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 البحث عن موظف مبدع
 2020يناير  19خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة  رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

ذات مرة كنا في دورة تدريبية في دولة أجنبية، وكان الحضور من عدد كبير 
واحدة من من دول العالم وإن كان التركيز على دول الخليج العربي، وأثناء 

الجلسات التي عادة ما تتم خارج غرفة التدريب وأثناء فترة االستراحة 
وشرب القهوة وما إلى ذلك، جلسنا نتحدث، وكان الموضوع يدور حول 
اإلدارات ونوعيات الموظفين، وأي من الموظفين أفضل وما إلى ذلك على 

ين حتى من الرغم من أن الدورة لم تكن ذات عالقة بموضوع اإلدارة والموظف
قريب، وقال أحد الحضور من دولة عربية: أنا دائمًا أبحث عن الموظف المبدع 

 لكي أقوم بتعيينه في اإلدارة التي أنا مسؤول عنها.

قال آخر: الموظف المبدع رائع، ولكنه متعب، إذ إنه يمكن أن يتسبب في 
 إحداث البلبلة بين الموظفين، فهو يتعمد أن يسخر من المسؤول وخاصة

وفق أنظمة ثابتة، ففي البنوك مثاًل كيف  ا أو يسيرإن كان العمل روتينيً
يمكن حل المشكالت أو إدارة األزمات في ظل عمل منظم واضح وثابت، 

؟ فهل يمكن للموظف أن  وكذلك في مختبرات تحليل عينات البول والبراز
 يقوم بإجراء التحليالت على مزاجه، وحتى في الصيدليات وبعض األعمال

 ؟ األخرى
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وقال ثالث: ولماذا البحث عن الموظف المبدع، نحن في المؤسسات المالية 
والخاصة بالتحديد نحتاج إلى موظف مثالي، بمعنى نبحث عن الموظف 

 الذي ينفذ األوامر ونحثه على ذلك.

وقال رابع: ربما في بعض المؤسسات أو في بعض األعمال ال نحتاج إال إلى 
تمًا فإننا نحتاج إلى مثل هذه النوعيات من الموظف المنفذ، ولكن ح

الموظفين في أعمال أخرى مثل التعليم والتدريب والهندسة وحتى في 
  بعض مجاالت الطب واالستشارات اإلدارية والفنية وما إلى ذلك.

وبدأ الحوار هكذا يسير، وبدأت المناقشات تدور حول هذا الموضوع، وبدأ 
د تجارب وأمثلة من بعض الدول، وبعض عدد الجالسين يتزايد وبدأت تسر

الحضور يذكر تجارب بالده بكل فخر وبعضهم ليس كذلك، وفي الحقيقة 
لم يكن لديّ رأي أو موقف في ذلك الوقت وإنما كنتُ اسمع تلك التجارب 
سواء الناجحة أو الفاشلة وأخزن في ذاكرتي معظم ما يقال، عمومًا كان هذا 

 داوالً في تلك الدورة.الموضوع من أكثر الموضوعات ت

بعد ذلك بسنوات وعندما تم تكليفي ببعض الوظائف واألعمال اإلدارية، 
كان هذا الموضوع من أكثر الموضوعات إلحاحًا عليّ، وخاصة عندما كنا نلجأ 

؟ هل هناك معايير  إلى إجراء عمليات توظيف، فمن نختار وكيف نختار
كل هذا الكم من طلبات ؟ وكيف يمكن اختياره من بين  للموظف المبدع

  ؟ التوظيف
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ولم تكن هذه األسئلة هي المطروحة فحسب وإنما كان هناك سؤال آخر 
يطرق ذهني دائًما، وهو: إن كنا دائمًا نبحث عن الموظف المبدع فمن 
للموظف العادي، اإلنسان العادي الذي يريد أن يعيش، أليس من حقه أن 

 ؟ يعمل ويتوظف

كيف يمكنني أن  أو – كمسؤول أنا –أن أفعل  ليس ذلك فقط، ماذا يمكنني
أتصرف مع الموظف غير مبدع، أو حتى مع المبدع المستهتر أو الكسول أو 

؟ كيف يمكنني أن أحول هذا الموظف البسيط  الذي ال يعرف قدراته
 ؟ ؟ كيف أحوله ؟ ماذا يمكنني أن أقدم له المتواضع إلى موظف مبدع

قريبة عندما استدعاني صاحب ربما هذه األسئلة طرحت علّي من فترة 
مؤسسة الستشارتي في تحفيز الموظفين الذين ورثهم مع المؤسسة 

؟ كيف أجعل الموظفين يفكرون  التي كُلف بها، ماذا يمكنني أن أفعل
 ؟ بطريقة إبداعية ويساهمون بإيجابية في تفعيل دور المؤسسة

المؤسسات،  أعتقد أن هذه أكثر األسئلة التي تدور في أذهان المسؤولين عن
أو باألحرى المسؤولين الذين يريدون أن يطوروا المؤسسات التي 
يديرونها. ولعل السؤال األهم من كل ذلك: كيف أعرف الموظف المبدع عن 

  ؟ الموظف غير المبدع، ماذا يفعل هذا وما الذي يفعله ذلك
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اآلن دعوني أعود إلى الحوار األول حوار المسؤولين الذي بدأت فيه هذا 
مقال، من خالل ذلك الحوار دعوني أستخلص بعض خصائص الموظف ال

 المبدع، وهي كالتالي:

يعي الموظف المبدع أنه جزء من عملية كبيرة تتعدى  التعلم الذاتي؛ -1
العمل الذي ينجزه، فهو جزء بل ومكون أساسي ال يمكن االستغناء عنه في 

إلتقان في العديد صنع نجاح المؤسسة، لذلك يسعون دائمًا إلى التعلم وا
من المجاالت المتعلقة بعملهم، فهم ملمون بالعديد من الموضوعات 
واألعمال، ولديهم رغبة شديدة في التعلم واالنطالق في العمل وحل 

  المشكالت.

يتعامل الموظف المبدع االهتمام بمستقبل الذات ومستقبل المؤسسة؛  -2
صة، فهو دائمًا يتطلع مع المؤسسة التي يعمل بها وكأنها مؤسسته الخا

إلى اتخاذ القرارات الحكيمة حول النفقات والفرص المستقبلية للمؤسسة 
على المدى الطويل، فهو يتحدث عن المؤسسة وكأنها ذاته وشخصيته، 
فهو ال يشعر بالرضا الوظيفي فحسب وإنما يكون هو قد بلغ مرحلة 

  االندماج الوظيفي مع المؤسسة.

ال ينتظر هذا الموظف المبدع أن  لصورة الذهنية؛التسويق للمؤسسة وا -3
يكون موظفًا في إدارة العالقات العامة أو في إدارة التسويق أو في قسم 
المبيعات حتى يتحدث ويسوّق المؤسسة أو يحسن صورتها الذهنية 
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أمام العالم، وإنما يعتبر أن نجاح المؤسسة عملية مشتركة بينه وبين 
 المؤسسة. جميع األقسام العاملة في

الموظف المبدع يعلم أن إخفاء األخبار السيئة  يقولون الحقيقة كما هي؛ -4
عن المسؤول ليس باألمر الصحيح، حيث إنه يجيد نقل األخبار غير السارة 
بشكل مريح من دون تضخيم أو التقليل من شأن القضية، وتكمن مهمته 

ب مشكلة كبيرة، في إلقاء الضوء على المشاكل قبل أن تزداد سوءًا وتسب
وعادة ما يحمل الحلول المبدعة التي يمكن أن تساهم بصورة إيجابية في 

 حل المشكلة أو تبيانها بصورة جيدة.

ال يقوم الموظف المبدع بتعزيز  النمو الذاتي ومساعدة اآلخرين على النمو؛ -5
حياته المهنية فحسب، وإنما يلهم اآلخرين ويشجعهم على أن يسلكوا 

اح من دون خلق عداوات مع اآلخرين، وإن كان مسؤوالً فإنه يشجع طريق النج
جميع أنشطة التنمية الشخصية، ويساهم في تشكيل لجنة من 

 المختصين تساعد الموظفين على النمو والتقدم إلى األمام.

من المالحظ أن الموظف الروتيني أو  تجديد األفكار والبحث عن الجديد؛ -6
عمل المكلف به فقط، ويكون غير قابل للتطور العادي عادة ما يهتم بال

بسبب طبيعة العمل أو ألنه أكثر ميالً إلى الروتين، أما الموظف المبدع 
فيجدد أفكاره دائمًا، ويعتبر أكثر قابلية للتطوير، لطبيعة عمله ورغبته 
الشخصية في أن يجعل من نفسه مبدعًا في عمله مستفيدًا من دوافعه 

 رة.الذاتية وروح المباد
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أخذني الفضول وأنا أكتب هذا المقال وقمت باالتصال ببعض اإلخوة 
الموظفين والموظفات من عدة جهات ومؤسسات بهدف تبيان الحقيقة 

؟ وهل عمله  على الواقع، فإلى أي درجة يشعر الموظف أنه موظف مبدع
  ؟ فلنقرأ بعض اإلجابات: يساهم في تطوير قدراته اإلبداعية

يقول: الخدمة التي أقدمها في عملي تكون محصورة  موظف خدمة العمالء،
في أداء واجبات معينة، من دون التوسع فيها، فطبيعة العمل نفسه ال 
تخولنا أن نقوم بخطوات شخصية، لذلك نلتزم بدوام معين، وواجبات 
رسمية واضحة للموظفين والمراجعين، وإن كنا في بعض األحيان نملك 

القرارات، إال أن هذا يعتمد على خبرة  بعض الصالحيات في اتخاذ بعض
الموظف وحتى هذا فإنه يشترط أال يغير شيئا في مضمون المعاملة، أما 

 الموظف الجديد فقد يكون غير مخول بذلك، لعدم وجود تلك الخبرة.

يقول: أعمال البنوك عامة تعتمد على الروتين والتكرار في  موظف في بنك
مال ضمن خطط عمل مسبقة، لذلك فالعمل العمل، ألن التعامل يكون مع ال

واضح للجميع، وال يمكن ألحد الموظفين أن يجتهد، ألنه بذلك سيخالف 
القوانين التي يعمل بموجبها، فالعمل المقيد بنظام حسابي، ال يقبل أي 
 اجتهاد شخصي، لذلك يمكننا القول إن هذا الموظف روتيني، وليس مبدعا.

تمد على التكرار، فعملي يعتمد على يقول: األعمال كلها تع محاسب
الحساب، ومراجعة لقيود والسجالت، والتواصل مع أولياء األمور، لدفع 
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أقساط المدرسة الباقية، وبحكم خبرتي في العمل، ال توجد تجربة ولم أمر 
 بها مسبقًا.

يقول: أحرص على أن أكون مبدعًا في عملي، وما يزيدني  مهندس معماري
يعة العمل نفسه، حيث العمل يتطلب مني أن أطور اهتمامًا بذلك، طب

الجانب اإلبداعي لدي، وأن أكون على اطالع مستمر بمستجدات فنون البناء 
التي يعتمد عليها كل مهندس، والذي ال يهتم بهذا الجانب سيجد نفسه 
خارج دائرة العمل. فكل مشروع مختلف عن اآلخر وله خصوصية ومراحل 

 معينة يمر بها.

، يقول: إن عملي عمل مبدع، فأنا أقوم باإلشراف على أعمال يانةمشرف ص
الصيانة بصورة شخصية، باإلضافة إلى إعداد التقارير التي نقدمها بعد 
االنتهاء من كل مرحلة من العمل، مع الحرص على مراعاة عامل الوقت، لذلك 

عمال نحرص دائمًا على رفع الروح المعنوية للفنيين القائمين على إنجاز األ
في المركز بسرعة من خالل المتابعة والمكافآت التي يتلقاها كل من يبدع 

 في عمله.

باإلضافة إلى ذلك كله، يبقى الجانب الثالث وكثيرًا ما نحاول أن نداريه 
ونخفيه عندما نتحدث عن الموظف المبدع، واإلبداع في األعمال، فما رأي 

 ؟ المسؤولين في الموظف المبدع
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قد يعاني بعض الموظفين المبدعين من عدم »خوة الموظفين يقول أحد اإل
ترحيب مسؤوليهم بإبداعهم، فينعكس ذلك سلبًا على العمل وأسلوب 
التعامل معهم، مسؤولي ال يرحب بأي فكرة من شأنها أن تساعدنا في أداء 
عملنا بشكل عام، وهذا ما يؤثر في نفسية الموظف في دائرة عمله، وفي 

ناك نقطة مهمة جدًا، وهي أن عدم تقبل أفكار الموظف أدائه أيضًا، فه
 «.سيؤثر في أدائه الحالي وبصورة أكبر في المستقبل

هناك من الموظفين من يجد في نفسه الرغبة في أن »يقول موظف آخر 
يحول عمله إلى ساحة إبداع، ويعبر من خالله عن قدراته الخاصة، بل 

تعينون بموظف مبدع والتطوير بالعمل، كذلك هناك مسؤولون يس
لالستفادة من خبرته في تغيير مسار العمل واالرتقاء به، وفي المقابل فإن 
هناك مسؤولين لألسف ال يرغبون في مثل هذا الموظف إذ يعتقدون أن 

 «.مثل هذا الموظف يمكن أن يهدد سلطتهم

يعاني بعض الموظفين المبدعين من عدم ترحيب »موظف ثالث قال 
المباشرين بأفكارهم المبدعة، بل إن بعض المسؤولين يحاول مسؤوليهم 

قدر اإلمكان التخلص من هذه النوعية من الموظفين، وإذا لم يستطيعوا 
ذلك فإنهم يحاولون تشويه صورهم كموظفين أمام االدارة العليا 

 «.وتقديمهم على أنهم يتصفون بصفات عكس حقيقتهم

إنما نستطيع القول وببساطة »في دراسة حول نفس هذا الموضوع تقول 
متناهية أن لذلك عدة أسباب، منها أن المسؤول ذاته قد ال يتمتع بصفة 
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اإلبداع بل يميل بطبعه إلى اختيار الحل األول الذي يطرأ على ذهنه وينفذه 
من دون عناء البحث عن حلول أخرى، ألن البحث عن الحلول األخرى يتطلب 

الولوج في تعقيداته، فإن كان المسؤول من جهدًا عقليًا ال يرغب في بذله و
هذا النمط الال مبدع فهو يعاني من معوقات طبيعية تحجب عنه الرؤية من 
زوايا مختلفة وتمنعه من قبول أفكار مرؤوسيه ومقترحاتهم، فهو يعاني 
من معوقات إدراكية وهذه تشمل االلحاح على سماع ما يتوقع أن يسمعه 

تجزئة المشكالت وتحليلها والنزعة إلى  من مرؤوسه وعدم قدرته على
تأطير تفكيره بنفسه في إطار محدد ال يستطيع الخروج عنه، واالفالت عن 
حدوده ليس بسبب عدم رغبته في ذلك إنما لمحدودية سعة إدراكه وقلة 
تدربه على التفكير اإلبداعي خالل مسيرته العملية مما جعله عاجزًا عن كسر 

  «.قوقع ذاته بداخلها وبنى شرنقة حول رحاب تفكيرهالحواجز الذهنية التي 

إن فتح الباب للموظفين يجلب لنا الكثير من »يقول أحد اإلخوة المسؤولين 
المشاكل والمتاعب، فكل موظف يعتقد أنه مبدع وأنه آينشتاين وأنه 
يمكن تقديم األفضل وأن كل أفكار العمل الموجودة حاليًا غير صالحة وإن 

األفضل، فالكثير من الموظفين غير المبدعين يعتقدون ذلك ما يقدمه هو 
فإن تم إجبارهم على العمل بمنهجية معينة يتذمرون ويتنمرون 

وأنك تريد  تكرههم – صاحب العمل أو المسؤول يا –ويشعرونك أنك أنت 
  «.إحباطهم وربما تحسدهم
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أي إن  عموًما، إن العالقة بين المسؤول والمرؤوس عالقة جدلية غير ثابتة،
كالً منهما يعمل على التأثير في سلوك اآلخر بوعي أو من دون وعي بغض 
النظر عن مستواهما الوظيفي، خالفًا للمفهوم السائد بأن سلوك 
المرؤوسين يعتمد على سلوك مسؤولهم، ففي جانب فإن بعض 
الموظفين وخاصة المبدعين يشكون من أن عالقتهم برؤسائهم عالقة 

جب االذعان لجميع أوامرهم واالنصياع لرغباتهم وذلك السيد بالمسود وي
خوفًا من اتخاذ إجراءات نظامية تعسفية ضدهم أو سوء التعامل معهم إن 
هم حادوا عن المسار المرسوم لهم من قبل أولئك المسؤولين أو إن اختلفوا 
معهم في رأي حتى وإن كان هذا الرأي يتضمن حاًل إبداعيًا لمشكلة ما أو 

ابتكاريًا من شأنه أن يسهل اإلجراءات أو يطورها من دون االخالل  أسلوبًا
 بنظام أو تعليمات معينة ما دام ذلك لم يصدر منهم.

ومن جانب آخر فإن المسؤولين يعتقدون أن الموظف يجب أن ينصاع 
لألوامر حتى يمكن تقديم الخدمات المناسبة للعمل والعميل، إذ إن هذه 

 هي الجودة.

 ؟ فأيهما تكون أنت أنت مسؤوالً  واآلن إن كنت

 


