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حصاد التنمية البشرية
يسعدنا في جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية أن نعبر عن خالص اعتزازنا وفخرنا بما
حققته مملكتنا الغالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام  ،2030والتي تولي اهتمامها الكبير
بتنمية العنصر البشري ،بما في ذلك تشجيع قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية وفق برنامج حكومي
متكامل يؤطر الجهود المتنامية ويعزز معايير ومستويات تحقيق الجودة بشكل تنافسي مستدام ..
وانطال ًقا من االهتمام الكبير الذي توليه القطاعات المختلفة في مملكة البحرين بمجال تنمية الموارد
البشرية في المؤسسات الحكومية والخاصة ،فقد أولت على عاتقها جمعية البحرين للتدريب وتنمية
الموارد البشرية مسؤولية النهوض بمستوى التدريب والتنمية البشرية ،بما يعزز مكانة المدرب البحريني،
ويحقق مؤشرات الجودة في بناء العنصر البشري والمساهمة في تحقيق غايات التنمية البشرية.
وفي إطار الحاجة الملحة للمدربين البحرينيين إلحداث نقلة نوعية في واقع المدرب البحريني ،تسعى
الجمعية وبجهود تطوعية مؤهلة ،إلى إطالق عدد من المبادرات والمشاريع التي تعتبر منصات لتبادل
الخبرة والمعرفة بين المدربين الذين يسعون لالرتقاء والتغيير..
وقد حققت الجمعية منذ انطالقتها في العام  1979العديد من اإلنجازات في مجال تحسين مستوى
التدريب ،من خالل ما تقدمه من برامج مستمرة تهدف إلى تطوير األداء وتبادل الخبرات وإحداث نقلة
نوعية في تحسين مستوى اإلنتاجية ،وتعد الجمعية بذلك الحاضن األول لكل من يرغب في تنمية قدراته
وتطويرها ،ومنها تبدأ االنطالقة الحقيقية لكل من يرغب في تطوير قدراته وتعزيز مهاراته الشخصية
والمهنية ،إذ يحصل المدربون على فرص متعددة لتقديم برامج تخصصية يحصلون خاللها على التقييم
والتوجيه الالزم لتطوير قدراتهم ،والترويج لبرامجهم لدى مختلف الجهات التدريبية ..
أيضا من ملتقيات
هذا باإلضافة إلى ما تنظمه الجمعية من مؤتمرات سنوية محلية وخارجية ،وما تنظمه ً
وجلسات نقاشية في صلب اهتمام أعضائها من الناشئة والشباب والمدربين والخبراء والمهتمين من
األفراد في مختلف المجاالت التنموية.
عضوا من الخبراء والمستشارين
ونفخر بهذه المؤسسة المجتمعية الرائدة التي تجمع ما يزيد عن 1600
ً
الذين بدأوا منها حياتهم التدريبية والعملية وسطروا معها أروع قصص النجاح.
ويأتي هذا اإلصدار لمجلة بيت الثروة البشرية كحصيلة جهود دورة عمل العامين  2020/2018من عمل
مجلس اإلدارة بالتعاون مع أعضاء الجمعية العمومية،حيث يوضح سلسلة جهود بذلت واستمرت لتأتي
حصاد سنوات من العمل التطوعي في مجال التنمية البشرية.
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الموارد البشرية..
واألمان
الوظيفي
الدكتور إبراهيم بن خليفة الدوسري
الرئيس الفخري

عندما يكون العنصر البشري هو المحور األساس لتطوير أداء المؤسسة ،فإن ذلك مؤشر كبير على نموها
و ازدهارها  ..و إذا كانت المؤسسة تسعى نحو تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية وتوظيف إمكانياتها
لتطوير القوى العاملة في التدريب وتوفير الفرص لتعلم مهارات جديدة ،و توزيع الموارد التي تساعد الموظف
على أداء المهام المطلوبة منه بكل احترافية ..فإنها تحقق منهجية استراتيجية متطورة في تنمية شعور
الموظفين باألمان الوظيفي في المؤسسة.
وتنجح عملية التنمية البشرية التي تركز على تعزيز كفاءة الموظفين ،وزيادة الفعالية التنظيمية من خالل
االستخدام األمثل للموارد بالشكل الصحيح لتحقيق األهداف ،و تحسين مشاركة الموظف في المؤسسة بما
يعزز شعوره بالفخر واإلنجاز  ..باعتبارها أفضل طريقة للتخطيط للموارد البشرية في المؤسسة.
ونستطيع أن نلمس كل تلك الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين
لتحقيق االستدامة في االستثمار بالعنصر البشري من خالل برامج التدريب والتطوير االحترافي المتخصص..
ومن منطلق المسؤولية المجتمعية التي أخذتها على عاتقها جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد
البشرية لتحقيق مبدأ الشراكة والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية البشرية في البحرين ..فقد وظفت كل
االمكانيات للعمل مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير عمليات الموارد البشرية وزيادة ثقافة األفراد
لضمان االرتقاء المستمر بالتدريب وتنمية الموارد البشرية..
وحققت الجمعية في ذلك الكثير من قصص النجاح على المستوى المحلي والخارجي ..وتسعى بجهود
أعضائها المتطوعين من الخبراء والمستشارين والمتخصصين نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات في
هذا المجال ..حيث بدأت بتشييد مبنى متكامل للخدمات التدريبية ،وبادرت بتشكيل مجلس استشاري
متخصص منذ العام  ٢٠١٩ليكون الجهة الداعمة لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية في مجال التدريب
والتنمية البشرية ..ونحن على ثقة تامة بالدور الهام لذلك في دعم مسيرة عمل الجمعية مستقب ً
ال ..واهلل
الموفق..

8

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز

مسيرة التنمية
البشرية
في أربعة عقود
أحمد محمود عطية
رئيس مجلس اإلدارة

إن التطور والتقدم الذي حققته مملكة البحرين في مؤشر

موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب االحترافي

التنمية البشرية ،جاء نتيجة الجهود التي تبذلها القيادة

والمهني في محل ًيا وإقليم ًيا.

الرشيدة في تطوير منظومة التدريب الهادفة إلى تنمية

ومن منطلق المسؤولية االجتماعية التي توليها الجمعية

الموارد البشرية الوطنية واالرتقاء بها لتحقيق التنمية

كل االهتمام والتركيز طوال العقود األربعة التي مضت

المستدامة الشاملة في البالد ،والتي جاءت انطال ًقا من

على تأسيسها ،فقد حرصت الجمعية على توظيف كافة

األسس والمضامين التي ركز عليها المشروع االصالحي

طاقاتها وخبراتها ،في وضع رؤية ورسم خطة مرحلية

الذي أرساه جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه

ومستقبلية طموحة تتناسب مع التغييرات المستمرة

اهلل ورعاه ،وتبنته الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو

التي يشهدها قطاع التنمية البشرية ،وفي مقدمتها

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء

إنشاء مركز تدريب متكامل مجهز بأحدث التقنيات ووسائل

الموقر حفظه اهلل ورعاه بمساندة ودعم من صاحب السمو

التكنولوجيا ،ليكون هو البيت الحاضن لجميع المدربين

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب

وبيت خبرة وطنية ،للحفاظ على ما حققته الجمعية من

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه

مكتسبات وضمان استدامتها لألجيال القادمة..

اهلل ورعاه ،بجهود مستمرة من قبل القطاعات الحكومية
والخاصة واألهلية لتحقيق منظومة متكاملة من الخدمات

ونحن اليوم إذ نفخر بوجود الجمعية في صدارة المنظمات

التي ترتقي بالمستوى المعيشي لمواطنين في كافة

اإلقليمية والدولية المهنية في العالم ،كما نفخر بحصولها

المجاالت ..

على مراكز متقدمة في التنمية البشرية لسنوات عديدة

ويأتي التركيز على التدريب وتنمية الموارد البشرية،

متتالية وانجازات ليس من السهل تحقيقها لوال الدعم

في مقدمة تلك الخدمات واألساس الذي يضمن تحسين

والمساندة المستمرين من قيادتنا الرشيدة وثقتها

اإلنتاجية وتطوير األداء وتحقيق التوازن المطلوب لتحقيق

السامية برسالة الجمعية وأهدافها ،ودورها المهني في

التعاون بين مختلف األطراف ذات العالقة بتطوير التدريب

تطوير التدريب والتنمية البشرية في البالد ،حتى صار

وتأهيل الموارد البشرية القادرة على إدارة حركة اإلنتاج

لها ذكرى بارزة في تاريخ قصص النجاح في مختلف فنون

في مختلف القطاعات ،والذي جاءت نتائجه في تعزيز

المعرفة والتنمية.
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الجمعية العمومية تنتخب أعضاءها

في مجلس اإلدارة كل عامين

انتخبت الجمعية العمومية بجمعية البحرين للتدريب وتنمية

في الجمعية بمتابعة المكتب اإلداري والجهاز الفني بالجمعية في

الموارد البشرية أعضاء مجلس إداراتها لدورة عملها العشرين

عضوا من األعضاء االحترافيين
حين بلغ عدد األعضاء حوالي 1780
ً

للعامين  2020/2018في اجتماع اعتيادي ضم نخبة من أعضاء

والمنتسبين.

الجمعية وخبرائها ومنتسبيها.

وتم تشكيل  12لجنة عاملة منبثقة من مجلس اإلدارة بعضوية أكثر

وينعقد هذا االجتماع االعتيادي كل عامين بهدف استعراض اإلنجازات

عضوا من أعضاء الجمعية العمومية ساهموا في تحقيق
من 60
ً

التي تحققها الجمعية طوال عاميين ،مع التركيز على رصد ألبرز

مختلف اإلنجازات التي قات بها الجمعية ( لجنة البرامج االحترافية

قصص النجاح التي تفخر بها  ،مع استعراض شامل لخطة الموارد

 -لجنة تقييم الشهادات االحترافية -لجنة توطين المهن  -لجنة

المالية وبحث سبل تعزيزها مع الجمعي العمومية ..وفي هذا

الفعاليات والبرامج – لجنة العالقات المؤسسية  -لجنة العالقات

االجتماع يتولى مجلس اإلدارة مهمة تسليم العمل ألعضاء جدد

الخارجية – لجنة تنمية الشباب والتطوير االحترافي – لجنة اإلعالم

يتم اختيارهم باالنتخاب من بين مجموعة المترشحين من أعضاء

وتنمية المرأة– لجنة الدراسات والبحوث -لجنة العضوية والشؤون

وبناء على ما يتوصل إليه االجتماع من نتائج
الجمعية العمومية،
ً

االجتماعية  –-لجنة الدعم المالي).

يتم اإلعالن عن مجلس إدارة جديد وحقبة جديدة من تاريخ العمل

وقد نفذت الجمعية حوالي  95فعالية متنوعة من مجمل الفعاليات

التطوعي في الجمعية..

التي تنظمها اللجان الفرعية استفاد منها حوالي  6000مشارك من

وقد ضمت دورة العمل للعامين  2020/2018نخبة متميزة مكونة

األعضاء والمشاركين من داخل مملكة البحرين وخارجها.

عضوا من أعضاء الجمعية ،تسلموا مسؤولية إدارة العمل
من 11
ً

حفل تكريم أعضاء مجلس اإلدارة
للدورة )٢٠18-٢٠١6( 19
برعاية الدكتور
إبراهيم بن خليفة الدوسري
الرئيس الفخري للجمعية
مطعم بارسيان -العدلية
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جمعية البحرين للتدريب
وتنمية الموارد البشرية
أعضاء مجلس اإلدارة للعامين ( 2020-2018الدورة)20

المهندس محمد محمود
الرئيس التنفيذي
والمستشار للجمعية

الدكتور إبراهيم بن خليفة الدوسري
الرئيس الفخري

بهيجة الديلمي
نائب الرئيس لتطوير

أحمد عطية
رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور عصام العلوي
نائب الرئيس لشؤون التدريب

الكوادر البشرية

سمية عادل
أمين السر العام

خالد محمد مراد
مدير الفعاليات والبرامج

منير سرور
األمين المالي

محمد أحمدي
مدير البرامج االحترافية

الدكتورة حورية عباس
مدير اإلعالم وتنمية المـرأة

سميرة أحمد علي
مدير التطوير اإلحترافي
وتنمية الشباب

الدكتورة أمل الجودر
مدير العالقات المؤسسية
والمصادر المالية

عبدالرحمن العوضي
مدير شؤون العضوية
والشؤون اإلدارية

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز
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قادة التنمية البشرية
مسيرة وعطاء

المهندس محمد محمود الشيخ
الرئيس التنفيذي والمستشار للجمعية

أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد في  30يوليو
 2018تعيين المهندس محمد محمود الشيخ في منصب الرئيس
التنفيذي ومستشار للجمعية ،وهو منصب مستحدث بموافقة
الجميع ،حيث شغل المهندس محمد محمود مناصب عدة في
رئيسا للمجلس لمدة لثالث دورات
مجالس إدارة الجمعية ،وكان
ً
متتالية من عمل الجمعية خالل الفترة من  ،2018 / 2012وحققت
الجمعية خالل تلك الحقبة العديد من اإلنجازات التي أضافت المزيد
من التميز للجمعية والمكانة الرفيعة لها محل ًيا وعالم ًيا.
وقد نال المهندس محمد محمود هذه المكانة تقدي ًرا لعطاءاته
التطوعية المستمرة للجمعية وللمجتمع بشكل عام ،إضافة
إلى خبراته المتعددة التي ال بيخل بها على الجميع ،حيث تمكن
من قيادة الجمعية والدفع بمسيرة عطائها وفقً ا لمنهجية
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أرستها القيادات السابقة للجمعية ومؤسسيها ،الذين حرصوا
على تعزيز مساهمة الجمعية بالتعاون مع مختلف الجهات
الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية الرسمية للعمل في إطار
تنمية الموارد البشرية واالرتقاء بالعنصر البشري باعتباره المكون
األساس لكل تنمية ونهضة.
كذلك فقد تولى المهندس محمد محمود الشيخ مسؤولية اإلشراف
التام على مشروع تشييد المقر الجديد للجمعية منذ العام 2014
 ،حيث حرص القائمون على المشروع تسليمه لهذه المسؤولية
الكبيرة لثقتهم التامة في مدى اخالصه وحبه ألي عمل فيه خدمة

في تطوير قطاع التدريب محل ًيا وعالم ًيا.

للوطن وأبنائه ،فطالما تراوده األحالم واألمنيات بأن تكتمل مسيرة

إن الخبرة الطويلة التي يمتلكها المهندس محمد

البناء ليكشف للعالم مدى جاهزية المقر الجديد وما يحويه من

محمود الشيخ ودوره في تأسيس وتطوير العديد

تجهيزات وتقنيات ووسائل تساعد المدربين على توظيف أفضل

من المؤسسات والمصانع المحلية والخارجية ،جعلت

الممارسات التدريبية في بيئة تفاعلية مشوقة ،ولتستمر الجمعية

منه مصدر اعتزاز وقدوة لجميع أعضاء الجمعية ،فهو

كما بدأت (البيت األول للثروة البشرية ) ولتعزيز انطالقتها العالمية

بيت خبرة وطنية لها مكانتها وبصماتها المميزة في
كل عمل أو مشروع يقوم به ،فهو أول من قاد برامج
الناشئة والشباب في الجمعية ،عبر اطالق المبادرات
الشبابية لحرصه التام على توفير منصة تدريبية
لمختلف الفئات العمرية في البحرين  ..لذلك كله ،تفخر
دائما بخبرائها ،وتعتبرهم من أفضل الكوادر
الجمعية
ً
الوطنية.

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز
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البحرين للتدريب
ضمن المؤسسات الرائدة في
تنمية الموارد البشرية
ُمنحت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية درع التميز في تنمية الموارد البشرية من قبل
عاما على تأسيسها.
مجموعة أوريجين ،وذلك خالل حفل خاص نظمته مجموعة أوريجين بمناسبة مرور ً 20
وجاء هذا التكريم مواز ًيا لدور الجمعية الفاعل في مجال التنمية البشرية في مملكة البحرين ،ومن خالل
ما تطلقه من برامج ومشاريع رائدة تعزز مكانة العنصر البشري في مسيرة التنمية البشرية التي توليها
الحكومة الموقرة كل الرعاية واالهتمام.
وتعتبر هذه المبادرة التي أطلقتها مجموعة أوريجين وهي من المؤسسات المتميزة في مجال التدريب
تأكيدا على تشاركية الدور لدعم التدريب والتنمية البشرية ،بما يعزز المكانة الكبرى التي
واالستشارات،
ً
وصلت إليها مملكة البحرين في مجال التنمية البشرية.
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الزيارات واللقاءات

الفقيد الراحل  ..سمو األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة يشيد بدور جمعية البحرين للتدريب
في تطوير العنصر البشري
أكد المغفور له بإذن اهلل تعالى ،فقيد الوطن صاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،أن ما
مشيدا
يحققه أبناء البحرين من نجاحات يدعو للفخر واالعتزاز،
ً
سموه بالكوادر الوطنية والطاقات المبدعة التي استطاعت
بالعزم والمثابرة أن تبلغ أعلى قمم النجاح وأن تنال تقدير

إن ما يحققه أبناء

واحترام الجميع على المستويين اإلقليمي والعالمي.

البحرين من نجاحات

وكان سموه رحمه اهلل يشدد على أن التنمية البشرية تشكل

يدعو للفخر واالعتزاز،

مرتكزًا رئيس ًيا ضمن جهود الحكومة لتحقيق التنمية

حيث استطاعت الكوادر

المستدامة ،واالرتقاء بمستويات الجودة للخدمات المقدمة

الوطنية والطاقات
المبدعة بالعزم

في كافة القطاعات اإلنتاجية من خالل مواكبة مستجدات
العصر ودعم االبتكار واالبداع نحو مزيد من التطوير.

والمثابرة أن تبلغ أعلى

وفدا من أعضاء جمعية
جاء ذلك خالل استقباله رحمه اهلل
ً

قمم النجاح.

البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية ،حيث أطلع سموه
على نتائج مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال المؤتمر
الـ  48حول «تنمية الموارد البشرية في ظل التحول الرقمي»
الذي أقيم في العاصمة البوسنية بتنظيم من االتحاد الدولي

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز
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لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية ،وذلك في يوم

•إن التنمية البشرية تشكل مرتكزًا رئيس ًيا ضمن

الثالثاء الموافق  30يوليو  .2019ومما جاء في كلمته رحمه اهلل

جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة ،واالرتقاء
بمستويات الجودة للخدمات المقدمة في كافة القطاعات

• إن ما يحققه أبناء البحرين من نجاحات يدعو للفخر

اإلنتاجية من خالل مواكبة مستجدات العصر ودعم

واالعتزاز ،حيث استطاعت الكوادر الوطنية والطاقات

االبتكار واالبداع نحو مزيد من التطوير.

المبدعة بالعزم والمثابرة أن تبلغ أعلى قمم النجاح وأن
تنال تقدير واحترام الجميع على المستويين اإلقليمي

•هنأ أعضاء وفد الجمعية بنجاح أعمال المؤتمر الـ 48

والعالمي.

حول «تنمية الموارد البشرية في ظل التحول الرقمي»
الذي أقيم في العاصمة البوسنية «سراييفو» ونظمه
االتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية
وأعضاء وفد مملكة البحرين بمشاركة  32دولة ،وما حققه

أنتم رفعتم اسم الوطن عالم ًيا
ونفتخر بكم ،فتمثيلكم المشرف
للبحرين في المؤتمرات العالمية ليس
غري ًبا على أبناء الوطن

16

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز

من صدى كبير في أوساط المهتمين بمجال إدارة وتنمية
الموارد البشرية ،بما يعكس مدى قدرة أبناء البحرين وما
يتمتعون به من كفاءة وقدرة على اإلنجاز والتميز في
كافة المجاالت.

•قال رحمه اهلل «أنتم رفعتم اسم الوطن عالم ًيا ونفتخر

•أشاد رحمه اهلل بجمعية البحرين للتدريب وتنمية

بكم ،فتمثيلكم المشرف للبحرين في المؤتمرات

الموارد البشرية وما تقوم به من دور فاعل عبر

العالمية ليس غري ًبا على أبناء الوطن ،فالبحرين كانت

تاريخها الطويل ،في تطوير العنصر البشري

والتزال زاخرة بأبنائها المشهود لهم محل ًيا وخليج ًيا

بالمملكة عبر العديد من البرامج والفعاليات التي

ونفتخر بما يقدمونه من عطاء».

أسهمت في تعزيز كفاءة الموارد البشرية ،واالرتقاء
بمستوى القدرات المهنية واالبداعية للعاملين
والموظفين في شتى القطاعات.

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز
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قصيدة مهداة إلى
سمو األمير الراحل خليفة بن
سلمان آل خليفة
أبدا بذكر اهلل الواحد وفيه استخير
الخالق الظاهر الحي العزيز الغفور
في ليلة وضعها عند النشاما خطير
ومدام فيها ثالث اختار خير األمور
أما هو حب وال نزعه أمن الضميـر
وال وفى شعب دمه من غالتك يفور!
تحيـة طيبة لك يا سمو األمير
ٍ
من قلب ال من طفح فيض المشاعر يثور
وسالم أحلى من أفنان البنان الوفير
ٍ
منهل عذب تشفى مـن عذوبه صدور
أو
ٍ
في وصفك أشوف كن الكون حجمه صغيـر
أو كن األيام تسبق بعضها والشهور
لك صوت نبع المشاعر مثل صوت الغدير
لو كان صوتي بوسط الناس ما هو جهور
صرح كبير
يا بوعلي قد بنيت المجد
ٍ
وتربعت فوق هامات الصعايب قصور
اشغلت نفسك تظلل بالنهار الهجير
وو ّقفت خيـر ألرامل ما وراهـا ظهور
وخليت ممشاك ِعبرة في نفوس الكثير
وو ّثقت في دفتر التاريخ صفحات نور
كم من حرم جاك يشكيك ويخاف المصير
لي شاف من حوله أورقت األمل والزهـور
ثوب حرير
في ضحكتك تلبس البحرين ٍ
واستنشقت من هواك العذب نفح العطور
شدت مسير
مسيرة األب لإلصالح ّ
عيسى  ..عساه بـ جنان ُ
الخلد يوم النشور
في عيد ميالدك يغنّي صغير وكبير
ضدك يبور
جعل سنينك تطول وعمر ّ
علمتنا التضحيه مهما النتايج تصير
وعلمتنا كيف نقتل بالتواضع غـرور
ُشم الجبال استماحت عذر لـو هي تغير
ولكن لها بعد حضورك حضور!
منك
ْ
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ما هي غريبه تُعين للجمايل سفير
يشهدك زور
وال فيه بين الخاليق قوم
ْ
مكارمك ما عصت مدة يدين الفقير
ومحبتك دار ما دار الحنايا تدور
ساس بالعروبة غزير
ساسك من المجد
ٍ
وال زالت أمن المـودة تستمد الجذور
صداك ما ينتقـل للناس عبر األثير
صداك قدر ومقام وحس نبض وشعور
افخر وكلي فخر ال خذت نهجك َمسير
وال انتظر للعال والمجد كرت العبـور
تفرش لك الشمس من فوق السحايب حصير
وإن جيت صوب المحرق صار دربك سفور
العصـر ما يوفي بحقّ ك مداه الصغير
مسيرتك ينحكى فيها بكل العصور!
غرد لك الشعر من فوق البساط المثير
أبيات من صفوة إعيال القصيد البكور
يا بوعلي والشعر حسبة أخوي الكبير
وأكبر فخر ال كسب طيبك من أول ظهور
وال غالك بعيوني يا سمو األمير
خليفة أكبر من اللي ينكتب بالسطور

سالم بن أحمد البديد المناعي

العضوية الشرفية
تقدير واعتزاز
بالكفاءات
الوطنية

العضوية الشرفية لمعالي السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل
رئيسة مجلس النواب

تمنح جمعية البحرين للتدريب العضوية الشرفية لنخبة
من الشخصيات الوطنية القيادية في مجال تنمية
الكوادر البشرية ،تقدي ًرا لما يقدمونه من دعم ومساندة
للبرامج والنشاطات التي تقدمها المؤسسات الوطنية
في مجال العمل الخيري واإلنساني ودعم جهود
االستثمار في تنمية العنصر البشري البحريني ،وتتم
هذه المبادرة في زيارة خاصة يقوم بها مجلس اإلدارة
بقيادة الرئيس الفخري للجمعية الدكتور إبراهيم بن
خليفة الدوسري بحضور الرئيس التنفيذي والمستشار
المهندس محمد محمود الشيخ..

العضوية الشرفية لمعالي السيد علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى

العضوية الشرفية لمعالي الشيخ
محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط

العضوية الشرفية لسعادة األستاذة
فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز
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وزير العمل والتنمية االجتماعية:
الجهود المشتركة
بين الجهات الحكومية
والمنظمات األهلية من
أهم مقومات تنمية العنصر
البشري

-

ركز على أهمية وضع االستراتيجيات والبرامج واألنشطة

المتنوعة التي تهدف إلى تطوير الكوادر البحرينية ومساعدتها
على اجتياز أية تحديات قد تواجهها ،وبلوغ مستوى متقدم في
هذا المجال بمختلف القطاعات اإلنتاجية في سوق العمل.
-

أكدد تضافر الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية

والمنظمات األهلية المعنية من شأنه أن يعزز من واقع التدريب
وتحسين مخرجاته بما يتالءم مع تطورات سوق العمل في
المملكة.
-

أهمية المساهمة في تحقيق األهداف الوطنية

المشتركة نحو االرتقاء بالكوادر الوطنية مهن ًيا واستدامة
عطائها وتميزها في سوق العمل ،بما يحسن من مستوى

ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العمل والتنمية

اإلنتاجية في منشآت القطاع الخاص واعتماد أصحاب العمل على

االجتماعية في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني،

القوى العاملة الوطنية المؤهلة.

يلتقي سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان ،وبشكل

-

دوري بممثلي جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد

منظومة التدريب الهادفة الى تنمية الموارد البشرية الوطنية

البشرية؛ لمناقشة آخر المستجدات في مجال تطوير التدريب

واالرتقاء بها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في البالد

والتنمية البشرية ،حيث تنطلق عدة مبادرات وبرامج ترسم

باعتبار المواطن البحريني ذي الكفاءة المهنية العالية والقدرات

الرؤى المستقبلية لعمل الجمعية .ومن أهم ما جاء في كلمة

المهارية االحترافية هو األساس المحوري في إدارة عجلة االقتصاد

سعادة الوزير :

الوطني ،إضافة إلى التسهيالت المتعددة لمراكز ومعاهد

-

أشاد بكفاءة وخبرة أعضاء الجمعية في مجال

التدريب وتنمية الموارد البشرية وقدرتهم على تطوير وتعزيز
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مسيرة الجمعية نحو تحقيق تنمية بشرية مستدامة.

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز

أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير

التدريب الخاصة ،إلى جانب التعاون المشترك مع مؤسسات
المجتمع المدني ،والجمعيات المهنية المتخصصة في التدريب.

جمعية البحرين للتدريب
صانعة الكفاءات

استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة

مع الجمعية من خالل برامج وخطط التدريب واالستفادة من

وفدا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية،
الطاقة المستدامة
ً

القدرات الوطنية.

لبحث العالقات والبرامج المشتركة بين الطرفين .إذ أشاد

من جانبه ،أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية بالدعم المتميز

ميرزا بدور الجمعية في خدمة مسيرة التنمية الشاملة التي

الذي تحظى به الجمعية من الدكتور ميرزا وزير شئون الكهرباء

تشهدها مملكة البحرين ،من خالل االهتمام بالعنصر البشري

والماء السابق ،باعتباره شخصية قيادية عالية المستوى ،وقال

وبرامج التنمية البشرية وتدريب العناصر والكفاءات ،وقال :إن

إن هذا الدعم والتشجيع من الوزير كان منذ التأسيس وما زال

الجمعية بما لديها من خبرات وكفاءات قادرة على أن تسهم

هاما في تحقيق االنجازات التي حققتها
رافدا ً
مستم ًرا  ،مما كان ً

بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الهام وتلبية احتياجات

متطلعا إلى تعميق أواصر التعاون بين الطرفين
الجمعية،
ً

متطلعا إلى المزيد من التعاون
البحرين في هذا المجال،
ً

خالل المرحلة القادمة التي تشهدها الجمعية.

مجوهرات
الكوهجي
الشريك
االستراتيجي
لبرامج تقدم
المرأة في
الجمعية

زيارة السيد وليد الكوهجي المدير العام لمجوهرات الكوهجي تقدي ًرا لدعمهم المستمر
للبرامج والفعاليات التي نظمتها لجنة إدماج احتياجات المرأة.

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز
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لقاء القادة

أسطورة قيادية في تاريخ البحرين

الدكتور عبدالرحمن جواهري
وعن قرب ،هو رئيس شركة الخليج لصناعة
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ان التعمق بدراسة الدوافع الشخصية والمقومات التي

البتروكيماويات منذ يناير  ،2005عضو في العديد من

تُسهم في تكوين الشخصيات القيادية هي أداة منهج ّية

المجالس واالتحادات واإلدارات والجمعيات ،تم اختياره

تمكّ ن الباحثين من رفد العالم بقصص واقع ّية لتحليل

سفيرًا للمجلس الوطني للتدقيق في الصحة والسالمة

ووضع استراتيجيات التنمية البشر ّية.

المهن ّية في منطقة الشرق األوسط ( ) NEBOSHوذلك

وعندما تجتمع المعرفة والخبرة والكاريزما في شخصية

منذ العام  .2006كما تم تعيينه منذ عام  2008سفي ًرا فوق

واحدة ،فإن ذلك بمثابة مؤشر قوي على استحقاق تلك

مفوضا لمجلس السالمة والصحة البريطاني في
العادة
ً

أنموذجا يحاكيها
الشخصية للمكانة التي تجعل منها
ً

الشرق األوسط.

العالم ويقتدي بها ،وهذا ما تزخر به مملكة البحرين –

الدكتور عبدالرحمن جواهري حاصل على وسام الكفاءة

رموز وطن ّية – تسير على طريق التنمية بخطى ثابتّة

من الدرجة األولى الممنوح من لدن صاحب الجاللة الملك

حتى أصبحت اليوم مثاالً ُيحتذى به .ولعلنا نجد في

حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عام

شخصية الدكتور عبدالرحمن جواهري خير مثال لكل ما

 2015ووسام المرسوم الرئاسي اإليطالي بدرجة فارس

سبق.

(0f Knight – Order Italian Presidential Decree

واحدا من أبرز
ُيعتبر الدكتور عبدالرحمن جواهري
ً

المقدم من فخامة رئيس
) Of The Star Of Italy
ّ

الشخصيات الوطنية التي انتهجت أسلو ًبا متطو ًرا

الجمهورية اإليطالية السيد سيرجيو ماتاريال عام .2017

القيادة حيث جمع بين المعرفة والخبرة
ومختلفً ا في
ّ

حصل في عام  2016على وسام االستحقاق الرئاسي

والكاريزما مما جعل منه أسطورة وطنية وتاريخية بامتياز.

من الدرجة الممتازة في المسؤولية المجتمعية وجائزة

بيت الثروة البشرية
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روسبا العالمية للشخصية المتميزة في مجال

للصناعات وبخاصة صناعة البتروكيماويات والنفط

السالمة ()RoSPA Archangel Award For Safety

إضافة إلى اهتمامه وشغفه الكبير بشؤون البيئة

لعام  ،2015كما نال في عام  2014الجائزة الخليجية

والصحة والسالمة المهنية وشؤون علم اإلدارة والتدريب

للشخصية العرب ّية في مجال خدمة المجتمع.

والمعرفة ودعمه المستمر لإلبداع واالبتكار ومتابعته

كما يضم سجله الحافل جائزة (NEBOSH Senior

الدؤوبة لشؤون البحث العلمي في مجال صناعة

 )Ambassador Merit Awardللشخصية المتميزة

حرصت منذ

البتروكيماويات.

في مجال الصحة والسالمة لعام  2013وجائزة الوفاء

البداية على إرساء

ومن خالل حوارنا المميز مع هذه الشخصية الفذّ ة في

ألهل العطاء لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة

ق ّيم الشركة

عطائها وتاريخها المهني والمجتمعي ،نتع ّرف سويًا

آل خليفة لعام  2015وجائزة القيادة في دعم التعليم
الجامعي – غرفة التجارة األمريكية العربية – لعام
 2015إلى جانب جائزة التميز في التدريب التي حصل

ومبادئها ومن
أهمها تكريس

عليها في عام  2016والممنوحة من الجمعية البحرينية

روح العائلة

للتدريب وتنمية الموارد البشرية ولقب سفير أممي

الواحدة بين أفراد

للترويج ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
المقدمة من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

العمل

على منهج ّية مهمة واستراتيجية يتعين ان يقرأها
بتمعن كل من يتطلع ليكون ذات يوم شخصية قيادية.
ّ
 كيف يرى الدكتور عبدالرحمن جواهري شخصية القائدالناجح؟
ال شك بان الجميع متفق بشأن بعض المواصفات التي
ال بد وأن تجتمع في الشخص المسؤول كي نتمكن
من إطالق صفة القائد عليه ،فكما يدرك الجميع ليس

. 2030

كل مسؤول يمكننا اعتباره قائد ،فالقيادة هي في حد

ويأتي ضمن أبرز اهتماماته العامة ،شؤون المرأة

ذاتها فن ال يتقنه سوى أولئك الذين يسهمون بكل

والطفل والشباب ،والشؤون الفن ّية واالقتصادية

إخالص وجد ّية لتحسين وتطوير المجال الذي يعملون به

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز
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ويواصلون السعي الحثيث وبشكل مستمر لتحقيق أفضل النتائج

أفيما يتعلق باألساليب اإلدارية التي حرصت على اتباعها

الممكنة في ذلك المجال إلى جانب التحلي بمهارات يستطيع القائد

منذ اضطالعي بمسؤوليات قيادة شركة الخليج لصناعة

من خاللها ترك بصمة واضحة سواء على العمل نفسه أو على

البتروكيماويات ،فالبد لي أن أشيد أوالً بما أجده من تشجيع كبير

العاملين معه.

ودعم ال حدود له من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة ،وكذلك

وتبدأ مهارات القائد الناجح من مرحلة رسم سياسات العمل ووضع

التعاون الج ّيد الذي يبديه أعضاء فريق العمل بالشركة .وفي

النهج وإرساء الخطط التي من شأنها تحقيق أهداف الكيان الذي

مهد لي الكثير من الصعوبات وساعدني
الواقع فإن هذا األمر قد ّ

يقوده مع األخذ بعين االعتبار تقديم الرعا ّية واالهتمام لجميع عناصر

ّ
تخطي العقبات وأتاح لي األجواء المناس ّبة لممارسة مبادئ
على

العمل على اختالف مستوياتهم وتشجيعهم وحثهم على المثابرة

القيادة التي طالما آمنت بها حيث ال يمكن النجاح في القيادة

وإبداء التقدير الكبير لكل ما يقومون به من عمل.

بدون دعم ومساعدة المحيطين ،وال شك بأنني قد حرصت منذ

برأيي أن القائد الناجح ينبغي أن يكون قدوة حسنة لمن يقودهم،

البداية على إرساء قيم الشركة ومبادئها ومن أهمها تكريس

وأن يكون على الدوام محل ثقتهم وأن يكون ذا شخصية قوية تفرض

روح العائلة الواحدة بين أفراد العمل في الشركة وهذا برأيي جزء

احترامها على اآلخرين من خالل خصال محمودة كالصدق والنزاهة

من اإلنسانية التي تطغى على أجواء العمل هنا ،فنحن ننظر

والشفافية وقبل كل ذلك االهتمام باآلخرين واالستماع إليهم وحل

إلى فريقنا العامل كأحد أهم الثروات التي نملكها بالشركة  ،بل

مشاكلهم إذ ال ينبغي بأي حال من األحوال أن يكون القائد منعزالً عن

إننا في كثير من األحيان والمواقف فضلنا مصلحة األفراد على

فريقه ومبتعدًا عنهم.

جني األرباح ،وكل هذا بالطبع يتطلب القدرة على التواصل مع

عال
كما أنني أرى بأنه من المهم جدًا أن يكون القائد على مستوى ٍ

الجميع من أجل بناء فريق عمل جيد ومتعاون ومستعد لتنفيذ

من الخبرة والدراية وااللمام بالتفاصيل الدقيقة للعمل ومتطلبات

المهام ،وقبل كل ذلك البد من امتالك الرؤية ومعرفة األهداف

تحمل
العاملين ،يتابع عن كثب كل شاردة وواردة كي يتسنى له
ّ

التي هي من أهم مواصفات القائد الناجح.

المسؤولية ومتابعة التحديث والتطوير واتخاذ القرارات المناس ّبة

لذلك أعيد التأكيد هنا على أن المرتكز األساسي لدينا هم

لصالح العمل وتطويره.

عناصرنا البشرية باعتبارهم الالعبين األساسيين الذين ال يمكننا

حد كبير بأن جزء من مواصفات القيادة يكمن في القدرة
أؤمن إلى ٍ

تحقيق أي شيء بدونهم ،إضافة بالطبع إلى إرساء ق ّيم الثقافة

على إقناع اآلخرين بأن لديك من القدرة ما تستطيع به تحقيق األهداف

المؤسسية وابتكار حوافز بهدف استدامة العمل المؤسسي

الموضوعة على أن تمتلك الرؤية والنزاهة والتفاؤل لبث روح الحماس

وتطويره وتسخير الموارد واألنظمة واإلجراءات والحوكمة لضمان

بين المحيطين بك من أجل أن يؤمنوا هم أيضًا بقدراتهم لتمضوا

التحسين المستمر وتحقيق األهداف.

معا بتحقيق األهداف المشتركة.
ً
أنموذجا عالم ًيا
 تقدم شركة الخليج لصناعة البتروكيماوياتً
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 -ما أهم األسس التي تقوم عليها األساليب القيادية التي يتبعها

في اإلدارة والقيادة الحديثة ،وصنعت «جيبك» هوية خاصة بها،

الدكتور عبدالرحمن جواهري في إدارته؟

كيف استطاعت الشركة بناء هذه السمعة وتحقيق ذلك؟

بيت الثروة البشرية
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خص
كما أسلفت في إجابتي عن السؤال السابق ،فإن اهلل قد
ّ
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بقيادات صناعية مرموقة
تعاقبت على مجالس اإلدارة فيها ،وهي قامات سبق وأن أرست
بل وأسهمت بفاعلية في وضع قواعد الصناعة النفطية الناجحة
بمنطقة الخليج العربي ،وال يخفى على الجميع ما تمثله الشقيقة
الكبرى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة من
ثقل عالمي كبير في االرتقاء بهذا القطاع االستراتيجي ،لذلك نحن
محظوظون بالدول المساهمة في الشركة وما تمتلكه من خبرات
في هذا الشأن .وبالفعل فقد أسهمت هذه النخبة من الشخصيات
الخليجية المهمة التي انضمت إلى مجالس إدارة الشركة في
تسخير خبراتها الثرية في إدارة العمل وصنع القادة ،ويمكنني
القول بأنني شخصيًا قد استفدت كثيرًا من هذه القامات الصناعية
الكبيرة التي أتيح لي العمل معها خالل السنوات الماضية والتي
أسهمت إلى حد كبير في صنع شخصيتي القيادية ،وكذلك
القامات القيادية التي سبقتني وتعاقبت على إدارة الشركة.
ربما هذا الفعل ما ميز الشركة ،كونها شركة خليجية استفادت
كثيرًا من تم ّيز الشركاء ،فنجحت في صنع هوية خاصة بها قادها
لتحقيق الكثير من النجاحات المذهلة ليس فقط على صعيد
العمل التجاري بل كذلك في مجال العطاء المجتمعي.

القائد الناجح ينبغي أن يكون قدوة حسنة

ومن جانب آخر ،أدركنا نحن في شركة الخليج لصناعة

لمن يقودهم ،وأن يكون على الدوام

البتروكيماويات أهمية االهتمام بجميع أطراف العمل فسعينا

محل ثقتهم وأن يكون ذا شخصية قويّة

إلى تكوين عالقة متميزة بين جميع هذه األطراف وهي المجتمع
والمساهمون والعمال واإلدارة والمزودين وأخيرًا زبائننا الكرام .إن

تفرض احترامها على اآلخرين

التزامنا بقيمنا المؤسسية منحنا كذلك هويتنا الخاصة بنا ولم
ملموسا
نظاما
يكن االلتزام بالنسبة لنا مجرد شعارات تُرفع بل كان
ً
ً
اتخذناه منهجًا في اإلدارة والقيادة الحديثة ،األمر الذي ساعدنا على
بناء سمعة محلية وإقليمية وعالمية للقيادة الناجحة.
-

تتعدد اسهامات وانجازات الدكتور عبدالرحمن جواهري على

المستويين المحلي والخارجي ،والتي انعكست بدورها على بيئة
العمل والعاملين في جيبك ،ما طريقكم في تأهيل وتطوير
العاملين بالشركة؟

لال شك بأنني ومنذ اضطالعي بمسؤوليات قيادة شركة الخليج
لصناعة البتروكيماويات عملت جاهدًا وبمساعدة وتعاون من
إخواني أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة على تنمية وتطوير
الكوادر العمالية البحرينية التي تضمها الشركة وذلك من خالل
توفير حزمة من الدورات التخصصية في الداخل والخارج ،وإقامة
ورش العمل المتعلقة بجميع جوانب صناعة البتروكيماويات،
وإشراك العمال في المنتديات والتجمعات التي تقيمها الجهات
الهم األكبر بالنسبة لنا يكمن في
األخرى ذات العالقة .لقد كان
ّ
توفير التدريب المالئم للعمال باعتبارهم ثروة الشركة ،فحرصنا
على تنميتهم من خالل تأمين فرص الخبرة واالحتكاك والتعليم
والتدريب الهادفة إلى منح العاملين المهارات الكافية التي
تؤهلهم لتحقيق المزيد من اإلنجازات والمكتسبات ،فالتدريب
أهم الحقوق العمالية التي
المستمر هو بالنسبة لنا واحد من
ّ
سعينا لتأمينها مما أتاح لعناصرنا التغيير إلى األحسن ،كما أتاح
لهم تطوير معلوماتهم وقدراتهم ومهاراتهم لمواجهة متطلبات
وظائفهم وتنمية مهاراتهم الفنية والذهنية واالستعداد لتأمين
االحتياجات المستقبلية للشركة.
بيت الثروة البشرية
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سوف تتواصل تهيئة
اإلنسان البحريني
وتزويده بمختلف
المعارف والتجارب
والخبرات وسيكون
ذلك على رأس قائمة
األولويات في المرحلة
المقبلة،

نجحنا بفضل اهلل في جعل التميز وحب التعلم المستمر
قيمتان مهمتان في الثقافة المؤسسية كما ركزنا على جوانب
التدريب والتطوير ،وتبني البرامج التدريبية التطويرية المختلفة
ثم صنعنا الفرص والمنصات لمنتسبينا من أجل المشاركة
البناءة في العمل والبناء والتحديث فأصبح الجميع يساهم
كفريق عمل واحد في مساعدة بعضهم البعض يتشاركون في
الخبرات والتجارب لتحقيق أهداف الشركة واالهداف المشتركة
المهمة مثل دعم المرأة وشباب المستقبل.
من جانب آخر عملنا على تصميم العديد من األنشطة التعليمية

يتناسب مع طموحات الشركة من أجل أن يواصلوا تنمية الشركة

والثقافية ،وفتحنا باب المشاركة المجتمعية للموظفين

وتنفيذ رسالتها في ظل نجاحات مستدامة وسمعة ناصعة صنعتها

وشجعناهم على العمل المجتمعي ومساعدة اآلخرين من خالل

األجيال التي تعاقبت على العمل في هذا الكيان الصناعي الكبير.

اللجان الداخلية المختلفة التابعة للشركة أو اللجان الخارجية

وتتميز أكاديمية الشركة بتبنيها ألحدث المناهج ذات العالقة

المشتركة مع الوزارات والمؤسسات سواء المحلية واإلقليمية

بممارسات القيادة والتحفيز على التفكير االبتكاري والتجديد والتطوير

والعالمية ،مما ساعدهم على تطوير مهاراتهم الشاملة وتنفيذ

المستمر وتدريس أنماط القيادة وسماتها ونظرياتها حيث تم اختيار

المهام بشكل مهني مثير لإلعجاب.

األشخاص األكثر فعالية ليتم التركيز على تنمية قدراتهم القيادية
وتدريبهم على السلوك القيادي الفعال.

ُ -عرف عن الدكتور عبدالرحمن جواهري بأنه مهندس النجاح،

ويمكنني القول هنا بأن األكاديمية قد دشنت مع انطالقتها حقبة

وصانع القادة ،ما األسرار القيادية التي تقدمها أكاديمية القيادة

جديدة لتكريس التعليم المستمر عن طريق حزمة من البرامج

التي أنشأتها الشركة؟

التعليمية والدورات التفاعلية التي تنمي وتركّ ز على الجانب القيادي.

لقد عمل كل فرد في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في

-

صنع جانب من نجاحات الشركة من خالل التزامه ووالئه ومهنيته،

الكثير من السيدات على فرص تدريبية ووظيفية متميزة في الشركة،

وأنا كقائد ومسؤول في الشركة لدي رغبة كبيرة في استدامة

كيف استطاعت المرأة العاملة في جيبك االستفادة من فرص التطوير

النجاحات المبهرة التي صنعتها الشركة ،لذلك وانطالقًا من

التي توفرها الشركة؟ وما أثر ذلك التوجه في التطوير واإلنتاجية؟

وعي مجلس اإلدارة جاءت فكرة تأسيس أكاديمية تهدف لصنع
القادة الذين يتم التركيز عليهم وإعدادهم اإلعداد الج ّيد الذي
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تولي جيبك مجال تقدم المرأة البحرينية رعاية خاصة ،وحصلت

تتبنى الشركة برامج تدريب وتطوير مستمرة للنهوض
نحو خاص ،وهو ما شجعنا
بعناصرها النسائية على
ٍ
على ابتعاث وإشراك عدد كبير من موظفاتنا في
فرص تدريب ّية متنوعة في الداخل والخارج .وانا شخصيًا
من أشد المتحمسين لدعم المرأة البحرينية العاملة
وثقتي بها كبيرة وال حدود لها ،فالمرأة قادرة على
إثبات نفسها وتمتلك من اإلمكانيات الشيء الكثير
ويمكنني التأكيد بأن المرأة في شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات قد أثبتت بالفعل بأنها شريكة للرجل
سوف تتواصل تهيئة اإلنسان البحريني وتزويده بمختلف

بكل جدارة واقتدار.

المعارف والتجارب والخبرات وسيكون ذلك على رأس
ما حرصت عليه كقائد للشركة هو السعي دون توقف

جميعا بما
قائمة األولويات في المرحلة المقبلة ،وعلينا
ً

لدعم وتشجيع المرأة العاملة والثقة بها ومنحها

نمتلكه من إمكانيات تقديم جميع أشكال المساعدة

مسؤوليات في غاية األهمية ولدينا في الشركة نسبة

الممكنة لدعم عملية تحديث المناهج لمواكبة متطلبات

كبيرة من الموظفات الحاصالت على أعلى الشهادات

المرحلة المقبلة.

األكاديمية والتخصصية.
لقد أثبتت هذه االستراتيجية نجاحها حيث تبوأت المرأة
في الشركة العديد من المناصب االشرافية والقيادية
في شتى مجاالت العمل مثل الموارد البشرية

ما حرصت عليه

وبرأيي فإنه من اجل تأمين التطبيق السليم للثورة

كقائد للشركة

الصناعية الرابعة ومتطلباتها فإنه البد من إيالء المزيد

هو السعي دون

من االهتمام بعمليات األتمتة والتحول الرقمي والتفكير
اإلبداعي والذكاء الصناعي والتعلم اآللي واألمن

توقف لدعم

السيبراني وهي جميعها عناصر ومقومات مهمة من

العامة والمشتريات والشؤون البيئية .وقد حصلت

وتشجيع المرأة

شأنها االسهام في نجاح الثورة القادمة .كما ال ننسى

سيدات الشركة على العديد من الجوائز والشهادات

العاملة والثقة

علم البيانات والمعلومات وبالذات مهارات تحليل البيانات

المحلية واإلقليمية والعالمية المرقومة ،وانا في غاية

بها ومنحها

والهندسية وتقنية المعلومات والمالية والعالقات

الفخر لما وصلت اليه المرأة اليوم في البتروكيماويات.
-

كيف يرى الدكتور عبدالرحمن جواهري أولويات

مسؤوليات في
غاية األهمية.

لصنع القرار واستشراف المستقبل واالستعداد له باعتبار
ذلك أحد األدوات التي سوف تزداد الحاجة إليها من أجل
التعامل السليم مع الثورة الصناعية المقبلة والمراحل
التي تليها.

المرحلة المقبلة مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة،
ووظائف المستقبل؟
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المشغل الرئيسي
للخدمات األرضية
في مطار البحرين الدولي
منذ انشاءه

Bahrain Airport Services
www.bas.com.bh

شركة خدمات
مطار البحرين
نموذج مشرف لتنمية
الكوادر البشرية

استقبل سعادة السيد سلمان المحميد الرئيس التنفيذي
لشركة خدمات مطار البحرين الدكتور إبراهيم بن خليفة
الدوسري الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب وتنمية
الموارد البشرية والمهندس محمد محمود الشيخ الرئيس
التنفيذي ومستشار الجمعية يرافقهما مجموعة من أعضاء
مجلس اإلدارة  ،وذلك لمناقشة برامج التعاون المشتركة بين
الطرفين ،حيث جاء خالل اللقاء:
•

اإلشادة بجهود الشركة ونجاحاتها في مجال التدريب
وتنمية الموارد البشرية ،وبحث سبل تعزيزها مستقب ً
ال.

•

تأكيد أهمية الشراكة المؤسسية في زيادة فاعلية
برامج التنمية البشرية وتعزز التنمية المستدامة في
مختلف المجاالت

•

استعراض لمستوى التميز الذي تحققه الشركة

ونوعية خدماتها ومدى اهتمامها بتنمية العناصر البشرية
العاملة في الشركة وعملها المستمر في التشبيك وبناء
العالقات مع مختلف الجهات المعنية بالتدريب وتنمية
الموارد البشرية.
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شخصيات  ...من بيت
الثروة البشرية
أجرت الحوار  :الدكتورة حورية الديري

حسيـن إسمـاعيـل
ُعرفت جمعية البحرين للتدريب بأنها الحاضنة األولى للكفاءات البشرية القيادية التي تبوأت العديد من المراكز
القيادية في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة محل ًيا وخارج ًيا باعتبارها المؤسسة المهنية التي رافقت
جميع األجيال التي توافدت ح ًبا وشغفً ا في صناعة غد أجمل ،فمنها برز القادة الوطنيون ومنهم الوزراء والخبراء
والمستشارون والمدربون في مختلف المجاالت ،فال تخلو مؤسسة أي كان حجمها من الكفاءات المتميزة التي
يحتضنها بيت الثروة البشرية ..
عودة قليلة إلى الوراء نترصد خاللها أروع مآثر النجاح ألبرز الشخصيات التي ساهمت وبكل فخر في بناء ذلك
الصرح التنموي الذي يشهد عليه أبناء اليوم بكل عزة وانتماء ..شخصيات تبهر من يراها بحكمتها ورزانتها في
الحديث الذي ال يمكنك الشتات عنه لحظة البدء..
السيد حسين إسماعيل أحد األعضاء المؤسسين لهذا الصرح المميز حيث بدأ مشواره في العمل التطوعي
منذ السبعينيات وهو حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة من جامعة درهام بالمملكة المتحدة .وزميل
في معهد المصرفيين المعتمدين بالمملكة المتحدة ..شغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية في دورات
سابقة ..واستطردنا معه بالحديث أكثر ..لنتعرف منه الكثير..

بيت الثروة البشرية
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سيــرة ذات أثـر ..
األستاذ حسين  ..حدثنا عن حياته المهنية التي بدأها في شركة ألمنيوم
عاما متنق ً
ال بين مناصب مختلفة،
البحرين (ألبا) عام  1971وقضى فيها ً 11
كان منصبه األخير مراقب مدير اإلنتاج إذ قال :في نهاية عام  ،1981تغيرت
حياتي المهنية وتحولت إلى العمل المصرفي و شغلت عدة مناصب
إدارية في العمليات والتسويق واإلدارة مع أربعة مصارف قبل انضمامي
إلى معهد البحرين للخدمات المصرفية والمالية ( )BIBFفي العام .1988
كما شغلت منصب نائب مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية
والمالية .وتركزت مسؤولياتي في تعزيز وتطوير وتوجيه برنامج مخطط
للدورات في التعليم المهني لتلبية احتياجات التدريب والتطوير للبنوك
والمؤسسات المالية والمؤسسات الرئيسية األخرى في مملكة البحرين
ودول مجلس التعاون الخليجي ،بعدها شغلت منصب مدير تطوير
البرامج في أكاديمية قطر للمال و األعمال  2012إلى2017
وقد استمر حوارنا الشيق معه ..
•ماذا تعني لك عضويتك في جمعية البحرين للتدريب وتنمية
الموارد البشرية؟
تشرفت باالنضمام إلى الجمعية للعمل مع نخبة من الخبراء في مجال
الموارد البشرية و التدريب ،وقد أضافت الجمعية الكثير إلى عملي
المهني من خالل تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل و تطوير
الموارد البشرية ..لذا فأنا أعتبر عضويتي في الجمعية عطاء دون مقابل
للوطن .هذا أقل ما نعملة لرد الجميل و المساهمة في عجلة التطوير
لالرتقاء بالموارد البشرية في مملكتنا الحبيبة.
•كيف تقيس مستوى التقدم الذي حققته الجمعية في مجال
المساهمة في تطوير التدريب وتنمية الموارد البشرية؟
أثبتت الجمعية دورها الفعال في تطوير الموارد البشرية و المساهمة
في رؤية البحرين االقتصادية  2030التي بنيت على أساس أن العنصر
البشري هو األساس للنهوض بالتنمية ،وقامت الجمعية بالمساهمة
الفعالة بتعريف البحرين للعالم الخارجي من خالل االنضمام والمشاركة
في مؤتمرات المنظمات الدولية للتدريب ،واستضافة المؤتمرات في
البحرين ،ومن خالل تبادل الخبرات على المستوى العالمي مع بيوت
الخبرة العالمية.

إلى عملي المهني من

•ما أهم المكاسب ،الخبرات ،التجارب ،قصص النجاح التي تم

خالل تبادل الخبرات

رصدها خالل فترة رئاستك للجمعية؟

والتجارب في مجال

كان ترؤسي لمجلس إدارة الجمعية لدورتين متتاليتين ،وحقيقة فإن
المكسب الحقيقي في ذلك ،وجود نخبة من الخبراء والمساهمة معهم
في تحقيق الرؤية االستراتيجبة للجمعية «أن تكون مركزًا متميزًا في
مجال التنمية البشرية»  ،وكانت لنا تجارب رائدة للمشاركة في المؤتمرات
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العمل و تطوير الموارد
البشرية.

العالمية التي ينظمها االتحاد الدولي لمنظمات التدريب
والتطوير  ، IFTDOو–  ARTDالتي تشهد حضو ًرا الفتًا
من البحرين كل عام .
•ما أهم الجوائز التي حصلت عليها؟
الجوائز التي حصلت عليها:
• جائزة القيادة التنفيذية العالمية للموارد البشرية لعام
 2007من االتحاد اآلسيوي إلدارة الموارد البشرية ،الهند
• جائزة المساهمة البارزة في مجال تنمية الموارد البشرية
 2007من المؤتمراالقليمي اآلسيوي لتنمية الموارد البشرية

أثبتت الجمعية
دورها الفعال في
تطوير الموارد
البشرية و
المساهمة في رؤية
البحرين االقتصادية
2030

 ،ماليزيا.
•ما هي تطلعاتك المستقبلية لالرتقاء بعمل
الجمعية؟
الجمعية منذ تفعيلها و مجالس اإلدارة مستمرة في عملية
التطوير و تبادل المستجدات في مجال تطوير الموارد
البشرية و مراجعة خطتها االستراتيجية وجعل عجلة
التطوير مستمرة .وأرى بأن المبنى الجديد سوف يعطي
الجمعية دو ًرا أكبر لتقديم العديد من البرامج التدريبية
وتنظيم الفعاليات العالمية .أتمنى أن يصبح للجمعية
دو ًرا فعاالً في تنظيم التدريب ووضع معايير االرتقاء به.
تقديم دبلوم معتمد في الموارد البشرية بالتعاون مع أحد
منظمات التدريب العالمية مثل  .CIPD – TDIالمساعدة
في اإلرشاد الوظيفي للباحثين عن عمل - .تطوير مركز
للدراسات و البحوث و مراكز أخرى حسب احتياجات األعضاء.
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وداد المـوسـوي
وينتقل حوارنا إلى شخصية طالما ساهمت في إحداث التغيير للعديد من الشخصيات حولها دون أن تعلم،
وذلك بما تمتلك من حكمة وهدوء جعلتها من أكثر النساء تأثي ًرا في الجمعية وقدوة يحتذى بها ،إنها األستاذة
وداد الموسوي التي بادرت بالحديث عن نفسها بكل تواضع :
كغيري من النساء الالتي يولدن في وطن جميل يحبه الجميع  ،أحب وطني وأعشق أرضي فالبحرين جزء ال يتجزأ
من محور حياتي  .نشأت في بيئة متعلمة مثقفة والدي رحمه اهلل السيد رضي الموسوي كان تربو ًيا وشاع ًرا له
ديوان اسمه «سيف ووتر» علمنا حب الوطن وغرس فينا قيم المواطنة الصالحة والوالء للقيادة الرشيدة وخدمة
الوطن واالرتقاء به ،من خالل المواقع المختلفة .وقد تعلمت الشعر منه ولكني أكتب القليل حسب وقتي وحين
أكون في وضع يسمح بذلك وأهم ما يستهويني كتابة الشعر عن الوطن الحبيب .أنا أم البن واحد اسمه أحمد
أما لكل
حفظه اهلل ولكن اهلل حباني بثالث وردات هن حفيداتي مريم ونور وفجر حفظهن اهلل  .كما أعتبر نفسي ً
طالبة مرت في حياتي خالل مسيرتي التربوية التي بدأت منذ تخرجي من الثانوية العامة حيث واصلت الدراسة
وأنا معلمة حتى حصلت على درجة البكالوريوس في الفلسفة واالجتماع وعلم النفس...
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ومن هذا التعريف الجميل ..سار بنا الحوار التالي:
•ماذا تعني لك عضويتك في جمعية البحرين للتدريب
وتنمية الموارد البشرية؟
عضويتي في جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية
هي جزء من العمل التطوعي الذي أحبه منذ صغري  .لم يكن
التدريس هو عملي الوحيد أثناء انخراطي في الحقل التربوي ،
فقد كنت أقضي ساعات طوال بعد الدوام ألشارك وأساهم في
األنشطة والفعاليات التي تقام في المدرسة وأقضي معظم
وقتي في التدريب في مختلف األنشطة المدرسية .عضويتي في
الجمعية علمتني كيف يكون العطاء ،علمتني الطموح ،علمتني
القوة والمحبة والجرأة في اقتحام المستحيل  .فقد تعلمت من
شخصية مؤثرة وملهمة كيف يكون العطاء والعمل وكيف أنقل
خبرتي لآلخرين نعم لقد تعلمت من أخ عزيز أكن له كل التقدير
واالحترام إنه الدكتور إبراهيم الدوسري الرئيس الفخري للجمعية
ورئيس االتحاد العالمي لمنظمات التدريب والتطوير،

تعلمت

منه الكثير خاصة في مواقف األزمات .جميع األعضاء تعلموا منه
معا بالرغم من كل
حب التطوع والعطاء والمبادرة وأن نعمل ً
الظروف .وللمرأة نصيب في ذلك حيث ساهم مساهمة كبيرة
عضوا
في تشجيعها مما أدى إلى اكتسابها الخبرة الالزمة لتكون
ً
فاع ً
ال في مجالس اإلدارة وإليمانه العميق مع الزمالء بأن المرأة
قادرة على البذل والعطاء.
تقلدت العديد من المناصب القيادية خالل مسيرة
•
ِ
عملك الحافلة ،حدثينا عن أهم اإلنجازات؟
جدا كمعلمة في نفس المدرسة
بدأت عملي في سن مبكرة ً
التي تخرجت منها في المرحلة االبتدائية مدرسة فاطمة الزهراء
في المنامة ،ومن بعدها مديرة مساعدة ثم مديرة لعدد من
المدارس في الحد والمحرق ومدينة عيسى ومدينة حمد وآخرها
مدرسة المنامة الثانوية ،وهي نفس المدرسة التي تخرجت منها
في المرحلة الثانوية ،ثم انتقلت إلى الوزارة كرئيسة قسم ثم
مديرة إدارة ومن ثم وكيل مساعد للتعليم الخاص والمستمر،
اال انني قبل أن أكون مديرة مدرسة التحقت بوزارة اإلعالم كعمل
إضافي بعد الظهر في البداية ثم أصبحت موظفة في وزارة
اإلعالم بمنصب مراقبة للبرامج التعليمية وبرامج المرأة والطفل

عضويتي في الجمعية
علمتني كيف يكون

ومذيعة أخبار ،فقدمت برامج تعليمية وتثقيفية أهمها البرنامج

العطاء ،علمتني

الثقافي الطالبي بحكم خبرتي في وزارة التربية والتعليم ،بعد

الطموح ،علمتني القوة

ذلك حصلت على بعثة دراسية تخصص علم نفس الطفل في
بريطانيا ،عدت بعدها إلى وزارة التربية بدرجة مديرة مساعدة.
لقد مررت بتجارب واكتسبت خبرات عديدة صقلت شخصيتي

والمحبة والجرأة في
اقتحام المستحيل.

وعلمتني الكثير وساهمت في عدة أنشطة تتطلب مني التواجد
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خارج المنزل طوال اليوم ،وقد كان ذلك في البداية بتشجيع من
الوالد رحمه اهلل الذي دفعني إلى مزاولة كل ما يخدم البحرين ثم
زوجي الذي واصل ما بدأ به والدي من تشجيع ودعم.
اإلنجازات الكثيرة على المستوى العملي والتطوعي أهلتني ألن
عضوا في الكثير من مجالس اإلدارة منها عضو المجلس
أكون
ً
األعلى للمرأة بمرسوم ملكي من جاللة الملك حفظه اهلل ورعاه،

حبيسة المنزل وعليها

وقد تشرفت بالعمل مع صاحبة السمو األميرة سبيكة بنت

أن تساهم في المجتمع

جدا
ابراهيم آل خليفة حفظها اهلل وبالتالي أعتبرها فترة مهمة ً

بقدر المستطاع وهذا

في حياتي لما توليه صاحبة السمو من اهتمام بالغ بالمرأة
البحرينية وتقدمها في شتى الميادين  .هذا العمل أكسبني خبرة
كبيرة وتعرفت فيه على الدور الذي تقوم به سموها من أجل المرأة
البحرينية  .فشك ًرا لصاحبة السمو على كل ما تقوم به من إنجازات
من أجل تقدم المرأة البحرينية ورفع رايتها في المحافل الدولية .
عضوا في مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية
كما أنني كنت
ً
السياسية ،وعضوًا في لجنة المفوضين في المؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان ،وعضو لجنة وقف الشيخ عيسى التعليمي ،كل
ذلك زادني إيمانًا بأن العمل مفتاح النجاح .
•أستاذة وداد ،حدثينا عن تجربتك في العمل التطوعي
بشكل عام ،وعن نشاطك في جمعية البحرين للتدريب
وتنمية الموارد البشرية بشكل خاص.
جزءا ال يتجزأ
الحياة تجارب وتحديات وطوال عملي كان التطوع
ً
من مجريات حياتي ،والحمد هلل أنني حصلت على فرص للتطوع
بتشجيع من والدي رحمه اهلل أوال ،وثم زوجي أطال اهلل عمره ،الذي
يؤمن بأن المرأة يجب أال تبقى حبيسة المنزل وعليها أن تساهم
في المجتمع بقدر المستطاع وهذا ما ساعدني على تخطي الكثير
من الصعوبات  .أقضي الكثير من الوقت في مساعدة الطالبات
كما أساهم في تنظيم المعارض التربوية ولي بصمات كثيرة
في توجيه أولياء األمور والطالبات اجتماع ًيا ونفس ًيا  .وساهمت
كثي ًرا في تعريف الطالبات بدور المجلس األعلى للمرأة ودوره
البارز في تقدم المجتمع مع مجموعة من العضوات منهن األخوات
شماء الدوسري ولولوة الشيخ وغيرهن من زميالتي في المهنة
والجمعية.
انتسابي للجمعية كان بتشجيع من زوجي الذي شاركني في
عضوا في مجلس
االنتساب .ففي الجمعية استطعت أن أكون
ً
اإلدارة وبادرت بتعريف أبناء األعضاء على المؤسسات والشركات
ومختلف األماكن في زيارات أسبوعية للتعرف على مجاالت العمل
خاصة الطلبة منهم وأقمنا ورش عمل فنية وتربوية لألطفال كما
قمنا بالتجهيز لمؤتمر الـ  lFTDOكحدث عالمي يعقد في البحرين.
وكنت مع زميالتي نشارك في معرض التوظيف الذي يعقد سنو ًيا
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ما ساعدني على تخطي
الكثير من الصعوبات

بإشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية .
•كيف استطعت تحقيق التوازن بين األسرة والوظيفة
والعمل التطوعي؟
التخطيط محور التوازن وعطاء المرأة ال ينضب ،حتى لو استجد جديد
دائما في حالة تأهب للمزيد من العمل
في حياتها ،لذلك كنت
ً
وأحاول خلق فرص مناسبة ال تضر باألسرة وتحقق التوازن المطلوب،
كما أشعر بالفخر واالعتزاز بعد كل زيارة أو نشاط أو فعالية أقوم بها
مع زمالئي أو زميالتي في الجمعية أو خارجها ،إلى جانب ذلك الدعم
الالمحدود الذي نلقاه من الرئيس واألعضاء ،فالبحرين واحة خصبة
للعطاء وتستحق التضحية .
•ما الدور الذي تقوم به الجمعية لتشجيع الكفاءات
النسائية؟
الجمعية تمنح الثقة لمنتسبيها وتشجعهم على العمل والمبادرة
وطرح األفكار ،ولها دور بارز في جلب الكفاءات ومنحهم المجال
للتعريف بتجاربهم وأفكارهم ،والمساهمة في معظم النشاطات
التي تقام  .كما أنها تدفع منسوبيها من الكفاءات إلى مجالس
اإلدارة حيث يجدون المجال لتقديم تجاربهم وخبراتهم العملية
للجمعية  .وللمرأة نصيب كبير في هذا المجال إليمان الجميع
بأن لها دور بارز ومهم ،وهذا ما شجعني وغيري من الزميالت مثل

وهب النسيم العليل .فقلت الزمان الجديد ابتدا..
عهدناه كاألمس عذ ًبا جمي ً
ال بدا  ..ليرفع اسم بالدي حروف
تنادي ..
أوال الحبيبة ولؤلؤتي أبدا  ..أقول لمن ال يعرف االنتماء
إلى بلد قد غدا ..
صامدا ال يهاب العدا ..أقول له لن يكون لك اليوم ظل
غدا
ً
وال أحدا..
فهذي بالدي تضم الذين يحبونها ويرعونها بالفدا ..بالدي
الحبيبة هي المنتدى..
وصالك بحريننا وياقرة العين لحن بعيد المدى ..شبابك
عقل رمالك سهل وغصن النخيل لباس الربيع ارتدى..
بالدي الحبيبة وأنشودتي السرمدا ..سعيد ونائل وبكر
ووائل جنود بواسل على من عليك اعتدى
إلهي ورب العباد وباخالقي األوحدا ..أجب دعوتي وزد
فرحتي فأنت البصير وأنت النصير إلى من إليك اهتدى..
بالدي الحبيبة فصنها وصن قائدنا حمدا  ..خليفة ..
سلمان كلهم سؤددا..
بالدي الحبيبة هي الفكر والعز والمجد لألبدا..

األخوات مريم جناحي ،وفريدة بو بشيت ،والمرحومة الشيخة منيرة
آل خليفة ،لخوض انتخابات مجلس اإلدارة لعدة سنوات .وهذا كله
بفضل التشجيع المستمر والدعم المتواصل من قبل الرئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة.
•ما أهم النصائح التي تقدمينها لكل امرأة تسعى لتحقيق
التميز في حياتها؟
أن تضع نصب عينيها أنه ال مساومة على الوطن ليظل اسم
البحرين عال ًيا في جميع المحافل الدولية .ومعروف عن المرأة أنها
صاحبة القلب الحنون واألم الرؤوم التي ال تعرف الكلل وال الملل،
قدما من أجل وطننا الحبيب ولنساهم في نهضته
فلنمض
ً
وتقدمه من خالل أعمالنا  .وكلمة أخيرة أقول بأنني أفتخر بانتسابي
لهذه الجمعية الوطنية العريقة .وأحيي كل عضو فيها حفظ اهلل
البحرين وأهلها.
وفي نهاية حديثي ال بد من أبيات من الشعر عن بالدي الحبيبة
لتضيف على حديثي جماالً ومحبة:
مياه الخليج وشطانه ..وموج البحار وألوانه..

الحياة تجارب
وتحديات وطوال
عملي كان التطوع
جزءا ال يتجزأ من
ً
مجريات حياتي

تردد صوتًا تناثر منه الندى  ..وعم السرور بالدي الحبيبة ..
لينشر ح ًبا ويرسم در ًبا  ..تمازج مع نغمات الصدى ..
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التدريب والتنمية البشرية

وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

الجهود الوطنية لتطوير التدريب
وتنمية الكوادر الوطنية
تسعى وزارة العمل والتنمية االجتماعية متمثلة بإدارة التدريب

للباحث عن عمل ،إذ أنه تقييم دولي يعتمد على معايير

وتطوير القوى العاملة إلى النهوض بالعملية التدريبية ودفع

محددة ،قام بوضعها خبراء ومختصون في مجاالت

عجلة الموارد البشرية كركيزة أساسية ،وتعزيز وتطوير قدرات

التحليل النفسي والسلوكي والمهني ،وال يهدف هذا

وإمكانيات الكوادر الوطنية وجعل المواطن هو الخيار األمثل

التقييم لتحقيق النجاح أو الرسوب ،وإنما هي مجموعة

بما يتالءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الفعلية،

من األنشطة الحيوية التي يمكن للمختصين من خاللها

وذلك بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) ،باإلضافة إلى

التعرف على رغبات وميول واستعدادات وقدرات الباحث عن

تطوير مشاريع البنية التحتية للتدريب المهني والفني

عمل ،لذا فإن أصحاب األعمال في أغلب دول العالم يثقون

في مملكة البحرين ،بالتعاون مع الشركاء األساسيين في

اعتمادا كبي ًرا.
بنتائج هذه التقييمات ويعتمدون عليها
ً

منظومة التدريب المهني والتعليم الفني.

التدريب مع ضمان التوظيف «ضمان»
برامج ومبادرات تنمية الكوادر الوطنية :2019 -
تساهم برامج التدريب مع ضمان التوظيف في تأهيل

تدريب الباحثين عن عمل «تمهيد»

الباحثين عن عمل واكسابهم المهارات والمعارف
لمساعدتهم في الحصول على وظائف في مؤسسات

توفير واستحداث عدد من البرامج التدريبية والتي تستهدف

القطاع الخاص ،حيث توفر المعاهد والمراكز التدريبية

الباحثين عن عمل ،من خريجي المدارس الثانوية والجامعات،

فرص التوظيف إليهم بإشراف الوزارة ،وتدربهم في برامج

وكذلك المتسربين من التعليم من كال الجنسين ،ولجميع
التخصصات العلمية واألكاديمية ولمختلف المستويات
الحرفية

والفنية

والتخصصية.

حيث بلغ إجمالي عدد الباحثين عن
العمل

المستفيدين

«المتدربين

والمتخرجين» من البرامج التدريبية
 8,047باحثًا عن عمل حتى نهاية شهر
ديسمبر  2019م.
خدمة التقييم اإللكتروني للباحثين
عن عمل «تقييم»
هو أحد األدوات المهمة التي تمكن
من تحديد المسار المهني الصحيح
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متعلقة بتلك الوظائف .ففي العام  ،2019بلغ عدد المتدربين
المنضمين إلى برامج التدريب مع ضمان التوظيف  700شخص،

التطلعات المستقبلية المراد إنجازها في مجال
التدريب:

فيما بلغ عدد المتخرجين  ، 608وعدد من توظف منهم 424
متوظف.

تأهيل الموظفين المستجدين «تأهيل»:
دعما ألصحاب األعمال لتدريب الموظفين
هو برنامج يوفر
ً

إصدار تراخيص مشغلي المعدات الثقيلة:

البحرينيين المستجدين الذين يعملون لديهم خالل فترة ال
تزيد عن العاميين من تاريخ التوظيف ،ويكون الدعم لجميع

بدأت اإلدارة في تطبيق المرحلة التجريبية من تدريب وتوظيف

الفئات عن طريق البرامج التدريبية التي يطرحها صندوق

عدد من الباحثين عن عمل في مجال تشغيل المعدات

العمل «تمكين» ،أو تكون مصممة وفق احتياج المؤسسة.

الثقيلة وإصدار تراخيص لهم ،حيث تم ادماج ( )8من الباحثين

التدريب على رأس العمل «فرص»:

عن عمل في تلك البرامج.

هو برنامج تدريب مهني على
رأس العمل متعلق بمهنة أو
عدد من المهن المحددة في
مؤسسات القطاع الخاص ،وذلك
من خالل التعاقد بين صاحب
العمل والباحثين عن عمل
بفترات تدريبية قد تصل لثالث
سنوات كحد أقصى ،وسيتم
بالتنسيق

مع

وزارة

شئون

الشباب والرياضة للبدء بتنفيذ
تلك البرامج ،وقد وصلت الوزارة
للمراحل النهائية إلصدار القرار

االرشاد والتوجيه المهني «إرشاد»:

الوزاري المتعلق بإلزام مؤسسات القطاع الخاص بتدريب
الباحثين عن عمل على رأس العمل.

سعت وزارة العمل والتنمية االجتماعية من خالل اللجنة

التلمذة المهنية «تلمذة»:

الوطنية لإلرشاد والتوجيه المهني إلى بلورة تعاون
استراتيجي مع السفارة البريطانية بمملكة البحرين ،حيث
قامت األخيرة بتعيين المؤسسة االستشارية Careers

برامج التلمذة المهنية تشمل التدريب النظري والتدريب

 Englandفي العام  2019للقيام بدراسة ميدانية بشأن واقع

العملي ويتم من خاللها التعاقد بين التلميذ المهني

اإلرشاد والتوجيه المهني بالمملكة .وتتمثل توصيات الدراسة

وصاحب العمل بقصد تعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خالل مدة

في تطبيق مقاييس «غاتسبي» على جميع المؤسسات

محددة.

التعليمية والجهات الحكومية ذات العالقة والقطاع الخاص،
وذلك من خالل تعاون مشترك بين تلك الجهات المختلفة
بهدف إنشاء نظام موحد وفعال لإلرشاد والتوجيه المهني.

المعايير المهنية الوطنية

ويعد ذلك من باب السعي لتطوير مخرجات التعليم بما
يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية واإلقليمية.

تم إنشاء مجموعة من المعايير المهنية الوطنية والتي تغطي
قطاعا مهن ًيا من قطاعات سوق العمل وهي قطاع
إحدى عشر
ً
بيت الثروة البشرية
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التكييف والتبريد ،قطاع هندسة السيارات ،قطاع الهندسة

في مهنة معينة ،وذلك وفقً ا لمجموعة من المحددات

المدنية ،قطاع الهندسة الكهربائية واإللكترونية ،القطاع

الوصفية للمستويات المهنية (Occupational Level

اإلداري والمصرفي ،قطاع الضيافة والسياحة ،قطاع الصحة

.)Descriptors

والتجميل ،قطاع الحاسب اآللي واالتصاالت ،قطاع الهندسة
الميكانيكية ،قطاع البيع والتجزئة ،قطاع الصناعة.وقد

ويتم منح الفرد شهادة المستوى المهني  ،بعد اجتيازه

انتهى المشروع في مرحلته األولى من إعداد  125معيا ًرا

لالمتحان المهني بعد إتمامه للبرنامج التدريبي المعتمد

مهن ًيا وطني بالتعاون مع المؤسسة األلمانية للتعاون

من الجهة المانحة (وزارة العمل والتنمية االجتماعية)

الدولي  )GIZ(،ومن خالل سوق العمل الذي يقوم بتحديد

لشهادات المستوى المهني (المؤهالت المهنية) أو بعد

المعارف والمهارات والكفايات الالزمة ألداء مهمة أو وظيفة

أن يثبت الفرد من خالل جمع القرائن التي تثبت قدرته

أو سلسلة من المهام واألداء المطلوب في المستوى

على امتالك الكفايات والمهارات والمعلومات المرتبطة

الفني لوظيفة معينة في سوق العمل.

بمستوى مهني محدد ضمن نظام المستويات المهنية.

وتأتي المرحلة الثانية للمشروع ،من خالل التوعية والترويج

ومن منطلق أهمية المشروع وتفعي ً
ال لقانون رقم ()17

ثم العمل على تطبيقه و استقدام خبير لضمان استدامة

لسنة  2007بشأن التدريب المهني والتي تشير المواد

المشروع ،وذلك بتنفيذ مجموعة من الفعاليات التي

 11،6،5،4إلى المستويات المهنية ومنح الشهادات جاءت

تستهدف كل فئة أو جهة بصورة محددة من خالل نشاطات

فكرة وضع نظام متكامل للمستويات المهنية ومنح

متنوعة تستهدف المؤسسات والشركات (القطاع الخاص)

شهادات المستوى المهني (المؤهالت المهنية) والذي

تمكنها من استخدام المعايير في عملياتها اليومية

سيضمن ربط الشهادات المهنية باالستفادة من المعايير

(نشاطات الموارد البشرية من تحديد األوصاف الوظيفية

المهنية وتسكينها على اإلطار الوطني للمؤهالت من

واالحتياجات التقييمية والتدريبية).

قبل الهيئة الوطنية للمؤهالت.

المستويات المهنية:
المستويات المهنية هي أداة لتحديد المستوى المهني
لفئة معينة تمتلك المعارف والمهارات والكفايات المطلوبة
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استطالع تجارب أزمة الكورونا:
المرأة والعمل من المنزل
الدكتورة حورية الديري
عندنا نتحدث عن االستثمار في العنصر البشري ،فإننا
نتحدث عن مقومات واستراتيجيات وأسس منهجية مؤطرة
تسير وفق استعدادات تامة.
وتعد مملكة البحرين النموذج األمثل في تطبيق أسمى
دعائم النهضة والتحضر ..مساواة وعدالة واستدامة ،وسارت

وهي عماد الفرق التطوعية ،وهي أحد دعائم حماية األسرة
واألبناء ،وهي الموظفة التي تشكل دعامة أساسية في كل
مجال وموقع..
جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية ،كانت
جدا من أعضائها خالل هذه الفترة ،وأطلقت حملتها
قريبة ً
التوعوية دعم والتزام ،لدعم الحملة الوطنية لمكافحة
فيروس كورونا ،نفذت خاللها حزمة من البرامج..

بجهود مستمرة وفق برنامج حكومي متكامل يركز على
منهجية التكامل بين كافة المؤسسات وفق العديد من
المعطيات والموارد..
ويعتبر اإلنسان المورد األهم في تلك المؤسسات..
فالعائد واألثر هو ما يؤكد كل ذلك ،وهذا ما أثبتته أزمة
الكورونا التي هيأت الفرصة الواقعية للوقوف على النتائج
الحقيقية لمؤشر مملكة البحرين في التنمية البشرية،
حيث عكست جهود تنموية متصلة في أسس القيادة
الرشيدة واستراتيجيات الفريق الوطني المؤهل ،ومستوى
وعي المؤسسات واألفراد نتيجة لما تم ترسيخه منذ سنوات
اطالق المشروع اإلصالحي ..وفعال أصبحت البحرين اليوم
أنموذجا يحتذى به في تجاوز األزمات والتصدي لها،،
ً
القرار الملكي بمزاولة المرأة للعمل من المنزل
إن الوقوف على نتائج القرار الملكي السامي الصادر من
لدن جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المفدى حفظه اهلل ورعاه ،في إطار اإلجراءات االستباقية للحد
من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )١٩والذي
ينص على مزاولة المرأة للعمل من المنزل ،بدأت مشاعر
االستقرار والراحة في ازدياد للوقاية من الفيروس ،وازدادت
نسبة الدافعية و اإلنتاجية ،مع زيادة عدد ساعات رعاية
األبناء ،واحتواء األسرة ،والتقارب األسري...
وفي إطار االجراءات االحترازية التي قامت بها حكومة مملكة
البحرين للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره ،نقف
على دور المرأة البحرينية في هذا المجال..

وباعتبار الجمعية هي المؤسسة المهنية المختصة
بالتدريب والتنمية البشرية ،فقد تناقلت عبر منصاتها
العديد من المواضيع ،منها أثر العمل من المنزل على
إنتاجية المرأة في ظل األزمات..
ورصدت  ،انعكاسات عمل المرأة من المنزل في ضد
األزمة العالمية لمواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا
(كوفيد  ،)١٩وذلك باعتبار ما تضطلع به المرأة من مهام
ومسؤوليات أسرية في هذه الظروف االستثنائية ،فهي
بعضا من جوانب
زوجة وأم وموظفة ،لذلك رصدت الجمعية
ً
النجاح والتميز التي تحققها العضوات في زمن الكورونا..
دعم المرأة البحرينية يساهم في زيادة العطاء
سارة عابدين ،تشيد بقرار جاللة الملك حفظه اهلل ورعاه
بتطبيق نظام العمل من المنزل لألم العاملة الذي كان له
عظيم األثر في مراعاة االحتياجات األسرية أثناء هذه الفترة
داعما لألم البحرينية
االستثنائية؛ حيث كان هذا القرار
ً
العاملة مما ساعدها في رعاية أبنائها خالل الفترة المؤقتة
إليقاف الدراسة بجانب القيام بمهامها الوظيفية؛ وقد أتاح
هذا القرار للموظفات خلق توازن بين مسؤوليات العمل
والمنزل؛ مما انعكس على الحفاظ على مستوى أداء
الموظفات ومواصلة اإلنتاجية بما يتناسب مع احتياجات
العمل وقد كان لهذا التفهم دو ًرا فعاال في رفع الروح
المعنوية ودافعية العمل.

فهي أحد الكوادر الصحية لعالج المرضى والمصابين،
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للراحة في العمل سابقً ا ليكون اآلن مع األبناء مما ساهم
في تقوية العالقات األسرية ،كما هو األمر في تقوية
عالقات الموظفين الذين صاروا أكثر اتصاال ببعضهم عبر
التكنولوجيا.
وقالت :في السابق كنا نترقب الوقت للحصول على
إجازة إلنجاز العديد من المهام الخاصة والمهنية ،أما اليوم
فنحن نقوم بتأدية نفس المهام وأكثر ،ولكننا أكثر قر ًبا
من زمالء العمل ،أكثر قر ًبا من أفراد األسرة ،ننجز أكثر،
بدافعية عالية وشعور بالراحة واألمان.
ســـارة عابـديــن
وقالت عابدين :نثمن سرعة استجابة المؤسسات لهذا
التوجية ومراعاة الظروف الحالية؛ ونحن على يقين بأن
تضافر الجهود من قبل فريق البحرين وجميع الجهات
تحت قيادة حكومتنا الرشيدة سوف تؤدي إلى تخطي
الفترة الحالية بكل اقتدار وبسالم بإذن اهلل.
العمل من المنزل وفن إدارة األزمات
تؤكد دانة بوخماس ،بأن مزاولة المرأة للعمل من

دانــة بوخـمــاس

المنزل أصبحت ضرورة حتمية في األزمات ،ففي ظل
وجود التكنولوجيا وتعدد األدوار التي تقوم بها المرأة
في العمل والمنزل ومختلف مجاالت الحياة ،نجد أن
حتما تتطلع إلى
المؤسسات التي تتجه نحو هذا القرار،
ً
االستدامة ،وخاصة في المؤسسات التي تتطلع إلى
تحقيق المزيد من المرونة وتعزيز مبدأ الثقة والدافعية
والقيادة الذاتية لدى موظفاتها.
وأفادت بوخماس :منذ صدور القرار الملكي بعمل المرأة
عن بعد في ظل ظروف كورونا ،وأنا شخص ًيا أحرص على
تماما،
أن يكون وقت العمل كما لو كنت في المؤسسة
ً
والسر يعود إلى جاهزية المؤسسة في وضع خطة
عمل واضحة وآليات محددة من البداية تعتمد على
التواصل المستمر مع الموظفين ،وقد أقامت الشركة
أول لقاء افتراضي مع جميع موظفيها تناقش فيه أهم
األمور الخاصة بالعمل والتطورات المطلوبة ،الجميل
في األمر بأن الموظفين أصبحوا على تواصل بشكل
مستمر ويحرصون على متابعة األمور الخاصة بالعمل
طوال اليوم ،واألمر ناتج عن وجود المرونة في العمل،
حيث تستطيع األم أن توزع وقتها بين العمل ومتابعة
أبنائها ،كمااستطاعت االستفادة من الوقت المخصص
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هي محنة بالخارج و منحة بالداخل
ِنعم العريبي تؤكد :نحن نعمل في شركة بناغاز بإدارة
متميزة حكيمة و متفهمة لمتغيرات الوضع الحالي ،حيث
و بتوجيه من الهيئة الوطنية للنفط و الغاز و توجيهات
معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
أتاحت للموظفين فرصة العمل من المنزل و ذلك بنسبة
 ٪٥٠من وقت العمل ،كما سمحت للموظفات الحوامل
بالعمل من المنزل بشكل دائم في هذه الفترة و ذلك
دون التأثير على إنتاجية العمل .و قد ثمنت الموظفات
هذه البادرة و قمن بأداء المهمات المسندة لهن و تكملة
كل األعمال المتراكمة أثناء غيابهن.

وتقول العريبي  :إن تجربة العمل من المنزل هي تجربة

بالفيروس ونقل العدوى للمنزل ،ومن جانب آخر أشعر

ثمينة و ثرية لم أكن أتوقع أثرها على نفسي و على عائلتي،

بجانب كبير من المسؤولية المجتمعية تجاه وطني في

حيث أجد اآلن الوقت الكافي ألقضيه معهم لمعرفتهم و

ظل هذه األزمة ،فكما تمت مراعاتنا وحمايتنا وجب علينا

معرفة احتياجاتهم بشكل دائم ،هناك توازن جميل بين

العمل الجاد لضمان استمرارية العمل كما أن العمل من

أداء مهمات العمل و أن أعيش لحظات تفيض باألمومة

المنزل ساعدني على تحقيق التوازن بين العمل و الحياة

معهم مع العلم بأننا نقوم بتأدية العمل من المنزل

الشخصية وانعكس إيجا ًبا على ما أطمح من أداء بشكل

بكل إحترافية من حيث المهام والمسؤليات المطلوبة منا

عام.

نفسها التي نؤديها خالل ساعات العمل الرسمية.

صفــا السنـــدي

لقد علمتنا هذه األزمة الكثير من الدروس ،منها تطبيق
نعـم العــريبـي

التكنولوجيا في مجال العمل بشكل أكبر حتى بعد
تخطي األزمة بإذن اهلل.
نتيجة وأثر..

في السابق ،كنا ننتظر اإلجازة بفارغ الصبر لكي نسافر أم ً
ال
ان نلقى الهدوء و الراحة التي ننشدها و لكننا اليوم نعيش
هذا الهدوء و الراحة من خالل الوقت المتاح لنا لنقضيه مع

هكذا تبدو جاهزية المرأة البحرينية لتقبل أي تغيير يتواكب

أطفالنا ،حتى لو كان هذا الوقت يتضمن أداء مسؤليات

مع التطورات طالما أنها مؤهلة ،ولديها االمكانيات العالية

تدريس و تجهيز وجبات الطعام و اهتمام بأبسط أمورهم،

للتكيف مع كل حدث وموقف ،حيث أن التغيير مطلوب

فعال هي فرصة للتعرف على أطفالي عن قرب.

طالما أنه يحقق نتائجه ،لذا يتوجب علينا النظر العميق في
ذلك واالنطالق بدراسات وأبحاث لالستعداد لمرحلة ما بعد

التوازن بين العمل والحياة الشخصية

الكورونا.
ربما نجد الكثير من اآلراء لدى الطرف اآلخر من المسؤولين

أفادت صفا السندي ،بأن وجود وسائل التكنولوجيا،

الذين يتابعون عملية العمل عن بعد ،حيث يقوم مرصدنا

ساهمت في تسهيل العمل من المنزل في ظل هذه

باستطالعها قري ًبا.

األزمة ،ولكن عندما صدر القرار السامي من لدن جاللة الملك
المفدى ،أدركنا أكثر عمق المسؤولية على عاتقنا بشكل
أكبر  ،فجميعنا مسؤول من مكانه ،والنتيجة تميزنا في
األداء ،وقالت :شخص ًيا ال أتردد عن العمل في أي وقت
طوال اليوم ،طالما أنني ال أشعر بقلق االختالط ،أو اإلصابة
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أزمة كورونا وعالم
أعمال المستقبل

وقد تنبأت منظمة العمل
الدولية بأن نسبة كبيرة
من القوى العاملة في
العالم البالغ عددها 3
مليارات نسمة معرضة

جاهزية المرأة البحرينية
للعمل من المنزل تعكس
مستوى المرونة والكفاءة
العالية..

لخطر فقدان مصادر رزقها
أو

وظائفها

(المصدر:

منتدى االقتصاد العالمي
 .)WEFإال أن هذه األزمة

الدكتور أحمد محمد البناء

أدت إلى تسريع دخولنا إلى «عالم أعمال المستقبل» ،عالم شاسع ذو
فرص عمل كثيرة ومختلفة ،كما اتضح أن الحاجة إلى تدريب وتطوير
الموظفين أمر حتمي ال بد منه؛ إلعدادهم بشكل أفضل القتصاد ما
بعد القضاء على الوباء.

أثبتت التجارب والمبادرات المتعددة التي أطلقتها حكومة مملكة

جزءا ال يتجزأ من المجتمع والحياة
في البحرين ،حيث تشكل المرأة
ً

البحرين لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،مدى االمكانيات العالية

مزدوجا كأم وكموظفة .ومذ بدأت هذه األزمة
العملية ،فهي تؤدي دو ًرا
ً

التي يتمتع بها المواطن البحريني ،حيث يظهر ذلك بارزًا في تطبيق

الراهنة ،أثبتت المرأة البحرينية كفاءتها بجدارة للعمل في وقت األزمات،

تجربة العمل عن بعد للمرأة العاملة ،وكما قامت جمعية البحرين

فقد شاركت ضمن الصفوف األمامية لمواجهة هذا الفيروس ،ضمن

للتدريب وتنمية الموارد البشرية في استطالع سابق لها ،بالتعرف

الطاقم الطبي ،الطاقم التعليمي ،الطاقم األمني ،طواقم التعقيم،

على تجربة عمل المرأة من المنزل في ظل الظروف االستثنائية التي

وضمن فريق المتطوعين .كما كانت المرأة العاملة في القطاعين

تمر بها البالد لمواجهة فيروس كورونا ،حيث شاركت مجموعة من

العام والخاص مثا ًلا يحتذى به للتفاني واإلخالص .وبالنسبة للعمل

العضوات تجربتهن وانعكاساتها على أدائهن وإنتاجية المؤسسة،

عن بعد ،فكان ذلك يتالئم مع األمهات العامالت بشكل خاص ،حيث

ونشر في صحيفة الوطن العدد  5257الموافق  ٢مايو ٢٠٢٠

كان خيا ًرا مرنًا جعلها توفق بين مسؤولياتها في المنزل والعمل ،بل
أثبتت أنها قادرة على أن تعمل بشكل افتراضي وبإنتاجية عالية كما

وكي تكتمل لنا الصورة أكثر ،في ظل المتغيرات الحالية التي

الحظت لدى كثير من الموظفات لدي في مجموعة أوريجين ،والالتي

تتطلب االستعداد التام للمستقبل ،فقد وقفت الجمعية هذه

ً
حفاظا على سالمتهن وسالمة أبنائهن أو باقي أفراد
عملن عن بعد

المرة لترصد مدى رضا الخبراء وقادة التنمية البشرية في مختلف

عائلتهن.

مواقع للعمل ،حول تجربة عمل المرأة عن بعد ،لتفتح المجال أمام
الدراسات المستقبلية حول أثر التجربة ونتائجها على الموظفين

وأوضحت نجاة محمد شريف مديرة الموارد البشرية والعالقات العامة

والمؤسسات..

بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات:
بأن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ُعرفت بريادتها على جميع

وقد أفاد الدكتور أحمد محمد البناء الرئيس التنفيذي لمجموعة

المستويات ،وقد أظهرت الشركة خالل جائحة كورونا ،تميزًا كبي ًرا في

أوريجين لالستشارات :بالرغم من األثر السلبي الذي أحدثته جائحة

التعامل مع الحدث ،وسرعة الفتة في اتخاذ سلسلة من اإلجراءات

فيروس كورونا المستجد على مختلف األصعدة والقطاعات عالم ًيا،

الوقائية لحماية طاقم العمل بالشركة بمن فيهم السيدات العامالت،

إال أننا يجب أن ننظر إلى النصف الممتلئ من الكأس ،كما فعلت أنا

حيث كانت الشركة من أوائل الجهات التي سمحت للنساء العامالت

وكثير من القادة والمفكرين منذ بداية حدوث األزمة .الوضع الذي نمر

في جميع أقسام الشركة بمواصلة أداء مهامهن المناطة بهن من

جميعا ،بما في ذلك الهيئات الدولية مثل
به حال ًيا هو اختبار لنا
ً

ً
حفاظا على سالمتهن وسالمة عائالتهن.
منازلهن وذلك

منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واألمم المتحدة وصندوق
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النقد الدولي .كما أنه اختبار للدول والحكومات والمنظمات الربحية

حكيما من إدارة الشركة التي لطالما وضعت
لقد كان في الواقع قرا ًرا
ً

والمنظمات غير الربحية واألسر وحتى األفراد.

العاملين لديها على رأس أولوياتها ،كما أثبتت هذه اإلدارة نجاحها

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز

الكبير ومهنيتها في
التعامل مع التحديات

والنظام المعمول

فرضتها

هذه

به للعمل عن بعد

الفترة،

وقد

كانت

هو حسب طبيعة

المرأة

العاملة

على

العمل و مع مراعاة

قدر المسؤولية وأثبتت

إمكانية تأدية هذا

نجاحها الكبير خالل

النوع من العمل

تجربة العمل من المنزل

عن بعد .ومن أمثلة

خاصة بوجود التقنيات

الوظائف التي تم

الحديثة ،كما أثبتت في

تجربتها للعمل عن بعد خالل الفترة التجريبية هي مسؤول

الوقت ذاته قدرتها ومرونتها في التعامل مع مستجدات األمور

توظيف  ،مسؤول تدريب و موظفين إدارة الموارد البشرية

الطارئة أ ّيا كانت طبيعتها.

 ،حيث تمت تجربة أداء قسم التدريب والتطوير بشكل

التي

نجاة محمد شريف

فيصل العصفور

كلي عن بعد من خالل استالم طلبات التدريب عن طريق
ال شك بأن الدعوة الكريمة التي وجهها صاحب الجاللة الملك

البريد اإللكتروني و تنفيذ بعض الدورات التدريبية عن طريق

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى والمتعلقة

برنامج تييمس وهو يعطينا فرصة لبث دورات تدريبية

بالسماح للمرأة البحرينية العاملة بأداء مهامها الوظيفية من

بالصوت والصورة للمدرب والتي ساعدتنا على تحدي

احساسا أبو ًيا غام ًرا
المنزل خالل هذه الفترة الحرجة قد ترجمت
ً

الظروف الحالية التي لم تسمح لنا توفير الموظفين في

من لدن جاللته وهو أمر غير مستغرب حيث لطالما أولى جاللته

قاعة تدريبية كما اعتدنا في السابق ولكن قمنا بالتدريب

وقدم لها الدعم بجميع أشكاله
المرأة البحرينية كل االهتمام
ّ

وكل الموظفين والموظفات المدعوين للتدريب عن بعد

حتى باتت المرأة البحرينية تتبوأ اليوم أعلى المراتب والمناصب

وهم في منازلهم .إن نجاح العمل عن بعد يأتي عن طريق

في شتى قطاعات العمل بالمملكة.

دعم المحدود وتوجيه رشيد من إدارة الشركة والتي طالما
ثابرت بتوفير كل ما يلزم لجعل المؤسسة مثال لمؤسسات

نوعا من الطمأنينة واالستقرار
إن هذا القرار قد أتاح للمرأة العاملة ً

القطاع الخاص.

النفسي حيث تقوم بتنفيذ كا ّفة مهامها الوظيفية المطلوبة
منها دون تجشم عناء مغادرة المنزل وتعريض نفسها لمخاطر

نشكر حكومتنا الرشيدة على الدعم والعطاء غير المحدود

التقاط العدوى إضافة إلى أن تواجدها في المنزل خالل هذه

الذي جعل من مملكة البحرين من األمثلة األولى الدولية

المرحلة قد أتاح لها مراعاة أسرتها وأطفالها خاصة وأن جميع

للعمل عن بعد والتي سهلت تطويرالتكنولوجيا عن طريق

طلبة المدارس يتلقون اآلن تعليمهم عن بعد ولذلك فإنهم

توفير منصات إلكترونية ألغلب الخدمات الحكومية التي

بأمس الحاجة لوجود األمهات بالمنزل لمتابعة تحصيلهم

كانت المثال الذي تقتدي به غالبية الشركات في القطاع

الدراسي واإلشراف على سالمة أفراد األسرة.

الخاص لتوفير منصات إلكترونية لغالبية الخدمات التي
تعمل بها مما يسهل لنا اعتبار العمل عن بعد كطريقة

وقد نقل فيصل العصفور مدير أول بقسم التدريب والتطوير

عمل رسمية لكل الموظفين والموظفات ذوي الوظائف

بمجموعة يوسف خليل المؤيد وأوالده تجربتهم في متابعة

المالءمة للعمل عن بعد.

العمل خالل هذه األزمة:
إن تجربتنا مع العمل الجزئي و العمل عن بعد للموظفات

وهكذا ،فقد تعكس ثقافة المؤسسات المدركة لمتغيرات

البحرينيات أثبت والء ومثابرة المرأة البحرينية و شراكتها في

الظروف ومتطلبات الواقع مدى اإلدراك الحقيقي ألهمية

نجاح الشركة للوصول إلى األداء المطلوب من خالل المحافظة

التكيف مع الظروف والبحث عن فرص المحافظة على التميز

على أداء عمل عالي و من دون أي تقصير أو تشتت  ،حيث أن

والنهوض نحو ضمان استمرارية األداء والتطوير ،ويبدو قطاع

الموظفات تم اعطائهن البرامج الرسمية الالزمة لتأدية عملهن

الموارد البشرية والتدريب عصب النجاة في هذه األزمة من

عن بعد مع مراعاة العمل المرن.

خالل سن وتطبيق األنظمة والبرامج التي تساهم في زيادة
الدافعية واألداء ،وتسهل عملية تجاوز التحديات واالنطالق
بالموظفين نحو مستقبل آمن وفرص متجددة.
بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز
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IMPROVE
YOUR
CAREER
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LEARNING CENTRES

REGISTER NOW AT THE BIBF
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Digital Transformation & Project Management
Leadership & Management
Academics & Executive Education

TRAINING PROGRAMMES
Short Courses
Academic Qualifications
Executive Education
Masterclasses for Professionals
Customised Corporate Training
Professional Qualifications
Simulation Training
Assessment Services

cs@bibf.com
+973 1781 5555
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القادة والمعارض المهنية
المؤتمرات
لقاء

المؤتمر الدولي السنوي لتنمية
الموارد البشرية
تحت شعار :إدماج الموظفين
لزيادة اإلنتاجية
تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية االجتماعية ،افتتح المؤتمر الدولي السنوي لتنمية
الموارد البشرية ،تحت عنوان إدماج الموظفين لزيادة اإلنتاجية ،خالل الفترة  26-25سبتمبر  2018في فندق الدبلومات ،بمشاركة
 250شخص من المتخصصين في تنمية الموارد البشرية من داخل مملكة البحرين وخارجها ،حيث أناب راعي الحفل وكيل وزارة
العمل والتنمية االجتماعية السيد صباح سالم الدوسري لحضور افتتاح المؤتمر.
هدف المؤتمر السنوي إلى زيادة الوعي لدى المسؤولين بالموارد البشرية من القطاع العام والخاص حول أهمية رفع معدالت
اإلنتاجية لدى الموظفين والعاملين ،ومعرفة مدى اندماج الموظف في العملية اإلنتاجية بالمنشآت ،كماتناول المؤتمر أهمية
مشاركة القوى العاملة لتكون مساهمتهم الفعالة في رسم سياسة منشآتهم سع ًيا لتحقيق النجاح المنشود.

كلمة وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الرئيس الفخري

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

سابقً ا السيد صباح سالم الدوسري

الدكتور إبراهيم خليفة الدوسري

السيد أحمدعطية محمود

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز
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المتحدثون الرئيسيون

الدكتور رائد بن شمس المدير العام لمعهد اإلدارة العامة

الدكتور رامن مهاجر مستشار  -سلطنة عمان

السيد معز قسام

السيد أزمان شاه داتو عزيز

المهندس محمد محمود الرئيس التنفيذي والمستشار للجمعية

السيد إدوارد ماتي

الدكتور بارت تكاتشك

السيد محمد عيسى

بيت الثروة البشرية
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اليوم الثاني ( ورش العمل)

Initiating Creative Engagements
كوتش سميرة بابا

The Impact of Employee Engagement on Performance
السيد أزمان شاه داتو عزيز

يكوال جين أبليت مقيمة للمستوى  Aو  Bفي بيئة العمل السلوكيات العاطفية المعتمدة من  BPSفي WP

أهم نتائج وتوصيات المؤتمر
•ضرورة تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة مع مراعاة خصوصية المجتمعات المحلية.
•ضرورة استثمار الطاقات الشبابية أكاديم ًيا وعمل ًيا في تطوير األنظمة وإيجاد البيئة المحفزة على االبداع.
•تكثيف إقامة مثل هذه المؤتمرات والندوات المتخصصة ودعم مراكز البحوث والدراسات المهتمة بتنمية الموارد البشرية
واإلدارية.
•رفع اإلنتاجية هو النتيجة الحتمية لالندماج الوظيفي في بيئة العمل
•أهمية االندماج الوظيفي في رفع مستوى اإلنتاجية ،حيث السعي للوصول لمستويات إنتاجية مثلى تتوافق مع أهداف المنشأة.
•أهمية االطالع على آخر المستجدات المتعلقة باالندماج الوظيفي وكيفية قياسه وتطويره وزيادة أثره في رفع مستويات اإلنتاجية
والتميز.
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وزير النفط يرعى المؤتمر الدولي
السنوي الثاني لتنمية الموارد
البشرية تحت شعار
«االبتكار ومهارات المستقبل»
نظمت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية
المؤتمر الدولي السنوي الثاني لتنمية الموارد البشرية
برعاية كريمة من معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وزير النفط وبشراكة استراتيجية مع صندوق العمل» تمكين»
واالتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية
( )IFTDOوذلك تحت شعار «االبتكار ومهارات المستقبل»
يومي األحد واالثنين  18-17نوفمبر  2019في فندق دبلومات
راديسون بلو  ،بمشاركة محلية و دولية تضم مجموعة من
الخبراء والمتحدثين المتميزين لتقديم مجموعة من أوراق
عددا كبي ًرا من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة داخل مملكة
العمل والورش التدريبية التي تستهدف
ً
البحرين وخارجها.
وركز هذا المؤتمر السنوي على نقل أفضل الممارسات واألساليب الجديدة في مجال االبتكار ومهارات المستقبل من
خالل توفير منصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في ذات
المجال ،إضافة إلى تسليط الضوء على مجمل المعارف التي
تلبي احتياجات جميع األفراد من خالل بناء المهارات الجديدة
إلعداد قوى عاملة مهيئة للتكيف مع التغيرات االقتصادية
والتكنولوجية على المستوى المحلي والدولي.
تم افتتاح المؤتمر بكلمة لراعي الحفل معالي الشيخ محمد
بن خليفة آل خليفة وزير النفط  ،تلتها كلمة رئيس مجلس
اإلدارة السيد أحمد محمود عطية.

بيت الثروة البشرية
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اليوم األول

الشركاء
والداعمون

 حيث تحدث،تضمن برنامج اليوم األول سبع أوراق عمل
BisB Digital السيد حسان جرار في ورقته األولى عن
 كما تحدث الدكتور رامن مهاجر، Innovation Journey
The Future HRD - Encouraging (سلطنة عمان) عن
Initiatives, Building Skills and

Empowering

Individuals towards a Sustainable Knowledge
 وقدمت السيدة مورين ستيفنسونBased Economy
 في حين، Building BAPCO’s Workforce ورقة عمل
In Quest قدم المهندس إبراهيم رضي ورقة عمل
 بعدها قدم الدكتور بيجان،of Brainpower Jobs
Digital leadership and business مجيدي ورقة عمل
 كما قدم، ?transformation - Why is it so difficult
The impact of AI الدكتور جاسم حاجي ورقة بعنوان
 كمت قدمت،on future jobs and skill-sets required
Innovation and السيدة أمينة الحواج ورقة عمل حول
. Social Responsibility

المتحدثون الرئيسيون

)اليوم الثاني (ورش العمل
Business Innovation and : فيما اشتمل اليوم الثاني على تقديم ثالث ورش عمل حول
 قدمهاDigital Transformation - How to Transform Threats into Opportunities
، قدمتها السيدة سمية عادلThe Digital HR Leader  وورشة عمل،الدكتور بيجان مجيدي
 قدمتهاHuman Capital Practices That Drive Organizational Innovation وورشة عمل
Enhancing Corporate  كما قدمت السيدة مروة اإلسكافي ورشة عمل،السيدة أمينة الحواج
.Innovation with Design Thinking
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المؤتمر الخليجي الثامن
لتطوير إنتاجية الكوادر
البشرية2018 -

شاركت األستاذة بهيجة الديلمي نائب الرئيس لتطوير

والتحديات المستقبلية المتمثلة في التطور التكنولوجي

الكوادر البشرية في جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد

والعلمي وانعكاساته على تخصصات ومجاالت العمل

البشرية في المؤتمر الخليجي الثامن لتطوير إنتاجية الكوادر

في الطاقة والفضاء والنقل والذكاء االصطناعي والصحة

البشرية ،الذي تم انعقاده في صاللة بسلطنة عمان خالل

والتعليم وغيرها ،مما يبشر بمهن مستقبلية واعدة ،وينذر

شهر أغسطس  2018والذي كان بعنوان :االبتكار وتوظيف

باختفاء بعض المهن التقليدية.

التكنولوجيا لتعزيز اإلنتاجية.

وال شك أن هذه التغيرات سوف تنعكس على المرأة ،ما يدعو

تمثلت مشاركة األستاذة بهيجة في تقديم ورقة علمية

إلى أهمية اعتماد مبدأ التوازن بين الجنسين في جميع

بعنوان «دور التعليم والتدريب في إعداد الكوادر القادرة

المشروعات والتوجهات الوطنية واإلقليمية وإشراك المرأة

عل االبتكار واإلنتاجية» حيث استهلت الطرح باألطر الدولية

في الخطط والرؤى المستقبلية كعنصر فاعل للتغيير

بدءا بأهداف التنمية
لالنتقال إلى علوم المستقبل واالبتكار ً

والتطوير .وأشارت األستاذة بهيجة في عرضها للموضوع إلى

المستدامة كخارطة عمل عالمية لتوجيه الجهود والخطط

التحديات التي يواجهها قطاع التعليم والتدريب وضرورة

نحو متطلبات علوم المستقبل ،وااللتزامات الدولية التي

اإلسراع في تطوير الرؤى واالستراتيجيات واعتماد االبتكار

تعهدت الدول بتفعيلها مثل إعالن وإطار العمل الدولي

واإلبداع وسيلة وغاية لالنتقال إلى علوم ومهن المستقبل.

للتعليم  2030المتفق عليه في المنتدى العالمي للتربية ،2015
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المؤتمر السنوي
التاسع لتطوير إنتاجية
الكوادر البشرية 2019-
البحرين للتدريب
تشارك في مؤتمر
«تطوير إنتاجية الكوادر
البشرية» بصاللة
أكد أهمية التحول الرقمي وإنشاء حاضنات ومختبرات اإلبداع في
مواقع العمل –
أوصى المؤتمر الخليجي التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية
المنعقد في صاللة يومي  27- 26أغسطس  ،2019بضرورة تبني
مفهوم االبتكار المؤسسي ،بحيث يتم إشراك جميع الموظفين
مهما كانت مناصبهم في عملية االبتكار واإلبداع في العمل،
واالهتمام الحقيقي والجاد بتطبيقات الذكاء االصطناعي وإدخال
عملية التحول الريبوتي في معظم األعمال والمضي قدما
وبسرعة نحو التحول الرقمي في معظم العمليات بغض النظر
عن حجم ونوع المؤسسة سواء في القطاع العام او الخاص.
كما أوصى المؤتمر بتكوين فريق عمل أو أكثر البتكار حلول
ذكية بهدف تجاوز التحديات في العمل لتحسين ورفع مستوى
اإلنتاجية  ،وقياس فعالية إجراءات العمل ومحاولة تقليصه
بهدف دفع عجلة اإلنتاجية ،وضرورة إيجاد الموظف الشغوف في
القطاعين العام والخاص باتباع الخطوات الست التي تشمل
التحدي ،الحرية ،خصائص مجموعة العمل ،تشجيع المشرفين،
توفير الموارد ودعم المؤسسة ،وإنشاء حاضنات ومختبرات
لإلبداع واالبتكار في مواقع العمل.
وقد أقيم المؤتمر بمنتجع ميلينيوم بوالية صاللة واستمر
يومين تحت عنوان (االبتكار المؤسسي وتوظيف التكنولوجيا
لتعزيز اإلنتاجية) بتنظيم من وزارة الخدمة المدنية وبالتعاون مع
شركة االصايل للمؤتمرات بمشاركة جمعية البحرين للتدريب ،
وتضمنت أعمال المؤتمر العديد من أوراق العمل وحلقات العمل
التخصصية والجلسات الحوارية التفاعلية التي تهدف إلى تحقيق
الهدف األساسي من المؤتمر وهو االبتكار وتعزيز اإلنتاجية.
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جمعية البحرين للتدريب

شريك استراتيجي في مؤتمر
الموارد البشرية (روشكوم)

افتتح وزير شؤون الكهرباء والماء (سابقً ا) الدكتورعبدالحسين
ميرزا ،المؤتمر السنوي السابع إلدارة الموارد البشرية للعام  2018والذي
تنظمه مؤسسة  Roshcommالرائدة في هذا المجال 30-29 ،أكتوبر
 2019يومي الثالثاء واألربعاء بحضور كبار الشخصيات والتنفيذيين
وصناع القرار في قطاع الموارد البشرية وبمشاركة أكثر من 200
مشارك ،ومن ضمنهم كبرى الشركات العالمية واإلقليمية وعدد من

معرض المهن
السنوي بالجامعة
الملكية للبنات

كبار الخبراء في الموارد البشرية والمنظمات الكبرى المختصة.
ويعتبر مؤتمر إدارة الموارد البشرية الحدث األبرز في مجال العنصر
البشري والقوى العاملة ،وهو مخصص للمعنيين في مجال إدارة
رأس المال البشري واحتياجات التدريب ،ويستقطب قادة الموارد
البشرية والمختصين بالتدريب لاللتقاء على أرض مملكة البحرين،
ويركز على تقديم رؤى عميقة في تنمية الموارد البشرية ،وتطبيق
خصيصا ألسواق الشرق األوسط،
أفضل الممارسات الدولية المصممة
ً
وقد ضم المؤتمر ثالث ورش عمل تفاعلية حول االستراتيجيات الهامة
في مجال الموارد البشرية.

تمثلت مشاركة الجمعية في معرض المهن السنوي
بالجامعة الملكية بالتعاون مع االتحاد العالمي
للكوتشينج في  16إبريل  ،2019وذلك ضمن فعاليات
األسبوع العالمي للكوتشينج..
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معرض البحرين الدولي
للتدريب EDUX
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تحت رعاية الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ،محافظ

للحصول على فرص الشاركة في الدورات التدريبية المهنية،

محافظة العاصمة شاركت الجمعية في معرض البحرين

كما شهد المعرض اقباالً
ً
ملحوظا من العائالت البحرينية

للتعليم والتدريب (ايدوكس)  2019والذي نظمته شركة

والخليجية التي ترتاد المجمع والباحثة عن الشهادات

اكسبرشنز للعالقات العامة.

والتخصصات األنسب ألبنائها.

وشهد المعرض نسبة حضور فاقت التوقعات بأكثر من 23

قدم هذا المعرض المميز تجربة جديدة في مجال المعارض

ألف زائر خالل  3أيام ،ومشاركة  12جامعة ومؤسسة تدريبية

التعليمية من حيث دعم الجهات المختصة ،وحجمه المصغر،

حيث تراوح الزوار بين طلبة حديثي التخرج مع أولياء أمورهم،

وتنوع الشركات ،ووجوده في أكثر المجمعات التجارية إقباالً

والطلبة الباحثين عن الدراسات العليا ،وموظفين يسعون

من الزوار.
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معرض التوظيف الشامل
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تحت رعاية الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة نائب
رئيس مجلس الوزراء ،شاركت جمعية البحرين للتدريب
وتنمية الموارد البشرية في معرض التوظيف الشامل
الذي نظمته وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وذلك في
مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات يومي األحد
واالثنين  2-1ديسمبر .2019
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األمسيات السنوية

قصة نجاح قائد
السيـد عـدنان أحمـد يـوسف

تعتبر القصص الشخصية من أبرز وسائل اكتساب المعارف
وتنويع الخبرات ،ألنها تتيح للفرد فرصة االستفادة من التجارب
الناجحة التي تساعده في رسم منهجية حياته واالستفادة
من خبرات اآلخرين في صناعة النجاح ومواجهة التحديات،
وقد خصصت الجمعية فعالياتها السنوية

الستضافة

الشخصيات البحرينية والقيادات الملهمة التي لها أثر كبير
في دعم مسيرة التنمية البشرية بشتى مجاالتها االقتصادية
والمصرفية والتكنولوجية ..
وفي العام  2019ركزت الجمعية على مجال االقتصاد وتنمية
القطاع المصرفي فاستضافت السيد عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفي و استهدفت
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العاملين في القطاع ذاته والمهتمين .حيث تحدث خاللها عن
عاما من إسهاماته التنموية ،وأبرز التجارب والخبرات
مسيرة ً ٤٠
والدروس والمهارات والقيم الشخصية وإسهاماته في
تأسيس المصارف واالتحادات المهنية والتطوعية والخيرية
داخل البحرين وخارجها.
وتناولت األمسية عدة محاور منها المناصب والوظائف التي
تقلدها خالل العقود األربعة من سنوات عمله في القطاع
المصرفي ،وجوانب التميز في القيادة واألداء المؤسسي التي
جعلت منه شخصية قيادية ملهمة لها بصماتها في مختلف
المجاالت.

ﺷﺒــﻜـﺔ ﻋﺎﻟــﻤﻴﺔ واﺳﻌﺔ

و ﻃـﺎﺑــﻊ ﻣـﺤـﻠـﻲ ﻗـــﻮي

3

ﻗـــﺎرات

17

دوﻟـــﺔ

700+
ﻓــــﺮع

 3+ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
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األمسيات السنوية

قصة نجاح قائد
السيـد مـراد علي مـراد

استنادا إلى األثر المباشر الذي تعكسه اللقاءات المباشرة مع
ً

العديد من المؤسسات والنهوض بها ،وأهم النصائح التي يوجهها

الشخصيات القيادية البارزة ،نظمت الجمعية وللعام الخامس

للعاملين في القطاع ذاته والقطاعات األخرى.

على التوالي أمسية جماهيرية حول قصة نجاح قائد والتي تركز

ركزت األمسية على عدة محاور منها المناصب والوظائف التي

على القيادات الملهمة التي لها أثر كبير في دعم االقتصاد وتنمية

تقلدها خالل العقود األربعة من سنوات عمله في القطاع المصرفي،

القطاع المصرفي في مملكة البحرين وفي المنطقة ،وقد استضافت

وجوانب التميز في القيادة واألداء المؤسسي التي جعلت منه

الجمعية في  27فبراير (( 2020السيد مراد علي مراد رئيس مجلس

شخصية قيادية ملهمة لها بصماتها في مختلف المجاالت.

رئيسا في األمسية ،روى خاللها
إدارة بنك البحرين والكويت)) متحد ًثا
ً

وقد تميزت األمسية بمشاركة عدد كبير من الشخصيات والرؤساء

عاما من إسهاماته التنموية ،متضمنة أهم التجارب
مسيرة 47
ً

التنفيذيين والمدراء والرؤساء والموظفين و أكثر من  ٢٠٠مشارك

والخبرات والدروس والمهارات والقيم الشخصية التي انعكست

من مختلف القطاعات والمؤسسات التي تحرص على المشاركة

آثارها في تبوئه لهذا المنصب وهذه المكانة التي أهلته لترؤس

في هذه األمسيات التي تشتمل على نقل الخبرات المباشرة وبكل
عفوية.

58

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز

قصة كتاب
مراد  ..وجيل من المثابرة في التألق
تلخيص  :األستاذة بهيجة الديلمي

«ليست الحياة ما عاشه المرء  ،بل ما يتذكره
وكيف يتذكره ليرويه» :غابرييل غارسيا ماركيز
بهذه المقولة يبدأ الكتاب مقدمته لبيان منهجية
سرد السيد مراد علي مراد لسيرته الثرية المعطرة
بعبق الذكريات والمواقف الوطنية واالنجازات ذات
األثر المستدام والمحفز لألجيال القادمة.
يأخذنا الكتاب في مقدمته في رحلة عبر الماضي
ليقدم لنا لوحة بديعة للمجتمع البحريني
بدءا من زمن الغوص بكل تالوينه االقتصادية
ً
واالجتماعية والثقافية وأثرها في تكوين منظومة
قيم مراد الطفل  ،ثم ينتقل بنا إلى بدايات الصبا
والشباب مع والدة عصر النفط وتحوالته ليكون
بمثابة بوابة االنطالق للشاب مراد نحو المستقبل
 .ويأخذنا بعد ذلك إلى محطات الحياة الشخصية
والعائلية والدراسية والعملية والقيادية في رحلة
ثرية باإلنجازات والدروس والعبر والقيم الوطنية
واالنسانية .
تبدأ السيرة بنبذة تاريخية تحليلية عن المجتمع
البحريني في زمن الغوص وتجارة اللؤلؤ وما كان فيه من معاناة وتحديات اقتصادية واجتماعية حفرت في
نفسه صب ًرا أيوب ًيا شكلت قيمه وقدرته على تحدي الصعاب وكأن القدر كان يؤسس كيانه لما قدر له فيما
بعد من فرص القيادة والتميز والعطاء .يستكمل الكتاب سرد رحلة الشاب الطموح التي بدأت من التحاقه
ببرنامج التدريب في شركة نفط البحرين (بابكو) مع بشائر تحول المجتمع البحريني من ضيق زمن الغوص
إلى سعة االزدهار االقتصادي وبدء التحضر وبناء الدولة الحديثة وتعدد فرص التعليم والتدريب .كان برنامج
ابرينتس في شركة بابكو العتبة األولى للتمكن العلمي والمهاري للشاب مراد استكملها بعد ذلك في رحلة
التعليم الجامعي مع نخبة من الطلبة البحرينيين في بريطانيا  ،والتي يتحدث عنها السيد مراد عن صدمة
االنتقال من المجتمع البحريني بقيمه الدينية واالجتماعية وبساطة تكوينه االنساني إلى سعة وتعقيد وتقدم
المجتمع البريطاني .ويسرد حول هذه المرحلة العديد من الحكايات والمواقف مع زمالء رحلة التعليم الجامعي
الذين تقلدوا فيما بعد المناصب القيادية في البحرين.
ينتقل بنا السيد مراد إلى مرحلة العودة للوطن والتحاقه بالعمل في شركة بابكو مع زمالئه ،ويسرد هنا
بعض الحكايات التي تصور الهيكلة اإلدارية والتنظيمية للشركة ويروي بعض المواقف التي مر بها العائدون
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من بريطانيا وامتعاضهم واستنكارهم لبعض القرارات وأساليب القيادة التي كانت تميز في المعاملة بين
األجنبي والبحريني ،مما أدى إلى تسرب معظمهم إلى مؤسسات حكومية وخاصة كانت قد تشكلت وتطورت
نتيجة االزدهار مع الطفرة االقتصادية وانتشار التعليم.
أيضا لقصص موازية تبدأ من بابكو وتتفرع في مواقع ومؤسسات
ال شك أن العائدين من رحلة بريطانيا أبطال ً
مختلفة كانت لهم فيها بصمات ذات أثر تستحق أن تروى وتوثق .ومراد مثال موثق يروي في كتابه حكايات طريفة
لطموحه ورحلته في البحث عن فرص التألق بعد أن ضاق به قميص بابكو.
انطالقة السيد مراد من بابكو بدأت عام  1971كمتدرب تنفيذي في سيتي بنك ،وكانت هذه المرحلة مرحلة حاسمة
ومؤثرة على مستوى الوطن قبل وبعد استقالل البحرين  ،تميزت بظهور مؤسسات الدولة الحديثة منها مجلس
الدولة الذي كان بمثابة مجلس الوزراء والذي أنيط به القيام بكافة المهام والمسئوليات المتعلقة بإدارة وتنظيم
أيضا إلى المؤسسات الرسمية والشركات الوطنية التي تأسست
كافة الشئون التنفيذية للبالد .ويشير مراد ً
في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه اهلل ،منها شركة المنيوم البحرين ألبا  ،و معهد
المعلمين  ،أما ما يتعلق بالنهضة المصرفية فيشير إلى افتتاح سموه لبنك البحرين كأول مصرف وطني في
.1966ومن جانب آخر يرصد الكتاب انطالق المشاريع اإلسكانية بإنشاء مدينة عيسى التي وضع أساسها عام .1963
بدءا من ستي بنك مرو ًرا ببنك البحرين الوطني إلى أن
يستكمل السيد مراد مسيرته في عالم العمل المصرفي ً
سردا شخص ًيا تاريخ ًيا ،بل كانت سيرة
استقر به المقام في بنك البحرين والكويت .ولم يكن سرده لهذا المشوار
ً
وطن .يحكي لنا فيها بشغف عن انطالقة نهضوية مؤسسية اقتصادية وثقافية واجتماعية في البحرين يروي
تفاصيلها وتأثيراتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية محل ً
ال ومفس ًرا كشاهد ومتأثر بل ومؤثر فيها بعمله
وفكره وقيادته لرحلة التغيير والتطوير .ومن المحطات التي يؤكد أهميتها في االنطالقة االقتصادية التنموية في
هذه الفترة  ،إنشاء المؤسسات االقتصادية الكبرى مثل شركة ألمنيوم البحرين  ،وشركة البحرين للكيماويات،
والمصرف المركزي  ،ومعهد الدراسات المصرفية ، BIBFودور هذه المؤسسات والكيانات االقتصادية والتنموية
أيضا في سرده إلى
في إعداد القادة اإلداريين والفنيين إضافة إلى تأثيراتها التنموية .وال يكتفي بذلك إنما يعرج ً
بعض التحوالت السياسية والنزاعات في المنطقة لما لها من أثر مباشر وغير مباشر على االستقرار االقتصادي
واالجتماعي في المنطقة بشكل عام.
يتضمن حديث مراد حول تلك الحقبة الكثير من التفصيل والتحليل ألهميتها وعمق واستدامة أثرها على
ملهما حول فلسفته اإلدارية التي لم تقتصر على فن اإلدارة
المستوى الوطني ،يتوقف عند بعضها ليشق طريقً ا
ً
أيضا في فن إدارة العالقات المختلفة في الحياة مع اآلخرين بشكل عام  ،ذاك ًرا
في الجانب المهني فقط  ،وإنما ً
منهجا سلوك ًيا في حياته ال
خالصة القناعات واألفكار التي أخذت طريقها إليه والتي ترسخت في وجدانه لتصبح
ً
تنفصل فيها شخصيته اإلنسانية عما هو مهني خاص أو إنساني عام.
وفي حديثه حول عمله في المناصب القيادية يشير إلى قيمه الوطنية التي أشار إليها في قوله « :عندما كنت
جاهدا على تمكين الموظفين البحرينيين إليماني بقدرتهم على تخطي
في المناصب القيادية كنت أعمل
ً
البرامج التدريبية بنجاح  ،واستعداهم لتقبل مهام المناصب التي يسعون للتأهل من أجل وصولهم إليها».
اإلبحار في كتاب مراد وجيل من المثابرة في التألق رحلة مشوقة مؤثرة ملهمة .كتاب يستحق القراءة بل يستحق
أن يدرس كنموذج لمسيرة الصعود نحو القمة ألنه يتجاوز كونه سيرة ذاتية لقائد ملهم إلى االرتقاء ليكون سيرة
وطن بكل تحوالته وقيمه وإنجازاته ونهضته الثقافية واإلنسانية والتنموية على لسان مواطن شق طريقه في
الحياة من أولى عتبات العلم والمعرفة والخبرة والتفاني واالخالص والمسئولية الوطنية واإلنسانية.
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الشراكات والتطوير االستراتيجي

توقيع اتفاقية تفاهم مع «أمانة الشورى»
لالستفادة من فرص التدريب واالستشارات
في مجال التطوير اإلداري
في سياق عمل األمانة العامة لمجلس
الشورى لتنمية الموارد البشرية العاملة
فيها لرفع مستوى أدائها المهني واإلداري
وفق متطلبات العمل الدائمة والتطور
والتغيير ،وقعت األمانة العامة لمجلس
الشورى ممثلة بالمستشار أسامة أحمد
العصفور األمين العام للمجلس اتفاقية
تفاهم مع جمعية البحرين للتدريب
وتنمية الموارد البشرية ممثلة بالسيد
أحمد محمود عطية رئيس الجمعية ،يتفق
بموجبها الطرفان على التعاون بينهما في
مجال تقديم الدورات وورش العمل واالستشارات في مجال تنمية
الموارد البشرية والتطوير اإلداري في األمانة العامة لمجلس
الشورى.
وبهذه المناسبة أكد المستشار أسامة أحمد العصفور األمين
العام لمجلس الشورى بأن التعاون مع الجمعية من شأنه إضافة
المزيد من البرامج المتاحة للتدريب في مجاالت تحتاج إليها األمانة
العامة لتعزيز جودة األداء وتوفير الوقت والجهد ،واكتساب المزيد

من الخبرات الفنية ،بما يعزز األدوات المساندة للدور التشريعي
ألعضاء مجلس الشورى ،ويطور مهارات الموظفين.
من جانبه أشاد رئيس جمعية البحرين للتدريب والتنمية

البشرية السيد أحمد محمود عطية بالتعاون الذي سيجمع
الطرفين خالل المرحلة المقبلة لتفعيل أهداف التدريب والتطوير
المتخصص ،مثمنًا اهتمام رئيس مجلس الشورى باالستثمار في
تدريب وتطوير الكوادر البشرية.
مؤكدا حرص الجمعية على المساهمة من خالل كوادرها ذات
ً
الخبرة في مجال التنمية البشرية في دعم الدور الذي يضطلع
به موظفو األمانة العامة لمجلس الشورى في مساندة العمل
التشريعي ،متمن ًيا كل التوفيق والنجاح لمجلس الشورى في أداء
مهامه التشريعية من أجل رفعة مملكة البحرين وتطورها.

وبموجب االتفاقية تشكل لجنة استشارية من الطرفين للتشاور
واالتفاق على تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والتطويرية
ومتابعتها ،والخطة الزمنية وآليات التقييم.
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اتفاقية تعاون بين البحرين
للتدريب و(روشكوم)

وقعت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية
مذكرة تفاهم مع شركة روشكوم كشريك إستراتيجي
لمؤتمر الموارد البشرية بنسخته السابعة ،والذي يعقد
تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
وزير شؤون الكهرباء والماءسابقًا.

البحرين للتدريب واالتحاد الدولي
للكوتشينج يوقعان اتفاقية تعاون ...
وبرامج مستقبلية متجددة
وقعت جمعية البحرين

فرع

للتدريب وتنمية الموارد

دليل

البشرية اتفاقية تعاون

الشراكات الطموحة

مشتركة مع االتحاد

منذ

على

عمق

التي

بدأت

للكوتشينج

تأسيس االتحاد في

فرع

البحرين،

وذلك

العام  2016واستطاع

في

إطار

برامج

تنفيذ

الدولي
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البحرين،

أبرز

الطرفان

الشراكات المؤسسية

العديد من البرامج

التي توليها الجمعية

الفعاليات

أبرزها

خاصا ،حيث تسعى الجمعية إلى تحقيق التكامل
ً
اهتماما ً

السنوية لألسبوع العالمي للكوتشينج التي استهدفت فئات

مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العالقة بالتدريب

عديدة من المجتمع والمؤسسات ،والتي ساهمت في نشر ثقافة

وتنمية الموارد البشرية داخل مملكة البحرين وخارجها

الكوتشينج وتأكيد تأثيره في إيجاد التغيير المطلوب لتطوير

بهدف استقطاب الخبرات والتجارب الناجحة في ذات

الذات وتحسين اإلنتاجية وزيادة الدافعية ،هذا وقد استمر نشاط

المجال.

الطرفان بادخال برامج جديدة تواكب التغييرات والمستجدات في

وتأتي اتفافية التعاون التي وقعها من جانب الجمعية

مجال الكوتشينج سع ًيا نحو تحقيق المزيد من النجاحات ،لذلك

السيد أحمد محمود عطية رئيس مجلس اإلدارة،

استعدادا لمرحلة انتقالية
فقد استحدث الطرفان مذكرة جديدة
ً

والكوتش سميرة أحمد رئيس االتحاد الدولي للكوتشينج

تتضمن برامج جديدة خالل المرحلة القادمة.
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المبادرة الوطنية
«موارد»

جانب من المؤتمر الصحفي
أطلق مركز أوريجين للتدريب المبادرة الوطنية «موارد

( ،)SHRMجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

بشرية» التي تعمل على تدريب وتأهيل  100بحريني من

 BSTDباإلضافة إلى دعم كبير من وزارة العمل والتنمية

المتخصصين في إدارة وتنمية الموارد البشرية العاملة

االجتماعية.

في مختلف المؤسسات في البحرين من القطاعين العام

وحول إمكانية إشراك العاطلين عن العمل في هذه

والخاص.

المبادرة ،ع َّلق البناء «إننا بصدد توفير برامج تأهيلية

وأكد الدكتور أحمد محمد البناء رئيس مجلس إدارة مركز

للعاطلين على مراحل حتى يمكنهم االلتحاق بالمبادرة

أوريجين على هامش المؤتمر الصحفي إلطالق المبادرة أنها

مستقبال».

تهدف إلى رفع مستوى المسؤولين والمديرين ليتناسب

وأضاف الدكتور أحمد البناء قائال( :إن سوق العمل العالمي

مع المواصفات والمقاييس العالمية في مجال الموارد

والخليجي وفي مملكة البحرين ليس سو ًقا مستق ًرا،

البشرية .حيث تركز هذه المبادرة على تنمية مجموعة

فبدخول

والذكاء

من الكفايات والمهارات التي يجب أن يتمتع بها أي شخص

االصطناعي وإنترنت األشياء ،فرضت هذه التغيرات تحديات

يعمل في هذه المهنة في أي دولة في العالم ورفعها

سواء في القطاع العام أومختلفة على المؤسسات
ً

لمستوى المهارات والكفايات التنفيذية واالستراتيجية

الخاص -وعليها أن تلتفت لها وتحولها إلى فرص نجاح)،

التي يتمتع بها كبار المديرين والمسؤولين والخبراء

حيث يصل عدد العاملين في القطاع الخاص599.714

الذين يعملون في كبرى الشركات العالمية الناجحة ،مثل

شخصا ،و 64.493شخصا في القطاع الحكومي.

شركة جوجل ،وكادبوري ،ورولز رايس ،ونيسان ،وتوشيبا،

وأشار البناء إلى أنه مهما بلغت التكنولوجيا ذروتها فال

وفيليبس ،وكوكاكوال ،وغيرها من الشركات العمالقة.

يمكن االستغناء عن اإلنسان من خالل عقله المميز ،ومن

وتُنفذ هذه المبادرة بقيادة مركز أوريجين للتدريب بدعم

ثم يجب التركيز اآلن ومستقب ً
ال بخالف أي وقت مضى

من مجموعة أوريجين ،الجمعية األمريكية للموارد البشرية

على إدارة وتنمية الموارد البشرية وعلى رأسها من يقود

تكنولوجيا

المعلومات

والرقمنة
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جانب من اللقاء التعريفي في الجمعية

64

العملية التنموية للموارد البشرية ،ونقصد هنا الرؤساء

على تقدير وجهات نظر جميع األطراف ومراعاة خلفياتها،

والمديرين التنفيذيين للموارد البشرية ،فإذا استطعنا أن

باإلضافة إلى مهارات التواصل الفعال والقدرة على تبادل

نؤهلهم تأهي ً
جدا فسنمكنهم من قيادة مؤسساتنا
ال عال ًيا ً

المعلومات بشكل فعال مع المستفيدين ،ومهارات خبرة

مستقبل أفضل وأكثر ازدها ًرا.
واألفراد العاملين فيها نحو
ٍ

الموارد البشرية (معرفة الموارد البشرية) وتقوم على

جدا يجب أن يتمتع بها
وتطرق البناء إلى  8كفايات مهمة ً

معرفة مبادئ وممارسات ووظائف اإلدارة الفعالة للموارد

هذا القائد (قائد الموارد البشرية) تم تحديدها بالتعاون مع

البشرية.

مركز أوريجين للتدريب عن طريق عمل دراسة مكثفة حول

بينما تطرق براد بويسون المدير التنفيذي للجمعية

هذا الموضوع ،وهي مهارات القيادة والتحكم التام وتشمل

األمريكية لتنمية الموارد البشرية  SHRMفي الشرق

القدرة على توجيه المبادرات والعمليات داخل المؤسسة

األوسط وشمال إفريقيا ،إلى البرامج المطروحة من قبل

واإلسهام الفعال فيها ،والمهارات األخالقية وتشمل القدرة

الجمعية ودورها في تنمية الموارد البشرية ودعم المبادرة.

على دمج القيم األساسية والنزاهة والمساءلة في جميع

ومن جانبه أوضح أحمد عطية رئيس جمعية البحرين

الممارسات التنظيمية والتجارية داخل المؤسسة ،باإلضافة

للتدريب وتنمية الموارد البشرية خالل المؤتمر الصحفي

إلى مهارات فطنة العمل وهي القدرة على فهم وتطبيق

جزءا من هذه
عن فخره واعتزازه بأن تكون الجمعية
ً

المعلومات التي يمكن من خاللها اإلسهام في تحقيق

المبادرة التي تدعم الخطة التنموية ألعضائها من الخبراء

الخطة االستراتيجية للمؤسسة وكذلك مهارات إدارة

والمديرين والمسؤولين والمتخصصين في مجال الموارد

العالقات وتتمحور حول القدرة على إدارة التواصل الفعال

البشرية الذين يبلغ عددهم أكثر من  1600عضو حيث

داخل المؤسسة لتقديم خدمة متميزة ودعم رؤية ومهمة

تعتبر جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

المؤسسة.

منظمة مهنية غير ربحية ،تأسست على أيدي نخبة من

وأضاف البناء :كذلك من الكفايات المهارات االستشارية وتدور

الشخصيات والخبراء والعاملين والمهتمين بالتدريب

حول القدرة على تقديم التوجيه لمستفيدي المؤسسة

وتنمية الموارد البشرية واستطاعت أن لتكون شريكً ا

ومهارات التقييم النقدي والقدرة على تفسير المعلومات

مع مؤسسات القطاع العام والخاص في تطوير العنصر

التي على أساسها يتم اتخاذ القرارات وتوصيات العمل.

البشري من خالل العديد من البرامج والفعاليات ذات

ومهارات التنوع الثقافي والعالمي التي تدور حول القدرة

العالقة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية.
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المنظمات الدولية

االتحاد الدولي لمنظمات التدريب
والتطوير()IFTDO
االتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية البشرية
يشيد بجهود مملكة البحرين كنموذج عالمي في تنمية
العنصر البشري

يعتبر االتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية البشرية
من أهم المنظمات الدولية التي تعنى بتطوير مفهوم
التنمية البشرية في العالم ،وقد حرصت جمعية البحرين
للتدريب وتنمية الموارد البشرية على إبراز الدور الذي
تقوم به مملكة البحرين في تطوير العنصر البشري من
خالل عضويتها في هذا االتحاد الذي يضم نخبة من خبراء
التدريب والتنمية البشرية من مختلف أنحاء العالم.
وساهمت مملكة البحرين في وضع البرامج واالستراتيجيات
الخاصة باالتحاد طوال فترة عمله ،وتتسم الفترة الحالية
لعمل االتحاد بنشاط غير مسبوق ،حيث يعمل االتحاد
برئاسة الدكتور إبراهيم الدوسري الرئيس الفخري
للجمعية ،لما يتمتع به الدوسري من تاريخ علمي حافل
باإلنجازات في مجاالت التدريب والتنمية البشرية ،ولما
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قام به من مساهمات فعالة في مشروعات وبرامج االتحاد الدولي
واستحداث الكثير من البرامج وتطويرها في الدول األعضاء ،فهو
أول بحريني وخليجي يحظى بهذا المنصب ،ويعتبر مجلس إدارة
االتحاد الجهة التنفيذية العليا للجمعية العمومية ،وهو مجلس
يتم انتخاب أعضائه من عدة دول ،وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها
انتخاب الدكتور إبراهيم الدوسري لرئاسة مجلس اإلدارة ،ما يعكس
ما وصلت إليه البحرين من خطوات متقدمة في التنمية البشرية
عززت من خاللها مكانتها في المحافل الدولية.

عضوا في
عطية
ً
“الدولي لمنظمات التدريب”

فاز رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب

وجاء هذا الفوز للنشاط الباهر الذي يقوم به السيد

وتنمية الموارد البشرية أحمد عطية بعضوية

أحمد عطية وخبراته المتميزة في مجال الموارد البشرية

مجلس إدارة االتحاد الدولي لمنظمات التدريب

 ،هذا وقد استطاعت الجمعية أن تحقق سمعة إقليمية

وتنمية الموارد البشرية الذي يضم في عضويته

ودولية على صعيد التنمية البشرية بفضل ما تمتلكه

مؤسسات التدريب وتنمية المواد البشرية من

البحرين من كوادر بشرية وطنية من أصحاب القدرات

جميع أنحاء العالم.

االبداعية المتميزة في مختلف المجاالت.
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المؤتمر والمعرض العالمي 48
التحاد منظمات التدريب والتطوير
في سراييفو  26-24يونيو 2019

ترأس رئيس مجلس إدارة االتحاد الدولي لمنظمات
التدريب وتنمية الموارد البشرية الدكتور إبراهيم بن
خليفة الدوسري وفد البحرين المشارك في أعمال
المؤتمر الـ  48الذي عقد برعاية رئيس وزراء الحكومة
الفيدرالية للبوسنة والهرسك .
تناول المؤتمر موضوع التحول الرقمي والتكنولوجيا
المتقدمة وأثرها في تطوير وتنمية الموارد البشرية،
فقد خصص اليوم األول لتقديم ثالث ورش عمل توزع
المشاركون في قاعات تدريبية وكانت كالتالي:
1.1التحول نحو الرقمنة في عالم األعمال قدمها
عبداهلل الحامد – المدير التنفيذي لشركة إنترميد،
2.2التفكير التصميم قدمها الخبير الدولي سونيل
غوبتا ،مدير التعلم التنفيذي لشركة آيدياز
لالستشارات اإلدارية
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“ 3.3شعلة الكوتشينج – تطبيق الكوتشينج واإلبداع
في بيئة العمل” قدمتها الكوتش والمدربة
البحرينية سميرة بابا.
وتعددت أوراق العمل والجلسات النقاشية التي أقيمت
ّ
خالل اليومين الثاني والثالث من المؤتمر ،حيث تناولت
أربع محاور رئيسة وهي :أهمية التحول الرقمي ،تنمية
القادة وصناع القرار ،المواهب المطلوبة لتحقيق األهداف
المؤسسية ،وتسخير العقول المبدعة وأدوات االبتكار
للنهوض بالمؤسسات ،حيث تحدث في المؤتمر أكثر
من  25متحدث وخبير دولي من مختلف دول العالم
وشارك فيه أكثر من  300مشارك من جميع دول العالم
من المهتمين في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية.

مجموعة أوريجين لالستشارات
والتدريب الجهة المنظمة للمؤتمر
رصيدا كبي ًرا في تاريخها المميز
أضافت مجموعة أوريجين
ً

ورش العمل والتجارب والبحوث المميزة التي ساهمت

لتنظيم المؤتمرات ،من خالل إدارة هذا المؤتمر العالمي بالكامل،

في إثراء موضوع المؤتمر والخروج بنتائج وتوصيات أبهرت

حيث استطاعت بطاقمها اإلداري تنظيم هذا المؤتمر في دولة

الحضور ،كما حرصت المجموعة على تنظيم برنامج

أوروبية بكل جدارة ،من خالل استقطاب العديد من المشاركين

سياحي وزيارات استطالعية منظمة للمشاركين في

من مختلف أنحاء العالم ،إضافة إلى التميز في تقديم برنامج

المؤتمر..

تدريبي ثقافي سياحي للمشاركين يشتمل على مجموعة من

وفد مملكة البحرين ..نموذج فخر واعتزاز
حقق وفد مملكة البحرين تميزًا باه ًرا في المؤتمر ،فكان أكبر وفد دولي يشارك في مؤتمرات االتحاد الدولي طوال سنوات انعقاده السابقة،
حيث بلغ عدد المشاركين من وفد مملكة البحرين  67مشارك يمثلون القطاعين الخاص والعام ،وهذا دليل على ما تمتلكه البحرين من
كفاءات وخبرات  ،واهتمام بالغ بقطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية .وما يؤكد السمعة الطيبة التي حققها االتحاد بتميزه في المؤتمرات
التي تم استضافتها في مملكة البحرين.
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جناح مملكة البحرين في المعرض
المصاحب للمؤتمر
أشرفت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية على الجناح الخاص بمملكة البحرين في المعرض المصاحب للمؤتمر،
والذي ساهم في نقل الصورة الحضارية لمملكة البحرين واإلنجازات التي تحققت على كافة مستويات التنمية البشرية واالجتماعية
واالقتصادية من خالل ما اشتمل عليه من أركان وما تضمن من توزيع المطبوعات الخاصة بمملكة البحرين وما تتمتع به من تقدم
ورقي وانفتاح وما تتميز به من تسامح وتالحم.
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حفل استقبال الوفد في منتجع سراييفو
قام رجل األعمال الكويتي جاسم الكندري – مؤسس منتجع سراييفو
في البوسنة والهرسك بتنظيم حفل استقبال خاص ألعضاء مجلس
إدارة االتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير  IFTDOوجميع
المتحدثين والمشاركين والمنظمين في المؤتمر وذلك في منتجع
سراييفو  ،حيث تضمن الحفل العديد من الفقرات المميزة الخاصة
بثقافة الشعوب.

سراييفو
تحتفي بالوفد
البحريني
المشارك في
مؤتمر التنمية
البشرية
أقام عمدة سراييفو السيد عبد اهلل سكاكا
مأدبة عشاء على شرف فريق البحرين المشارك
في مؤتمر االتحاد الدولي لمنظمات التدريب
وتنمية

الموارد

البشرية،

وذلك في مبنى مكتبة
سراييفو التاريخي.
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البرنامج السياحي للوفد البحريني
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منصات عالمية

اهتماما كبي ًرا بنشر ثقافة الكوتشينج بين مختلف المؤسسات الحكومية
تولي الجمعية
ً
والخاصة لما أحدثه من نقلة نوعية في تطوير وتحسين إنتاجية العديد من المؤسسات وزيادة

برامج
وفعاليات
منتدى
الكوتشينج ..

دافعية عطاء الموظفين ،فمنذ اطالق الجمعية لفكرة تأسيس منتدى الكوتشينج في العام
 ، 2015وهي تسعى إلى تشكيل لجان وفرق عمل من المختصين بهذا الفن لتنفيذ المبادرات
الهادفة إلى تعريف األفراد والمؤسسات بأسس ممارسة الكوتشينج وبيان أثره في مساعدة
األفراد والمؤسسات على التغيير ورفع مستوى األداء واإلنتاجية ،ويتم ذلك بتنظيم العديد من
الفعاليات التي تستهدف ممارسي هذا الفن على الصعيد الشخصي والمهني ،باإلضافة لكل
من يتطلع إلى التعرف على ماهية الكوتشينج ومفاهيمه ،وتبادل التجارب الناجحة في هذا
المجال ،ومن هنا انطلقت العديد من المبادرات..

اليوم البحريني للكوتشينج
تحت رعاية جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية نظمت
جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد
البشرية واالتحاد الدولي للكوتشينج -
فرع البحرين فعاليات الملتقى الختامي
لألسبوع العالمي للكوتشينج تحت شعار
أبعاد الكوتشينج وذلك بشراكة من شركة
زين البحرين وعدة جهات وحضور جميع
الخبراء والمختصين في مجال الكوتشينج
من داخل البحرين وخارجها.
وقد تضمن البرنامج استعراض للعديد من
التجارب والممارسات الناجحة التي تطبقها
المؤسسات في مجال الكوتشينج والتي
تحرص على تزويد موظفيها بأبرز األدوات واالستراتيجيات التي تمكنهم من تطوير
أدائهم واالرتقاء نحو األفضل.

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز

73

الملتقى السنوي الثالث للتدريب
والكوتشينج « ....الكوتشينج وريادة األعمال»
نظمت الجمعية ملتقاها السنوي الثالث للتدريب
والكوتشينج تحت رعاية السيد جميل بن محمد علي
حميدان وزير العمل والتنمية االجتماعية ،حيث تناول
الملتقى موضوع «الكوتشينج وريادة األعمال» لما
تمثله ممارسة الكوتشينج من تأثير كبير في مجال
ريادة األعمال ،حيث تناول الملتقى مناقشة أفضل
وأحدث برامج التنمية البشرية سع ًيا نحو نشر الوعي
التام بها في المجتمع ،كما تم استعراض أبرز التجارب
والممارسات في الكوتشينج التي تساهم في نجاح
األفراد والمؤسسات.
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األسبوع العالمي للكوتشينج
هو برنامج أطلقه االتحاد العالمي للكوتشينج  ICFلتخليد ذكرى

برئاسة الدكتور سلمان الفردان في دورته األولى ،وعمل

االحتفال باألسبوع العالمي للكوتشينج الذي يصادف األسبوع

بالتعاون مع المنتدى التابع للجمعية على اطالق تلك

الرابع من شهر مايو ،بهدف نشر ثقافة الكوتشينج وتوسيع شبكة

المبادرات ،التي استمرت حتى الدورة الثانية لعمل فرع

الممارسين له والمستفيدين في كافة أنحاء العالم ،وعليه تقوم

مملكة البحرين الذي ترأسته الكوتش سميرة علي بابا

الدول األعضاء باطالق عدة فعاليات بهذه المناسبة السنوية ،لنقل

عضو مجلس إدارة الجمعية.

أفضل التجارب والممارسات الناجحة.

ومن منطلق الشراكة الفاعلة ،سعت الجمعية إلى توفير

ويحرص هذا االتحاد على تشكيل فروع له في كافة الدول األعضاء،

المنصة العالمية التي تجمع بين المختصين بممارسة

حيث أطلق االتحاد العنان لفرع مملكة البحرين في العام 2016

الكوتشينج للمساهمة في دعم مسيرة التنمية البشرية.

برنامج االحتفال
باألسبوع
العالمي
للكوتشينج تحت
شعار «أبعاد
الكوتشينج»
 27-20إبريل 2019
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الحفل الختامي لفعاليات األسبوع
العالمي للكوتشينج
للمرة األولى:
الملتقى السنوي
الرابع للتدريب
والكوتشينج
( عن بعد)
تحت رعاية السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل
والتنمية االجتماعية نظمت جمعية البحرين للتدريب

جانب من كلمة
سعادة السيد جميل
بن محمد علي حميدان
وزير العمل والتنمية
االجتماعية خالل افتتاح
فعاليات الملتقى

بالتعاون مع االتحاد العالمي للكوتشينج ( فرع البحرين)
تنظم الملتقى السنوي الرابع للتدريب والكوتشينج والذي
يقد ألول مرة «عن ُبعد» خالل الفترة  12-11إبريل .. 2020التزامًا
باإلجراءات االحترازية والوقائية ضد جائجة كورونا (كوفيد ..)19

«اعتدنا من هذه الجمعية الرائدة  -جمعية البحرين للتدريب وتنمية

وقد جاء الملتقى تحت شعار الكوتشينج نحو بناء القيادة

الموارد البشرية – منذ تأسيسها بواسطة نخبة ممتازة من األخوة

المتزنة (Coaching Towards Building Resilient

المختصين الذين سخّ رهم اهلل تعالى لخدمة واحدة من أهم قضايا

وناقش مجموعة من أوراق العمل التي

تأكيدا لمصداقية أن
المجتمع وهي التدريب وتنمية الموارد البشرية
ً

)Leadership

أساسا على كفاءة أبنائها المخلصين الذين لن ولم
البحرين تقوم
ً
يتوانو قط عن حركة البناء والتخطيط والتفكير.
نحيي جمعية البحرين للكوتشينج وتعاونها الوثيق مع جمعية
البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية اختيارها هذا الموضوع
الحيوي لكي يصبوا في مجال تنمية الموارد البشرية وتحقيق المزيد من
االتزان والعقالنية والكفاءة في قدرات الكوادر البحرينية وغير البحرينية
المتواجدة على أرض البحرين.
أتمنى أن تسود هذا اللقاء الخ ّير الكثير من النتائج ،أن يتوصل إلى
العديد من النتائج اإليجابية التي تساعدنا خاصة في مثل هذه الظروف
على أن نثبت صالبتنا ونثبت كفاءتنا وقدرتنا على أن سوق العمل
ركزت على زيادة الوعي بأهمية التدريب وتضمين مهارات
الكوتشينج كجزء من الكفاءات القيادية للممارسة مع
الموظفين ودعمهم لتعزيز عملية صنع القرار ،كما تم
استعراض أبرز التجارب والممارسات التي تساهم في نجاح
االفراد والمؤسسات على حد سواء.
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سوف يستمر قو ًيا متماسكً ا قاد ًرا على تجاوز هذه األزمة الصحية
العالمية بكفاء ٍة واقتدار .وأحيي مرة أخرى جميع األخوة األعضاء وجميع
دائما أن تتجدد لقاءات الخير وتتجدد لقاءات
األخوة المشاركين وأتمنى
ً
العطاء وتطوير الموارد البشرية في مملكة البحرين».

برامج التطوير االحترافي

في إطار برامج الشراكة والتعاون بين الجمعية ومجلس
الشورى ،قدمت الجمعية مجموعة من المحاضرات

البرنامج التدريبي
لموظفي
مجلس الشورى

االفتراضية لمنتسبي أمانة الشورى

«قيادة العمل من المنزل»

«الممارسات الفعالة

لموظفي أمانة الشورى

إلدارة الذات»
قدمت األستاذة سميرة أحمد بابا عضو مجلس إدارة

قدمت األستاذة بهيجة الديلمي نائب الرئيس بالجمعية

جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

محاضرة إلكترونية عن ُبعد في يوم الثالثاء الموافق  4إبريل

محاضرة إلكترونية عبر أنظمة االتصال المرئي لجميع

 ،2020لعدد من منتسبي أمانة الشورى ع ّرفتهم من خاللها

منتسبي أمانة الشورى ،في يوم الخميس  4يونيو 2020

على المهارات القيادية واألسس الصحيحة للعمل من المنزل،

تحت عنوان (تصميم الممارسات الفعالة إلدارة الذات)،

والقواعد السليمة لضمان استمرارية إنجاز المهام الوظيفية،

وتأتي هذه المحاضرة استمرا ًرا لخطة التدريب والتطوير

وتعزيز اإلنتاجية في العمل وفق معايير الجودة المعتمدة لدى

في األمانة العامة لمجلس الشورى والموجهة لتطوير

األمانة العامة للمجلس.

الموظفين في مختلف المجاالت ،وقد تناولت األستاذة

وتع ّرف منتسبو األمانة العامة للمجلس على فرص تطوير

سميرة بابا أثناء المحاضرة عدة محاور تسهم في تطوير

مهام القيادة والتوجيه للعمل من المنزل ،لتكون مالئمة

الذات وتعزيز الثقة بالنفس والتعريف بكيفية التخطيط

لألداء عن ُبعد ،إلى جانب إيجابيات وتحديات القيادة عن ُبعد،

للقيام بذلك ،حيث ناقشت بابا أهمية تطوير الذات،

وآليات إدارة العمل وقياس مؤشرات اإلنتاجية.

ومسؤولية تطويرها ،كما تطرقت إلى التخطيط الفاعل

كما اطلع منتسبو األمانة العامة على تطبيقات في نظرية

لتطوير الذات باستخدام األدوات الفاعلة ،واختتمت

القيادة الموقفية ومدى مالءمتها للقيادة والتوجيه عن ُبعد،

محاضرتها بشرح الممارسات الفاعلة لتطوير الذات.

إضافة إلى إجراء تقييم لألداء في إطار العمل عن ُبعد.
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«مهارات التنظيم والتنسيق
والمتابعة »
لعدد
قدمت األستاذة شيماء عبداهلل محاضرة إلكترونية
ٍ
من منتسبي أمانة مجلس الشورى حول «مهارات التنظيم
والتنسيق والمتابعة الفعالة»وتم خالل المحاضرة اإللكترونية
استعراض مفهوم التنظيم وعناصره وعناصر نظم التنسيق
والمتابعة اإلدارية وأهدافها وانعكاساتها على سير العمل
واإليجابيات التي تنتج من الخطط المنظمة والتي تقوم على
أساس تنسيقي صحيح وقواعد تنظيمية ،تعزز من كسب
الموظف للمهارات التنظيمية التي تصب في مصلحة العمل.

وتناولت المحاضرة كيفية إدارة األولويات وترتيب وبناء األجندات
الشخصية واإلدارية التي تساعد الموظف على تنظيم عمله،
وكيفية المتابعة الفعالة التي تتزامن مع القيام بالمهام
الموكلة للموظف.

« التفكير اإلبداعي
والتطوير الذاتي
وحل المشكالت
اإلدارية المعقدة»
المشكالت المعقدة وتجاوزها من خالل خلق فرص
قدمت األستاذة سميرة بابا مجموعة من ورش العمل تحت
عنوان «التفكير اإلبداعي والتطوير الذاتي وحل المشكالت
اإلدارية المعقدة» ،لعدد من موظفي وموظفات مجلس
الشورى.
وتضمنت الورش التدريبية استعراض لمفاهيم وأنواع
ّ
التفكير اإلبداعي والتطوير الذاتي ،إلى جانب مراحل عملية
التفكير اإلبداعي وأدواته ،وأثره في التنمية الذاتية وتعزيز
القدرات العملية في المؤسسة ،وكيفية تطبيقه لحل
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النجاح والتغلب على التحديات بأفكار متميزة تخدم
األهداف المرجوة.
كما ركّ زت الورش التدريبية على التطبيق التفاعلي
لممارسات إتقان العمل والقدرة على إنتاج األفكار
بالنسبة للموظفين عند مواجهة التحديات خالل
وسبل التحفيز الفردي لطرح األفكار وعصفها
العملُ ،
ذهن ًيا مع فريق العمل وتطويرها.

برامج التطوير ألعضاء الجمعية وأبنائهم
ورشة عمل «الخرائط الذهنية»
في إطار الخدمات التي تقدمها الجمعية ألعضائها وأبنائهم ،قدمت الكوتش سميرة بابا ورشة عمل حول
الخرائط الذهنية ،حيث تأتي هذه الورشة ضمن برامج التطوير االحترافي التي تضم مجموعة من ورش العمل  ،تم
تخصيصها لفائدة األعضاء.

البرنامج التدريبي
للألولمبياد

ورشة عمل « مهارات العمل الجماعي»

الخاص البحريني
في إطار الشراكة المجتمعية التي يقوم
بها منتدى الناشئة والشباب ،نظمت
الجمعية مجموعة من ورش العمل

ورشة عمل « مهارات العمل الجامعي»

التدريبية لمنتسبي األولمبياد الخاص
البحريني ،هدفت إلى تطوير مهارات
المشاركين في مجال العمل الجماعي
والخطابة واإللقاء وصياغة التقارير ،حيث
قدممت البرنامج كل من األستاذة سميرة
بابا  ،واألستاذة شيماء عبداهلل

ورشة عمل « فن االلقاء والخطابة»
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برامج التدريب المؤسسية
الدورة التدريبية «التفكير اإلبداعي»
ومن منطلق الشراكة االمجتمعية فقد تضمن برناج التطوير

وحول البرامج أكد وكيل وزارة شؤون اإلعالم

االحترافي كل ما له عالقة بتقديم الخدمات التدريبية للمؤسسات

عبدالرحمن بحر في كلمة له قبيل تكريم المشاركين في

الحكومية والخاصة داخل البحرين وخارجها ،حيث قدمت المدربة

الدورة بأن إعداد وتأهيل الكوادر القيادية في الوزارة يمثل

سميرة علي بابا عضو مجلس اإلدارة  -مدير التطوير االحترافي

محو ًرا وركيزة أساسية في خطط وبرامج التطوير اإلعالمي،

بالجمعية وبالشراكة مع المدرب سلمان عبداهلل العضو

وذلك في ظل ما تعيشه المملكة من تقدم وازدهار في

االحترافي بالجمعية ،الدورة التدريبية حول «التفكير اإلبداعي»

المجاالت كافة خالل العهد الزاهر لصاحب الجاللة الملك حمد

للمدراء والوكالء المساعدين بوزارة شؤون اإلعالم  ،تطرقا خاللها

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

إلى مفاهيم وأهداف التفكير اإلبداعي ،وأثره على المستويات

وأشار إلى مواصلة وزارة شؤون اإلعالم ،تقديم برامجها

الوظيفية وانعكاسات الحالة اإلبداعية على المجال اإلعالمي

ودوراتها المتخصصة بالتعاون مع المؤسسات اإلعالمية

واإلداري.

واألكاديمية الوطنية والعربية والدولية ،بما يرتقي بالقدرات

كما ركز المدربان على أهمية التفكير اإلبداعي من نواحي تحديث

المهنية واالحترافية للعاملين في الوزارة ،إيمانًا بأن

نماذج العمل وطرق اإلنجاز ومستوى األداء التنظيمي ،واستعراض

االستثمار في الموارد البشرية ركيزة أساسية في خطط

أدوات التفكير لتحفيز «التفكير خارج الصندوق» باستخدام أحدث

وسياسات التطوير اإلعالمي.

المنهجيات في هذا المجال.
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الدكتور

ورشة عمل
الخرائط الذهنية
لمتدربي GPIC
في إطار الشراكة المؤسسية بين الجمعية ومؤسسات
القطاع الخاص متمثلة في شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات  ،قدمت األستاذة سميرة بابا ورشة
عمل حول موضوع «الخرائط الذهنية» شارك فيها
حوالي  60طال ًبا من المتدربين خالل فترة الصيف
في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ، GPIC
حيث هدفت هذه الورشة التي نفذت على يومين
متتاليين إلى تعريف المشاركين بمفهوم الخريطة
الذهنية واكسابهم مهارات استخدامها في التفكير
اإلبداعي والعصف الذهني والتخطيط للمشاريع من
خالل خطوات إعدادها بصورة تطبيقية ،مما يكسب
الطلبة قدرة عالية على التركيز وتوليد األفكار وزيادة
دافعيتهم لبذل المزيد من الجهد لترسيخ مشاركتهم
في التنمية المجتمعية.
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برامج تنمية المرأة

البحرين للتدريب
تفخر بمستوى
تقدم المرأة في
التدريب والتنمية
البشرية
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بقلم الدكتورة حورية الديري

إن المتصفح لمسيرة تقدم المرأة في سجل إنجازات جمعية

المجال للمشاركة في وضع الخطط االستراتيجية واطالق

اللبحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية خالل العقود

المبادرات والمشاركة في مختلف المحافل والفعاليات

األربعة الماضية ،يقف تقدي ًرا واعتزازًا أمام تلك القامات الرائعة

المحلية والخارجية .وهذا كله ساهم في التقدم المحرز

من النساء الالتي رسخن قيم العمل التطوعي وساهمن

الذي تحققه الجمعية في الكثير من المحافل ..

بالتعاون مع زمالئهم من الرجال األعضاء في تأسيس

وتحرص جمعية البحرين للتدريب على تعزيز جهود

صرح متين للثروة البشرية في مملكة البحرين ،وجدير بنا

المرأة وتنميتها كأولوية عمل لها

في خطتها

ونحن نرصد اإلنجازات المتميزة لهذه الدورة أن نعترف بأن

االستراتيجية ،فتعتبر من أوائل الجمعيات التي شكلت

كل ما تم تحقيقه ،يرجع باألساس إلى رصانة توجيهاتهن

لجنة إدماج احتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين،

السديدة نحو تعزيز مشاركة المرأة وحضورها في مختلف

التي ساهمت في تعزيز وجود المرأة في مختلف اللجان

البرامج والمشاريع التنموية التي تنفذها الجمعية ،لذلك

العاملة والبرامج والفعاليات ،حيث انعكس ذلك في رفع

استطاعت المرأة وبدعم من القيادة العليا للجمعية أن تصل

مستوى عمل الجمعية بشكل كبير ،وتحققت العديد

إلى عضوية مجلس اإلدارة في أكثر من دورة عمل ،وأعطيت

من اإلنجازات التي توثق تلك الجهود:
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عامين من اإلنجاز

مبادرة ( )WEتطلقها زين وجمعية
البحرين للتدريب

ضمن برامج الشراكة المجتمعية التي تهدف إلى نقل

في تطوير المهارات القيادية للمرأة من خالل المساهمة في

التجارب والممارسات المتميزة في مملكة البحرين ،أطلقت

تعزيز الشراكة بين المرأة والرجل في مختلف مجاالت الحياة،

كل من شركة زين البحرين وجمعية البحرين للتدريب

وتأكيد القيمة الحقيقية لتطبيق الوزان بين الجنسين

وتنمية الموارد البشرية برنامج تمكين المرأة Women

وتكافؤ الفرص في مختلف مسارات التنمية التي تنهض

 Empowermentتحت شعار (( ))WEبهدف المساهمة

بالتكاتف والشراكة بين المرأة والرجل.
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وقد تم اإلعالن عن البرنامج في فعالية خاصة بمشاركة

برنامجا متكام ً
ال بمختلف األنشطة والفعاليات
وتضمنت الحملة
ً

عدد كبير من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة

التي تم اطالقها منذ انطالقة شهرديسمبر  2018واستمرت

والشخصيات التي تم اختيارها للمشاركة في المرحلة األولى

حتى العام  ، 2019وقد استهدفت جميع فئات المجتمع من

من انطالق الحملة ،والتي كشفت في مضمونها عن أول

مختلف األعمار والتخصصات ،وساهمت في تسليط الضوء

برامجها في إبراز الكفاءات البحرينية المتميزة في مختلف

على نماذج متيزة من الكفاءات البحرينية التي تمتلك العديد

التخصصات واألدوار لتؤكد الدور المحوري للشراكة بين المرأة

من المقومات والقدرات المتعددة في مختلف المجاالت ،وقد

والرجل في تنمية المجتمع واألثر الجوهري لوجود كل منهما

ساهمت الحملة في استقطاب شخصيات كبيرة ،ساهمت في

في حياة اآلخر.

إبراز ما يتمتع به المواطن البحريني من كفاءة واقتدار في كل
مجال..
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TALK with Zain
ضمن فعاليات مبادرة ( ،)WEاستضافت الجمعية بالتعاون مع زين البحرين المدربة همسة سعيد ودي ديوني ،حيث
شاركتا الحضور رحلتهما إلى إفريقيا حول إطالق إمكانيات المرأة ومناقشة الدروس المستفادة منها وذلك يوم االثنين 8
أبريل  2019في برج زين.
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تكريم المتميزات في تنمية الموارد
البشرية بمناسبة يوم المرأة البحرينية
خصصت الجمعية برنامج االحتفال بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف األول من ديسمبر لتكريم المتميزات في تنمية الموارد
البشرية تقدي ًرا لجهودهن في مختلف مجاالت التنمية واعتزازًا بوصولهن إلى العديد من المراكز القيادية ومراكز اتخاذ القرار
..
وتفخر جمعية البحرين للتدريب وتعتز بما حققته المرأة البحرينية بشكل عام ،وتحرص على تشجيع النساء من أعضاء
بدءا من عضوية مجلس اإلدارة ،والمساهمة في تسطير
الجمعية للمشاركة في كل ما تقدمه الجمعية من خدمات وبرامجً ،
قصص نجاح الجمعية حتى ازدانت بصورهن وانجازاتهن كل الوثائق ،إيمانًا بأهمية مشاركة المرأة في عملية التنمية
الشاملة ،وأهمية وجودهن في كافة المحافل المحلية والخارجية ،باعتبار المرأة هي الشريك األساسي في كافة البرامج
واألنشطة التي تقدمها الجمعية وتشارك فيها.

تكريم  88امرأة
في مجال التنمية
البشرية 2018 -
تحت رعاية الدكتور إبراهيم الدوسري الرئيس الفخري لجمعية
البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية ،أقامت الجمعية
حفلها السنوي لتكريم المتميزات في مختلف مجاالت التنمية،
وذلك بدعم من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وشركة
زين البحرين..
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تكريم  50امرأة في مجال التنمية
البشرية 2019 -
تكريم القياديات في إدارة الموارد البشرية والحاصالت على مؤهالت ودرجات علمية عليا والمتميزات في مجال التقنية وعلوم
المستقبل  ،بمناسبة يوم المرأة البحرينية
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الملتقى الحواري «المرأة البحرينية..
تاريخ أصيل ومستقبل تنموي واعد»
وأوصى الملتقى في نهاية أعماله بضرورة التركيز على
التعلم الذاتي والمستمر إلتقان مختلف المهارات التي
تواكب احتياجات المستقبل ،وأهمية تعزيز حضور المرأة
في مجاالت العمل بمؤسسات التعليم العالي والسعي
نحو تمكينها لرفع نسبة وصول المرأة إلى المناصب
العليا في رئاسة الجامعات ،وتعزيز الدعم الكبير والشراكة
الفاعلة بين المرأة والرجل في بيئة داعمة للتميز واإلبداع،
والتركيز على زيادة التخصصات الدراسية في مجال االبتكار
وتقنية المعلومات ،وضرورة إعداد دراسة حول المهارات
نظمت لجنة ادماج احتياجات المرأة بجمعية البحرين للتدريب
وتنمية الموارد البشرية الملتقى الحواري «المرأة البحرينية..
تاريخ أصيل ومستقبل تنموي واعد» ،وذلك تزامنا مع يوم المرأة
البحرينية لعام « 2019المرأة في مجال التعليم العالي وعلوم
المستقبل» ،وذلك تحت رعاية الدكتور إبراهيم بن خليفة
الدوسري رئيس مجلس إدارة االتحاد الدولي لمنظمات التدريب
والتطوير « »IFTDOالرئيس الفخري للجمعية ،وبالتعاون مع
مجوهرات الكوهجي بحضور ومشاركة  130شخص من المدعوين
وأعضاء الجمعية وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة.
عددا من المحاور المتعلقة بدور المرأة
وتناول الملتقى
ً
البحرينية في تقدم مؤسسات التعليم العالي ،ومستوى
تطوير وتنمية المرأة البحرينية في مؤسسات التعليم العالي،
تكافؤ الفرص في الجامعات وتحديات تقدم المرأة في المناصب
القيادية ،دور المرأة في تحقيق جودة مخرجات التعليم العالي،
المرأة وتحديات علوم المستقبل ،تنمية الموارد البشرية في
مجال علوم المستقبل ،أهمية دخول المرأة في مجاالت التقنية
الحديثة وعلوم اقتصاد المعرفة ،التعليم العالي والتعلم مدى
الحياة والحاجة إلى التدريب..
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المطلوبة للمستقبل يقوم عليها خبراء ومختصين من
الجمعية وخارجها ،وتعزيز مشاركة الجامعات في برامج
التوعية المستمرة بالمتطلبات المستقبلية لسوق
العمل والوظائف المتاحة من خالل برامج التوجيه واإلرشاد
المتنوعة.

برنامج بريق الجواهر
أطلقت لجنة إدماج احتياجات المرأة بالجمعية برنامج (بريق الجواهر) ،وذلك في إطار
البرامج والفعاليات التي أطلقتها اللجنة لإلسهام في دعم مسيرة المرأة البحرينية
وتعزيز مشاركتها وإبراز مدى تقدمها في مختلف برامج التنمية ،وقد اشتمل البرنامج
على العديد من الفقرات التي تؤكد على القيمة المعنوية لمكانة المرأة البحرينية
باعتبارها جوهرة غالية في مختلف مسارات التنمية بحضور عدد كبير من عضوات
الجمعية والمهتمات بالتدريب والتنمية البشرية ،وذلك بمقر الجمعية بالعدلية.
وتضمن البرنامج مشاركة لمدير عام مجوهرات الكوهجي إياد النجار ،في تقديم
محاضرة بعنوان (بريق األلماس).
كما تم تكريم المشاركات بمناسبة يوم المرأة العالمي ،و الشخصيات اإلعالمية التي
ساهمت في إبراز نجاحات المرأة البحرينية في الصحف المحلية ،منهن الصحفيتان
بجريدة ‹أخبار الخليج هالة كمال وزينب حافظ.
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أمسية المال والحياة
والسكينة
االقتصادي الدكتور أكبر
جعفري

المجلس الحواري  :المرأة
البحرينية  ...سفيرة وطن
لخبيرة التنمية البشرية
الدكتورة لولوة المطلق
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برنامج حياتكم وردية
نظمت لجنة إدماج احتياجات المرأة البرنامج التوعوي (حياتكم وردية) بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي
للتوعية بسرطان الثدي في أكتوبر  ،2019وذلك في إطار ما توليه الجمعية من رعاية واهتمام بالعنصر البشري
الذي يعتبر أساس التنمية وعمادها ،وتأتي البرامج التوعوية لتؤكد أهمية التوازن بين مختلف جوانب حياة الفرد
كي يحافظ على إنتاجيته وعطائه فترة أطول.
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تكريم الدكتورة سارة
مؤمن الريفي المؤسس
والمالك لمركز لندن
لجراحة الثدي لتعاونها
مع لجنة إدماج احتياجات
المرأة بالجمعية

اليوم الرياضي
البحريني للسيدات
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بمناسبة العام :2020
اطالق حزمة البرامج
الثقافية
ورشة عمل (العالقات
اتزان...ال أحزان)
للمدربة منى الزايد
أطلقت لجنة اإلعالم و تنمية المرأة برنامجها الثقافي بمناسبة
بدء العام  2020والذي استهدف حوالي  ٣٥سيدة من أعضاء
الجمعية ومنتسبيها ،حيث تضمن البرنامج زيارة استطالعية
ألحدث صاالت العرض الفنية (مون اليت جاليري) في مملكة
البحرين لصاحبها الفنان المبدع حسن جناحي ،تم خاللها
االطالع على أبرز التصاميم الفنية التي تم إنتاجها بروح وطاقة
بحرينية يعبر من خاللها عن القيم اإلنسانية التي توحد البشر
في العالم ،وترمز إلى المحبة والسالم وحياة مبدعة يسودها
التسامح بين الناس ،ويؤكد خاللها أهمية قيم الحب والعيش
المشترك.
وفي سياق انطالقة البرنامج الثفافي التدريبي ،قدمت
خبيرة االتيكيت والبروتوكول منى الزايد ورشة عمل بعنوان
(العالقات اتزان...ال أحزان) في القاعة التدريبية للجاليري ،بدأت
المدربة بشرح أهمية العالقات في حياة اإلنسان ،وأثرها على
التوزان النفسي ،والسلوك الشخصي ،وتطرقت إلى أنواع هذه
العالقات ،وكيفية التعامل معها وفق المواقف الطارئة التي
تفرضها الظروف.
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المرأة البحرينية..وقصةنجاح
في التنمية البشرية
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مجاالت
الشراكة
للجنة إدماج
احتياجات
المرأة
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مناهل  ...المرأة المؤثرة
الملهمة
من حياة الملهمون قد نتعلم الصبر

ومن هنا ،وضعت جمعية البحرين

والحكمة ،ومن مسيرة المؤثرون قد

للتدريب وتنمية الموارد البشرية ضمن

نترصد القيمة الحقيقية لكل مسيرة

استراتيجيتها الجديدة ،ما يعزز قيمة

حافلة بالعطاء واإلنجاز.

المواطن البحريني الذي يوظف طاقاته

ولكن ،ماذا لو قيل ما ذكر والظروف

ومهاراته لصناعة األثر وااللهام  ..لذلك

يوما هنا ،وآخر
غير مواتية ،متقلبة،
ً

كانت مناهل بشخصيتها الطموحة

هناك.............

خير مثال على المرأة البحرينية

وقد تستوقفنا مسيرة العديد من

المعطاءة بالرغم مما تعتريها من

الشخصيات الناجحة التي ساهمت في

تحديات  ..لتكون فع ً
دافعا لكل فرد
ال،
ً

خير البشرية بما يعبر النفس تاركً ا بها

نحو االستغالل األمثل لألدوار التي خلق

عمق األثر والقيمة الحقيقية إلدراك القدرات

من أجلها..

البشرية الكامنة والعمل على اظهارها
واستغاللها بالشكل الصحيح.
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شخصية مريم
والحلم الجميل
عاشت مريم في بداية رحلة الصمت تراقب

تثنيهم الصعوبات مهما كانت عن

األمل وتتطلع بحب لمن ينقلها من عالم

تحقيق أحالمهم وآمالهم في الحياة

الصمت إلى عالم الكالم..

ونيل كافة الحقوق التي من شأنها

من هنا تبدأ الحكاية  ...حكاية مريم..

جسدت أروع شخصية في حب الحياة

التي ترصدتها جمعية البحرين للتدريب

وتسعى نحو تحقيق أهداف تمكنها

وتنمية الموارد البشرية في ذكرى أسبوع

من بلوغ أمنياتها البسيطة في

األصم العربي الذي يصادف األسبوع األخير

التعلم والعمل والزواج  ،لتكون بذلك

من شهر إبريل ،لتكون إحدى الشخصيات

أيقونة للمرأة البحرينية التي تخلد

التي تدخل سجل المتميزين الذين ال

األثر..
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منتدى الناشئة والشباب

برنامج تنمية مواهب األطفال
الدورة التدريبية في التمثيل
الصوتي
ً
ملوحظا في مجال الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة،
تقدما
حققت الجمعية
ً
وقد أولت فئة الناشئة والشباب كل الرعاية واالهتمام إيمانًا منها يما يمتلكون من قدرات وأهمية
توظيفها بما يعزز من اندماجهم في المجتمع ،لذلك يطلق منتدى الناشئة والشباب بالجمعية حزمة من
البرامج والمبادرات التي تستهدف الفئات العمرية من ( 29 - 6سنة ) كل حسب احتياجاته بهدف اشراكهم
المستمر في البرامج المجتمعية وتعويدهم على أهمية التعليم المستمر و تنويع المعارف والخبرات من
مصادر متعددة ،بما يساهم في بناء شخصية قادرة على المساهمة في مسيرة التقدم والنماء للمجتمع.

ورشة عمل بعنوان The Word -
 / of the Yearالمدربة سميرة بابا

برنامج موهبة
بالتعاون
مع مركز رواد
98

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز

برامج لجنة الشباب
التابعة للمجلس
األعلى للمرأة..تجربة
المهندس علي
تلفت

يسهم في استقرارهم على الصعيدين األسري والمهني
ليكون دافعًا لهم في المستقبل.
جدير بالذكر ،فقد تم تشكيل لجنة خاصة بالشباب
بالمجلس األعلى للمرأة في العام  ،2003بناء على
توجيهات صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة
المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل ،للعناية بالشباب من
الجنسين وإعدادهم اإلعداد الصحيح لإلسهام في وضع

شارك ممثل الجمعية المهندس علي تلفت عضو لجنة

االستراتيجيات العامة في مجال تقدم المرأة البحرينية

الشباب بالمجلس األعلى للمرأة  )SCWشباب) في

والتعبير عن تطلعاتها وتبني قضاياها ،وذلك من خالل

استعراض تجربته مع مرض التصلب المتعدد ،وذلك

تمكينهم وإكسابهم المهارات الالزمة التي تؤهلهم

جلسة مرئية تحت عنوان «تجربة حياة» بمشاركة  40شابًا

من مساندة الجهود الوطنية التي تعمل في هذا االتجاه

وشابه من أعضاء اللجنة.

االستراتيجي القائم على التوازن في األدوار والتكامل في

واستعرض تلفت أبرز التحديات التي مر بها منذ اكتشاف

الجهود بين المرأة والرجل في البناء التنموي.

اصابته بالمرض والتكيف مع هذا الوضع أثناء
دراسته للهندسة ،وكيف استطاع أن يتجاوز
هذه المرحلة الصعبة باألمل واإليمان واإلصرار
وذلك في ظل ما حظي به من دعم أسري
خاصة من جانب والدته التي كانت الداعم
األول له والتي جعلت من الصعوبات تحديات
ممكن تجاوزها وصنعت من اإلرادة قصة
نجاح يستطيع من خاللها ممارسة حياته
الطبيعية.
هذا وتقوم فكرة نشاط « تجربة حياة « على
تسليط الضوء على تجارب حياتية مجتمعية
ملهمة

والوقوف

على

أهم

التحديات

والعقبات التي شهدتها مشاوير دروبهم
تباعا،
التي أوصلتهم إلى محطات النجاح
ً
سع ًيا لتشجيع الشباب على أن تكون لهم
بصماتهم البارزة التي ُيشار لها بالبنان ،بما
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برنامج «اقتدار»
لتحسين اإلنتاجية
يحتفي بتخريج أول
دفعة من  62بحرين ًيا
المشاركة.
احتفى البرنامج الدولي في التدريب على رأس العمل في
اإلنتاجية بتخريج  62شاب بحريني وذلك ضمن الدفعة
األولى من البرنامج .عقد هذا البرنامج بشراكة استراتيجية
بين صندوق العمل «تمكين» وشركة جافكون لالستشارات
وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية ،وبالتدقيق
من جهة االعتمادات البريطانية .NOCN
ويهدف برنامج «اقتدار» إلى تعزيز قدرات ومهارات الخريجين،
وصقل خبراتهم في مجال تحسين اإلنتاجية ،وذلك من خالل
منحهم فرص االنضمام لكبريات الشركات والعمل على إنجاز
مشاريع فعلية قائمة ،بما يحقق نتائج واقعية وملموسة
للشركات من جهة ،وتمكين المشاركين من المرور بالتجربة
العملية والحصول على شهادة احترافية معتمدة من
المملكة المتحدة.
وشارك في البرنامج مجموعة واسعة من الشركات المحلية
والدولية الرائدة في مملكة البحرين ،بدعم أكاديمي بالتعاون
مع نخبة من الجامعات ،حيث ركز البرنامج على التدريب
العملي لمدة شهرين على مشاريع لتحسين اإلنتاجية
في الشركات والمصممة لتقديم فوائد حقيقية للطلبة
والشركات المشاركة.
وساهم البرنامج ضمن إطار تنفيذه في انجاز ما يصل إلى 42
مشروع تطويري لتحسين اإلنتاجية ،والذي ساهم في تقليص
المصروفات التشغيلية على تنفيذ المشاريع وتوفير مبالغ
مالية تقدر بمليون ونصف المليون دينار بحريني ،جرى إثرها
إعادة هندسة أكثر من  78عملية وطريقة عمل في الشركات
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وشملت قائمة الشركات والمؤسسات المشاركة في
البرنامج  14شركة رائدة في البحرين ،تمثل مختلف القطاعات،
بما في ذلك كل من القطاع المصرفي ،والطاقة ،واإلنشاءات،
والتصنيع ،والخدمات اللوجستية ،وقطاع التأمين .وسمح
البرنامج بمشاركة المؤسسات على اختالف مراحل نموها
وحجمها ،فض ً
ال عن مشاركة عدد من المؤسسات الحكومية،
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،والشركات العالمية،
والشركات الكبرى والناشئة.
واستقطب برنامج «اقتدار» نخبة من المشاركين من الشباب
البحريني في تخصصات مختلفة مثل الهندسة وتكنولوجيا
المعلومات والدراسات التجارية .وبحلول نهاية فترة التدريب،
عبر  ٪82من المشاركين عن رغبتهم في متابعة مسيرتهم
المهنية في مجال اإلنتاجية واالبتكار.
حقق برنامج إقتدار مستوى رضا بنسبة  ٪99من المشاركين
وجذب بنجاح خمسة أضعاف القدرة االستيعابية للبرنامج.
عالوة على ذلك ،حقق رضا  ٪ 95من الشركات المشاركة ،كما
حقق البرنامج نسبة نجاح بلغت  ٪103حيث تجاوز هدفه األولي،
دون أي انسحاب أو رسوب.
كذلك وفر هذا البرنامج الفرصة للشباب البحريني الكتساب
خبرة واقعية وعملية وتعلم مهارات جديدة مثل إعادة هندسة
العمليات ،وخفض التكاليف والمصروفات التشغيلية،
وغيرها من مهارات القرن الواحد والعشرين من خالل منهجية
عالمية تنطوي ضمن شهادة احترافية متخصصة في مجال
تحسين اإلنتاجية.
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البرامج والفعاليات

تولي جمعية البحرين للتدريب محور التدريب والتنمية البشرية كل
االهتمام وتسعى من خالل البرامج والفعاليات التي تنظمها إلى نقل
آخر المستجدات المعرفية واإلدارية والقيادية ،حيث تعتبر منصة مباشرة

الملتقيات التعريفية

يلتقي خاللها األعضاء مع بعضهم وتتيح الفرصة أمامهم لممارسة نفس
االهتمامات ومناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالتدريب وتنمية الموارد
البشرية كما أنها فرصة لتبادل التجارب المهنية وتعزيز العالقات.

اللقاءات

التعريفية

الفعاليات

الدورية

منصة

االنطالقة

هي

إحدى

التي

تعتبر

لألعضاء

الجدد

الذين يلتحقون بالجمعية ،يتم من
خالله

تقديم عرض تفصيلي عن

الجمعية وأهدافها باإلضافة إلى
خطتها االستراتيجية والخدمات التي
تقدمها ،كما تكون هذه اللقاءات
فرصة للتعرف على األعضاء الجدد
وخبراتهم المهنية ،لبحث كيفية
استثمارها وتقديم الدعم الالزم من
قبل المختصين في الجمعية..
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مجلس االثنين
تأخذ فعالية (مجلس االثنين ) التي تنظمها الجمعية
خاصا باعتبارها منتدى حواري
طابعا
بشكل شهري
ً
ً
مصغر تكسب المشاركين العديد من المهارات
المرتبطة بالحوار وإبداء الرأي وقبول الرأي اآلخر ومهارة
إدارة الوقت ،يتم تنظيمها في مجلس الجمعية
لمناقشة قضية محدد متفق عليها بشكل مسبق
بالتركيز على التدريب وتنمية الموارد البشرية.

BSTD TALK
وهي من أهم الفعاليات التي تجمع بين األجيال المختلفة التي تحتضنها
الجمعية،للتعرف على شخصية بارزة يتم اختيارها من أعضاء الجمعية وفق
معايير الخبرة والتميز والتجربة ،حيث تمثل نق ً
ال مباش ًرا لمسيرة عطاء وتميز
يختصر خاللها المتحدث جملة التجارب والتحديات التي شكلت الجانب المشرق
من شخصيته االجتماعية والمهنية ،باإلضافة إلى أسرار تبوئه للمسؤوليات
التي يعنى بها
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المحاضرات الشهرية

تسعى الجمعية خالل المحاضرات الشهرية إلى استضافة المدربين والمستشارين في مجال التدريب
والتنمية البشرية لعرض آخر المستجدات المعرفية ومناقشة المواضيع ذات العالقة بتنمية المهارات
بهدف اكساب األعضاء مجموعة من الخبرات والمعاراف بشكل مستمر ،وهي فرصة تتيح لهم التعرف
على أبرز الشخصيات الرائدة في مجال التدريب والتنمية البشرية
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أزمة كورونا ..
لقاءات عن بعد
أطلقت الجمعية سلسلة من البرامج والفعاليات عبر منصات التواصل اإللكتروني «زوم» في إطار حملة الدعم وااللتزام التي
بدءا من شهر مارس  ، 2020بهدف ضمان التواصل بين األعضاء في ظل
تم اطالقها تحت شعار «شركاء من أجل الوطن «  ،وذلك
ً
األزمة التي اجتاحت العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد  ،»19وقد تضمنت تلك الفعاليات مواضيع حول سبل
إداة األزمات ،والعالقات االجتماعية في ظل أزمة كورونا ،وتحديات التدريب في طل أزمة كورونا والحلول الممكنة ،باإلضافة إلى
مواضيع تخصصية في مجال القيادة والتميز اإلداري ،شارك في تقديمها مجموعة من الخبراء والمدربين من البحرين والكويت
وعمان ،حيث بلغ مجموع المستفيدين من هذه البرامج حوالي  850مشارك .
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المبادرات المجتمعية

األمسية الرمضانية
نجاحا )7
(تحديات صنعت
ً

تحت رعاية السيد جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية نظمت جمعية
البحرين للتدريب األمسية الرمضانية السنوية
نجاحا –  »7مساء يوم السبت
«تحديات صنعت
ً
 18مايو  2019في فندق كراون بالزا.
جاءت األمسية التي استهدفت المعلمين
والطلبة بمركز األمير سلطان بن عبدالعزيز
آل سعود لتنمية السمع والنطق التابع
للجمعية البحرينية لتنمية الطفولة ،وتناولت
قصص نجاح متميزة استعرضها البرفيسور
فؤاد شهاب رئيس المركز وأولياء أمور الطلبة
الذين شددوا على أهمية الصبر في مواجهة
الصعوبات التي يمر بها الوالدان خالل تربية
أبنائهم الذين يعانون من مشاكل في
السمع والنطق مؤكدين بذلك حجم الدعم
واالهتمام الذي حصلوا عليه من الجمعية
البحرينية لتنمية الطفولة والمركز الذي تم
إنشاؤه لتنمية السمع والنطق لألطفال الذين
يعانون من صعوبات في االنخراط في المجتمع
بصورة طبيعية ،حيث أكدوا جهود مختلف
الجهات التي ساهمت في تمكين هؤالء األبناء
وتشجيعهم على مواصلة التعليم والحصول
على فرص وظيفية.
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أسرة بيت الثروة
البشرية
تحتفل بمناسبة
عيد الفطر
في جو عائلي ،نظمت جمعية البحرين للتدريب
وتنمية الموارد البشرية احتفالها بمناسبة عيد
الفطر المبارك ألعضائها وعوائلهم ،في يوم السبت
 8يونيو ،2019في مقر الجمعية (بيت الثروة البشرية)
العدلية ،حيث حضر االحتفالية كل من الرئيس
الفخري للجمعية ورئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
باإلضافة إلى عدد كبير من األعضاء ومجموعة من
رؤساء الجمعيات والضيوف ،هذا وقدمت االحتفالية
العديد من الفقرات منها (مسابقة أفضل طبق)
شارك به األعضاء يتم اختياره من قبل لجنة خاصة
بالتذوق وفق معايير خاصة.
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أنشطة الشراكة
المجتمعية

تعزيزًا للشراكة المجتمعية ،شاركت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية ضمن مجموعة
من الجمعيات والمؤسسات في (فعالية المشي )Breast Cancer Awareness Walkathonالتي تنظمها
جمعية البحرين لمكافحة السرطان ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي ،الجمعة
 25أكتوبر  2019في واتر قاردن سيتي  -منطقة السيف.
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المخيم السنوي

نظمت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية مخيمها السنوي
لألعضاء وعوائلهم واألصدقاء والذي تضمن عدد من الفقرات والمسابقات
والبرامج متنوعة وذلك يوم الخميس الموافق  6فبراير 2020
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من تجارب الخبراء
تحت رعاية السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية االجتماعية،

حفل تدشين

نظمت الجمعية حفل تدشين كتاب  DNAالذي شارك في تأليفه مجموعة من
أعضاء الجمعية بإشراف الكاتب محمد عيسى خالل العام  ،2019وذلك خالل افتتاح
المعرض المصاحب لفعاليات االحتفال باليوم البحريني للكوتشينج ..

كتاب DNA

حفل
العيد
الوطني
2019
احتفلت الجمعية بالعيد الوطني وعيد الجلوس بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية .
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من تجارب الخبراء

إن أردت
استطعت
الدكتورة أمل الجودر
قد يبدو سلوك اإلنسان ألول وهلة أم ًرا سه ً
ال ويتم بشكل بديهي

عضو مجلس إدارة بالجمعية

 ،إال إنه في حقيقة األمر أبعد من ذلك بكثير .إن السلوك البشري
يشبه جبل الجليد إلى حد كبير حيث يظهر للعيان الجزء العلوي
منه وهو الجزء األصغر وينطبق األمر ذاته على السلوك البشري
فنحن نرى الجزء الظاهر منه ماذا يفعل اإلنسان؟ وأين؟ ومتى؟
طعاما ما في وقت ما في مكان ما بصحبة
ومع من؟ نحن نراه يأكل
ً
أحد ما  ...نحن نراه يشرب أو يدخن أو يمارس نشاطـًا رياض ًيا أو خام ً
ال...
لكن ماذا عن الجزء غير المرئي؟ وغير المسموع ؟ وغير المحسوس؟
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والرياضي والفنان والجمعية األهلية والمؤسسة الحكومية

 ...ماذا عن دوافعه ؟ ...ما الذي يجعله يقوم بعمل ما ويمتنع عن

والخاصة ودور الواحد منهم يكمل دور اآلخرين وال يمكن أن يحل

آخر؟ ...ما الذي يدفعه لسلوك ما ويبعده عن اآلخر؟  ...ما هي قناعته

أحدهم مكان اآلخر.

حول هذا السلوك وذاك؟ وما الذي أوجدها لديه؟ ثم من أي نمط

لعل مما تقدم تبين لكم أعزائي القراء بأن تغيير السلوك

هو؟ هل هو اقترابي أي يسير نحو ما يريد؟ أم هو ابتعادي أي يبتعد

أيضا ليس بالهين إنه أمر
ليس باألمر المستحيل ،ولكنه ً

عما ال يريده؟  ...وما هي اتجاهاته ومواقفه؟ وماذا عن قدراته؟ وأخي ًرا

صعب يتطلب إرادة وعزيمة على التغيير ومتى أراد اإلنسان

وليس آخ ًرا ماذا عن هويته؟ وماذا يعتقد عن نفسه؟ وما تقديره

فع ً
ال أم ًرا ما فلن يستطيع أحد أن يمنعه من الحصول عليه،

لذاته؟ وما هي األفكار التي يحملها في رأسه؟ فقد تكون هويته

ومن قناعاتي العجيبة «إن أردت استطعت» وال أعني هنا برغبة

هي صانعة سلوكه.

نظرية فقط دون القيام بعمل ،فيؤسفني أن أقول لك مهما

نستطيع أن نقول أن هناك  4عوامل أساسية ويجب توفرها لتغيير

كانت رغبتك صادقة وجامحة لن تحرك ساكنًا إن لم تقرنها

السلوك وهي (المعرفة – الدافع أو الحافز – المهارة – البيئة

بعمل ،فالسماء ال تمطر ذه ًبا وأدعو اإلله أال تنهي مقالي هذا

المساندة) وبدون هذه العوامل ال يمكن تغيير السلوك فكأنهم

إال و قد اتخذت الخطوة األولى لهدف لك ترغب به منذ فترة

عموما ما يدفع اإلنسان لسلوك ما هو جلب منفعة أو
أعمدة بيت.
ً

ولكنك تسوفه ،فمشوار األلف ميل يبدأ بخطوة وقد تكون هذه

تجنب ضرر مع الوضع في االعتبار أن تقييم المنفعة والضرر يتم

خطوة بسيطة كمجرد مكالمة قصيرة تصلح بها سوء تفاهم

من وجهه نظر شخصية وليست من نظرة موضوعية صحيحة،

أو للحصول على معلومات للقيام بإجراء معين ،فمهما كانت

فالمدخن مث ً
ال ،من وجهة نظره هناك منفعة من التدخين كتحقيق

مفتاحا لبقية الخطوات،
بساطة هذه الخطوة إال إنها ستكون
ً

متعة وتعديل مزاج بغض النظرعن مضاره.

غدا وال
وتذكر
دائما بأن أفضل وقت للتغيير ،هو اآلن ليس ً
ً

إن ترويج السلوك الصحي يتطلب شراكة فعلية والكل مسؤول

ذكرى ميالدك وال أي مناسبة أخرى بل اآلن عليك القيام بهذه

بدءا من الفرد واألسرة والمدرسة واإلعالم ورجل الدين
عن ذلك
ً

الخطوة األولى لتصل لما تريد.
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التدريب بعد
زمن كورونا

أزعم بأن العالم لم يعد كما كان قبل زمن كورونا ،كما أزعم أن
التدريب لم يعد كما كان قبل زمن كورونا .لقد تغير كل شيء،

اسحاق أمين الكوهجي

تغيرت كل زاوية في التدريب ،تغير تفكيرنا في التدريب ،تغيرت

خبير التدريب والتطوير القيادي

طريقة نظرتنا للتدريب ،كما تغيرت سلوكياتنا في التدريب.
من كان يصدق بأن المؤتمرات سوف تقام بشكل افتراضي في
يناير 2020؟ من كان يصدق بأن المحاضرات سوف تكون متوفرة
بهذه الكثافة في منطقتنا الخليجية والعربية؟ كم من الناس
كان يقبل بحضور الفعاليات التدريبية بهذه الكثافة ؟ من كان
يصدق بأن العمل ممكن أن يتم من المنزل بنسبة %100؟ من كان
يصدق بأن  %80أو أكثر من الموظفين سوف يعملون من بيوتهم
وتدفع لهم مؤسساتهم رواتبهم كاملة نظير أعمالهم؟ من كان
يظن بأن التنازل عن المكتب والسكارتارية والخدمات المساندة
أمر قابل للتطبيق؟ من كان يصدق بأن تقليص إيجارات المكاتب
وتكاليف تسيير المكاتب أمر ممكن بكل سهولة؟
واقعا نعيشه ونحن في العام
إلى آخرها من األمور التي أصبحت
ً
 ..2020ياسادة ويا سيدات ..العالم لم يعد كما كان من قبل! لقد
تغير إلى األبد  ..فهل نحن مستعدون للمرحلة القادمة قري ًبا بعد
انحسار الوباء؟
واالستعداد ليس فقط بالوعي ،وإنما االستعداد بالمهارات واألدوات
والوسائل الالزمة للمرحلة الجديدة من الحياة بعد كورونا؟ من
متوجسا من
تحديدا فقد كنت شخص ًيا لسنوات ،
ناحية التدريب
ً
ً
وجها لوجه  ...Face to Faceإال
قبول كل ما يختلف عن التدريب
ً
في حاالت معينة وبشروط معينة ،وكان موضوع التعلم عن
بعد بالنسبة لي أم ًرا قليل الجدوى أو يصعب القيام به بكفاءة..
وأيضا كان لدي الشك في تقبل الناس له بشكل عام  ..ولكني
مقتنعا بالموضوع بشكل أكبر  ..لقد أثبتت التجربة
اليوم أصبحت
ً
والحاجة أن الموضوع ممكن بتوفر الوسائل الالزمة ..
بل أصبح الكثير من الناس يحضرون المحاضرات والندوات
والمؤتمرات االفتراضية بكل سهولة ويسر وبكل قناعة ورغبة في
االستفادة الحقيقية ..وكلنا شاهد هذا االقبال الكبير عليها منذ
بدء األزمة..بل أصبحت الحاجة ملحة أن تكون اجتماعات المستويات

القيادية العليا كالوزراء ومجلس الوزراء تنفذ من خالل تقنيات
التواصل عن بعد ..
وعلى صعيد التدريب أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون فرصة
ذهبية لتطبيق منظومات وبرامج التدريب بطريقة التدريب
المدمج  Blended Learningعلى كل المستويات سواء في
القطاع العام أو الخاص  ..بمعنى أن التدريب التقليدي سوف
يبقى بنسبة معينة ولكن التدريب عن بعد سوف تكون له
نسبة ال باس بها من منظومة التدريب.
وكما أسلفت فان التدريب الجديد سوف يتطلب االستعداد
بالمهارات واألدوات والتقنيات الالزمة لكي تكون مرحلة ناجحة
في عملية التدريب ذات الشخصية الجديدة .وربما أستطيع أن
أسرد بعض األمور التي تعلمناها خالل الفترة الماضية ومنها :
ضرورة توفر األجهزة ذات الكفاءة العالية لدى الطرفين المدرب
والمتعلم ،ضرورة وجود وسيط و برنامج تقني ذو كفاءة عالية
لتمكين التعلم بين الطرفين ،مع توفر شبكة اتصاالت قوية
يعتمد عليها  ،ضرورة توفر المكان المناسب للمدرب وكذلك
للمتدرب والمتعلم ،حيث إن مجرد الجلوس في المنزل قد ال
أيضا،
يوفر الجو المناسب للتركيز أثناء جلسة التعلم .وربما ً
الحظنا أن عملية التدريب أو التعلم تحتاج إلى أدوات تفاعلية
لضمان كسب انتباه المتعلم طوال جلسة التعلم .وأعتقد أن
موضوع مدة جلسة التعلم االفتراضية لن تكون بطول الجلسة
موضوعا
العادية ،ولذلك فان تقليص مدة الجلسات أصبح
ً
محسوما خالل الفترة القادمة.
ً
طبعا هناك الكثير من المتطلبات األخرى التي يصعب سردها
ً
هنا ولكن أعتقد بأن لدى كل واحد منا قائمة ما ،على األقل
في ذهنه واألهم من كل ذلك هو البدء في التفكير واإلعداد
للمرحلة القادمة من التدريب.
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التثـقيـف
و التـدريب:
وجهان لعملة
واحدة
الدكتور سلمان الفردان
كوتش  ،و مدرب
اليوم ونحن ننظر بسرور إلى صورة بانورامية للحراك المجتمعي
الفسيفسائي الجميل المملوء بطاقة عارمة وإيجابية ،بنية
خدمة المجتمع وجميع مكوناته ورضا اهلل وتوطيد حب الوطن
والعالم ،تلزمنا وقفة ترو لما يقدم من تدريب وتثقيف لتوعية
الناس .شاكرين الجهود العظيمة ،لكل المؤسسات ،والمبادرات
الرسمية وغير الرسمية والمتطوعين واألفراد.
في اعتقادي كمهتم بالتدريب ،من المفيد التمييز بين ما هو
تثقيف وما هو تدريب مع التأكيد على نجاعة كليهما ،إال أنني
هنا أحاول أن أزيح الستار وأستجلي االختالف والتشابه لكي ال نقع
في خلط المسميات ،مع يقيني بأن كل ما يقدم ينشد تحصين
وتحسين حياة اإلنسان ونموه في هذا الظرف االستثنائي.
وقد ع ّرف ميلنوسكي التثقيف والثقافة على أنه «وسيلة تحسن
من وضع اإلنسان حيث يستطيع مواكبة التغيرات الحاصلة في
مجتمعه أو بيئته عند تلبية حاجاته األساسية» ،وهذا يصدق
على الجهود الحثيثة المداد المجتمع بمعلومات ومعارف
ويمكن بعض المهارات التي تساعده في الفهم والتعامل مع
ما يجري في وضعنا الحالي مع الكورونا التي اجتاحت العالم
مع أواخر العام  ،2019وكيفية التأقلم مع التعليمات والقوانين
المستجدة.
وهنا نجد أن التدريب يختلف عن التثقيف كونه يسعى إلى
إحداث وضع جديد  ،د .عبد الرحمن توفيق ( أصول و مبادئ
التدريب :بميك القاهره  ، )٢٠٠٧كما يراها د .في الفرد و المؤسسة
نقلة  shiftو تحريك  upgradeو تحول  transferو تغيير change
 .و التدريب كما يعرفه د .وجدي حجازي (التدريب في القرن الواحد
والعشرين دار التعليم الجامعي  ،)2010نشاط مخطط يهدف إلى
إحداث تغييرات إيجابية لدى المتدربين من ناحية اتجاهاتهم،
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معلوماتهم ،أدائهم ،مهاراتهم وسلوكياتهم بما يجعل
مستوى األداء أفضل مما هو عليه.
وهذا يؤكد أن التدريب محدد األهداف والمخرجات والجمهور
المستهدف والوقت مما يستدعي التخطيط والمراقبة،
يضيف د .حجازي أن الهدف الرئيس هنا تطوير اإلمكانيات
البشرية لمساعدة األفراد والمنظمات في تحقيق أهدافها
من الرقي والتقدم والتطور.
ويبدو أن التثقيف والتدريب وجهان لعملة واحدة ،وهو
وكفوءا لمواجهة الظروف
مستعدا
اإلنسان وجعله
ً
ً
والتغييرات ،وقاد ًرا ليس فقط على التعامل معها بل
أكثر من ذلك النمو ،والقدرة على تسخيرها لمصلحة
الفرد والمجتمع والبشرية .وهنا وجب التأكيد على اختالف
سماتهما وأساليبهما مما يحتم تحاشي الخلط فيما يقدم
للناس ،بين التثقيف والتدريب وتسميات ما يقدم.
وال يفوتني هنا أن أشكر جهود كل من له يد بيضاء في
توعية المجتمع.

التدريب  ..مرّة
أخرى
من الغريب أن
يغيب اإلنسان في
التدريب

األستاذ زكريا إبراهيم

أي فصل
لمن ال يعتقد بأن التدريب مشكلة ،فليتوقف عند ّ
من فصوله كي يعرف أنه يبدأ ،وال نهاية له ..ابتداء من تحديد

وتحديدا بين المدرب والمتدرب تنتهي -أو هكذا يفترض من
ً

االحتياجات التدريبية ،وانتهاء بالتقييم ،هذا إذا افترضنا

التعريفات -مع انتهاء البرنامج .في حين أن العالقة اإلنسانية

بأن نهايته التقييم .ومرجع ذلك إلى سببين رئيسين،

ال تنتهي – أو هكذا يتوقع -فكيف يتم ذلك؟

األول :إنه مرتبط باإلنسان ..ذلك الكائن المشكلة .والسبب

التدريب آلة ثراء ،أم وسيلة بقاء؟

الثاني:الرغبة في الكمال .وفي سعينا إلى الوفاء بمتطلبات

سد فجوة األداء.
من أشهر تعريفات التدريب المختصرة هوّ :

الصح،أبدا ،وإنما نقلل من
السببين هذين ،نحن «ال نعمل
ً

وعندما نريد أن نفهم هذا التعريف تأتي األمثلة:

أخطائنا» .فهل رأيت مشكلة أكبر من تلك؟

مطلوب من الموظف أن يقوم بتشغيل آلة قطع الورق،

أليس غري ًبا أن يغيب اإلنسان في التدريب؟!

وإدارتها واإلشراف على الصيانة الخفيفة لها (هذا هواألداء

أي تعريف تناول التدريب وضع أصبعك
استحضر في ذهنك ّ

المطلوب) .ولكنه اآلن ال يجيد ذلك (هذه هي الفجوة) .فيلتحق

على «اإلنسان» إن وجد فيه .جميع التعريفات التي وقعنا

ببرنامج تدريبي في مدة محددة فيتمكن بعده من تشغيل

عليها استهدفت ثالثة أمور هي دخيلة عليه وليست

ّ
سد الفجوة).
اآللة
وكل ما يتطلب منه بخصوصها (تم ّ

هو(المعارف ،المهارات ،السلوك) .حتى لو استخدمنا األساليب

هذا مثال واقعي يق ّرب المعنى للمفهوم السابق ،ولكن

تنمي لديه المهارة وتغ ّير سلوكه؛
التي تعزّز لديه المعرفة ،أو ّ

في الوقت نفسه ال نستطيع أن نسحبه على بقية المهارات

ّ
ستظل الغاية اإلنسان ّية األسمى لم تستهدف بعد « السعادة

والقدرات .فكيف نستطيع أن نحكم بأن (فجوة) األداء قد

والرضا» كما يحددها الدكتور أحمد عكاشة في كتابه الطريق

(س َّدت) في برامج تدريبية مثل:
ُ

إلى السعادة.

إدارة الوقت ،إدارة الصراعات في بيئة العمل ،مهارات التفاوض،

شاهد آخر ،الحظ عالم يركّ ز تقييم التدريب ،ومن قبله التعليم،

فن التفويض وصناعة القادة ،أو برامج مثل :اكتشف ذاتك،

ونتجمل
يركز على ما يحاكيه المتد ّرب،
ّ

اشف
أخرج القوة الخفية التي في داخلك ،أنت سر التغيير،
ِ

أحيانًا ونقول ما يتقنه  ..ولكن هل ما يحاكيه وما يتقنه هو

قلبك...إلخ.

سعيدا ) أم
(ناجحا،
ما تع ّلمه؟ هل هو ما يحتاجه كي يكون
ً
ً

حولنا القيم اإلنسانية والمهارات الذكية ،وليست
حتى لو ّ

مجيدا ) ( ..وقبل أن يسارع أحد
(متقنًا،
ً

الناعمة  -فليس في وصف المهارات بالناعمة أي قيمة -حتى

ويقول :طيب ،الناجح سعيد ،أو النجاح طريق إلى السعادة،

لو حو ّلناها إلى قيم رقمية ،وقياس متعلقاتها من إنجاز وهدر

مجدا ومتقنًا ،رغم ذلك هو
فنقول :كم من موظف في عمله
ًّ

وإجادة ...إلخ .فإن ذلك نوع من االحتيال الذهني كي يرضي

راض؟
محبط؟ وغير ٍ

غرورنا ،فنحن بالنهاية نريد أن نثبت شي ًئا غير مثبت في

إنّما نحصل عليه من التقييم هو مجرد فكرة عن مدى اتباع

األصل ...فمن يستيطع أن يجزم بأن أدوات القياس المط ّبقة

القواعد ،والتعليمات .فال نتفاءل كثي ًرا إذا انتهى التدريب

حال ًّيا كشفت عن مدى تحقق التع ّلم والتغ ّير ،وليس مج ّرد

بنجاح كل المشاركين ،أو حتى بنجاح األغلبية بدرجات عالية...

المحاكاة والتقليد واإلعادة؟

المحبط في (التعريفات الحالية) أنّ العالقة بين التدريب والفرد،
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تحدي باهض الثمن ،ذلك الذي نحاول فيه التأكّ د من
إنه
ّ

وما يترتب عليها من ارتخاء الرغبة في البقاء واالرتقاء واالنتماء

(سد الفجوة) في جميع البرامج ،ال في أثنائها وال
حدوث
ّ

إلى العمل -في حدودها الضيقة -ناهيك عن المستوى

بعدها .إال إذا تضاعف وقت البرنامج التدريبي ،وتم االستعانة

الشخصي والعائلي والوطني ،وما يصيبه من فشل وإحباط

بأجهزة وأدوات قياس واختبارات المالحظة والتدقيق،

وعجز ،يع ّبر عنه بشكل خفي يظهر باالنطواء والعزلة ،أو

وأجهزة قياس خاليا المخ ،وحركتها ونشاطها قبل وبعد

والتنمر .أحد شواهد البرمجة
بشكل ظاهر بالغضب والتمرد
ّ

التدريب ،واختبارات قياس اآلثار العاطفية والوجدانية على

ِّ
عوضا عن
المعطلة للطاقة ترديد عبارة «ال أستطيع»
الذات ّية
ً

الشخص نفسه ،وعالقته باآلخرين ،ونتائج ّ
كل ذلك على

عبارة «ال أريد» .فهل تن ّبهت إلى ذلك؟

األداء ...وبهذا سيتضاعف تكلفة التدريب إضعا ًفا مضاعفة،
ومع ّ
أيضا لن نكون جازمين بأننا تأكدنا!!
كل ذلك ً

وماذا يحدث إن غاب اإلنسان في التدريب؟
بعيدا عن النظرة الفلسفية لإلنسان -فليس مكانها هنا-
ً

اإلنسان آلة ثراء ،يجاهد للبقاء

فوجهتنا لإلنسان في التدريب لتحقيق ثالث غايات :الفخر،

سيتم التعامل مع المشارك في البرنامج التدريبي ،وفق

والرضا ،والسعادة .والمد ّرب باعتباره المؤ ِّثر والملهم مطالب

مشوه ،اعترفنا بقصوره،
هذا التعريف ،على أنه شيء
ّ

بتحفيز األشخاص على إظهار ما يتم ّيزون به من قدرات ومهارات،

أيضا لذا هو
ونقصه ،ومحدود ّية إمكانياته وقدراته ،وعجزه ّ

ومن ملكات وهبها اهلل -سبحانه وتعالى -فيهم؛ كي يعود

يحتاج إلى من يكمله ،ومن يمأل فراغه المهاري ،ومن يعالج

عليهم بالثناء والتقدير من اآلخرين .إنّ لذّ ة ما تبهج النفس

ّ
ويحل مشاكله .حيث يشكّ ل بقاؤه على
قصوره المعرفي،

وتالمس الروح كالشعور بالفخر قادرة على أن تلهب حماس

هذا الحال الثابت المستوى ومشلكة ،ومع مرور الزمن

الفرد وتبعث فيه الطاقة والنشاط والحيو ّية .مع الفخر ينشأ

سيكون أداؤه متأخ ًرا ،سيكون مشكلة ...سيبقى البرنامج

األمل الذي بدونه – كما يقول دكتور أحمد عكاشه في المصدر

ناقصا مهما
التدريبي في ظل مفهوم :سد فجوة األداء-
ً

نفسه «تنعدم الحياة ويتوقف الزمن ،وينتهي التمتع بمباهج

رأيناه مكتمال؛ كيف؟

الحياة» إن األشخاص ال يفشلون ألنهم حرموا المواهب اإللهية،

إن كم ّية الحماس أو اإلحباط التي نحصل عليهما من

والنعم الر ّبان ّية ،إنّهم يفشلون ألنهم فقدوا الهدف الحقيقي

التدريب يعتمد على مدى ما يحققه فينا من نمو .والحال

الكبير من حياتهم ،هو نفسه الحلم .أال ترى أنّ فاقدي الحلم

«سد الفجوة» بشيء واحد
الموجه إلى
نفسه مع التدريب
َّ
ّ

واألمل هم أكثر الناس اكتئا ًبا؟ وهذا أكثر ما نخشاه على الفرد

يحقق األداء المطلوب أو قري ًبا منه ،قد ينجح لفترة وجيزة..

واليأس.فأي حماس يرتجى منه تجاه عمله،
أن يشعر بالعجز
ّ

سرعان ما سينكشف للمشارك أنه مازال ظمآنًا .والسؤال

تؤمل؟ فكيف سيصمم المد ّرب برنامجه كي يحقق
وأي إنتاج ّية ّ
ّ

المهم :لماذا يحدث ذلك؟ لماذا ال يكون التدريب ُم ْرو ًيا؟

فردا-؟
جمهوره الفخر ألنفسهم
فردا ًً
ليس تج ّن ًيا على منهج أو مدرسة أو أسلوب في التدريب،

كما ترى لقد أصبحنا في عصر أكثر تقن ّية وتكنولوجيا،

حينما نص ّرح ،بأنه لم يلتفت إلى اإلنسان المشارك في البرنامج

ابتعادا عن اإلنسان ،والمقلق حاض ًرا ومستقب ًلا
وأيضا ،أكثر
ً
ً

نفسه ،فأنواع التدريب بحسب طريقة التقديم ،أو بحسب

أن يصل التدريب ،على افتراض أنه لم يصل بعد ،إلى

هدفها لم تخطط لتناول مشاعر الفرد المشارك ،وال طريقة

مرحلة تتعلق بمجرد حسابات ومصالح قائمة على الربح

تفكيره ،وال اعتقاداته .وهنا البد من تفصيل مهم:

أي أن التدريب صار وسيلة إلنتاج الثروات وتحقيق
والخسارةّ .

الموجهة لتناول المشاعر واألفكار واالعتقادات والبعض
البرامج
ّ

األرباح ،لذلك تتكرر عبارة« :عدم التدريب مكلف» ،مكلف

يذهب إلى تسميتها القناعات ،إنّما تُطرح لتدريب المشاركين

لمن؟ فتخ ّيل معي كيف سينظر المتد ّرب إلى نفسه في

على التعامل مع (مشاعر وأفكار واعتقادات) اآلخر وليس هو.

نفسه في التدريب المنزوع منه
ظل هذه الصورة؟ ألن يرى
َ

فخذ على سبيل المثال برامج تهتم بـ :التحفيز ،فإن المشارك

اإلنسان سوى وسيلة لتأمين وجوده في العمل؟

يتد ّرب على كيف يحفّ ز اآلخرين في بيئة العمل ،واالعتراف
بجهود الموظفين .فهل تم التخطيط لتحفيز المشاركين

ثمة معظلة هنا أكبر من تخ ّرج المشارك بدرجة اجتياز أو
ّ
ِّ
المعطلة للطاقة واإلنتاج
حتى إتقان ،وهي البرمجة الذاتية

116

بيت الثروة البشرية
عامين من اإلنجاز

كهدف وليس كوسيلة .انتبه للفرق.
برنامج آخر :أسلوب حل المشكالت واتخاذ القرارات ،يستعرض

فيه األساليب والتكنيكات والخطوات المنطقية واإلبداعية في

يكون اإلنسان حاض ًرا في ذهن المد ّرب ،إنه يستدعي القوة

حل المشكالت واتخاذ القرارات ،والتعامل مع الحاالت النادرة

والشجاعة في إظهار مهارة إدارة الذات واالستماع النشط

والطارئة ،والنظر إليه من وجهات متعددة ،اقتصاد ًّيا وقانون ّيا

وطرح األسئلة القو ّية؛ كي يبدأ معها المشارك باستعادة

واجتماع ًّيا وثقاف ًّيا ..وفي ّ
كل ذلك يلتزم بمخرجات البرنامج،

ترتيب األمور ورؤيتها أوضح وإدراك أفضل ،فينتج عنها تقدير

أثيرت النقاشات حول أمر مختلف عليه وجدت فرصة
وإذا ما
ْ

للذات أكبر وتفاؤل بالمستقبل .إننا نفترض بأنّ المد ّرب قد

لتناول طريقة تفكير الحضور واعتقاداتهم ونظرتهم إلى

اكتشف أفضل ما لديه -بأنه مؤثر وملهم -فحان الوقت أن

األمور .لكن هل تم التخطيط لذلك؟ أم هي سبيل إلى إقناع

يساعد اآلخرين على اكتشاف أفضل ما لديهم.

المشاركين بوجهة نظر أحد الحاضرين.

________________________________

موجهة مباشرة إلى المشارك وتتناول مشاعره
وبرامج
ّ

المصدر :كتاب التدريب بنموذج التأثير  -IMPACTللكاتب،

وطريقة تفكيره ونظرته إلى األمور واعتقاداته وفرضياته ،مثل:

بتص ّرف

الذكاء العاطفي ،برامج تدريب الكوتشنج والتوجيه .والتأمل.
فهذه تعتبر المشارك مادتها األولى فهو المشارك في
البرنامج وهو المستهدف .وليس كالبرامج األخرى هو مشارك
ولكن المستهدف شخص أو عمل منفصل مثل :برامج البيع
والتسويق ،برامج تدريب المدربين ،إدارة الحسابات في مواقع
التواصل االجتماعي ،الرسم على الزجاج ،تشغيل آلة قطع
الورق متعددة المهام.
برامج أخرى مثل :الرسم على الزجاج ،تشغيل آلة قطع الورق
متعددة المهام ،التخطيط االستراتيجي ،سالمة المؤسسات
التعليمية ،وإطفاء المواد الكيميائية .برامج مهنية بحتة
تلزم اتباع خطوات متسلسلة ومترابطة ،يتركز االهتمام فيها
على التعليميات والعمليات وليس على اإلنسان المشارك
المقدم له الخدمة ،أو المستفيد منها.
وال على اإلنسان اآلخر
ّ
المتعمد إلى اإلنسان في التدريب أمر
ما نعتقده بأن االلتفات
ّ
ممكن ،بشرط أن يؤمن القائمون على التدريب بذلك ،وفي
مقدمتهم المد ّرب.
ّ
سؤال :ألن يستغرق االلتفات إلى اإلنسان وقتًا إضاف ًّيا على

MAYA
Graphic
maya.graphic.bh
mayagraphic2020@gmail.com
+973 32184199

حساب مخرجات البرنامج األساس ّية؟
ال أريد اإلطالة في اإلجابة عن هذا السؤال؛ لكن بإيجاز ،فالسؤال
نفسه يفترض -أو هكذا يبدو -أن المخرجات أهم من اإلنسان.
أيضا أننا نبقى على التخطيط المعتاد ونضيف إليه
ويفترض ً
ما يتعلق باإلنسان ،وهذا افتراض ليس دقيقً ا .وعليه ،كنتيجة
طبيعية ،يفترض أن يتمسك المد ّرب بأدواته المألوفة وهو
يضمن اإلنسان في تدريبه ...وهذا لن ينجح بال شك.
يحاول أن
ّ
ولكي أطمئن القارئ أقول أنه سيجد أفكا ًرا كثيرة النعاش
اإلنسان المشارك في برنامجه بالفخر ،والرضا ،والسعادة.
يعد مرحلة حاسمة حيث
في رأينا أن زمن التدريب الحالي
ّ
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مح

مقاربة بين
الشهادة
الجامعية..
والشهادة المهنية

في
في
مج
مبا
تتم
المؤ
إضا
الوط

يدور نقاش وجدال عميقان ،بين مختلف أبناء المجتمع ،حول

الدكتور موسى فتيل

أيهما أفضل؛ الشهادة الجامعية أو المهنية لألبناء؟؛ وتزايد

أستاذ مساعد /كلية البحرين للمعلمين

هذا النقاش والجدال بشكل متسع بين مؤيد ومعارض،

جامعة البحرين

بعد اعتماد الرئيس األمريكي قرا ًرا حول التوظيف ببعض
بناء على المهارة.
القطاعات الحكومية
ً
إن المتتبع لواقع سوق العمل في دول مجلس التعاون
بشكل عام ،والبحرين بشكل خاص ،ال يمكنه التغاضي عن

المتدنية لخريجي هذا النوع من التعليم في المجتمع،

أهمية الشهادة الجامعية في بعض القطاعات ،بل استحالة

إضافة إلى الشك في العوائد المالية.

العمل بدونها ،مثل وظيفة الطبيب أو المعلم؛ فيمكن حيازة

إن المجتمع البحريني معروف بامتهانه ببعض المهن

شهادة مهنية بجانب الشهادة الجامعية .إال أن هناك تزايد

الحرفية كالنجارة والسباكة والكهرباء ،وتفوقه في هذا

كبير في بطالة أصحاب المؤهالت الجامعية في تخصصات

المجال ،كما أن هناك الكثير من العائالت البحرينية ما

محددة ،إضافة إلى ضعف اهتمام خريجي الثانوية بالتعليم

زالت تعرف باسم المهن التي أمتهنها أجدادهم ،وتوارثها

أو المسار المهني ،هذا األمر أدى إلى تكدس الخريجين

علما ،إن بعض هذه
في بعض الحاالت األبناء واألحفاد.
ً

أصحاب المؤهالت الجامعية ،بال وظائف تتالئم مع مستواهم

المهن الحرفية تدر عوائد مالية كبيرة ،إذا تمت إجادتها،

األكاديمي.

مقارنة بالوظيفة الثابتة في القطاع الحكومي أو الخاص.

إضافة إلى ذلك؛ فإن الكثير من الحاصلين على الشهادات

إن المستقبل لفئتين ال ثالث لهما ،وهما :المهنيون

الجامعية ،ال يمكنهم المنافسة في سوق العمل المحلية؛

وأصحاب التخصصات الحديثة؛ لذا ينبغي إعداد المجتمع

نتيجة قلة الخبرة من جهة ،وضعف المهارات من جهة أخرى؛

لهذا التغيير الذي بدأ من فترة ليست بالقصيرة .كما أن

ذلك أنهم ركزوا على نيل المؤهالت العلمية ،وتغافلوا عن

الحد من البطالة مسؤولية جماعية ،وليست مسؤولية

صقل مهاراتهم ،التي قد تميز بينهم وبين أقرانهم عند

الدولة فقط؛ لذا ينبغي تشجيع الطلبة والباحثين عن

التقدم إلى الوظيفة.

عمل لتنمية مهاراتهم في مختلف اإلتجاهات ،واختيار

لذلك؛ تجري محاوالت كبيرة إلقناع فئات المجتمع بأهمية

التخصص أو المسار الذي يمكن من خالله العمل وليس

التعليم المهني ،ووجود فرص عمل ذات مردود جيد ،إضافة

الحصول على الشهادة فقط.

إلى مبادرات كثيرة لتشجيع أولياء األمور والطلبة نحو اإللتحاق
بهذا النوع من التعليم؛ إال أن االقبال على التعليم المهني
ما زال قلي ًلا قياسًاا بالمتجهين نحو التعليم الجامعي،
رغم هذه المحاوالت والمبادرات الكبيرة؛ ويرجع ذلك للنظرة
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محرك للنمو االقتصادي
في تمكين ،ال نكتفي بتشجيع األفراد والمؤسسات
في مملكة البحرين ،ولكن نمكنهم عبر تقديم
مجموعة واسعة من الحلول التي تؤدي بشكل
مباشر إلى تنمية االقتصاد الوطني.
تتمحور أهدافنا الرئيسة حول تطوير وتنمية
المؤسسات وتقديم الدعم لها لزيادة إنتاجيتها،
إضافــة إلــى تقديــم التدريــب للقــوى العاملـــة
الوطنية.

