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فلسفة اخلدمة 
واخلادم 
األول في بلد 
اخلدمات 

تقوم معظم الوظائف احلكومية وغالبية 
وظائف القطاع اخلاص على مفهوم تقدمي 

اخلدمات والتميز في تقدمي اخلدمات وخدمة 
العميل والتنافس بني الوزارات واملؤسسات 
والشركات يكون بالتميز في تقدمي اخلدمة 

وليس اخلدمة ذاتها، فالكويت من افضل 
الدول املانحة واملقدمة للخدمات وتكاد تكون 

اخلدمات شبه مجانية، واخلدمات يومية 
االحتياج وعلى مدار الساعة، قريبة قرب 

املناطق السكنية والصناعية والتجارية 
واخلدمات متس وتطول جميع حاجات 

املواطن واملقيم، واخلدمات تتنوع بني خدمات 
متخصصة املراكز وبني مراكز اخلدمات 

الشاملة، واخلدمات للشركات ولرجال االعمال 
واالفراد والزائرين والسائحني، واخلدمات 

اقتصادية ومالية وأمنية ومرورية واجتماعية 
ووثائقية وثقافية، وعدد ما تريد في ظل دولة 
قائمة على فلسفة اخلدمة والرعاية االجتماعية 
والرفاه اخلدمي، دولة يشكل الباب االول فيها 
للرواتب لوزارات ومؤسسات وهيئات خدمية، 
دولة بشكل اصدار املراسيم والقوانني اجلزء 

االكبر من حياتها الداخلية السياسية والوزارية 
وغيره وبشكل يومي وذلك لتحسني اخلدمات 

وتسهيل االجراءات خلدمة الوطن واملواطن.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل فلسفة اخلدمة 

في مؤسساتنا تقتصر على تقدمي اخلدمات 
ام تصل الى مستوى وأسلوب تقدمي تلك 

اخلدمات ومتابعة مستوى الرضاء وامكانية 
تلقى الشكاوى وحتسني جودة اخلدمة بناء 

على حتليل النتائج والوصول الى اقصى 
درجات االشباع والرضاء وموائمة توقعات 
اجلمهور املستفيد، هل فلسفة اخلدمة تنبع 

من رؤية واضحة ومبدأ شامل وعام وتنافسي 
تكون املسؤولية األولى فيه واقعة على عاتق 
رئيس املؤسسة او الوزارة او الشركة، ذلك 

الرأس املتخذ للقرارات واملسؤول عن سمعة 
مؤسسته، هل الفلسفة تصل لتسمية ذلك 

الرأس باخلادم األكبر وراعي اخلدمة االول، 
والعاملني مبقدمي اخلدمات.

ان االمر يتضح جليا عندما نتساءل عمن 
يتحمل مستوى تردي اخلدمات او التميز في 

مستوى تقدميها، ملاذا تختلف اخلدمات بني 
الوزارات انفسها فتجد جهات حكومية تتمتع 
بسمعة تقدمي مستوى خدمة متميزا ومتفردا 

تبدأ في سرعة االجناز وحسن االستقبال 
ومستوى املباني االنشائية وحداثتها ومراكز 

اخلدمات وامكنة املواقف لركن السيارات 
وحتى مستوى الضيافة، وبني جهات تبدأ 
بالعناء والتعب لقاصديها ابتداء من موقف 
السيارات الى االكشاك املزودة مبكيفات ال 
تعمل واجهزة تنظيم الوقت رقمية ال تعمل 

مت استبدلها بحارس االمن الذي بالكاد يجيد 
القراءة والكتابة وعدم وجود كراسي انتظار 
وان وجدت فهي ال تليق مبستوى املواطن 
واملقيم في بلد راق كالكويت، وعدم وجود 

خدمات ولو برسوم رمزية للضيافة او عربات 
ومكائن تزويد املشروبات املثلجة والساخنة، 

هل ميكننا بسهولة التعرف على املوظفني من 
هيئاتهم ومالبسهم واسلوب حديثهم وكثرة 

استخدامهم لهواتفهم النقالة، هل ميكننا حتديد 
فلسفة اخلدمة احلالية على انها فلسفة تقدمي 

خدمة ام فلسفة اسلوب تقدمي اخلدمة؟
ملاذا تختلف مستويات تقدمي اخلدمات بني 
مؤسسات القطاع اخلاص، وهل املعيار في 

القطاع اخلاص هو ارضاء العميل ام استمرار 
جني االرباح ام ان اخلدمة مدفوعة االجر، او 

فعال اصبحت فلسفة حاكمة لتوطني املؤسسات 
والشركات وفق فلسفة اخلدمة والتميز فيها 

كهوية وسمعة تنافسية جتارية محلية وعاملية. 
ان التعبير عن فلسفة اخلدمة في ممارساتنا 

اليومية وخدماتنا املتعددة واملتنوعة ليس 
باالمر املستحيل وليس هدفي من املقال اليوم 

النقد بل دعوة لتبني مفهوم اسلوب اخلدمة 
املتميز والهادف لتنمية فكرة توظيف الكفاءات 
الكويتية وفق حتديد اهم متطلبات العمل اينما 

كان ذلك العمل حكوميا او خاصا، املتطلبات 
التي ال ميكن التنازل عنها اليوم هي مهارة 

االتصال والتواصل ومفهوم التركيز عل 
العميل والتميز في تقدمي اخلدمات.

في خليجنا الواحد دول امتهنت من فلسفة 
اسلوب اخلدمة والتفكير املسبق عن احتياجات 

العميل هوية وعنوان فارتقت في مستويات 
اخلدمة الى ابعد من املستويات العاملية فتغنت 

سماها برضاء املواطنني واملقيمني فيها رسمت 
في عقولهم جودة اخلدمات، لنبحث عن 

رؤوس املؤسسات ونسألهم عن فلسفة اخلدمة 
في اجندتهم اليومية وممارساتهم االدارية 
وعملياتهم التشغيلية ونحاسبهم ان كانت 

عقولهم خاوية وال حتمل فلسفة.
فالكويت قطاعا حكوميا او خاصا بلد مهيئ 

للخدمات، فنريدها مبستوى الطموحات 
والكويت تستأهل اخلدمة.

موظفو »املشتركة« يتبرعون بالدم

دوره����ا  اط����ار  ف����ي 
ومس����ؤوليتها االجتماعية 
ب����ادرت ش����ركة املجموعة 
الى  املش����تركة للمق����اوالت 
التبرع بالدم مبشاركة اعداد 
كبيرة م����ن موظفيها الذين 
سارعوا الى تلبية نداء ادارة 

الشركة في هذا الشأن.
ادارة  مدي����رة  وقال����ت 
العامة  التسويق والعالقات 
في الشركة منال عبدالرحمن 
املعروف في تصريح صحافي 
بهذه املناسبة ان املسؤولية 
االجتماعية باتت محل اهتمام 
متعاظم من قبل قطاع االعمال 
حيث ان تقييم الشركات لم 
يعد يعتمد على مستوى ما 
حتققه من ارباح فحسب، فقد 
ظهرت مفاهيم حديثة تساعد 

على خل����ق بيئة عمل قادرة 
التطورات  التعامل مع  على 
التي تش����هدها  املتس����ارعة 
القطاعات االقتصادية املختلفة 
املفاهيم  أبرز هذه  وكان من 
مفهوم املسؤولية االجتماعية 

أكثر  للشركات والتي باتت 
فأكثر ممارس����ة طوعية من 
جانب الشركات التي ظهرت 
توجه����ات لديه����ا لتصبح 
املواطنة  جزءا م����ن نظ����ام 
الصاحلة وشريكا في التنمية 

املستدامة.
واضاف����ت ان ش����ركات 
القط����اع اخل����اص ليس����ت 
معزولة عن املجتمع، وباتت 
اكثر حرصا على ان متارس 
دورها االجتماعي باجتاهات 
مختلفة الفتة الى ان شركة 
املجموعة املشتركة مارست 
دورها االجتماعي من خالل 
تبرع موظفيها بالدم لس����د 
جزء من احتياجات املجتمع 
كترجم����ة فعلية لدورها في 
ممارسة املواطنة املسؤولة.

موظفو »املجموعة املشتركة« يتبرعون بالدم

»اإلبداع اخلليجي«: االهتمام بالعنصر البشري ضرورة
في ظل املتغيرات العاملية 
وفي ظل املنافسة الدولية 
التي مير بها العالم اليوم 
والتي متلي علينا أال يكون 
هناك بديل غير العمل اجلاد 
والعمل الدؤوب ليكون لنا 
دور فعال وق���درة عالية 
التحديات  ملواجهة ه���ذه 
والت���ي لن يس���تطيع أن 
يواجهها إال من يؤمن بأن 
اجلودة في األداء هي السبيل 

إلى االستمرار والتطور.
من ه���ذا املنطلق كان 
لزام���ا عل���ى املنظمات أن 
البش���ري  تهتم بالعنصر 
)اإلنسان( باعتباره محور 
أي عملي���ة تنموية وهو 
العنصر األساسي للتفوق 

والتطور.
وفي هذا السياق أوضح 
املدير التنفيذي في شركة 
اإلبداع اخلليجي للتدريب 
واالستشارات عماد أبوزور 
أن برنام���ج »اخصائ���ي 
البش���رية« والذي  املوارد 
اإلب���داع اخلليجي  تقدمه 

بنجاح وللسنة السادسة 
التوالي ج���اء تلبية  على 
لرغبات املهتمني بهذا املجال 
ولتزايد االهتمام والوعي 
ل���دى املنظمات في امتالك 
موارد بشرية على درجة 
عالية من الكفاءة قادرة على 
مواجهة هذه التحديات بكل 

فاعلية وافتخار.
فاملوارد البش���رية هي 
التي تفكر وتخطط وحتلل 
وتق���رر وتصن���ع وتقود 
وتواجه املنافسة وذلك حتت 
ضغوط السوق واملتغيرات 
املختلف���ة، لذلك كان لزاما 
الناجحة  على املنظم���ات 
أن حتس���ن اختيار وإدارة 
هذا املورد من خالل اسناد 
إدارات  إل���ى  املهمة  ه���ذه 
املوارد البشرية التي تعتبر 
صمام األم���ان في احلفاظ 
على رأسمالها البشري من 
خالل برامج وخطط متميزة 
لتأهيل���ه وتنمية قدراته، 
وحتفيزه للعمل مبا ميلكه 
من خبرات ومهارات، وأن 

تعمل كذلك بكل طاقتها على 
رعايته وتطويره لدفع هذا 
البشري للمشاركة  املورد 
الفعالة في حتقيق أهداف 
واستراتيجيات املنظمات 

وغاياتها املستقبلية.
أب���وزور: لقد  وأضاف 
عملن���ا كل اجلهد على أن 
نصم���م ونق���دم برنامجا 
تطبيقيا يتناول املهارات 
واملعارف واألدوات الالزمة 
لتنمية قدرات املتخصصني 
ف���ي مج���ال إدارة املوارد 
البشرية آخذين في االعتبار 
املعايير الدولية التي تتناول 
احملاور األساسية لتنمية 
ق���درات كل من يتخصص 
برغبة أكيدة في هذا املجال 
احليوي واالس���تراتيجي 
والذي يس���اهم مساهمة 
فعالة ف���ي حتقيق أهداف 
وإستراتيجيات املنظمات 

املعاصرة.
وبنينّ أبوزور أن البرنامج 
والذي سينفذ على جزأين 
يعتمد في تنفيذه أساس���ا 

الفعالة بني  على املشاركة 
املدرب وخبرات املشاركني 
وذلك من خالل محاضرات 
قصيرة لعرض املوضوعات 
باإلضاف���ة  وتقدميه���ا، 
إلى ورش عمل ملناقش���ة 
املعروضة  املوضوع���ات 
الفعلية في  وتطبيقاته���ا 
بيئة العمل، كما سيتخلل 
البرنامج عرض لتجارب 
عربية وعاملية، كما سيقوم 
املشاركون بدراسة حاالت 
عملية واقعية ملؤسسات 
س���يقوم  كم���ا  كب���رى، 
املشاركون بتصميم بعض 
اآلليات التطبيقية واألدوات 
والنماذج الفعالة لتطبيق 
التي  املعارف وامله���ارات 
سوف تطرح في البرنامج، 
كما س���يقوم كل مش���ارك 
بتقدمي مشروعني تطبيقا 
للواقع الفعلي لتفعيل الدور 
اإلس���تراتيجي للمشارك 
التأكيد  في جهة عمله مع 
على عملي���ة التعلم داخل 

البرنامج.

»برقان« يحتفل بعيد األم 
أعلن بنك برقان عن إطالق حملة خاصة مبناسبة عيد 

األم، هذا ومينح العرض اجلديد حاملي بطاقات بنك 
برقان االئتمانية تخفيضات متنوعة عبر عدد من منافذ 

البيع املختارة بعناية لتناسب أذواق األمهات، والتي 
تشمل عيادة أسنان، لو كوكون سبا، أمل الكويت 

للعطورات، فندق ميسوني، زهور بينو، وجوكوبولس.
ويواصل بنك برقان إظهار جهوده في تقدمي املزيد من 

احللول التي تهدف إلى إدماج الصناعة املصرفية في كافة 
أمناط احلياة العصرية واالحتياجات اليومية لعمالئه.

ملعرفة املزيد عن هذا العرض وعن أحدث خدمات 
ومنتجات بنك برقان.


