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اليسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب؛ أو نقله يف أي شكل أو وسيلة،

سواء كانت إلكرتونية أو يدوية أو ميكانيكية ،بام يف ذلك مجيع أنواع تصوير املستندات بالنسخ ،أو التسجيل أو التخزين ،أو
أنظمة االسرتجاع ،دون إذن خطي من املؤلف بذلك.
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إهداء
إلى كل من جعل بيئة العمل سيئة

ً
يوما ما !! وبغير ذلك لم نكن سنعرف

بيئة العمل الممتعة ..أهديك هذا
الكتاب.

بـيـئـة عـمـل مـمـتـعـة  ..خـالـد الـراجـحـي
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تمهيد
يف إحدى الوزارات ،وبعد تعيني وزير جديد فيها ،وجد أن اجلو العام يف تلك الوزارة قد حتسن
بشكل كبري وكان من املالحظ إقبال املوظفني عىل العمل واإلنجاز ،وحتسن نفسياهتم وطريقة

تعاملهم يف فرتة قياسية ،وبعد مرور فرتة وجيزة؛ كانت فرصة لقاء مع ذلك الوزير خالل

جلسة تم ترتيبها من قبل جمموعة من الشباب ،؛ فسئل الوزير السؤال التايل:
كيف استطعت أن ختلق بيئة ٍ
عمل جاذبة يف ظل نظام حكومي مقيد؟

فأجاب :من املعلوم أن القطاع اخلاص يسهل فيه استخدام عنارص حتفيز العاملني فيه؛ من
حيث زيادة الرواتب والتحفيز بطرق خمتلفة ،بينام يف النظام احلكومي خيتلف هذا األمر متام ًا

فهناك نظام عام جيب االلتزام به وحدود ضيقة للتحرك  ..وعندما سئل الوزير السؤال السابق
بـيـئـة عـمـل مـمـتـعـة  ..خـالـد الـراجـحـي
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ألنه فع ً
ال كان هناك تغيري كبري يف هذه الوزارة ،فامذا كان جوابه !!

قال :قمت بتطبيق العدالة فقط الغري ،طبقت العدل فاجلميع لدي سواسية حيكمهم نظام
واحد ،يطبق عيل كوزير ويطبق عىل اجلميع.

إن العدل يعدّ نقطة جوهرية أي ًا كان نظام العمل ،وأي ًا كانت بيئة العمل  ،وإذا مل يطبق العدل
فيها تصبح هناك مشكلة كبرية ،من املهم جد ًا أن نستذكر ونسرتجع جواب الوزير كمسئولني

يف القطاعني اخلاص والعام.

ومن املعلوم بأن العاملني إذا شعروا بالعدل حتى وإن مل يكن الوضع يف أحسن حاالته ،فإن

نسبة الرضا تكون مقبولة ،وباملقابل لو كان الوضع جيد ًا وكان هناك تباين يف تطبيق األنظمة

فسرتتفع نسبة عدم الرضا وتتأثر بيئة العمل سلب ًا.
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مقدمة
تعدّ بيئة العمل من أهم عنارص رفع اإلنتاجية للموظف ،فإن كانت البيئة صحية وممتعة فسوف

تتحسن نفسية العاملني ما جيعلهم جيتهدون ويبدعون أكثر ،وليس صحيح ًا أن هتيئة بيئة العمل
جتعل املوظفني مرفهني ومدللني وغري منتجني كام يعتقد البعض!!

وإدارة بيئة العمل علم جيتهد فيه كثريون ،واملعلوم بأن من جيتهد بال علم وإطالع يف الغالب

خيطيء؛ لذلك من املهم اإلطالع عىل التجارب الناجحة يف هذا املجال.

ومن الرضوري أن ال تتعامل اإلدارة مع العاملني عىل أهنم فريق آخر أو بأهنم ضد ،فيجب
التعامل معهم عىل أهنم ضمن الفريق ،وبالتايل التعامل معهم بروح الفريق وهتيئة نفس

الظروف هلم التي تقبلها اإلدارة عىل نفسها.
بـيـئـة عـمـل مـمـتـعـة  ..خـالـد الـراجـحـي
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والشك بأن هناك فروق ًا يف املستويات اإلدارية قد تؤثر عىل بيئة كل مستوى ،وجتعل هناك تباينًا

يف البيئة  ،وهذا أمر مقبول إدراي ًا ،ولكن دون أن تقل املراتب الدنيا عن احلد اإلنساين املقبول

عرف ًا.

وأخري ًا أهيا املدير :إن العاملني هم الضعفاء يف الغالب يف ميزان العالقة فال تستغل هذا الوضع

بشكل سلبي.
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بيئة العمل من خالل ثالثة مداخل
المدخل األول

بـيـئـة عـمـل مـمـتـعـة  ..خـالـد الـراجـحـي
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يقضي الموظف ثلث عمره في العمل:

لو احتسبنا عدد الساعات التي يقضيها الشخص يف عمله مقارن ًة بعدد الساعات التي
يقضيها يف منزله -بعد استبعاد ساعات النوم -لوجدنا أن الشخص يقيض وقت ًا يف العمل
أكثر من املنزل (واحلديث عن الشخص املواظب واملداوم عىل عمله وليس كثري الغياب)

إذا أنت تقيض ثلث عمرك يف العمل؛ فلامذا اليكون مكان العمل ممتع ًا؟ ومالذي يمنع من

جعل مكان العمل بيئة عمل ممتعة ،وهذا بالشك هو دور املسؤول بشكل أسايس.
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المدخل الثاني

بـيـئـة عـمـل مـمـتـعـة  ..خـالـد الـراجـحـي
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نربط دائماً بين المتعة واألمور الخاطئة:

دائ ًام مانربط بني املتعة واألمور اخلاطئة عىل سبيل املثال عندما نضحك نقول ( :اهلل يكفينا

رش هالضحكة! ) ،لدينا قناعة بأن املتعة مرتبطة باخلطأ والذنب وبأشياء سلبية!!
مثال هناك قناعة بأن :املتعة بالتغيب و املتعة باخلمول!

الشخص الذي ال يعمل ويتغيب كثري ًا عن عمله ،وهو غري مرتب وغري منضبط يف عمله

نقول عنه بأنه شخص مبسوط! ملاذا؟

ألنه ال يعمل والحيرض الدوام ويكثر النوم  ،فهذه هي نظرتنا اخلاطئة للمتعة ،بينام يف

الواقع يمكن أن تكون املتعة يف:

 -1العمل؛ لكن الذي حتب!! فإذا أحببت عملك و مكان عملك فستجد فيه متعة مطلقة
أكثر بكثري من متعة اخلامل الذي ال ينجز عمله.

 -2ويمكن أيض ًا أن تكون املتعة يف العمل ..لكن الذي جتد فيه االحرتام والتقدير،
والذي جتد فيه مدير ًا يقدرك وحيرتمك.
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المدخل الثالث

بـيـئـة عـمـل مـمـتـعـة  ..خـالـد الـراجـحـي
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اإلدارة بالحب:

ِ
وال يعني َ
لتفوق املوظف
مر املوظف وبعدها العمل؛ بل احلب املح ّفز
ذلك احلب الذي يدّ ُ
ِ
وحتقيق النجاح بالعمل.
إن نظرتنا للحب نظرة سلبية وأن احلب يدمر!! بينام العمل يف مكان أشعر بحب زمالئي
ومديري ومن حويل؛ فإين سأعطي أكثر ويصبح لدي رغبة يف العمل بشكل أكرب ،واليمنع

كونك مدير ًا أو مرشف ًا أو مسؤوالً ؛ أن تُشعر من حولك أنك حتبهم وحترتمهم وتقدرهم.
إن هذا الشعور أهم بكثري من مجيع اجلوانب املادية يف بيئة العمل ،وهذا ال يقلل من شأن
اجلوانب املادية ولكن تبقى جوانب املشاعر أهم.
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عناصر بيئة العمل الممتعة
أوال :وضوح الرؤية

بـيـئـة عـمـل مـمـتـعـة  ..خـالـد الـراجـحـي
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وضوح الرؤية:

يعد عدم وضوح الرؤية من املشكالت الرئيسية يف كثري من القطاعات واإلدارات حيث

يكون املسئول اليملك رؤية واضحة للعمل الذي يقوم به ،فيصبح األمر جمرد حضور
يومي وتأدية العمل املطلوب واالنرصاف بال وضوح للرؤية.

فإذا مل تكن تعلم إىل أين أنت ذاهب ،فكل الطرق تأخذك إىل هناك.

ويف هذه احلالة عد ُم العمل وعدم االنجاز أيض ًا حيقق لك رؤيتك! ألنك ال متتلك
رؤية واضحة فكل ماستعمله سيسري بك من خالل رؤيتك والتي هي ليست واضحة

أساس ًا ،لنفرتض أنك مسئول عن إدارة معينة ومطلوب منك القيام برحلة إىل مدينة
جدة وأنت يف الرياض ملقابلة رشكة متخصصة يف التطوير ومل خترب املوظف لديك بأنكم

ستذهبون ملدينة جدة ملقابلة رشكة متخصصة يف التطوير التعليمي ،فامذا سيحصل؟

َ
رؤيتك فلن يستطيعوا مشاركتك طموحك .. .وإذا مل تشاركهم
إذا مل تشارك اآلخرين
طموحك فال يعنيهم أمرك.

فإذا مل ختربهم رؤيتك بوضوح وما جيب عليهم فعله فال تطلب منهم أن يتفاعلوا

معك؛ فاملدير واملسؤول جيب أن يوضح رؤيته و فكرته للعاملني معه.

ٍ
ِ
َ
بطرق أفضل.
الوصول
مساعدتك يف
أخربهم إىل أين هم ذاهبون؛ فقد يستطيعون

لنعيد نفس املثال السابق وهو الذهاب ملدينة جدة ملقابلة رشكة متخصصة يف جمال
التطوير؛ فقد يقرتح عليك أحد موظفيك بدالً من الذهاب بالطائرة ودفع مبالغ
للتذاكر  -وغري ذلك -أن تقوم هبذا االجتامع عن طريق اإلنرتنت باستخدام برنامج

ما يوفر الوقت واجلهد واملال ،واملعنى من ذلك أن مشاركتك موظفيك قد يثمر
حلوالً أفضل؛ فال تعتقد أنك فقط من يملتكها وتكتفي بقدرتك لتقييم احللول؛
ولكن احللول قد تأيت من أطراف عدة.
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ً
ثانيا :وضوح األهداف

بـيـئـة عـمـل مـمـتـعـة  ..خـالـد الـراجـحـي
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وضوح األهداف:

فكيف يعلم اآلخرون ما تريد ُه منهم بالتحديد؟!
إذا مل تكن أهدافك واضح ًة...
َ

األهداف مرتبطة بالرؤية بشكل كبري ،وجيب أن تكون األهداف واضحة يف

عملك ..ولكن!!

إذا مل خترب العاملني معك بأهدافهم وأهداف اإلدارة ،فمن الصعب أن يقوموا بعمل مفيد
دون وجود أهداف واضحة!!

ً
فكيف حيدد العاملون نسبة نجاحهم يف حتقيق
واضحة...
األهداف
وإذا مل تكن
َ
ُ
أهدافهم من عدمه؟!

إن وضوح األهداف وسهولة قياسها جيعل املوظف قادر ًا عىل تقييم نفسه قبل أن يتم تقييمه من

قبل مديره أو املسؤول عنه ،وجيعل املوظف قادر ًا عىل معرفة مدى حتقيقه لألهداف.

وسأذكر جتربة حدثت ألحد أساتذة اجلامعة مع طالبه يف جامعة الياممة ،حيث قام بتوزيع
ورقة عىل الطالب قبل هناية الفصل ،وطلب إىل كل طالب أن يكتب درجته املتوقعة ويكتب

رقمه اجلامعي مع الدرجة التي يتوقعها  ،وما أن انتهى من تصحيح نامذج إجابة الطلبة ورصد
الدرجات النهائية يف هناية الفصل ،حتى قام بمقارنة ماتوقعه الطالب فوجد نسبة التوقعات

الصحيحة قاربت الـ %85ملاذا؟

ألن األهداف (وسيلة القياس) كانت واضحة ،وكل طالب قادر عىل تقييم نفسه بنفسه

وليس بحاجة إىل تقييم ذلك األستاذ.

األهداف واضح ًة ...لن يثق العاملون بك !
إذا مل تكن
ُ

يف ظل عدم وجود أهداف واضحة قد يتبادر لذهن املوظف بأن املسؤول اليضع أو حيدد

أهداف ًا واضحة حتى يقييم حسب رغبته ،أو تكون عملية الرتقية حسب رغبة املسؤول

أيض ًا وكذلك املكافآت.

فيجب عىل املدير أن يوضح األهداف حتى إذا مل تتم ترقية أو مكافأة املوظف مستقب ً
ال فإنه
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يستطيع أن يتناقش معك ،ويعرض عليك األهداف وجهده املبذول لتحقيق تلك األهداف

فأين هي املشكلة!!

إن عدم وضوح األهداف يزرع عدم الثقة يف العاملني.

ِ
ِ
أهداف املنظمة.
أهداف املوظفني اخلاصة يساعدُ عىل حتقيق
مراعا ُة

ستجد بعض العاملني تدور أهدافه حول حضور بعض االجتامعات مع املسؤول أو املدير
أو خطابات الثناء والشكر  ،أو حتى وجود فرصة للتلطف مع مديره ،وهذا يكون هدفه

األسمى فال حترص أهداف العاملني بالرتقية أو زيادة الراتب ،فاستشعار ومعرفة هذه
األهداف الشخصية اخلاصة باملوظفني؛ والتي تصب يف دعم األهداف العامة للمنظمة يعد

أمر ًا مه ًام جد ًا  ،وحماولة حتقيقها يساعد يف حتقيق أهداف املنظمة.

بـيـئـة عـمـل مـمـتـعـة  ..خـالـد الـراجـحـي
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ً
ثالثا :وضوح األنظمة

بـيـئـة عـمـل مـمـتـعـة  ..خـالـد الـراجـحـي
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وضوح األنظمة:

إن وضوح األنظمة مسألة مهمة جد ًا ،ولدينا مشكلة كبرية يف هذ اجلانب يف مجيع القطاعات
حتى يف القطاع اخلاص ،فكثري منا يفتقد إىل أنظمة واضحة يف املنظامت ،حتى وإن كانت اإلدارة

مكونة من عدد قليل من املوظفني ،حتى وإن مل يوجد نظام؛ فاملفرتض باملدير أن يوجد نظام
حتى وإن كان نظاما داخلي ًا ألن عدم وجود أنظمة واضحة يسبب كثري ًا من املشكالت.
ِ
األنظمة .. .جتعل العاملني يعرفون ما هلم وما عليهم.
وضوح
ُ

إذا كان النظام واضح ًا كوقت احلضور واالنرصاف وأنظمة اإلجازات والدورات ؛ فإن
ذلك جيعل العاملني يعرفون ما هلم وما عليهم ،وذلك أمر مهم للموظف أن يعرف ذلك

كي يستمتع ،ويؤدي عمله بشكل مناسب.

األنظمة .. ... .ي ِ
ِ
شع ُرين باألمان!!. .
وضوح
ُ
ُ

كيف يشعر ذلك باألمان؟ حني جيد املوظف نفسه يف منظمة ال يعرف ما حقوقه وما واجباته

وما صالحياته ،فإنه سيشعر بالضياع ،وسيشعر أنه شخص غري مرغوب فيه!! فوضوح

األنظمة يسهم يف زرع األمان لدى العاملني.

ِ
ٍ
بعدل يبني بيئ ًة سليم ًة منتجة.
األنظمة .. ... .وتطبيقها
وضوح
ُ

عندما كنت أعمل يف دواجن الوطنية ،كان من أهم القرارات نظام التسعري؛ كنا جمموعة

من مخسة أشخاص كمسئولني تنفيذين نجتمع بني فرتة وأخرى ملناقشة األسعار وتعديلها،

حينها وبعد أن نضع األسعار  ،نمثل مجيع ًا حتت النظام واليستثنى من هذا النظام أحد
وخالل عميل طيلة عرشين عام ًا يف دواجن الوطنية مل استثني يوم ًا أحد ًا يف السعر.

إن تطبيق النظام بعدل خيلق بيئة مناسبة ،ولن يفكر أحد أن هنالك مايمكن عمله خارج

النظام؛ ألن املدير هو أول من يطبق النظام عىل نفسه؛ وبالتايل سيتقبل اجلميع هذا النظام أما
عندما نبدأ يف االستثناء فسوف نفقد الثقة يف النظام ويصبح وجود النظام كعدمه.

22

ً
رابعا :التطوير والتدريب
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التطوير والتدريب:
ُ

ُ
يكون سبب ًا للتدمري!
التدريب قد
ُ

هل تصدق أن التدريب يمكن أن يكون عملية مدمرة؛ والسيام يف القطاع اخلاص فقد
يدمرها وال يبنيها ،مع علمنا بأن التطوير والتدريب عملية مهمة جد ًا يف أي منظمة ولكن
قد تكون وسيلة للتدمري إذا نفذت بطريقة خاطئة!!

التدريب حسب االحتياج ..وليس مكرمة
ُ

كثري ًا مانستخدم التدريب مكرمة؛ فتجد منظمة تكرم موظف ًا ما من خالل إرشاكه يف دورة

تدريبية؛ رغم عدم حاجته للدورة ،وقد تكون بصورة أخرى؛ فمث ً
ال هناك دورة يف مدينة

جدة وأخرى يف مدينة ديب؛ فتقوم املنظمة بإرساله إىل مدينة ديب لرغبة املوظف بتلك املدينة!
فيصبح التعامل مع التدريب هنا ؛ بوصفه مكرمة وليس تلبية احتياج فعيل .

يطور األداء ..وليس إجازة
التدريب
ُ
ُ

يعدّ التدريب أحيان ًا نوع ًا من أنواع اإلجازة حني يكون املوظف يعمل كثري ًا ونرغب يف
منحه إجازة ،وبالتايل نقوم بإرشاكه يف دورة تدريبية مدة أسبوع سوا ًء حرض تلك الدورة أم
مل حيرض!! هنا يكون التدريب مدمر ًا أيض ًا.

التدريب رضورةً . .فالعامل يتغري
ُ

ال ينبغي أن نفهم وصف التدريب كمدمر ؛ بأن ذلك يعني أن نتجاهل موضوع التدريب،

فالتدريب مهم جد ًا وجيب القيام به ألنه رضورة ،ويبقى ضمن االسرتاتيجيات املهمة

للمنظمة؛ فالعامل يتغري من حولنا.

24

ً
خامسا :القدوة الحسنة
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القدوة الحسنة:

وهذه نقطة مهمة جدا؛ً فإن كنت قائد جمموعة أومدير ًا أو مرشف ًا:
َ
فيجب ْ
تكون قائد ًا مله ًام:
أن
ُ

فإن كنت ترغب من موظفيك أن يكونوا متحفزين؛ جيب أن تكون أنت متحفز ًا ،وإن كنت
تريدهم أن يتصفوا باألمانة ؛ جيب أن تكون كذلك ،وأن تكون خملص ًا إذا أردت أن يكونوا

خملصني ،وإذا طلبت إليهم أن حيرضوا يف الوقت املحدد؛ فاحرض أنت أوالً ،وأشياء كثرية

أخرى جيب أن تكون أنت مصدر اإلهلام فيها؛ فإن كنت التطبق ماتطلبه فال تتوقع أن يقوم
املوظفون بذلك؛ فالعملية تبدأ منك أنت أهيا املدير أوالقائد.

ٍ
وأن تكون ذا ٍ
وأهداف واضحة (كام ذكرنا سابقا).
رؤية

ِ
باألنظمة والقوانني .
وأن تكون ملتزم ًا
بني العاملني.
وأن تكون عادالً َ

ِ
لالقرتاحات وتتعامل معها بجدية:
وأن تستمع
إن االستامع أمر ،والتعامل مع ما نسمع أمر آخر؛ فكثري منا يسمع ..ولكن األهم:

كيف نتعامل مع هذه االقرتاحات؛ فالبعض يسمعها بطريقة رسيعة وال يلقي هلا باالً،

إن االستامع جزء من املسألة؛ ولكن اجلزء املهم والذي سيجعل العاملني يطرقون باب
االقرتاح مرة أخرى؛ هو كيف تتعامل مع االقرتاح ،فينبغي عىل املدير أو املسؤول أو

املرشف أن يستمع لالقرتاحات ويأخذها بجدية.

ِ
تتناسب مع حج ِم املسئوليات:
صالحيات كامل َة
املوظف
منح
َ
ُ
ُ

امنح موظفيك الصالحيات التي تتناسب مع مسؤولياهتم ؛ فاخلطأ الشائع هو إعطاء
املوظف مسؤوليات أكرب من الصالحيات  ،فمن املهم جد ًا أن تتناسب الصالحيات مع

املسؤوليات امللقاة عىل عاتقه.
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توقع األفضل م َن موظفيك.

هذا جانب مهم وجانب حتفيزي أن تتوقع من موظفيك أكثر مما يستطيعوا أن يفعلوا ،كام إن

توقع األفضل من املوظفني يشعرهم بالثقة يف أنفسهم ،واملفاجأة دائ ًام وأبد ًا أنه عندما تتوقع

من موظفيك أكثر من طاقتهم؛ فإهنم سيحققون املتوقع ،حتى عىل األبناء حني نأمرهم
يش ونحفزهم بأهنم قادرون عىل فعل يشء ما ،أو النجاح فإهنم سينجحون ،ولكن
بتجربة ْ
ماذا لو قلت ألحدهم :ال أظن أنك ستنجح ولكن حاول؟ بالشك سيحبط ،ويف الغالب

أنه لن ينجح.

ِ
مهم م َن املنظمة.
إشعار املوظف بأنه جز ٌء ٌ
ُ

إذا شعر املوظف بأنه غري مهم يف املنظمة التي يعمل هبا ،فكيف تتوقع منه أن يؤدي أعامله،

ولنربط ذلك بالوطنية مثالً؛ فإذا مل أشعر بأنني مواطن فكيف سأصبح وطني ًا ؟!

فإذا مل تشعرين بأين جزء من املنظمة ؛ كيف تطلب مني أن أخدم املنظمة ،وإن كنت تريد
أن تشعرين بأنني جزء مهم يف املنظمة؛ فشاركني يف الرؤية واألهداف واخلطط .. .وبتطبيق

مجيع ماسبق ؛ يشعر املوظف بأنه جزء من املنظمة.
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ً
ً
كثيرا
سادسا :أفكار ال تكلف
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تكلف كثيراً :
أفكار ال
ُ

ِ
ِ
اخلروج ِ
لتجاوز امللل ( ،اجتامع خارج املكتب ).
املألوف
عن
ُ

هناك العديد من األفكار البسيطة والتي ختلق جو ًا صحي ًا مناسب ًا وبيئة ممتعة للعمل

ومن املعلوم أن طبيعة اإلنسان ّ
متل مع التكرار ،حتى يف احلياة الزوجية إذا أصبح

الوضع يتكرر يومي ًا ،فاحلل هنا يكمن يف عمل يشء خارج عن املألوف ،فلامذا ال
يكون االجتامع مث ً
ال يف مقهى ،يتم رشب القهوة واالجتامع أيض ًا لكرس الروتني

وامللل؛ فمهام كانت بيئة العمل مرحية سيكون هناك نوع من امللل فاعمل عىل كرس

امللل بني فرتة وأخرى.

العاملني بجعل أماكنهم مرحي ًة وجذابة.
تشجيع
َ
ُ

كام أننا نحرص عىل جعل منازلنا نظيفة ومهيئة دائ ًام ،ينبغي أيض ًا أن تكون أماكن

العمل كذلك ..فإذا دخلت عىل مسؤول أو مدير ووجدت عىل مكتبه كمية هائلة
من الورق وغري منظمة ،لدرجة أنك لو طلبت منه ورقة موجودة عىل ذلك املكتب

فسيستغرق عىل األقل مدة ساعتني إلجيادها!!

بمجرد رؤيتك هلذا املنظر فإنك تأخذ االنطباع بأن هذا الشخص غري منظم وغري

منجز ويعمل لساعات أكثر ،الشك أنه رجل خملص ولكن هذه طبيعته..

وبالتايل ال يمكنك أن تعمل بإنتاجية عالية؛ فكل األشياء يف املكتب غري مرتبة
كثريا وتنتج قليالً.
فبذلك ستعمل ً

مع العاملني ( أهني عملك ،وأخرج مبكر ًا ).
املرون ُة َ

هناك عبارة قد تسمعها يف بعض اجلهات تقول :إذا انتهيت من املعامالت التي لديك
فبإمكانك اخلروج ،فهذا النوع من املرونة يكرس امللل وجيدد نشاط العاملني.
ِ
ِ
الصغرية َ
قبل الكبرية.
باإلنجازات
االحتفال

وهنا نتوقف ونقول :إن جمتمعنا ال حيب أن حيتفل! وخياف من االحتفاالت ومن
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الفرح ونخشى السعادة ،ولدينا توجس غري منطقي من ذلك ،عىل الرغم من أن

رسولنا صىل اهلل عليه وسلم كان يبعث األمل واالبتسامة يف الصحابة ،ومن كانوا
حوله وهو يف ذروة اجلهاد؛ بينام نحن نخاف من كل يشء فال نريد أن نسعد ونفرح!!
احتفل بأي إنجاز مهام كان صغري أو كبري ًا ،حتى وإن كنتم عدد ًا قليال يف إدارة ماملانع

من احتفالكم بعد إنجاز عمل ولو بأشياء صغرية كمرشوبات وبعض الشوكالتة

وليس رضوري ًا أن يكون االحتفال كبري ًا..

إن فعل مثل هذه االحتفاالت تبث نوع ًا من املتعة والفرح واالستمتاع يف العمل
وذلك يساعد عىل اإلنحاز بشكل أكرب؛ حتى عىل الناحية الشخصية احتفل بأي

يشء تنجزه الصغري قبل الكبري واستمتع  ،وستجد أن ذلك ينعكس عىل نفسيتك،

أنصحكم بذلك فأنا أفعل ذلك.
ُ
املال مهم!! لك َن الكرام َة أهم.

أحيان ًا نتعامل مع املال بوصفه بدي ً
ال لكل يشء وهذا خطأ كبري ،ال شك بأن املال يعدّ

من الناحية املادية مهماً جد ًا لكن األهم من ذلك الكرامة ،فإن كنت مدير ًا يف عمل فال

يقبل منك العاملون أن تقلل من قيمتهم ؛ وال سيام يف حال وجود غرباء ،فمن خالل
االجتامعات يف أماكن عديدة قد ترى العديد من املوظفني يعاملون بطريقة مقززة من

قبل مدرائهم!! فاالحرتام والتقدير للموظف جيعله يضحي ببعض األشياء حتى يف
النواحي املادية ولكن ال يمكن التضحية عىل اإلطالق بالكرامة من أجل املال.

ِ
أحوال العاملني عن قرب ومشاركتهم أفراحهم وأحزاهنم.
التعرف عىل

سأذكر جتربة شخصية يل يف دواجن الوطنية حيث كان لدينا مايقارب الـ 5000
آالف موظف ،وبالتنسيق بني مكتبي والعالقات العامة يتم إبالغ مكتبي بأي زواج

ألحد املوظفني ،أو من رزقه اهلل بمولود ،أو من أصيب بمرض السمح اهلل باإلضافة
إىل حاالت الوفاة ،وكنت أرص عىل االتصال هاتفي ًا عىل أي موظف كان ويف أي

منصب كان؛ فتخيل تأثري االتصال عىل املوظف ومدى انعاكسه عىل أدائه يف العمل،
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وكان مدير املكتب قد اقرتح بأن نقوم بعمل خطابات بدالً من املكاملات حيث إن

االتصاالت بالعامل يكون أحيان ًا معيق ًا لطبيعة عملهم ،ورفضت الفكرة فاالتصال له

تأثري أقوى عىل املوظف؛ ،فهذا اجلانب اإلنساين أهم بكثري من جوانب أخرى فلنفرح
لفرحهم ولنحزن حلزهنم  ،وجيب أن اليقترص عمل ذلك عىل املدراء فقط وأصحاب

املناصب العليا بل البد أن تشمل مجيع املوظفني.
الشكر والثناء دائ ًام وأبد ًا.
ُ

لدينا قصور يف هذا اجلانب ،ونقلل من الشكر والثناء ،وهناك من عمل استفتاء
ملوظفني يف جهة ما وكان السؤال :متى كانت آخر مرة سمعت فيها كلمة شكر ًا من

قبل مديرك؟

فكانت األجوبة بأن هنالك من مل يسمعها إطالق ًا!! ومنهم من سمعها منذ فرتات

طويلة جد ًا!! والسبب يعود أن املدير يفرتض بأن ذلك هو عمل املوظف ،لكن ماذا
لو قام املدير بشكر املوظف حني إهناء مهمة أو عمل ما أو حتفيزه بعبارة مثل قوله:

وجودك مهم يف املنظمة أو أي عبارة من عبارات الشكر؛ فذلك سينعكس بالشك

بشكل إجيايب عىل املوظف كام أن من املهم جد ًا ننرش ثقافة الشكر والثناء بني العاملني.
بني العاملني (نظام الفريق)
خلق أجواء التعاون واأللفة َ

ال حتاول أن جتعل كل موظف يعمل يف مملكة مستقلة بذاته بل جيب خلق نوع من
األعامل املشرتكة بني فريق العمل بحيث يقومون باالجتامع والعمل مجيع ًا؛ فذلك
حيا ،ولو ختيلت موظف ًا زمي ً
ال لك كل
خيلق ألفة وحمبة وتقارب ًا ،وجيعل مكان العمل مر ً

مايربطك به هو جمرد السالم؛ فلن ينشأ بينكم أي توافق ولن تشعروا بأن لكم هدف ًا
مشرتك ًا ،وزميل آخر قد اجتمعتم مسبق ًا به كثري ًا وحققتم إنجازات مشرتكة ..فستجد

بأن اجلو العام إجيايب وحمفز!!

ِ
(التأخر يف الدوام
العمل الطويلة
التقييم عىل أساس اإلنجاز وليس عىل ساعات
ُ
عالمة سيئة).
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نذكر عىل سبيل املثال بعض املوظفني يقولون إهنم طيلة األسبوع ينرصفون من العمل

يف وقت متأخر ،واحلقيقة أن هذا ليس دليل إنجاز  ،واملفرتض أن خيرج املوظفون يف
الوقت املحدد؛ لذلك ماعدا احلاالت اخلاصة يف حال وجود مرشوع خاص أو وضع

اضطراري .. .إلخ ،لكن يف الظروف الطبيعية جيب أن ينهي املوظف كل عمله يف وقته
حتى خيرج من عمله ويامرس حياته الطبيعية مع أهله ويعود للعمل يف اليوم التايل؛
وهو بكامل احليوية والنشاط وحيقق أعامله ،وعليه فإن جلوس املوظف لوقت أطول

يف العمل أمر مرض بالعمل واملوظف ،وإذا تكرر وكثر فالنتيجة ستكون حتماً سلبية،

لذلك جيب التأكيد عىل أن التقييم مبني عىل اإلنجاز ،وليس عىل عدد الساعات.
جيب أن يكافأ املوظف عىل إنجازه وفق نظام واضح.

كام ذكرنا سابق ًا رضورة وضوح األنظمة ،فنظام املكافأت مث ً
ال أي ًا كانت بدون نظام
واضح مدمرة فرصف املكافآت بناء عىل رأيك الشخيص أمر ضار ومدمر ،جيب أن

يكون هناك نظام واضح للمكافآت؛ وإال فامتنع عن إعطائها حتى التدمر املنظمة،

خري من التحيز لطرف دون آخر.
فاملساواة يف الظلم ٌ

ال بد أن يشعر املوظف بالنمو يف العمل ( ترقية ،مسؤولية أكرب ،مرتب أعىل ).

البد لإلنسان أن ينمو فالذي الينمو سيموت ..اليوجد خيارات أخرى ..حتى

املنظامت التي التنمو فإهنا متوت ،وقد يكون القطاع احلكومي أصعب من القطاع

اخلاص يف هذا اجلانب؛ فالبد من إشعار املوظف بأنه ينمو ويتطور ،قد يكون النمو

أحيان ًا يف زيادة املسؤوليات من خالل وضعه يف جلان أو إرشاف مث ُ
ال حتى يشعر

املوظف بأنه يتطور يف عمله ،فبدون النمو سيشعر املوظف بامللل وباملوت اإلداري.
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ً
سابعا :اإلدارة بالحب واإلحترام
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اإلدارة بالحب واالحترام:

االحرتام والتقدير املبني عىل اإلنجاز.

االحرتام والتقدير جيب أن يبنى عىل اإلنجاز وليس عىل القرب األرسي أو الصداقة...
فمن يستحق االحرتام والتقدير هو من يقدر وحيرتم العمل وينجز ،وجيب عىل املدير

إظهار حمبته ومشاعره للجميع بشكل عام؛ ولكن من ينجز أكثر حيصل عىل احرتام
وتقدير وحب أكثر ،ليشعر بأن هناك مقابل ملا يقوم به.

التعامل مع العاملني بإنسانية .. .عاملهم كام حتب أن تعامل.

ببساطة كيف تريد أن تُعامل من قبل اآلخرين  ..جيب أن تعاملهم بنفس الطريقة،

اإلنسانية مهمة جد ًا يف التعامل فاملوظفون ليسوا مكائن وآالت ،بل برش لدهيم

أحاسيس ومشاعر مثلك متام ًا.

من التقدير وضع األنظمة املتطورة التي تستخدم التكنولوجيا.

إذا كنت التستخدم التكنولوجيا والعامل من حولك سبقوك يف التقنية والتكنولوجيا،

فإن الوضع يصبح غري حمفز..

إن من احرتام العاملني أن جتعلهم يف أفضل حال ،واستخدام التكنولوجيا احلديثة
املتوفرة يسهم يف جعلهم يف أفضل حال ،ولألسف هذا اجلانب يتم جتاهله كثري ًا يف

بيئة العمل.
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ُ
قصة دواجن الوطنية:

كثري منا يعلم أن يف إدارة املوظفني ما يسمى بنسبة دوران املوظفني ،ويف القطاع اخلاص
قد تظهر أكثرمن القطاع احلكومي ،وهي نسبة عدد املوظفني الذين تركوا العمل مقسوم ًا
عىل عدد العاملني خالل السنة الواحدة ،فإذا زادت نسبة العاملني الذين يرتكون العمل؛

فإن بيئة العمل هذه تعدّ بيئة طاردة.

هل تعلم كم يكلف املنظمة خروج موظف واحد فقط منها؟

إذا كان لديك موظف عمل ملدة مخس أو ست سنوات وأراد ترك العمل مع العلم بأنه قد اكتسب

خربة لديك ومهارات ..إلخ ،حتى حترض بدي ً
ال له كم ستحتاج إىل تكلفة وتدريب ووقت؟!

ستجد أن املوظف اجلديد حيتاج قرابة السنة ليتعرف عىل املوظفني واألنظمة ،وبعد ذلك يبدأ

باالنتاج الوظيفي؛ إذن كل موظف يرتك العمل يكلف أمواال طائلة حتى حيرض بديل له.

وعىل سبيل املثال كان يف دواجن الوطنية نسبة الدوران الوظيفي تصل إىل  %20وهذا
املعدل ٍ
عال جد ًا ألن املعدل العاملي هو .%3

وكان وقتها يف دواجن الوطنية قرابة  3000موظف؛ منهم حوايل  600موظف يرتكون

العمل سنوي ًا ويتم توظيف بدالء هلم ،والشك أن هذا العدد كبري ،فهذه مشكلة خطرية
ومكلفة حق ًا ،وتم عقد اجتامع خاص هبذا األمر ملعاجلته  ،وتم االتفاق عىل التايل:

حني يقوم املوظف بتقديم االستقالة واستالم كافة حقوقه وانتهاء أي عالقة له بدواجن
الوطنية؛ يتم تزويدة بورقة كتب فيها :برجاء ذكر السبب الرئيس لرتكك العمل لدينا؟

وهنا مايسمى بوقت احلقيقة املطلقة ألن عالقته انتهت باملنظمة هنائي ًا ،واستلم حقوقه

كاملة ،فاملطلوب هنا ذكر السبب احلقيقي وراء ترك املنظمة ،وليس ماذكره املوظف يف
نموذج االستقالة ،وتم رصد إجابة ذلك السؤال ،وبعد فرتة من الوقت تم اكتشاف أن
العنارص الثالثة األوىل مل تكن النواحي املالية من ضمنها ،وال يعني ذلك أهنم مل يذكروا
الناحية املالية بل ذكرت ،ولكن كانت العنارص األوىل الستقالة املوظفني هي:
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الطعام:

كان يف دواجن الوظنية يف ما يسمى بالكمباوند  ،ويتم فيه توفري الغذاء للموظفني ولكنه

مل يكن مناس ًبا للموظفني بالرغم من أنه صحي ،فعىل سبيل املثال املوظفني من اجلنسية

الباكستانية ال يأكلون األرز وإنام يأكلون اخلبز ،وكانوا يتخلصون من األرز ،والفلبينيون

كانوا الحيبون األرز بالبهارات وإنام حيبون األرز األبيض ،وكذلك العرب هلم نوعية
غذاء خمتلفة بحسب أذواقهم ،وكانوا يريدون غذا ًء مناسب ًا هلم حتى يتمكنوا من العمل
عىل أتم وجه حتى اليمرضوا من كون الغذاء غري مناسب هلم ،ومتت معاجلة هذه املشكلة

من خالل عمل ستة أنواع من املطاعم  ،وتم استقطاب طباخني متخصصني لكل مطعم

ومتت معاجلة مشكلة الغذاء.
العالج:

كان الطبيب املقيم يف الرشكة يقوم برصف دواء الصداع (البنادول) ألي مشكلة كانت،
وعند سؤال الطبيب ملاذا؟

فأجاب بأن  %90من املوظفني ال يعانون من أمراض؛ ولكن حني يريد ترك العمل ليوم
ما يأيت إىل العيادة ليحصل عىل راحة من العمل؛ فأقوم برصف البنادول فقط له ،ومتت

معاجلة املشكلة من جهتني ،من جهة املريض؛ حيث تم وضع نظام دفع مبلغ  5رياالت من
قبل املريض ،وهذا املبلغ زهيد بالنسبة لشخص مريض ،ولكن غري املريض لن يدفع هذا

املبلغ كي يغيب ،هبذه اخلطوة تم فرز املريض من غريه ،وحني يدخل املريض عىل الطبيب
يقوم بتشخيص حالته ،ومن ثم حييل املريض إىل إحدى املستشفيات ،ومتت معاجلة مشكلة

العالج؛ ثم أتى نظام التأمني الطبي ومتت معاجلة األمر بشكل أفضل.
األمن:

واملقصود به حراس األمن داخل الرشكة ،حيث ذكر العاملون أن طريقة تعامل رجال

األمن معهم يتم بشكل غري إنساين؛ فعىل سبيل املثال بعد أن ينتهي العامل من عمله والذي
ترتاوح مدته من ( )10-8ساعات عمل يومي ًا يعود إىل السكن لريتاح؛ فإذا به يتفاجأ
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بحارس األمن يفتح الباب بطريقة هجومية  ،ويقوم بتفتيش السكن لريى إن كان هنالك
ممنوعات أم ال ،هذه الطريقة أشبه بتفتيش املجرمني؛ فبأي حق يقوم بذلك األسلوب مع

العامل وهو ليس جمرم ًا ،ما جيعل الوضع النفيس للعامل سيئ ًا جد ًا وال يالم عىل ذلك،
وحلل هذه املشكلة تم االجتامع بقسم األمن ووضع أنظمة جديدة من ضمنها أن ال يسمح
ملدير األمن بالتفتيش إال برشوط وإجراءات معينة ،ومتت معاجلة مشكلة األمن.

إن العنارص الثالثة السابقة ،وعنارص أخرى كانت السبب وراء ترك العاملني للعمل،

وحل تلك املشكالت مل يكلف شيئ ًا بل تم تغيري الطريقة بالنسبة للغذاء والعالج واألمن

أيض ًا ،وبالفعل انخفضت نسبة معدل دوران املوظفني من  %20إىل  % 1.5أقل من

املعدل العاملي.

وبالتايل إن قمت بتهيئة بيئة العمل؛ فإنك ستحقق يف املقام األول الرضا الوظيفي
للعاملني  ،وبذلك تشعرهم بأن مكان العمل جاذب ويوفر الراحة ويشعر املوظف
باحرتامه وتقديره ،وجيعل املوظف يعمل بروح طيبة  ،وينتج بشكل رائع وبالتايل:

إذا خلقت بيئة عمل ..ممتعة ،فاملتعة ختلق اإلنتاجية.
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قصص لبيئات عمل سيئة:

يف إحدى رشكات النقل ذكر أحد املسئولني أن السائقني ليس هلم سكن خاص هبم

مطلق ًا ،وأهنم ينامون يف الشاحنات فقط ! وأهنم يوجهون السائقني الستخدام دورات
مياه املساجد!!

فهل هذا عمل مقبول !! و هل تتوقع أي والء أو إخالص لدى العاملني هبذا الوضع؟!
يف إحدى الرشكات مل تقم الرشكة بسداد قيمة توريد املياه لسكن العامل فتوقف

التوريد عن سكن العامل؛ فاحتج العامل ومل يذهبوا إىل العمل فقام املسؤول بقطع التيار

الكهربائي عنهم عقاب ًا هلم عىل عدم الذهاب للعمل!!

فهل يشعر أمثال هؤالء العاملني بأي قيمة أو احرتام للرشكة التي يعملون هبا؟! وهل

يبقون طوي ً
ال هبا أم يغادروهنا يف أقرب فرصة أخرى؟!

وجتد بعض املدراء يف الرشكات لديه شاشة وكامريات مراقبة عىل مجيع العاملني يف

مكاتبهم!! فهل يقبل مثل هذا املدير أن يضع عليه أحد (كائنا من كان) تلك الشاشة

ملتابعته؟ !!

بالتأكيد اإلجابة :ال ،فتذكر دائام أهنم مثلك متام ًا!!
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ً
ختاما
تعد من
جليا أن بيئة العمل
ّ
وهكذا يتضح ً

أهم عناصر النجاح ألي منظمة ،والتعامل
معها بسلبية هو أول خطوات الفشل،
ولتعرف إن كانت بيئة العمل لديك مختلفة
أو خالف ذلك.
أوال :قارن بينها وبين بيئة عمل منافسيك.
ً
ثانياً  :احسب نسبة دوران العاملين لديك،
فإذا كانت مرتفعة فلديك مشكلة.
ثالثاً  :تأكد من نسبة الفاعلية لدى العاملين
لديك  ،وقارنها بمنافسيك.
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ابتسم فإن تبسمك في وجه
أخيك صدقة!!....
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