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�سماها (اخل�ط��وات ال�ست لتحقيق ال�سعادة يف بيئة
العمل) وهي:
التقدير واملكاف�أة.
ال ي�ت�ع�ل��ق الأم� ��ر ه�ن��ا ب ��امل ��ال؛ ف��ال��رات��ب امل �ج��زي لن
ي�ج�ع��ل امل��وظ��ف �أك�ث�ر م���س��ؤول�ي��ة اجت ��اه ع�م�ل��ه ول��ن
ي�ج�ع�ل��ه ك��ذل��ك ي���ش�ع��ر ب��االن �ت �م��اء وال �ف �خ��ر مل ��ا ي�ق��وم
ب ��ه� .إذن م��ا ال ��ذي ميكننا ف�ع�ل��ه لتحفيز امل��وظ��ف؟
ي�ست�شهد الكاتب بعامل النف�س فريدريك هريزبيج
 Frederick Herzbergونظريته املتعلقة بـ
(التحفيز يف بيئة العمل) وال�ت��ي ي�شدد فيها على
ع ��دم ج ��دوى امل ��ال يف حت�ف�ي��ز امل ��وظ ��ف م ��امل ي�ل�ازم
ذل��ك �شعور امل��وظ��ف ب ��أن هناك م��ن يقدر جمهوده.
وهناك عوامل كثرية ت�سهم يف تعزيز التحفيز ومن
�أه�م�ه��ا :امل���س��ؤول�ي��ة ال�ت��ي يتحملها امل��وظ��ف ،وح�س
الإجن��از يف حتقيق الأه ��داف التي عليه القيام بها،
وتقدير امل�ؤ�س�سة للجهود التي يقوم بها .من امل�ؤ�سف
�إن�ن��ا جن��د يف واق�ع�ن��ا الكثري م��ن امل��ؤ��س���س��ات ت�ساوي
بني موظفيها يف العطاء واملكاف�آت ،ف�إنها �إم��ا توزع
على اجلميع �أو يحرم منها اجلميع! هذا النوع من
ال�سلوك امل�ؤ�س�سي يحبط املوظفني �أ�صحاب العطاء
الأك �ب�ر وق ��د يجعلنا نخ�سر حما�ستهم يف ال�ع�م��ل،
فهو يرى �أمامه �أن م�ؤ�س�سته يت�ساوى فيها املجيد
وامل�ه�م��ل .ل�ل�أ��س��ف تظن ه��ذه امل��ؤ��س���س��ات �أن�ه��ا تفعل
خرياً بتطبيقها مبد�أ امل�ساواة ولكن امل�ساواة ال تعني
حتقيق العدالة وهنا يكمن الفرق.
م�شاركة املعلومات
متار�س م�ؤ�س�سات كثرية �إخفاء عرثاتها وحتدياتها
عن موظفيها وتكتفي مبناق�شتها يف نطاق الإدارة
العليا .جند �أن هناك تبعات ت�ؤثر �سلباً على �سلوكيات
امل��وظ��ف امل�ه�م��ل وال ��ذي ال ي�ت��م م�شاركته ب�شفافية
ب�أحوال امل�ؤ�س�سة وحتدياتها� .إن ال�شفافية وم�شاركة
ال�ب�ي��ان��ات تنعك�س ع�ل��ى امل��وظ��ف وكيفية تعامله ملا
حوله بينما حجب البيانات قد يجعله يتخذ قرارات
ت�ضر بامل�ؤ�س�سة دون علم منه وذل ��ك ل�ع��دم دراي�ت��ه
ب ��أح��وال امل��ؤ��س���س��ة .م�شاركة ال�ب�ي��ان��ات �أي���ض�اً جتعل
املوظف �أك�ثر تقديراً لعمله و�أك�ثر �إ� �ص��راراً بجعله
الأف���ض��ل لأن��ه ي�ست�شعر ب��أن��ه ف��رد ذو �أهمية ولي�س
جمرد م�ؤ ٍّد لعمل حمدد ال يعي �شيئاً عن م�ؤ�س�سته.
التمكني
يتمثل متكني امل��وظ��ف يف ع��دة �أوج ��ه �أب��رزه��ا منحه
الثقة وال�سلطة للقيام مبا يظنه �صائب مب�شاركة
الآخ��ري��ن يف �صناعة ال�ق��رار وجعله يناق�ش �أف�ك��اره
حول امل�ؤ�س�سة ب�شفافية مع الإدارة .هذا النوع من
ال�سلوكيات يعزز انتماء املوظف للجهة وي�ست�شعر
�أنها م�ؤ�س�سته ولي�ست جمرد م�ؤ�س�سة يعمل بها من
�أجل الراتب.
الرفاهية والعافية
اهتمام امل�ؤ�س�سة ب�سالمة املوظف و�صحته البدنية
والذهنية ت��ؤدي �إىل ح�صولها على موظف ذي �أداء
م�ستقر .بينما ن��رى �أن �إه�م��ال امل�ؤ�س�سات ل�سالمة
املوظف النف�سية واجل�سمانية تنعك�س على نوعية

امل��وظ �ف�ين ال ��ذي ��ن حت���ص��ل ع�ل�ي�ه��م ت �ل��ك امل��ؤ��س���س��ة.
فهذا املوظف ال��ذي ي�ست�شعر بعدم �أهميته و�إهمال
امل�ؤ�س�سة له غالباً ال يعطي امل�ؤ�س�سة بالقدر الذي
ت�ت��وق�ع��ه م �ن��ه .ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث ��ال جن ��د االق�ت���ص��اد
الربيطاين يتكبد خ�سائر �سنوية تقدر ب  29بليون
جنيه �إ�سرتليني وذلك ب�سبب غياب املوظفني وتقدر
هذه البيانات �إهدار  130مليون يوم عمل� .إن تقليل
ن���س�ب��ة غ �ي��اب امل��وظ �ف�ين وزي� ��ادة �صحتهم النف�سية
واجل���س��دي��ة ينعك�س ع�ل��ى زي ��ادة الإن �ت ��اج وا��س�ت�ق��رار
�أحوال االقت�صاد.
غر�س االعتزاز والفخر
يعد االعتزاز والفخر من �أهم احلوافز التي جتعل
الفرد يقدم ويبذل �أف�ضل ما لديه .وقد ن�شر املعهد
املعتمد للأفراد والتنمية ما يو�ضح ب�أن  0 .4فقط
من املوظفني الذين �شملتهم الدرا�سة يف بريطانيا
ي�شعرون بالفخر بعملهم وهذه الن�سبة يف تناق�ص.
�إن ال�شعور بالفخر واالعتزاز اجتاه ما نعمل يجعلنا
�أك�ثر �إيجابية وت�سويقاً للم�ؤ�س�سة التي نعمل بها.
فاملوظف الفخور ينعك�س فخره بامل�ؤ�س�سة من خالل
�أح��ادي �ث��ه م��ع زم�لائ��ه وامل�ت�ع��ام�ل�ين م��ع ج�ه��ة عمله.
وهذا الأمر بدوره ي�سهم يف جناح امل�ؤ�س�سة وت�سويقها
ب�شكل جيد .هناك ارتباط وثيق بني �شعور املوظف
ب��ال�ف�خ��ر يف ع�م�ل��ه وم ��دى م���س��اه�م��ة ج�ه��ة ع�م�ل��ه يف
م���س��اع��دة وتنمية املجتمع م��ن ح��ول��ه ،فكلما زادت
امل�ؤ�س�سة من �أدوارها الإيجابية وم�ساهمتها الفعالة
يف خدمة املجتمع زاد الفخر يف نفو�س من يعملون
فيها .من الأمثلة التي عر�ضها الكتاب يف هذا ال�ش�أن
ه��و ق �ي��ام اخل �ط��وط اجل��وي��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة بت�سيري
رحالت �سنوية ملوظفيها لتقدمي م�ساعدات لبع�ض
املناطق املت�أثرة بالكوارث الطبيعية .ويف هذا الأمر
عدة فوائد فت�سيري هذا النوع من رح�لات الإغاثة
يعلم املوظفني كيفية اتخاذ القرارات و�إجناز املهمات

بروح الفريق الواحد ،كما �أنها جتعلهم ي�شعرون ب�أن
م�ؤ�س�ستهم التي ينتمون �إليها حتمل مبادئ �إن�سانية
و�أخ�لاق �ي��ات نبيلة ،وه ��ذا ب ��دوره ي�ع��زز م��ن والئ�ه��م
اجتاهها.
الر�ضا الوظيفي
يقول �إب��راه��ام لينكولن «ال�ن��ا���س ال��ذي��ن ي�ستحقون
الثقة املطلقة ويحظون بها �سوف يردون جميل هذه
الثقة» .حتقيق الر�ضا الوظيفي ي�أتي من تطبيق
كل ما �سبق ذك��ره .فاملوظف ال��ذي متنحه امل�ؤ�س�سة
ال�ث�ق��ة وال�ت�ق��دي��ر وامل �ك��اف ��أة وال�ع�ن��اي��ة ب��ه وباملجتمع
م��ن ح��ول��ه�� ،س��وف ي ��رد ه ��ذا ال�ع�ط��اء ب�لا ��ش��ك .كما
�أن معاملة املوظف ك�إن�سان له وقته اخلا�ص الذي
حت�ترم��ه امل��ؤ��س���س��ة يجعل امل��وظ��ف �أك�ث�ر ع �ط��اءاً يف
ال��وق��ت املخ�ص�ص ل�ل�ع�م��ل .وي�ع��ر���ض ال�ك��ات��ب م�ث��ا ًال
ملهماً ملا قامت به �شركة  Waitroseحني قامت
بتوزيع �أج�ه��زة الآي �ب��اد على موظفيها فقد �أرفقت
بها ملحوظة تقول» :ال تعتقد �إننا نتوقع �أو نرغب
منك �أن ترد على الإمييالت بعد ال�ساعة  6م�سا ًء �أو
قبل ال�ساعة � 8صباحاً  -وهي �ساعات الدوام الر�سمي
بال�شركة.»-
ينهي الكاتب كتابه باحلديث عن �أهمية التعددية يف
بيئة العمل و�أثرها يف تطور الأف��راد .فالبيئة التي
حتت�ضن التوجهات املختلفة والآراء املتباينة تكون
�أكرث �إبداعاً وثراء من تلك البيئة التي ي�سود فيها
ر�أي واح��د فقط .و�أخ ي�راً ي�ؤكد امل��ؤل��ف على �أهم ّية
وج��ود �أدوات لقيا�س �سعادة املوظفني وهناك طرق
عديدة ملعرفة م��دى �سعادتهم يف بيئة العمل �سواء
بت�صميم اال�ستبيانات �أو ب��وج��ود جم�لات ون�شرات
داخلية تعر�ض �آراءه��م ومقرتحاتهم لتح�سني بيئة
العمل� ،إال �أن الأهم من كل هذا هو �إميان امل�ؤ�س�سة
ب��أه�م�ي��ة ه��ذه الآراء و�أن تفعل ك��ل ه��ذا ع��ن قناعة
ولي�س عن فر�ض و�إكراه.
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العدالة للجميع لمارك برايس
فاطمة بنت ناصر *
هناك اتهام ي�شري �إىل غياب الثقة بني (القطاع اخلا�ص) و(املجتمع) ولكن دعونا نت�ساءل من هو املجتمع؟ �ألي�س املجتمع �إىل حد بعيد ميثله ذات الأف��راد العاملني يف القطاع
اخلا�ص» بهذه اجلملة التي ت�ضع امل�ؤ�شر نحو حقيقة نتجاهلها تتمثل يف كون طبقة العمال يف القطاع اخلا�ص حتديداً هم اجلزء الأكرب من املجتمع ،و�أن التحديات التي يواجهونها
ال متثلهم وحدهم ولكنها تواجه املجتمع ب�أ�سره .ولنت�ساءل هنا ما الذي يجعلنا نف�صل بني املجتمع و�أفراد القطاع اخلا�ص؟ لعل ذلك يعود �إىل الفرق الكبري بني العاملني يف
هذا القطاع ،فهناك ر�ؤ�ساء هذا القطاع والذين غالباً يكونون م�صدر اتهام يف تدين �أحوال عُمال هذا القطاع وا�ستئثارهم بال�سلطة واملال .ونالحظ يف املقابل �أن الطبقة العاملة
يف �سلك الإنتاج يف هذا القطاع تواجه حتديات تاريخية وحتدياتها اليوم لي�س �سوى ا�ستمرار لها .فالزمن ينتج لنا املعدات الآلية التي ت�ستبدل الب�شر ،كما �أن الزمن يدفع بع�ض
اجلن�سيات للهجرة وهذه اجلن�سيات ت�شكل الحقاً م�صدر حت ٍّد للعمالة الوطنية حيث تر�ضى برواتب قليلة وقد تعمل ل�ساعات �أطول ،وهناك حتديات كثرية على هذه ال�شاكلة .ويف
مقابل هذه التحديات يزداد الأغنياء غنى وهذا ما يجعل �أمر جناح �إدارة العالقة بني الرئي�س واملر�ؤو�س �سر جناح وا�ستمرارية هذه امل�ؤ�س�سات.
يف هذا الكتاب الذي ي�ستعر�ض جتربة �شخ�صية لرجل �إدارة ناجح و�ضليع بهذه التحديات جند �أجوبة وحلو ًال �أثبتت جناحها الباهر رغم ب�ساطة فكرتها.



(من حيث املبد�أ)
الأه ��داف غالباً م��ا حت��دد ج��ودة النتائج .الأه ��داف
النبيلة حتقق نتائج مبهرة� ،إال �أن الأهداف النبيلة
�أ�صبحت من�سية يف ظل التناف�س الر�أ�سمايل اجل�شع.
يقول الكاتب �إنه ح�ضر ور�شة على م�ستوى الإدارة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وك� ��ان �� �س� ��ؤال امل� �ح ��اور ل �ه ��م :م ��ا ه��دف
الرئي�س التنفيذي لأي �شركة؟ تفاوتت الإج��اب��ات
من الر�ؤ�ساء �إال �أن �أغلبها ركز على حتقيق الأرب��اح
امل��ادي��ة .ويقول الكاتب �إن �إجابته عن ه��ذا ال�س�ؤال
كانت حمل ا�ستغراب من الكثريين ،حيث �أنه جاوب
ب�ق��ول��ه« :غ��اي��ة ال��رئ�ي����س التنفيذي ي�ج��ب �أن تكون
حتقيق �أعلى معدالت ال�سعادة للعاملني معه!» .يرى
الكاتب �أن �سعادة العامل هي ال�سبب الأه��م لنجاح
�أي م��ؤ��س���س��ة .ول �ك��ن ك�ي��ف ت �ك��ون ال���س�ع��ادة مفتاحاً
للنجاح؟ بح�سب امل�ؤلف�« :إنّ املوظف ال�سعيد يعك�س
�سعادته على حميطه وعلى املجتمع ككل .فال�سعادة
تنبع ب�شكل رئي�سي من �إح�سا�س ملك زم��ام الأم��ور
وال���س�ي�ط��رة وال���ش�ع��ور ب��ال��ر��ض��ا والإي�ج��اب�ي��ة للبيئة
املحيطة بنا».
ويف�صل الكاتب طريقة حتقيق هذا النجاح باحلديث
عن امل�ب��ادئ النظرية وع��ن الطرق التطبيقية التي
�ستحقق النجاح امل�ؤ�س�سي الأمثل وال��ذي ال يهم�ش
فيه �أي عن�صر ل�صالح الآخر.
�أما املبادئ الثالثة فهي:
�إ�شراك املوظفني
ال���ش��راك��ة ب�ين امل��وظ�ف�ين وال��ر�ؤ� �س��اء يف �إدارة ��ش��ؤون
امل�ؤ�س�سة يجعلهم جميعاً يتحملون م�س�ؤولية جناح
�أو ف�شل امل�ؤ�س�سة .تتنوع طرق �إ�شراك املوظفني ولعل
م��ن �أب ��رز ه��ذه ال�ط��رق (مت�ل�ي��ك امل��وظ�ف�ين) متليك
املوظفني ن�سبة من ال�شركات التي يعملون بها �أثبت
�أنه يحقق جناحات باهرة .فاملوظف يف هذه احلالة
مل ي�ع��د �أداة جل�ل��ب امل ��ال ل���ص��اح��ب امل��ؤ��س���س��ة ولكن

�أ�صبح هو �أحد �أ�صحاب ر�أ�س مالها ،وبالتايل ي�سعى
�إىل حتقيق ال�ن�ج��اح مل�ؤ�س�سته اخل��ا��ص��ة وال�ع��ام��ة يف
نف�س الوقت.
ر�ضا ووالء الزبائن
ال ميكن حتقيق ه��ذه الغاية دون حتقيق الإ��ش��راك
ال���س��اب��ق ذك� ��ره .ف��امل��وظ��ف ال���ش��ري��ك ي���س�ع��ى لك�سب
والء ور�ضا الزبائن باعتبارهم �أه��م �أه��داف حتقيق
ال���ش��راك��ة .يف جت��رب��ة ��ش��رك��ة ل��وي����س ال�ت��ي ذك��رن��اه��ا
قامت ال�شركة بتطبيق فعال لهذا املبد�أ ،وذلك عن
ط��ري��ق رب�ط��ه ب�ت��وزي��ع امل�ك��اف��آت ال�سنوية .فاملوظف
ي ��أخ ��ذ ح���ص�ت��ه م ��ن امل �ك ��اف ��آت ال���س�ن��وي��ة ع �ل��ى ��ض��وء
الأرب��اح الكلية التي حتققها ال�شركة ويتم توزيعها
ب�شكل ن�سب على كل موظف تبعاً لراتبه ال�شهري.
لهذا وجدت ال�شركة �أن اجلميع يتكاتف لنيل ر�ضا
ال��زب��ائ��ن .ف��ال��زب��ون ال�سعيد غ��ال�ب�اً م��ا ي�ك��ون وال�ؤه
�أكرب وهذا بدوره ينعك�س على الأرباح التي حتققها
ال�شركة وال�ت��ي ي�سعى اجلميع �إىل حتقيقها لنيل
م�صلحتهم ال�شخ�صية التي مل تف�صل عن م�صلحة
ال�شركة ككل .لهذا ال نرى تناف�سا فرديا قائما على
م�صلحة �شخ�صية كالذي تقوم به بع�ض ال�شركات
من ربط مكاف�أة املوظفني بتحقيقهم عددا معينا من
املبيعات .وبالتبعية �سنجد �أن جودة اخلدمة تتح�سن
وذل��ك م��رة �أخ��رى يعود �إىل �سعي اجلميع لتحقيق
هدف واحد يحقق م�صلحة جميع الأطراف.
حتمل امل�س�ؤولية
�إن امل��ؤ��س���س��ات ال�ت��ي ت�ع��ي قيمة و�أه�م�ي��ة امل�س�ؤولية
املجتمعية ن��راه��ا حتقق جن��اح�اً �أك�ثر ا�ستدامة من
غ�يره��ا .فال�شركات القائمة على حتقيق ا�ستفادة
ق �� �ص�يرة امل � ��دى م �ق��اب��ل �إحل� � ��اق الأذى ال �ب �ي �ئ��ي �أو
املجتمعي هي م�ؤ�س�سات فا�سدة �أخالقياً وال حتقق
ال��ر��ض��ا ب�ين �أف ��راده ��ا وال م��ن ي�ح�ي�ط��ون ب�ه��ا .فكما
نن�شد �أن نن�شئ مواطناً م���س��ؤو ًال يهتم مب��ن حوله

ويعترب م�صلحة املجتمع جزءاً من حتقيق م�صلحته
ال�شخ�صية ،ف ��إن امل�ؤ�س�سات ينبغي �أن تكون كذلك
م�ؤ�س�سات م�س�ؤولة تعطي للمجتمع كما ت�أخذ منه
وال تركز على الأخ��ذ دون عطاء .وقد حثت الكثري
م��ن الأدي� ��ان ع�ل��ى �سلوكيات حت��ث ع�ل��ى ه��ذا امل�ب��د�أ.
وقد �أورد الكاتب ما حثت �إليه الديانة اليهودية من
عدم زراعة احلقل يف ال�سنة ال�سابعة وذلك لتذكري
�صاحبه ب�أنه ال ميلك الأر�ض و�إنها هبة اهلل .والكثري
من الأديان تدعو �إىل حتمل الإن�سان امل�س�ؤولية عما
هو حوله وفيما ال تزال الأديان والفال�سفة وغريهم
يدعون �إىل هذه امل�س�ؤولية �إال �أن املمار�سات تو�ضح
�أن هناك حفنة قليلة من �أ�صحاب الأموال يلحقون
� �ض��رراً ك �ب�يراً بالبيئة ومب ��ا ه��و ح��ول�ه��م� .إن وج��ود
م�ؤ�س�سات فاعلة اجتماعياً ي�ؤدي �إىل وجود موظفني
ف��اع�ل�ين اج�ت�م��اع�ي�اً ك��ذل��ك ف�ه��ذا امل��وظ��ف ي ��درك �أن
عمله �سيعود بالنفع على حميطه وهو م�ستفيد على
كل الأ�صعدة.
�أمثلة ملهمة عن املوظف ال�شريك
ه�ن��اك ق�صة ق���ص�يرة ملهمة يعر�ضها ال�ك�ت��اب عن
كيفية معرفة املوظف ال�شريك والذي ي�شعر بالوالء
وامل�س�ؤولية ويعي قيمة عمله و�أهميته .تقول الق�صة
�إنّ حار�ساً يعمل يف وكالة (نا�سا) الف�ضائية ُ�سئل من
قبل جمموعة من الزوار عن ماهية عمله يف نا�سا؟
ف�أجابهم� :أنا �أقوم ب�إر�سال الب�شر �إىل �سطح القمر.
مثل هذه الق�صة جتعلنا نت�ساءل كيف �سنجيب �إن مت
�س�ؤالنا ذات ال�س�ؤال والإجابة التي �سنجيبها �ستعك�س
ما �إذا كنا ن�سعى �إىل ك�سب امل�صلحة ال�شخ�صية فقط
�أم كنا موظفني ن�شعر بالوالء واالرتباط بامل�ؤ�س�سة
التي نعمل بها.
(من حيث املمار�سة)
�أم��ا من حيث تطبيق املبادئ �سالفة الذكر فيقرتح
ال�ك��ات��ب م��ن واق ��ع جت��رب�ت��ه تطبيق �ستة �أم ��ور وق��د

