم وحوكمة الموارد البشرية
إمكانيات موظفي الموارد البشرية
تهيئة الموظفين الجدد
إدارة التنوع
التدريب والتعلم
تكاليف العمالة وإعادة الهيكلة
عمليات الموارد البشرية
إدارة مجالس واتحادات العمل

منخفضة

منخفضة

مرتفعة
اإلمكانيات الحالية المتاحة منخفضة

ً
حاليا
اإلمكانيات المتاحة

ً
حاليا
اإلمكانيات المتاحة

كما تراها الشركات

كما تراها الشركات

مرتفعة األداء

منخفضة األداء

ملحوظة :تشمل الشركات مرتفعة األداء أفضل  100شركة من حيث األداء المالي ،والتي حققت أعلى متوسط للهوامش التشغيلية وأعلى متوسط للتغيرات
ً
موظفا.
في اإليرادات على مدى عامين ( 2012و ،)2013والتي ال يقل عدد الموظفين في كل منها عن 50
تشمل الشركات متدنية األداء أقل  100شركة حيث األداء المالي ،والتي حققت أدنى متوسط للهوامش التشغيلية وأدنى متوسط للتغيرات في اإليرادات على
ً
موظفا.
مدى عامين ( 2012و ،)2013والتي ال يقل عدد الموظفين في كل منها عن 50
المصدر :استطالعات الرأي وتحليالت نفذتها مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب /االتحاد العالمي لجمعيات إدارة األفراد.
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الشكل رقم  :8الشركات مرتفعة األداء تحدد استثمارات الموارد البشرية حسب أهميتها المستقبلية

ً
ً
ً
كبيرا
أبيضا»
«ممرا
الشركات مرتفعة األداء تعتمد
في تنظيم االستثمارات واألولويات
مرتفعة
1

استراتيجية الموارد البشرية واألشخاص

2

التخطيط االستراتيجي لقوة العمل

3

التحليالت األخرى للموارد البشرية وقوة العمل

4

بناء العالمة التجارية للمؤسسة

5

استراتيجية التعيين

6

عمليات التعيين

7

تهيئة الموظفين الجدد

8

التدريب والتعلم

9

النماذج والتخصصات المهنية

10

إدارة التكليفات والمهام

11

إدارة األداء

12

المكافآت والتقدير

13

إدارة المواهب

14

القيادة

15

المشاركة الفعالة للموظفين في العمل

16

السلوك والثقافة

17
18
19
20
21

تكاليف العمالة وإعادة الهيكلة

22

إدارة مجالس واتحادات العمل

23

تنظيم وحوكمة الموارد البشرية

24

عمليات الموارد البشرية

27

مرتفعة

ثمر
الجهد ُ
المس َت َ

منخفضة
منخفضة

ً
أبيضا» أكبر بكثير
إال أن الشركات متدنية األداء تعتمد «ممرا
مرتفعة

إدارة اإلنتاج

اتصاالت الموارد البشرية

25

معامل االرتباط= 0.92

 75%من الموضوعات تقع
ضمن «الممر األبيض»

إدارة التنوع

مواقع التواصل االجتماعي

26

األهمية
المستقبلية

األهمية
المستقبلية

معامل االرتباط= 0.67
خدمات ونظم الموارد البشرية

 75%من الموضوعات تقع
ضمن «الممر األبيض»

إمكانيات موظفي الموارد البشرية
تدويل الموارد البشرية

مرتفعة

ثمر
الجهد ُ
المس َت َ

منخفضة
منخفضة

ملحوظة :تشمل الشركات مرتفعة األداء أفضل  100شركة من حيث األداء المالي ،والتي حققت أعلى متوسط للهوامش التشغيلية وأعلى متوسط للتغيرات
ً
موظفا.
في اإليرادات على مدى عامين ( 2012و ،)2013والتي ال يقل عدد الموظفين في كل منها عن 50
تشمل الشركات متدنية األداء أقل  100شركة حيث األداء المالي ،والتي حققت أدنى متوسط للهوامش التشغيلية وأدنى متوسط للتغيرات في اإليرادات على
ً
موظفا.
مدى عامين ( 2012و ،)2013والتي ال يقل عدد الموظفين في كل منها عن 50
يتم تحديد درجة اإللحاح من خالل قياس الفارق بين األهمية المستقبلية واإلمكانيات ،ثم ُتضرَب بمعامل األهمية المستقبلية .تحتوي الممرات البيضاء
على ~  75%من الموضوعات الخاصة بالموارد البشرية.
المصدر :استطالعات الرأي وتحليالت نفذتها مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب /االتحاد العالمي لجمعيات إدارة األفراد.
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الشكل رقم  :8الشركات مرتفعة األداء تحدد استثمارات الموارد البشرية حسب درجة اإللحاح

ً
ً
أبيضا» أكبر
«ممرا
الشركات مرتفعة األداء تعتمد
في تنظيم االستثمارات حسب درجة اإللحاح
1

استراتيجية الموارد البشرية واألشخاص

2

التخطيط االستراتيجي لقوة العمل

3

التحليالت األخرى للموارد البشرية وقوة العمل

4

بناء العالمة التجارية للمؤسسة

5

استراتيجية التعيين

6

عمليات التعيين

7

تهيئة الموظفين الجدد

8

التدريب والتعلم

9

النماذج والتخصصات المهنية

10

إدارة التكليفات والمهام

11

إدارة األداء

12

المكافآت والتقدير

13

إدارة المواهب

14
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مرتفعة

درجة اإللحاح

معامل االرتباط= 0.70

مرتفعة

 75%من الموضوعات تقع
ضمن «الممر األبيض»

منخفضة
منخفضة

ثمر
الجهد ُ
المس َت َ

ً
أبيضا» شديد
إال أن الشركات متدنية األداء تعتمد «ممرا
االتساع ،ما يشير إلى نقص واضح في تنظيم األولويات
مرتفعة

درجة اإللحاح

معامل االرتباط= 0.03

 75%من الموضوعات تقع
ضمن «الممر األبيض»

منخفضة
مرتفعة

ثمر
الجهد ُ
المس َت َ

منخفضة

ملحوظة :تشمل الشركات مرتفعة األداء أفضل  100شركة من حيث األداء المالي ،والتي حققت أعلى متوسط للهوامش التشغيلية وأعلى متوسط للتغيرات
ً
موظفا.
في اإليرادات على مدى عامين ( 2012و ،)2013والتي ال يقل عدد الموظفين في كل منها عن 50
تشمل الشركات متدنية األداء أقل  100شركة حيث األداء المالي ،والتي حققت أدنى متوسط للهوامش التشغيلية وأدنى متوسط للتغيرات في اإليرادات على
ً
موظفا.
مدى عامين ( 2012و ،)2013والتي ال يقل عدد الموظفين في كل منها عن 50
يتم تحديد درجة اإللحاح من خالل قياس الفارق بين األهمية المستقبلية واإلمكانيات ،ثم ُتضرَب بمعامل األهمية المستقبلية .تحتوي الممرات البيضاء على ~ 75%
من الموضوعات الخاصة بالموارد البشرية.
المصدر :استطالعات الرأي وتحليالت نفذتها مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب /االتحاد العالمي لجمعيات إدارة األفراد.
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الخالصــة

تبين بشكل واضح وجود ارتباط قوي بين تميز أداء إدارة الموارد البشرية ،واألداء المالي
للمؤسسة .وعليه ،فإن السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه في هذا السياق يتمثل
في كيفية أداء وظيفة الموارد البشرية على نحو متميز..
واإلجابة على هذا السؤال واضحة ومباشرة ،وهي:
 .1التواصل :تعمل إدارات الموارد البشرية في الكثير من األحيان بمعزل تام عن بقية
األقسام والوحدات ،ومن دون الحصول على أية آراء وردود فعل من داخل المؤسسة،
ً
أمرا
األمر الذي يجعل من إمكانية قيام إدارة الموارد البشرية بخلق قيمة للمؤسسة
شبه مستحيل تقريبا ،إذ تتسم إدارات الموارد البشرية ذات األداء المتميز بقدرات عالية
على التفاعل مع مختلف األقسام والوحدات ضمن المؤسسة ،وتتفهم موضوعات
الموارد البشرية األكثر أهمية وحيوية للمؤسسة ،إلى جانب معرفة ما تتوقعه مختلف
ً
واستنادا إلى ذلك ،تقوم إدارة الموارد البشرية
الوحدات من إدارة الموارد البشرية،
بتقييم إمكانياتها الحالية وتحديد التحديات المحتملة.
 .2تحديد األولويات :تفضل غالبية إدارات الموارد البشرية عمل القليل من كل شيء،

ً
بدال من التركيز على بضعة أشياء وإنجازها بشكل تام على النحو األمثل ،غير أن إدارات
الموارد البشرية ذات األداء المتميز ال تتردد في تحديد أولوياتها ،وهي ال تستثمر إال
في المجاالت ذات األهمية ألعمال المؤسسة -أي إنها تخصص مواردها على نحو
استراتيجي.
.3التأثير :تحظى مؤشرات األداء الرئيسية إلدارة الموارد البشرية بأهمية قصوى في
تحقيق اإلنجازات وإحداث التأثير المطلوب ،فما يتم قياسه هو ما يتم الحصول عليه،
استثناء من هذه القاعدة ،وعالوة على ذلكُ ،ت َع ٌد مؤشرات
والموارد البشرية ليست
ً
األداء الرئيسية بمثابة أداة رائعة تتيح إلدارات الموارد البشرية التوضيح لألقسام
والوحدات األخرى دور الموارد البشرية في خلق القيمة المضافة.
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