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آالء خليفة

أكد أستاذ العلوم السياسية د.فهد املكراد أن حتقيق االصالحات اإلدارية 
في البالد هو السبيل للخروج من النفق املظلم الذي تعيشه، وأفاد 
بأنه توصل مؤخرا الى نظرية اسماها »موديل سي« وهي خاصــة 
بتطوير اداء العاملني بهـدف رفع كفــاءة االنتاج وحتقـــيق 
التنمية املسـتدامة، وأوضـح ان النظرية ستــــسـاعد في 
فهم اخلطـــوات اإلدارية السـليمة ومواطن اخللل اإلداري 
وعوامل القوة والضعـــف داخله، كما أنها ستحدد املنظومة 
واخلريطــــة اإلدارية لفــهم واردات اجلهاز التنـــفيذي 

من حيث املدخالت واملــخرجات.
وسلط د.املكراد الضوء على املبررات 

العلمية لهذه النظرية التي يعلن عنها ألول 
مرة عبر حوار أجراه مع »األنباء« وخطواتها 

الثالث والعشرين واهدافها املنشودة.
ومن جانب آخر، حتـدث د.املكراد عن 

العالقة بني السـلطتني التشريعية والتنفيذية 
واملطلوب منهما لتحقيق مصلحة الوطن وفيما 

يلي تفاصيل اللقاء:

والبد كذلك من فتح مجال للشكوى الودية 
بأن يشتكي املوظف من أنه ينجز ساعات 
عم���ل كثيرة دون مقابل في حصوله على 
حقوقه بالنسبة لألجر، والبد ان تكون هناك 
سرية في العمل واحملافظة على أسراره، 
كما ان من حق املوظف كتابة رسالة سرية 
للمسؤولني والبد من احملافظة على املخاطبة 

السرية.
وآخر اخلطوات توضي���ح ماذا حققنا 
وإعطاء التقري���ر النهائي مبا حققناه في 
اجنازنا للعمل، وتسليط الضوء على مواطن 
القوة والضعف، واذا متت ممارس���ة تلك 
احلقوق كما ذكرناها فستكون هناك ادارة 

مستدامة وتطوير مستدام.
هل هن��اك جه��ة معين��ة اعتم��دت تلك 

الدراسة؟
الدراسة صدرت مؤخرا ولم أعلنها إال من 
خالل جريدة »األنباء« بعدما مت ايداعها كحق 

بطلب ايداع في مكتبة الكويت الوطنية.

البيروقراطية في العمل

ه��ل البيروقراطي��ة في العمل الس��بب 
الرئيس��ي وراء إعدادك لهذه الدراس��ة أم أن 

هناك أسبابا أخرى؟
شعرت بأن األزمة هي أزمة ادارة واإلدارة 
هي كل ش���يء ف���ي التنفي���ذ والتخطيط 
والتدريب، ووج���دت انه ال يوجد اهتمام 
بجوانب التدريب وال توجد ميزانيات حتقق 
آمال املتدربني، فالتدريب اصبح غير ذي 
أهمية في املؤسس���ات، وأرى ان اإلصالح 
اإلداري هو وسيلة إلصالح الوضع احلالي 
والبد من تطبيقه في حال رغبت الدولة في 
حتقيق التنمية املستدامة في القطاعني العام 
واخلاص، فكل مؤسسة لديها إدارة وميزانية 
وموظفني عليها ان تتخذ من تلك اخلريطة 
خارطة طريق لفهم وإدراك املوظف نظرا ألن 
الكثير من وسائل االتصال بني املوظفني غير 
واضحة والكثير منهم ال يفهمون طبيعة 
عملهم والتوصي���ف الوظيفي يكاد يكون 
معدوما وبالتالي فإن تلك اخلريطة مهمة 
لتحديد معايير اجل���ودة في فهم وإدراك 
اآلخر وحتى يفهم املوظف حقوقه وواجباته 
ويقارن بيئة العمل املشابهة حتى يشعر 
املوظف بثقة في مكان عمله كما انها تخدم 
اإلداريني على حد السواء بحيث حتاول ان 
تعطي االدارة خارطة جيدة حتى يتعرف 

توصلت اخي��را الى نظرية ع��ن تطوير 
امل��وارد البش��رية فهال اعطيتن��ا فكرة عن 

ذلك؟
هي نظرية اسميتها »موديل سي« ألن 
تنظيمها وترتيبها باللغة االجنليزية، وجميع 
 C خطواتها الثالث والعشرين تبدأ بحرف
لذلك ال ميكن ترجمتها الى اللغة العربية، 
وهذا النموذج من اختراعي الش���خصي، 
العلمية والعملية كيفية  النظرية  وتبرز 
تطوير اداء العامل���ني في القطاعني العام 
واخلاص وحتافظ على مس���توى عال من 
معايير اجلودة والتميز لرفع كفاءة االنتاج 
وحتقيق االهداف املرجوة، والنموذج مقدم 
باللغة االجنليزية من خالل منوذج هيكلي 
منظم ومدروس بعناي���ة فائقة وفق اطر 
علمية متسلسلة تساهم في تطوير التنمية 
املستدامة في الهيئات والوزارات والشركات 
والبن���وك وغيرها من القطاعات املختلفة 

سواء ذات اهداف ربحية او غير ربحية.

أهمية البحث

وما االهمية العلمية بنظركم لهذا البحث؟
ه���ذه النظرية مهمة لفه���م االجراءات 
التطويرية ورفع كفاءة املصادر البشرية، 
وبإم���كان هذه النظري���ة ان تكون مدخال 
اصالحيا للمؤسسات والهيئات في مجال 
اإلدارة والتدريب، كما انها تختصر الكثير من 
االجراءات الروتينية والتطبيقية في علوم 
االدارة، فهذه اخلريطة تقلل البيروقراطية 
وجتعلها ال تكاد ترى، وهذا هدف اساسي من 
النظرية، كما انها تساعد العلماء واملتدربني 
على التحفي���ز العلمي املعمق وفتح آفاق 
رحبة للمزيد من التطوير في العلم االداري، 
الى جانب انها تعمل على مساعدة صناع 
القرار في اتخاذ القرارات العلمية واملدروسة، 
ويتميز النموذج »سي« بثالثة وعشرين 
خطوة علمية ومنطقية وتسلس���ل منظم 
تساعد على فهم اخلطوات االدارية السليمة، 
وتقدم نظرية موديل »سي« مساهمة كبيرة 
لنظام معايير اجلودة املتعارف عليها عامليا، 
كما تقدم حلوال جذرية ملواطن اخللل االداري 
وعوامل القوة والضعف داخل اجلهاز االداري 
وهي حت���دد املنظومة واخلريطة االدارية 
لفهم وادراك اجله���از التنفيذي من حيث 
املدخالت واملخرجات وتعمل النظرية على 
اعداد املوظفني واالف���راد اجلدد امللتحقني 
بسوق العمل لفهم خارطة طريق جديدة 
ومتطورة في منظومة العمل االداري، كما 
تقدم ارش���ادا وظيفيا ومهنيا لرفع كفاءة 
العاملني وتساعد على اعداد القادة االداريني 
ومتكني صن���اع القرار من اتخاذ القرارات 
املناسبة في الوقت املناسب واملكان املناسب 
وااللتزام بهذه النظرية يفيد كثيرا في مجال 
اإلدارة املس���تدامة في العالم العربي لذلك 
هي تخدم تطوير املؤسس���ات واملنظمات 
والش���ركات بحيث حتدد خريطة اإلداري 
الناجح من خ���الل القنوات املوجودة في 
النظرية وتساعد الشركات واإلدارات على 
ضمان اإلدارة الناجحة التي تتم بخريطة 

تنظيمية وحتدد طريقة عمل اإلدارة.

23 خطوة لتطوير المصادر واإلدارة

وما الفائدة التي س��تعود على متبعي تلك 
النظرية؟

ان متبعي تلك النظرية س���يالحظون 
التغيير اإليجابي ف���ي رفع أداء العاملني، 
فالنظرية عبارة ع���ن 23 خطوة لطريقة 
تطوير املصادر البشرية وتطوير اإلدارة 
املس���تدامة، فنحن نتحدث عن خلق ادارة 
مستدامة بحيث تستمر التنمية املستدامة 
ويشعر املوظف واإلدارة والقيادة بأن تلك 
اخلطوات البد ان تك���ون واضحة، فالبد 
أن يكون هناك مفه���وم عام للموظف في 
فلسفة الش���ركة مع وجود الشفافية ألن 
اإلداري الناجح هو من يعرف فلسفة جهة 
العم���ل التي ينتمي اليه���ا، ومن ثم تأتي 
أهمية معرفة طريق���ة التنظيم في العمل 
هل هي بيروقراطية أم شبه بيروقراطية 

أم دميوقراطية أم عبارة عن قنوات مباشرة 
وغير مباشرة مع املسؤول املباشر، باإلضافة 
الى أهمية معرفة طريقة االتصال أمام كل 
شخص في اإلدارة فإذا كنا نريد أن نبني 
إدارة سياس���ية ناجح���ة فعلينا أن نفهم 
طبيعة االتصال وكيفيته، فالبد أن تكون 
تلك األمور واضحة بعي���دا عن أي لبس 
أو غموض حتى ال يحدث اخلبر بش���كل 

مشوش أو ال يليق.
كما ان التعاون بني اإلدارات واألفراد مهم 
جدا حتى تع���م روح التعاون بني منظمة 
العمل فضال عن أهمية تنسيق منظمة العمل 
مع اآلخرين بهدف بناء دولة املؤسس���ات 

واداراتها.
وترك���ز النظرية ايض���ا على رفع أداء 
املوظفني وتش���جيعهم وتدريبهم واقناع 
املوظف بالعمل بوالء وانتماء جلهة العمل، 
وتركز على أهمية وجود اخللفية املشتركة 
لتحقيق األهداف املش���تركة، وفي احدى 
اخلطوات ترك���ز على التجانس نظرا ألن 
منظمة العم���ل تضم أطياف���ا واجتاهات 
وخلفيات علمي���ة مختلفة وبالتالي فالبد 
من تقبل اآلخ���ر في بيئة العم���ل، يليها 
التركيز على أهمية ان تكون هناك قيادة 
واضح���ة في اعطاء األوام���ر والتعليمات 
واعطاء اآلخرين حقوقهم من خالل احلكم 
الرشيد على مختلف األمور، باالضافة الى 
االجتماعات املدنية والتي يجب ان تكون 
في كل قسم لالتصال مع بعضنا البعض 
ونتبادل األفكار لتحقيق ما نسعى اليه من 
اإلجناز فضال عن التعويضات للموظف التي 
يج���ب ان تكون واضحة لإلدارة في حالة 
التعويض املالي نتيجة اإلصابة اجلسدية 
في مكان العم���ل او تخصيص امتيازات 
سنوية تعطى للموظف، كما البد من الثناء 
والشكر للموظف تش���جيعا له من خالل 
اإلطراء لتشجيعه على القيام بدوره لتحفيز 
جوانب الوالء واالنتماء عنده، ومن اخلطوات 
ايضا االلتزام جتاه مؤسسة العمل من خالل 
االلتزام بساعات العمل بإنصاف، واخلطوة 
اخلامسة عشرة تركز على مقارنة حقوق 
اآلخرين مع حقوق زمالئهم في املؤسسات 
الزميلة إلقناع املوظف بأن يأخذ كما يأخذ 

اآلخرون.
كما ان من حق كل موظف كتابة تعقيب 
ما أو ابداء شعوره حول يوم العمل سواء 
كان يوم اجناز أو غيره وكان يفترض على 
سبيل املثال ان يكون هناك كذا وكذا وهي 
األمور التي يفترض أن تكون موجودة وإبداء 

مدى رضاه عن العمل أمام مسؤوليه.
من جهة اخرى، أحيانا تش���وب العمل 
خالفات لذا فالبد ان تكون هناك تنازالت 
بأن حتقق اإلدارة مساعي مطالبات املوظفني 
واملوظ���ف ايضا يقبل أوامر اإلدارة مقابل 
تشجيع معني سواء مادي أو تنازل اإلدارة 
عن س���اعات عمل معينة أو إعطاءه يوم 

إجازة مقابل إجنازه في العمل.
كما ان النظرية تركز على أهمية ان يكون 
هناك إجناز في نهاية يوم العمل، وتهيئة 
بيئة عمل بها تركيز حتى ميكن اإلجناز، 

املوظف على املنظومة قبل خوضها.
وانت استاذ في العلوم السياسية تتحدث 
عن اصالح اداري ذك��رت ان هناك ازمة في 
االدارة، فكي��ف ترى العالقة على املس��توى 
السياسي بني الس��لطتني خاصة ان اجلميع 
يته��م احلكوم��ة والنواب بغي��اب االصالح 
االداري وهل ميك��ن أن يكون هناك اصالح 

حكومي برملاني؟
االصالح ال يتم إال بوجود االرادة السياسية، 
والتي عندما توجد ممثلة بالسلطة التنفيذية 
فسوف حتقق املسار والتوجه العام باالصالح 
وهنا يأتي دور الس���لطة التشريعية ممثلة 
مبجلس االمة بحكم وجودها كمشرع وكجهاز 
رقابي، وبالتالي يحقق ويكمل االرادة السياسية 
على مستوى احلكومة وايضا على مستوى 
التشريع بإصدار القرارات ومن ثم خروج تلك 
القرارات الى الس���لطة التنفيذية حتى تدير 
صالحيات انشاء املؤسسات دورها وصدور 
قوانني مبراسيم اميرية او وزارية حتى تؤدي 
الغرض املطلوب وهنا يأتي دور اإلدارة، بل 
تستعني الدولة باإلداري الناجح حتى نبتعد 
عن الفساد والرشوة والكثير من األمور التي 
جندها غير سليمة وغير صحيحة وتسبب أرقا 

للسلطتني التشريعية والتنفيذية، فالسبب 
في اخللل االداري وهو عدم توافر االصالح 
احلقيق���ي، فنحن مطالبون بأن تكون هناك 
هيئة إدارية تسمى »االصالح املؤسسي« فاذا 
وجدت مؤسسة اإلصالح املؤسسي فسوف 
توفر على الدولة الكثير من اجلهد والوقت 
واملال بحيث حتقق هيئة اصالح وطني حملاربة 
الفس���اد وإيجاد الشفافية ومحاربة االجتار 
بالبشر أو محاولة اس���تثمار البشر بشكل 
غير قانوني مبا يسبب مشاكل فيما بعد بأن 
تستعني مبوارد بشرية ال تعرف واجباتها 
وبالتالي تصبح في الشارع، فالبطالة سواء 
الوطنية او الوافدة موجودة وهنا تأتي أهمية 
وجود هيئة االصالح االداري حتى تكون هيئة 
ادارية مستقلة تعطي الدولة املسار االداري 
والسياسي واالقتصادي الصحيح، فالدولة 
تريد العون من العلماء واخلبراء حتى تتمكن 
من مللمة الوضع غي���ر الطبيعي خصوصا 
اننا نعيش ازم���ة اقتصادية عاملية، وحتى 
نحمي هذا الكيان والترابط املؤسسي يجب أن 
يكون هناك اصالح مؤسسي من خالل وجود 
خبراء وهيئة وطنية لالصالح االداري وعدم 
وجودها يجعلنا غير متمكنني من معاجلة 

مواطن اخللل والضعف في البلد.
ونح��ن نتحدث ع��ن مؤسس��ات الدولة، 
اجلميع ينادي احلكومة تضم وزراء رجاالت 
دولة اكفاء كما ينادون بوجود نواب مجلس 
أم��ة ميثل��ون الش��عب، فهل ل��و مت تطبيق 
االصالح االداري في املؤسسات سيخرج لنا 

نتاج سياسي أفضل مما هو عليه اآلن؟
باعتقادي انه اذا متت معاجلة اخللل بكل 
شفافية واخالص وطني، ميكن معاجلة الكثير 
من االمور مبا فيها اختيار الناخب لعضو 
مجلس األمة، يجب ان تكون لدينا الثقافة 
املجتمعية حتى يك���ون هذا الناخب واعيا 
لدوره، فاالقط���اب التي تؤثر وهي القبيلة 
والطائفة والعائل���ة واملصادر االقتصادية 
األخ���رى تعتب���ر خفية ولكنه���ا تؤثر في 
التجاذبات، وفي حال وجدت ثقافة مجتمعية 
من اصالح وطني فجميع االختيارات اخلاطئة 
في اختيار الناخب للنائب ستذوب ومن ثم 
يطفو على السطح مفهوم االصالح احلقيقي، 
ولكن »يدا واحدا ال تصفق« فتعاون الدولة 
مع مجلس األمة احلالي في ايجاد مؤسسة 
لالصالح االداري ومسار االدارة ومطابقتها 
للمعايير الدولية امر في غاية األهمية حتى ال 
نفتح مجاال للمنظمات والدول النتقاد الوضع 
القائم للكوي���ت ومنها االنتقادات اخلاصة 
باالجتار بالبش���ر وعدم استخدام االنسان 
في مواضع مقبولة وصحيحة وعدم اعطاء 
التخبط  الوافدة ومظاهر  احلقوق للعمالة 
واالحتجاجات، فاذا لم نكن جادين في تنظيم 
العمالة الوطنية والوافدة فس���تكون هناك 
مشاكل وان لم نتداركها من اآلن فنحن مقبلون 
على فوضى ادارية عارمة في اتخاذ القرارات 
الفردية، ونرى املش���اكل التي تتعرض لها 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة 
التجارة والوزارات املعنية بحقوق العمالة 
الوطنية، فنحن ن���رى حاليا من الوافدين 
يشكلون نسبة تفوق نسبة سكان الكويت 
مبا شكل خلال في التركيبة السكانية، فالبد 
من ايجاد هيئة اصالح اداري مبا فيها عمل 
اصالح للعمالة الوافدة فاما ان تستغل في 
مكانها وتوقيتها الصحيح وأال تترك هكذا 
في شوارع الكويت فمعظمها عمالة هامشية 
ترتكب اجلرائم وليسوا من اصحاب املهارات 
والكفاءات في املجال االكادميي او التعليمي 
او االعالم والصحافة او التجاري او الصحي، 
فهناك عمالة هامشية البد من التخلص منها 
ملصلحة الكويت، فإن لم يكن هناك اصالح 
واقعي حقيقي وإرادة سياس���ية فلن تقوم 
لنا قائمة باعتبار ان الوطن امانة في اعناق 
اجلميع، فاالصالح املؤسسي يجب ان يتم 
من اآلن حتى الن نصل ملرحلة تس���تنزف 
املوارد البشرية وحقوق اآلخرين، وامتنى ان 
تلتقي ارادة السلطة التنفيذية مع السلطتني 
التشريعية والقضائية حتى نحقق مصلحة 

الوطن.

أستاذ العلوم السياسية أكد أن اإلصالح اإلداري سبيلنا للخروج من النفق المظلم

الناجـح  بـاإلداري  االسـتعانة  الدولـة  وعلـى  لإلصـالح  سـبيلنا  السياسـية  اإلدارة 
لالبتعـاد عن الفسـاد والرشـوة ونطالب بإيجـاد هيئة إدارية تسـمى »اإلصالح المؤسسـي«

اإلداري  الخلـل  لمواطـن  جذريـة  حلـواًل  تقـدم  النظريـة  تتضمنهـا  خطـوة   23
وعوامـل القـوة والضعـف وإعـداد الموظفيـن واألفـراد الجـدد الملتحقيـن بسـوق العمـل
رفـع أداء الموظفيـن وتشـجيعهم وإقناعهم بالـوالء واالنتماء لجهـة العمـل وتوفير قيادة 
واضحـة فـي إعطـاء األوامر وتبـادل األفـكار وتأميـن التعويضـات نتيجـة اإلصابات الجسـدية

المكراد: نظرية »موديل سي« ستساهم في تطوير الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة

اخلطوات من 4 وحتى 15 شهادة إيداع في مكتبة الكويت الوطنية )فريال حماد(د.فهد املكراد متحدثا للزميلة آالء خليفة

»موديل سي« ستطور العمل اإلداري

د.فهد المكراد

د.فهد المكراد في سطور
� مدي��ر اجلامعة العربي��ة املفتوحة � 

فرع الكويت سابقا.
� اس��تاذ منتدب ف��ي جامعة الكويت 
بقسم العلوم السياسية »سابقا« لتدريس 

مادة حكومة وسياسة الكويت.
� عضو املجلس األعلى للتخطيط ملدة 

4 سنوات.
� مراقب اداري لالنتخابات الرئاسية 

في جمهورية اوزبكستان في 2007.
� تفرغ مؤخرا للبحث العلمي والكتابة 
ولدي��ه عدة كتب منه��ا العالقات الدولية 
في املنظور االس��المي والفكر السياسي 

والفكر السياسي الغربي.
� كاتب مقاالت في عدة صحف محلية 
في مجاالت اإلدارة والسياسة السيما في 

الشرق األوسط واملنظمات الدولية.
� رك��ز اخيرا في كتاباته على االدارة 
املس��تدامة وادارة املوارد البش��رية في 
الش��رق األوس��ط وكيفية بناء منظومة 
إدارية عربية من اجل النهوض باملجتمع 

العربي.
� اجرى العديد من االبحاث في مجال 
العلوم السياس��ية واإلدارة وشارك في 
العدي��د من االبحاث العلمي��ة في أميركا 

وبريطانيا.
� ش��ارك في العديد من ورش العمل 
في عدة أماكن ولديه الكثير من املشاركات 

في املؤمترات العاملية.


