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بكـه لالستشارات
مجلــة مهنيــة تصــدر عــن بكــه لالستشــارات تضــم عــدة موضوعــات نهــدف 

مــن خاللهــا إلــى إثــراء المجتمــع المهنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

والعالــم العربــي أجمــع، وهــي إحــدى مبــادرات بكــه إلثــراء المحتــوى المهني 

العربــي. 

أغسطس / 2021



مجلة بكه لالستشارات25 // 2

جدول المحتويات

3 عن المجلة

4 استراتيجية التحول - كيفية إنقاذ الشركات المتعثرة

4 ما هي استراتيجية التحول؟

5 خطوات تنفيذ استراتيجية التحول

7 المواءمة االستراتيجية

8 ما هي المواءمة االستراتيجية؟

9 كيف تساعد المواءمة االستراتيجية في تقليل الهدر؟

10 كيف يمكن تطبيق المواءمة االستراتيجية؟

11 )BSC(  المواءمة االستراتيجية باستخدام أداة بطاقة األداء المتوازن

13 دور صيانة الموارد البشرية في تعزيز االمتثال الوظيفي

14 مفهوم االمتثال الوظيفي وصيانة الموارد البشرية

17 جوانب صيانة الموارد البشرية

17 أثر صيانة الموارد البشرية على االمتثال الوظيفي

17 إطار الكفاءات

17 مفهوم الكفاءة وإطار الكفاءات

17 خطوات يتم تطوير إطار الكفاءات؟

20 عن بكه

21 عمالؤنا



مجلة بكه لالستشارات25 // 3

مجلــة مهنيــة تصــدر عــن بكــه لالستشــارات تضــم عــدة موضوعــات نهــدف مــن خاللهــا إلــى إثــراء المجتمــع المهنــي 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم العربــي أجمــع، وهــي إحــدى مبــادرات بكــه إلثــراء المحتــوى المهنــي العربــي. 

ســنطرح فــي كل عــدد قضايــا مختلفــة تتــراوح بيــن مجــاالت خدماتنــا االستشــارية مثــل: تطويــر االســتراتيجية، إدارة 

المحافــظ والبرامــج والمشــاريع، تطويــر المــوارد البشــرية، خدمــات اإلســناد والتشــغيل، تحســين األداء التشــغيلي فــي 

المنظمــات، وإدارة التغييــر، وغيرهــا. مــن خــالل هــذه المجلــة، نســعى إلــى زيــادة الوعــي بأهميــة تلــك المجــاالت ودور 

كل مجــال منهــا فــي تمهيــد طريــق النجــاح أمــام المنظمــة مــن خــالل تحقيــق أهدافهــا ورؤيتهــا وتطويــر اســتراتيجيتها، 

كمــا نجمــع لــك فــي هــذا العــدد وغيــره المعلومــات التــي تحتاجهــا فــي مــكان واحــد لتســهيل الرجــوع إليهــا فــي أيِّ 

وقــت.

مجـــلة بكــــــه
لالستشارات
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هنــاك عــدة عوامــل قــد تتســبب بمعانــاة الشــركات، فهنــاك احتمــال أنــك تديــر منظمــة تعــود عليــك باإليــرادات الشــهرية، 

ولكــن لســبٍب مــا لــم تعــد مربحــة ممــا يجعــل تنفيــذ اســتراتيجية التحــول هــو الحــل المطــروح.  

وتتطلــب منــك مثــل هــذه الحــاالت اتخــاذ قــرارات جريئــة وحاســمة إلنقــاذ منظمتــك قبــل أن تفلــس، وال تقلــق، سنرشــدك 

إلــى طريــق النجــاة حيــث ســتتعلم معنــا خطــوات تغييــر مســار منظمتــك للتمكــن مــن الخــروج مــن »األزمــات« المؤقتــة 

قصيــرة المــدى واســتعادة أرباحــك.  

التحــول فــي أبســط أشــكاله هــو »إعــادة المنظمــة إلــى حالتهــا المربحــة مــرة أخــرى«. تشــير اســتراتيجية التحــول إلــى العمليــات 

االســتراتيجية الالزمــة لدعــم المنظمــات التــي تعانــي مــن ضائقــة ماليــة الســتعادة وضعهــا االقتصــادي الســابق وإنعاشــها.  

تتطلــب اســتراتيجية التحــول الفعالــة معرفــة األســباب الجذريــة لفشــل المنظمــة، ووضــع برامــج طويلــة المــدى لتنشــيطها، 

نستكشــف مًعــا خــالل الســطور التاليــة الخطــوات األساســية األربــع التــي يجــب اتباعهــا إلنقــاذ المنظمــة.  

تعتبــر األرقــام واإلحصائيــات واحــدة مــن أهــم عوامــل نجــاح اســتراتيجية التحــول ألي منظمــة، فهــي ال تكــذب ويمكنهــا تقديــم 

التحليــل المالئــم لشــركتك. 

ابــدأ بالنظــر إلــى األرقــام بموضوعيــة لمعرفــة حالتــك مــن حيــث اإليــرادات والمصروفــات واألصــول والمســؤوليات، قــم بتقســيم 

البيانــات حســب المنتــج أو الخدمــة أو العميــل اعتمــاًدا علــى آليــة عمــل المنظمــة بالضبــط لمعرفــة العوامــل األكثــر تأثيــرًا علــى 

كل مــن اإليــرادات والمصروفــات.  

بمجــرد الوصــول إلــى مرحلــة تحليــل األرقــام يصبــح األمــر فــي غايــة الجديــة، فهنــاك احتمــال علــى ســبيل المثــال أنــك كنــت تتجنــب 

هــذه اللحظــة لفتــرة طويلــة جــًدا.  

فــي هــذه اللحظــة مــن المهــم أن تتذكــر أنــه ليــس مــن واجــب المحاســبين الحفــاظ علــى تــوازن منظمتــك. لذلــك، تجنــب إلقــاء 

اللــوم عليهــم ظنــًا أنــه كان عليهــم تحذيــرك. بــداًل مــن ذلــك، يمكنــك تحليــل كيفيــة ارتبــاط األرقــام بالجوانــب المختلفــة لمنظمتك 

اســتعداًدا للخطــوة التاليــة.  

أواًل: ركز على األرقام  01
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عنــد تحليــل األرقــام، ســتجد علــى األرجــح أن منتجــات أو خدمــات أو عمــالء محدديــن يحققــون أرباًحــا كبيــرة مــن النســبة الكليــة. 

فحســب مبــدأ باريتــو )المعــروف أيًضــا باســم قاعــدة 20/80( إن ٪80 مــن النتيجــة تأتــي مــن ٪20 مــن الجهــد، ممــا يعنــي أن 

نجاحــك كمنظمــة نابــع علــى األرجــح مــن حوالــي ٪20 مــن منتجاتــك أو خدماتــك أو عمالئــك أو مجهــودك اإلجمالــي كفريــق.  

فــي هــذه الخطــوة مــن اســتراتيجية التحــول لتحســين وضــع منظمتــك، تتركــز مهمتــك فــي اكتشــاف ٪20 مــن األشــياء التــي 

تقــوم بهــا والتــي تــؤدي إلــى ٪80 مــن نتائجــك كمنظمــة.  

وعليــك أن تكــون صارمــًا عنــد تحديــد الـــ ٪80 األخــرى مــن الجهــود المســؤولة عــن ٪20 المتبقيــة مــن النتائــج. الجــزء الصعــب هنــا 

هــو أن االعتــراف بوجــود نقــاط ضعــف ألن هــذا غالًبــا مــا ينطــوي علــى االعتــراف بمســتوى معيــن مــن الفشــل.  

مهمــا كانــت الحالــة، فهــذه ليســت اللحظــة المناســبة للتفكيــر فــي كيفيــة وصولنــا إلــى هنــا، ولكــن حــدد جانًبــا أو أكثــر مــن 

الجوانــب التــي تعمــل بفعاليــة فــي منظمتــك واســتعد للخطــوة التاليــة. 

ــد الجوانــب التــي  هــذه هــي الخطــوة المســؤولة عــن نجــاح أو فشــل اســتراتيجية التحــول التــي تنفذهــا، وذلــك ألن عنــد تحدي

تعمــل بفعاليــة فــي المنظمــة، يصبــح وارًدا أن تقــع فــي فــخ إهمــال تطويرهــا وإجــراء تغييــرات طفيفــة فقــط. كــن حــذًرا!  قــد 

يــؤدي هــذا التــردد فــي النهايــة إلــى انهيــار المنظمــة.  

إذا كنــت ترغــب فــي قلــب المعادلــة، فقــم بإزالــة كل مــا يعيــق نجــاح المنظمــة. قــد يتضمــن ذلــك إغــالق أقســام كاملــة، وإغــالق 

المشــاريع الفاشــلة، والتخلــي عــن فــرق العمــل التــي لــم تعــد قابلــة لالســتمرار. 

ال بد أنها خطوة قاسية، لكن الحقيقة هي أن سهولة القرارات ما هي إال عالمة على ضعف التطور في المنظمة. 

مــن المؤكــد أن التخلــي عــن بعــض الموظفيــن أمــر صعــب، ال ســيما أصحــاب ألدوار غيــر الفاعلــة فــي المنتجــات أو الخدمــات أو 

العمــالء المحدديــن مســبًقا فــي الخطــوة الثانيــة، ولكــن عندمــا تكــون المنظمــة بأكملهــا فــي خطــر، فــإن القــرار قــد تــم اتخــاذه 

بالفعــل.  

ضــع فــي اعتبــارك التعامــل مــع جميــع عمليــات التســريح مــرة واحــدة لتجنــب وضــع أي شــخص آخــر فــي الفريــق فــي حالــة خــوف 

مــن أن يكــون هــو التالــي. بعــد ذلــك، أخبــر أعضــاء الفريــق المتبقيــن أن الخطــوة الصعبــة قــد انتهــت. 

ثانًيا: عزز الجوانب الناجحة في منظمتك المتعثرة 

ثالًثا: اتخذ قرارات جريئة وحاسمة لتبسيط سير عمل المنظمة 
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كمــا ذكرنــا أعــاله، يجــب أن يتــم طــرح أيــة تغييــرات رئيســية فــي نفــس الوقــت لتقليــل الوقــت بيــن لحظــة إدراك أعضــاء الفريــق 

للمشــكلة ولحظــة فهمهــم لكيفيــة حلهــا.  

يمكــن أن يتســبب عــدم اليقيــن فــي مثــل هــذه الحــاالت فــي شــك الموظفيــن المتبقيــن فــي خياراتهــم المهنيــة وفقــدان كبــار 

العمــالء الثقــة فــي العمــل بســبب الشــائعات المنتشــرة بيــن الموظفيــن الحالييــن والســابقين.  

إن أفضــل طريقــة لمعالجــة هــذا األمــر هــي التواصــل الشــفاف فــي الترويــج لرؤيــة جديــدة مقنعــة لمســتقبل المنظمــة. تحــدث 

بصراحــة عــن الخطــأ الــذي حــدث، ولمــاذا يجــب إجــراء التغييــرات وســبب ثقتــك اآلن فــي مســتقبل أفضــل للمنظمــة.  

فــي النهايــة، لتحقيــق اســتراتيجية التحــول ناجحــة يطلــب منــك فريقــك القيــام بأمريــن: أواًل إظهــار القيــادة مــن خــالل اتخــاذ 

إجــراءات حاســمة لنجــاح المنظمــة، وثانًيــا تقديــم رؤيــة مقنعــة لمســتقبل المنظمــة والــذي ســيكون بمثابــة حافــز للمضــي قدًمــا. 

رابًعا: قم بتعزيز رؤية جديدة مقنعة للمنظمة  04
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ــف مــع متطلبــات التغييــر المســتمرة، ويؤكــد علــى هــذا المفهــوم  مــن أجــل النمــو واالزدهــار، تحتــاج المنظمــات إلــى التكيُّ

معهــد إدارة المشــاريع )PMI®(  فــي بحــٍث موّســع أجــراه حــول اســتراتيجية العمــل ومواءمتهــا للمشــاريع، حيــث أظهــر أن 

56٪ فقــط مــن المبــادرات االســتراتيجية التــي تقــوم بهــا المنظمــات تكــون ناجحــة، بينمــا 44٪ منهــا تبــوء بالفشــل.

تشــير نســبة الفشــل إلــى نســبة هــدٍر هائلــة كنتيجــة، وبالتالــي تطــرح ســؤااًل بالــغ األهميــة: مــا أســباب فشــل المشــاريع؟ 

إن أحــد أكبــر األســباب هــو عــدم توافقهــا مــع االســتراتيجية التنظيميــة! بمعنــى آخــر، قــد ينتهــي المشــروع فــي الوقــت 

المحــدد ووفًقــا للميزانيــة المتفــق عليهــا، ولكــن مــا زال ال يلبــي احتياجــات المنظمــة. لتجنــب ذلــك، علــى المنظمــات 

صياغــة اســتراتيجية واضحــة إلدارة الفــرص والمخاطــر.

كلُّ ما تحتاج إلى معرفته عن المواءمة االستراتيجية

ما هي المواءمة االستراتيجية؟

على أيٍّ من نماذج العمل تنطبق المواءمة االستراتيجية أكثر؟

المواءمــة االســتراتيجية هــي العمــل مــع وحــدات المنظمــة واإلدارات والفــرق واألفــراد لربــط جهودهــم باألهــداف االســتراتيجية 

الشــاملة للمؤسســة. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل آليتيــن مترابطتيــن:

في البداية يجب فهم األنواع المختلفة للهياكل التنظيمية ونوع الهيكل الذي تعمل ضمنه، وهي في نوعين كاآلتي:

وفيهــا ُينظــر إلــى المشــروع علــى أنــه كيــان مســتقل يقــع 

تحــت رقابــة مديــر المشــروع، فمــن أجــل تحقيــق المواءمــة 

المشــاريع  جميــع  مراجعــة  يجــب  تقليديــة،  مؤسســة  فــي 

الحاليــة والمســتقبلية وترتيبهــا حســب األولويــة ثــم مواءمتها 

مــع األهــداف االســتراتيجية الســتراتيجية العمــل.

وفيهــا ُينظــر إلــى المشــروع علــى أنــه كيــان مســتقل يقــع 

تحــت رقابــة مديــر المشــروع، فمــن أجــل تحقيــق المواءمــة 

المشــاريع  جميــع  مراجعــة  يجــب  تقليديــة،  مؤسســة  فــي 

الحاليــة والمســتقبلية وترتيبهــا حســب األولويــة ثــم مواءمتها 

مــع األهــداف االســتراتيجية الســتراتيجية العمــل.

المنظمة التي تحكمها المشاريعالمنظمة التقليدية

التأسيس األولي لمحفظة المشروع: ويتم بشكل دوري في مواعيد ثابتة، على سبيل المثال أربع مرات في السنة.

التوجيه والتعديل المستمر لمحفظة المشروع: عملية مستمرة طوال العام.
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تسهم المواءمة في زيادة الربحية وتقليل النفقات غير الضرورية.

المنظمات التي تراعي مواءمة األهداف مع االستراتيجية تعمل بكفاءة أكبر وتحقق نتائج أفضل.

ــن المواءمــة االســتراتيجية كل عضــو وفريــق مــن المســاهمة فــي خلــق القيمــة للمالكيــن والعمــالء والعامليــن  ُتمكِّ
والمجتمــع ككل باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي الخطــة الكليــة لنجــاح المنظمــة.

يؤدي االفتقار إلى التوافق االستراتيجي إلى فقدان الموظفين الثقة في رؤية المنظمة ورسالتها وقيمتها.

يمكــن أن تســاعد المواءمــة علــى تحســين معــدالت نجــاح المشــروع، وبالتالــي قــدرة المنظمــة علــى تلبيــة احتياجــات 
العمــالء وتوقعاتهم.

عندمــا يســاهم كل مشــروع بشــكل مباشــر فــي رفاهيــة الشــركة، تتحســن المنظمــة ككل بمــا فيهــا تجــارب العمــالء 
ومعــدالت االحتفــاظ بهــم.

توفــر المواءمــة قــرارات أوضــح لتخصيــص المــوارد، حيــث يتعيــن عليــك تحديــد المشــروعات التــي تضيــف قيمــة أكثــر 
)أو أقــل(.

ما أهمية المواءمة االستراتيجية؟
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كيف تساعد المواءمة االستراتيجية في تقليل الهدر؟

قــد تكــون بعــض المبــادرات وخطــط العمــل فكــرًة جيــدة، إال أنهــا ليســت مــا تحتاجــه المنظمــة بالفعــل وال تمثــل مــا 

يجــب التركيــز عليــه فــي ذلــك الوقــت، لــذا فقــد يقضــي المــدراء وقًتــا طويــاًل فــي متابعتهــا وتنفيذهــا دون معرفتهــم 

ــا الســتبيان أجــراه معهــد إدارة المشــاريع PMI عــام  ــد التخطيــط. وفًق ــاب المواءمــة االســتراتيجية عن ذلــك بســبب غي

2018 بعنــوان »Pulse of the Profession«، تتســبب المنظمــات فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي إهــدار مليــون دوالر 

كل 20 ثانيــة، ممــا يعــد نســبة عاليــة جــًدا! لتوفيــر هــذه النســبة، ُيوَصــى بمــا يلــي:

قــم بإعــداد تقريــر بالهــدر مــن خــالل عمليــة مدروســة تســتخدم لتحديــد 

كميــة ونــوع الهــدر الصــادر عــن المنظمــة.

تحسين التنسيق بين أعضاء الفريق والتواصل والمشاركة.

تمكين جميع أعضاء الفريق لتشكيل مستقبل المنظمة بشكل أوضح.

توضيح أدوار الموظفين والهدف من دور كلٍّ منهم.

توضيح القدرات والمزايا التنافسية للمنظمة.

تعريف العمالء بأهدافك نحو تقليل الهدر.

تقليل أو إلغاء تكرار األدوار في المنظمة.

01
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كيف يمكن تطبيق المواءمة االستراتيجية؟

بغــض النظــر عــن مقــدار الجهــد المبــذول فــي تطويــر مبــادرات وحلــول متطــورة مواكبــة للتكنولوجيا، فســتكون جميعها 

غيــر مجديــة مــا لــم تتماشــى مــع احتياجــات المنظمــة. هنــاك بعــض العوامــل األساســية التــي يمكــن أن تســاعد فــي 

تطبيــق المواءمــة االســتراتيجية بشــكل فعــال، علــى ســبيل المثــال تأكــد مــن:

تعميــم االســتراتيجية علــى جميــع مســتويات المنظمــة بطريقــة بســيطة وســهلة الفهــم، ألنــه ال يمكــن للموظفيــن 

تنفيــذ اســتراتيجية جديــدة إال إذا كانــوا قادريــن علــى فهمهــا وقبولهــا.

بالموظفيــن  التوظيــف والتدريــب واالحتفــاظ  البشــرية مــن خــالل  المــوارد  إدارة  تنفيــذ االســتراتيجية مــن قبــل 

الناجحيــن بمــا يضمــن امتــالك الموظفيــن المهــارات والقــدرات المطلوبــة لتنفيــذ االســتراتيجية بأفضــل صــورة.

إشراك الموظفين - تعد المشاركة في عملية صنع القرار دائًما أفضل من اتخاذ القرار بمعزل عن المعنيين.

تمكين التدفق الحر للمعلومات عبر األقسام، إما بين الفرق واإلدارات أو من اإلدارة العليا إلى مدراء األقسام.

ــز للفــرق  ــد والمتمي ــر ومكافــأة األداء الجي ــط أهــداف األداء الفــردي باالســتراتيجية الشــاملة، حيــث يجــب تقدي رب

واإلدارات.

مراقبــة التقــدم بمــا يمّكــن إجــراء تصحيحــات ســريعة للمســار بســهولة كلمــا ظهــرت مشــاكل، ويجــدر بالذكــر أنــه مــن 

.)Balanced Scorecard( أدوات القيــاس شــائعة االســتخدام لرصــد التقــدم بطاقــة األداء المتــوازن
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)BSC(  المواءمة االستراتيجية باستخدام أداة بطاقة األداء المتوازن

ــة بهــدف  ــر المالي ــوازن هــي أداة لقيــاس األداء وهــي إطــار يجمــع بيــن مقاييــس األداء الماليــة وغي بطاقــة األداء المت

مواءمــة االســتراتيجية مــع األهــداف الشــاملة لألعمــال وتحفيــز التواصــل بمــا يــؤدي إلــى تحســين األداء. بطاقــة األداء 

المتــوازن هــي أكثــر مــن مجــرد وســيلة للحفــاظ علــى األداء، بــل هــي نظــام متكامــل يتألــف مــن أشــخاص واســتراتيجية 

وعمليــات وتكنولوجيــا.

قياس تأثير األنشطة التنظيمية ومدى االستفادة منها باإلضافة إلى األهداف طويلة األجل األخرى بشكل عام.

تصنيف المقاييس الموجودة مسبًقا في فئات وعرضها بيانيًا.

م والنمو مقابل التدابير المالية التقليدية. موازنة التدابير المتعلقة بالعميل والعملية الداخلية والتعلُّ

تفسير وتوضيح الرؤية واالستراتيجية وتحديد الروابط بين األداء المتداخل عبر أقسام المؤسسة.

تعميم األهداف والتدابير على أقسام المنظمة.

توفير التغذية الراجعة لإلدارة حول تطبيق االستراتيجية.

مواءمة جميع المبادرات االستراتيجية لمواجهة تحديات األعمال والعمل على التغلب عليها.

تقوم بطاقة األداء المتوازن )BSC( بـ:
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يعــد تخطيــط االســتراتيجية طريقــة مهمــة لتقييــم آفــاق المنظمــة وأهدافهــا ومقاييســها والروابــط بينهــا وتمثيلهــا 

بصرًيــا، إن تخطيــط العمليــة الــذي تمثلــه خرائــط االســتراتيجية مــن شــأنه أن يبــرز دور المواءمــة بشــكل أوضــح، باإلضافــة 

إلــى تأثيــره علــى توضيــح العالقــة بيــن بطاقــة األداء المتــوازن واســتراتيجية المؤسســة.

ــد بعــض األهــداف االســتراتيجية فــي كل  تحدي

منظــور تتبنــاه المنظمــة.

اشــتقاق أداة بطاقــة األداء المتــوازن كمقيــاس 

األهــداف  مــن  مباشــرة  االســتراتيجي  لــألداء 

االســتراتيجية.

االســتراتيجية  المبــادرات  ومواءمــة  تحديــد 

باإلجــراءات  االهتمــام  وتقليــل  األجــل،  طويلــة 

علــى  التركيــز  وزيــادة  األجــل  قصيــرة  الماليــة 

الطويــل. المــدى  علــى  النجــاح  محــركات 

إلــى  أدت  التــي  األســباب  سلســلة  تحديــد 

النتيجــة النهائيــة مــن خــالل رســم الروابــط بينهــا.

من أجل تطوير خريطة استراتيجية، يحتاج المدراء إلى:

0102

0304

تعــد بطاقــة األداء المتــوازن أداة مفيــدة بالفعــل فــي مواءمــة االســتراتيجية التنظيميــة مــع األعمــال عندمــا يتــم دمجهــا 

بالكامــل واعتمادهــا مــن قبــل المنظمــة. لتنفيــذ المواءمــة االســتراتيجية بنجــاح، يجــب تصميــم آليــة عمــل لبطاقــة 

األداء المتــوازن بمــا يتناســب مــع جميــع مســتويات المنظمــة، كوســيلة لضمــان أن جميــع الموظفيــن يســعون لتحقيــق 

أهــداف تتفــق مــع اســتراتيجية المنظمــة وتســعى إلــى تحقيقهــا.

إن المنشــآت مثــل اآللــة التــي تتكــون مــن الكثيــر مــن التــروس المتداخلــة، فعندمــا تتــم مواءمــة أجــزاء أو أنشــطة 

العمــل، يكــون هنــاك مشــاكل وتوتــر أقــل، وتدريجًيــا يبــدأ دور المواءمــة االســتراتيجية فــي الظهــور فــي كل المجــاالت 

وممارســات األعمــال، حتــى إلــى والروتيــن اليومــي ومبــادرات تطويــر المنتجــات والعالقــات مــع العمــالء. ســيؤثر دورهــا 

علــى كل األنشــطة وتصبــح جــزًءا ال يتجــزأ مــن ثقافــة المنظمــة.

تقــدم بكــه خدمــات استشــارية فــي كل مــا يتعلــق بشــؤون االســتراتيجية، بــدًءا مــن تقييمهــا إلــى تطويرهــا واألدوات 

والمعلومــات حــول األداء الالزمــة للتطويــر. لمعرفــة المزيــد، انقــر هنــا.

https://bakkah.net.sa/consulting/service/strategy-consulting
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ــة  ــاج القــوى العامل ــل تتعداهــا إلــى إنت ــاح فحســب، ب ــة علــى األرب ال تقتصــر مجــاالت المنافســة بيــن األعمــال التجاري

المتخصصــة والمؤهلــة، وتســهم عمليــة صيانــة المــوارد البشــرية فــي تســيير العمــل وتحقيــق االمتثــال الوظيفــي فــي 

المنظمــة، إذ يعتمــد نجــاح العمــل بشــكل أساســي علــى التــزام الموظفيــن وتركيزهــم نحــو تحقيــق األهــداف الرئيســية 

ممــا ينبــئ عــن أهميــة إدارة المــوارد البشــرية. 

دور صيانة الموارد البشرية في تعزيز االمتثال الوظيفي

االمتثال الوظيفي 

ما هي صيانة الموارد البشرية 

ــه فــي االســتمرار فــي المشــاركة  ــال الوظيفــي هــو مــدى انتســاب الموظــف للمنظمــة التــي يعمــل بهــا ورغبت االمتث

الفاعلــة فيهــا، وهــو محــدد رئيســي للفعاليــة واإلنتاجيــة فــي المنظمــة. يمــر الموظفــون بثــالث مراحــل متتاليــة للوصــول 

إلــى درجــة االمتثــال، وهــي: 

هي عملية وضع خطط الســالمة والرعاية الطبية وإجراءات الرفاهية للموظفين 

بمــا يلبــي احتياجاتهــم وتوقعاتهــم الماديــة وغيــر الماديــة والتــي تختلــف بطبيعــة 

الحــال مــن منظمــة إلــى أخــرى ممــا يعــزز االمتثــال الوظيفــي ويحســن بيئــة العمــل.  

االلتزام: قبول نفوذ اآلخرين عليهم للحصول على شيٍء منهم مثل الراتب.  

اإلدراك: قبول نفوذ اآلخرين عليهم من أجل الحفاظ على عالقة مستقرة. 

االقتناع: إدراك أن قيم المنظمة مجزية في جوهرها ومتوافقة مع قيمهم الشخصية.  

01

02

03
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جوانب صيانة الموارد البشرية 

الصحة

األمان

الرفاهية

تأتــي الصحــة علــى رأس أولويــات عمليــة صيانــة المــوارد البشــرية تتضمــن سلســلة مــن اإلجــراءات الصحيــة المتبعــة طــوال 
عمليــة التوظيف.  

ــا  علــى ســبيل المثــال؛ تقــوم بعــض المنظمــات بإجــراء فحــص طبــي قبــل التوظيــف للتأكــد مــن أن المرشــح الئــق بدنًي
ــة، وإال فســوف يتســبب ذلــك فــي تدهــور نســبة الحفــاظ علــى الموظفيــن لــدى المنظمــة.  ألداء الواجبــات المطلوب

ويمكــن أن تشــمل إجــراءات الرعايــة الصحيــة أيًضــا خطًطــا لتحســين التعامــل مــع األمــراض التــي تحــدث بســبب ظــروف 
العمــل. 

إن الحفــاظ علــى ســالمة الموظفيــن بشــكل أساســي هــو واحــد مــن عوامــل صيانــة المــوارد البشــرية بالمؤسســات 
والشــركات، والــذي يتعلــق بمحاولــة تقليــل بعــض المخاطــر المتعلقــة بالعمــل مــن خــالل عــدد مــن اإلجــراءات.  

 ومــن هــذه اإلجــراءات تفقــد مــكان العمــل علــى الــدوام، وتوفيــر الحمايــة في حال الحرائق، وتأســيس نظام لإلســعافات 
األوليــة، وتنظيــم برامــج توعويــة عــن الســالمة الوظيفيــة، باإلضافــة إلــى الدعــم المــادي مثــل التأميــن ضــد الحــوادث 

والتأميــن علــى الحيــاة وإجــراءات التقاعــد ومــا إلــى ذلــك. 

وهــي كل مــا يتعلــق بالجهــود التطوعيــة التــي يبذلهــا أربــاب العمــل لتوفيــر الرفاهيــة لموظفيهــم، وتشــمل أي شــيء 
يتــم القيــام بــه لتحســين راحــة الموظفيــن، ويتــم توفيرهــا بشــكل منفصــل عــن األجــور. يمكــن قيــاس الرفاهيــة مــن خــالل: 

1. اإلجــراءات االقتصاديــة: وتشــمل الخدمــات الصحيــة واإلســعافات األوليــة، واإلجــازات مدفوعــة األجــر، والمشــاركة 
فــي األربــاح، ونظــام التقاعــد والتأميــن. 

2. إجــراءات التســهيل: بمــا فــي ذلــك الســكن، ووســائل النقــل، ومرافــق الغــداء واالســتراحة، وتوفيــر منتجــات الشــركة 
بخصــم لموظفيهــا، ودورات الميــاه المالئمــة، وغيرهــا. 

الرياضيــة، والرحــالت، والبرامــج الثقافيــة، واللقــاءات  3. اإلجــراءات الترفيهيــة: بمــا فــي ذلــك األلعــاب والمرافــق 
االجتماعيــة. 
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جوانب صيانة الموارد البشرية 

العالقات 

سجالت الموظفين

تمثــل العالقــة بيــن الموظــف ورب العمــل أســاس االســتفادة الكاملــة مــن الطاقــة البدنيــة والمهــارة واالســتعداد 
العقلــي لــدى الموظفيــن، ممــا يؤثــر علــى االمتثــال الوظيفــي باإليجــاب أو الســلب. 

إذ أن الموظفيــن ال يتأثــرون بالعوامــل االقتصاديــة فحســب، بــل أيًضــا بالعوامــل النفســية. فيمكــن لــرب العمــل شــراء 
وقــت الموظــف وحضــوره المــادي فــي مــكان العمــل، ولكــن ال يمكــن شــراء حماســه ومبادرتــه ووالئــه وتفانيــه فــي 

أداء الواجــب. 

وتعمل صيانة الموارد البشرية على تحسين العالقات في مجال العمل، وذلك بمراعاة ما يلي: 

تعــد ســجالت الموظفيــن والتقاريــر وعمليــات التدقيــق مهمــة إلجــراء تقييــم دوري لمــدى فعاليــة اســتخدام المــوارد 
البشــرية الموجــودة، وهــي مفيــدة بشــكل خــاص لتوفيــر: 

1. االحتــرام: وهــو أســاس أخالقــي للعالقــات اإلنســانية، فيجــب معاملــة كل موظــف باحتــرام وســماع أفــكاره 
ومقترحاتــه. 

2. أجور الئقة تلبي على األقل الحد األدنى من احتياجات الموظفين. 

3. الحوافز الخاصة، مثل الترقية والمكافآت وما إلى ذلك، وهي مهمة للحصول على أفضل إنتاجية. 

4. التواصــل الشــفاف وتبــادل اآلراء والمشــاعر بمــا يــؤدي إلــى تحســين التفاهــم المتبــادل بيــن الموظفيــن والحفــاظ 
علــى عالقــات مســتقرة مــع صاحــب العمــل. 

5. المسؤولية االجتماعية والثقة المتبادلة لزيادة التعاون وتقليل النزاعات. 

1. المعلومات المطلوبة التخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين. 

2. دليل على ما حدث في المنظمة. 

3. أساس لتقييم وصياغة وتعديل سياسات وبرامج شؤون الموظفين. 
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عــادة مــا يكــون االمتثــال الوظيفــي أقــوى لــدى الموظفيــن الذيــن حققــوا نجاًحــا شــخصًيا فــي المنظمــة أو الذيــن 

يعملــون فيهــا منــذ فتــرة طويلــة نســبًيا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ال يــزال دور نظــام صيانــة المــوارد البشــرية حيوًيــا 

فــي زيــادة تصــورات األفــراد تجــاه المنظمــة. 

يجــب أن تخلــق المنظمــات شــعوًرا لــدى موظفيهــا بأنهــم رأس مــال مهــم جــًدا، ذلــك ألن تحقيــق رغباتهــم 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والماديــة ســيجعلهم أكثــر راحــة ورضــى وإنتاجيــة وســيقلل مــن معــدل مغادرتهــم، أي 

لــن يضطــروا للبحــث عــن فــرص عمــل أخــرى وســيحتفظ صاحــب العمــل بــدوره بأفضــل المواهــب. 

ــة،  ــا أساســًيا فــي المنظمــات الحديث ــال الوظيفــي الــذي يظهــر موقــف الفــرد تجــاه المنظمــة تحدًي يعــد االمتث

فهــو ال يــؤدي فقــط إلــى زيــادة اإلنتاجيــة، ولكــن أيًضــا يحســن جــودة األداء ممــا يســاعد المنظمــة علــى اكتســاح 

الســوق. 

وتســهم عمليــة صيانــة المــوارد البشــرية فــي تحســين وتطويــر عمليــة التوظيــف بأكملهــا، يمكنــك االطــالع 

علــى خدمــات بكــه االستشــارية فــي مجــال المــوارد البشــرية التــي نقــدم مــن خاللهــا أفضــل النصائــح حــول 

الوظيفــي. االمتثــال  لتعزيــز  المناســبة  االســتراتيجيات 

أثر صيانة الموارد البشرية على االمتثال الوظيفي
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إطار الكفاءات: ما أهميته وما هي خطوات تطويره؟

يمكــن أن تكــون قــد ســمعت مــن قبــل بمقولــة »مــا يمكــن قياســه، يمكــن 

ــة يعــدُّ أمــًرا  ــاس الفعالي ــد وقي ــذه.«، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن تحدي تنفي

ــا فــي المنظمــة، الســيما إذا تعلــق األمــر بكفــاءات الموظفيــن. لكــن  هاًم

الســؤال هــو: كيــف يتــم ذلــك؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال علينــا أن نعــرف 

أواًل مــا هــو إطــار الكفــاءات؟ مــا أهميتــه؟ وكيــف يتــم تطويــره؟



مجلة بكه لالستشارات25 // 18

ما هـــي الكفـــاءة؟

ما هو إطار الكفاءات؟

ما أهمية إطار الكفاءات؟

يمكــن وصــف الكفــاءة بأنهــا مجموعــة مــن الســلوكيات التــي يمكــن مالحظتهــا وقياســها، وهــي تتألــف بشــكل أساســي 

مــن المعــارف والمهــارات والقــدرات التــي توضــح مــا هــو مطلــوب توافــره فــي الفــرد حتــى يتمكــن مــن أداء دوره الوظيفــي 

بفعاليــة مــن أجــل تحقيــق األهــداف الرئيســية وتحســين األداء.

ــز فــي األداء داخــل المنظمــة، وهــو  إطــار الكفــاءات هــو هيــكل شــامل يصــف الكفــاءات المختلفــة التــي تــؤدي إلــى التميُّ

د كل كفــاءة  يتضمــن عــادة عــدًدا مــن الكفــاءات التــي يتــم تطبيقهــا علــى أدوار مهنيــة محــددة داخــل المنظمــة. ُتحــدَّ

بمجموعــة محــددة مــن المؤشــرات الســلوكية ومعاييــر القيــاس الــذي يتــم علــى أساســها تقييــم الموظفيــن حتــى يتمكــن 

المــدراء بدورهــم معرفــة مــن يســتحق ترقيــة علــى ســبيل المثــال أو معرفــة كيــف يجــب مســاعدة موظــٍف مــا يعانــي للقيــام 

بواجبــه نظــًرا الفتقــاره المهــارات الالزمــة.

إطــار الكفــاءات هــو وســيلة توضــح المنظمــة مــن خاللهــا المعــارف والقــدرات وســلوكيات األداء المتوقعــة والتــي ُيكافــأ 

عليهــا الموظــف حســب دوره فــي المنظمــة، وهــو يضمــن أن يكــون لــدى الموظفيــن فهــم مشــترك لقيــم المنظمــة 

ــن أهــم األســباب الرئيســية الســتخدام إطــار الكفــاءات هــي: وأهدافهــا االســتراتيجية. ومــن بي

تسهيل عملية التوظيف واختيار أفضل المرشحين للوظيفة بما يحقق التقدم للمنظمة.

تحديد توقعات األداء وتقييم مساهمات الموظفين بموضوعية.

ع أداء الموظفين والتأكد من امتالكهم المهارات الالزمة. تتبُّ

تعزيز أداء الموظفين ورسم خارطة للتطور المهني والتخطيط الوظيفي.

تقييــم »الفجــوات فــي الكفــاءة« لــدى األفــراد والِفــَرق وتقديــم مدخــالت فعالــة إلنشــاء خطــة تدريبيــة واضحة 
بنــاء علــى مواطــن الضعف.
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كيف يتم تطوير إطار الكفاءات؟

قبل التعمق في خطوات تصميم إطار الكفاءات، هناك أمرين أساسيين عليك أخذهما في االعتبار:

إشــراك الموظفيــن المعنييــن فــي عمليــة وضــع إطــار الكفــاءة، ألن الموظــف يكــون أدرى النــاس بالتفاصيــل 

الدقيقــة لــدوره فــي المنظمــة والعوامــل التــي تجعــل مــن شــخٍص مــا ناجًحــا فــي تلــك الوظيفــة بالــذات.

تضميــن الكفــاءات ذات الصلــة، حيــث أنــه مــن الضــروري التأكــد مــن أن الكفــاءات المدرجــة تنطبــق علــى جميــع 

األدوار التــي يشــملها اإلطــار حتــى ال يواجــه األفــراد صعوبــات فــي فهــم باإلطــار بشــكل عــام.

تحديــد الغــرض: يؤثــر الغــرض مــن إنشــاء إطــار الكفــاءات علــى نطاقــه باإلضافــة إلــى األشــخاص الذيــن يتــم تضمينهــم 

أثنــاء إعــداده. علــى ســبيل المثــال، هنــاك فــرق كبيــر بيــن تطويــر إطــار كفــاءات لفــرز المرشــحين لوظيفــٍة مــا وآخــر لتحديــد 

الزيــادات الســنوية.

إبــالغ الموظفيــن: مــن المهــم إبــالغ القــوى العاملــة لديــك بنوايــاك لتصميــم إطــار كفــاءات باكــًرا، حيــث ســتحتاج إلــى 

العمــل مــع جميــع الموظفيــن لديــك بمختلــف مســتوياتهم والتأكــد مــن فهمهــم لــه وســهولة الوصــول إليــه وتنفيــذه 

بشــكل صحيــح.

الكفــاءات وتقســيمهم فــي فئــات مــع مراعــاة  إطــار  الذيــن يســتهدفهم  الموظفيــن  إنشــاء فريــق: قــم بتضميــن 

االحتياجــات الوظيفيــة طويلــة األجــل حتــى تتمكــن مــن تحديــث إطــار العمــل ومالءمتــه لمواكبــة التغييــرات المســتمرة.

الخطوة

اإلعداد
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كلمــا كانــت البيانــات التــي تجمعهــا أشــمل، كان إطــار الكفــاءات الخــاص بــك أكثــر دقــة. احــرص علــى اســتخدام األســاليب 

المناســبة لجمــع المعلومــات حــول األدوار المعنيــة، علــى ســبيل المثــال يمكنــك اللجــوء إلــى األســاليب اآلتيــة:

المراقبة: مراقبة الموظفين أثناء أدائهم عملهم وقياس إنجازهم الفعلي مقارنة باألهداف المحددة.

التحدث: إجراء مقابالت فردية أو جماعية لمعرفة ما يعتقد الموظفون أنه ضروري للنجاح في أداء الوظيفة.

طــرح األســئلة: اســتخدام اســتبيان يتضمــن األســئلة المناســبة عــن المعلومــات التــي تحتاجهــا مــع التأكيــد علــى مراعــاة 

الشــفافية والموضوعيــة.

التحليــل: النظــر فــي المؤشــرات الســلوكية التــي يدعــو إليهــا إطــار الكفــاءات الــذي تقــوم بتطويــره. علــى ســبيل المثــال، 

إذا كنــت تقــوم بتطويــر إطــار كفــاءات للمؤسســة بأكملهــا، فتأكــد مــن تضميــن عينــة مــن كل دور مــن األدوار في الشــركة.

التصنيــف: تســجيل المعلومــات فــي عبــارات ســلوكية منفصلــة. علــى ســبيل المثــال، إذا كان أحــد الموظفيــن مســؤول 

عــن مســك الدفاتــر، فهــذا يعنــي أنــه يمكنــه: التعامــل مــع المصروفــات النثريــة، والحفــاظ علــى ســعر الفائــدة، وتحليــل 

الســجالت النقديــة كل شــهر، وغيرهــا. وبهــذا يمكــن أن يكــون مســك الدفاتــر كفــاءة فــي أيِّ إطــاٍر يتضمــن مهــام مماثلــة.

الخطوة

جمع البيانات

02



مجلة بكه لالستشارات25 // 21

اطلــب مــن أعضــاء فريقــك النظــر فــي المؤشــرات الســلوكية المعــدة مســبًقا وفرزهــا فــي مجموعــات، مثــل: القــدرة علــى 

صنــع القــرار ومهــارات الحكــم ومهــارات التعامــل مــع اآلخريــن وغيرهــا. ثــم قّســم تلــك المجموعــات إلــى مجموعــات أصغــر 

)فرعيــة(، وهكــذا، وبهــذا تكــون قــد أعــددت الهيــكل األساســي إلطــار الكفــاءة. اســأل نفســك لمــاذا وكيــف ترتبــط أو ال 

ترتبــط الســلوكيات ببعضهــا البعــض وراجــع المجموعــات وعــّدل عليهــا حســبما يتطلــب األمــر.

مثال/ يمكن أن تكون المجموعات الفرعية لوظيفة مدير المحتوى كاآلتي:

الخطوة

بناء اإلطار

التعامل مع المحتوى

إدارة الفريق

03

تبادل األفكار ومهارات البحث

توظيف العاملين المستقلين

تحسين محركات البحث

تطوير عقود المستقلين

تطوير هيكلية المقاالت والهدف منها

تطوير عملية التحرير

تطوير المحتوى والحفاظ على مواعيد النشر

تقديم مالحظات لتحسين أداء المستقلين

يتضمــن كل دور عــدد مــن الكفــاءات حســبما تتطلــب الوظيفــة، المهــم أن تحــدد أيُّ الكفــاءات جوهريــة 

وأساســية وأيهــا فرعيــة وثانويــة. بمعنــى آخــر، إذا لوحظــت براعــة مرشــٍح مــا فــي مجموعــة دون األخــرى، فهــل 

ســيؤدي ذلــك إلــى اســتبعاده مــن هــذا الــدور؟
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تحــدد هــذه الخطــوة نجــاح إطــار الكفــاءات أو فشــله، وهــذا يعتمــد بشــكل أساســي علــى الموظفيــن، لــذا عليــك أن 

تشــرح لهــم ســبب تطويــره وكيــف ترغــب فــي تنفيــذه بالضبــط. احــرص علــى ربــط إطــار العمــل بأهــداف المنظمــة واعــرض 

مراحــل العمــل الــذي وقــع عليــه التطويــر بالتفصيــل ليــدرك الموظفــون الجهــود المبذولــة فــي هــذا اإلطــار باإلضافــة إلــى 

دورهــم التمكينــي فــي تحقيــق النجــاح المرجــو.

تأكــد مــن أن سياســات المنظمــة وممارســاتها تدعــم الكفــاءات وتذكــر أن إطــار الكفــاءات قــد يكــون مفهوًمــا جديــًدا 

بالنســبة للكثيــر مــن الموظفيــن، لــذا حــاول تبســيط األمــر قــدر اإلمــكان وتحلــى بالصبــر وقــم بتوفيــر التدريــب والتوجيــه 

الالزميــن، وفــي حــال احتجــَت لمســاعدة خبيــر فــي هــذا الموضــوع أو غيــره ممــا يتعلــق بشــؤون موظفيــك، ال تتــردد فــي 

التواصــل معنــا مــن هنــا!

الخطوة

تنفيذ اإلطار
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عن بكه
اإلداريـــة،  لالستشـــارات  شـــركة  وهمـــا  فرعيتيـــن  شـــركتين  تمتلـــك  اإلداريـــة،  المجـــاالت  فـــي  رائـــدة  ســـعودية  شـــركة  هـــي  بكـــه 

العاليـــة،  الخبـــرة  ذوي  والمستشـــارين  المعتمديـــن  المهنييـــن  مـــن  مجموعـــة  مـــن  المكـــون  فريقنـــا  مـــع  للتعليـــم.  وشـــركة 

العالميـــة. الممارســـات  أفضـــل  علـــى  المبنيـــة  األعمـــال  اســـتراتيجيات  علـــى  بنـــاًء  الفـــرص  مـــن  االســـتفادة  علـــى   ُنســـاعدك 

تهـــدف خدماتنـــا االستشـــارية إلـــى تمهيـــد طريـــق النجـــاح لجميـــع المنظمـــات الخاصـــة والعامـــة علـــى حـــٍد ســـواء. إلـــى جانـــب خبرتهـــم 

 الفنيـــة والتقنيـــة، يتميـــز مستشـــارونا باعتمادهـــم علـــى الفهـــم العميـــق للســـياق المحلـــي وبيئة العمـــل في المملكـــة العربية الســـعودية.

ُنقـــدم الخدمـــات االستشـــارية فـــي مجال الحوكمة، وتطويـــر االســـتراتيجية، وإدارة الموارد البشـــرية، وإدارة المحافظ والبرامج والمشـــاريع، 

وإدارة العملية التعليمية، وخدمات التشـــغيل واإلســـناد، وتحســـين األداء التشـــغيلي، والتواصل االســـتراتيجي، وإدارة التغيير، كما ُنســـاعد 

المنظمـــات فـــي إيجـــاد حلول مثالية وعاليـــة الجودة بنـــاًء على احتياجـــات المنظمة والتحديات التـــي تواجهها.
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عمالؤنا
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