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د.نواف العبداجلادر
دكتور ريادة أعمال في جامعة الكويت

 «Adobe» أعلنت عدة شركات عاملية مثل
و«General Electric» و«Accenture» في 
عام ٢٠١٤ عن تخليها عن تقييم املوظف 
إدارة  الى  انتقالها  السنوي. والســبب؟ 
أداء املوظف بشــكل مستمر، وطلب من 
املســؤولني التحقق من املوظفني بشكل 
دوري، فقد أدركت تلك الشركات أن التقييم 
السنوي ال يحقق األهداف املنشودة. حيث 
يهدف التقييم السنوي لتعزيز تصرفات 
إيجابية، ومعاقبة تصرفات ســلبية، من 
خالل املكافــآت والعقوبات التي تترتب 
على التقييم. فاملفترض، من هذا النظام، 
ان يخلق ثقافة عمل موحدة تساهم في 

حتقيق أهداف املؤسسة.
إال أن الحظت تلك الشركات، انه عند 
الســنوي فقط،  التقييم  اعتمادها على 
لن يرى املوظفــون بوضوح الصلة بني 
تصرفاتهم وسبب تقييمهم، ولذلك يصعب 
على الشركة تعزيز التصرفات املرغوبة، 
والتخلص من التصرفات غير املرغوبة. 
فلم تقم تلك الشركات بالتغيير إلى إدارة 
االداء بشكل مستمر، اال بسبب اعتقادها 
ان دور املدير األساسي هو تطوير أداء 
املوظف، من خالل إبداء رأيه وردود فعله 

عن ادائه.
هذا ما يحدث في الشــركات الكبيرة 
الناجحة، أما إذا قارنا ذلك بنظام ديوان 
اخلدمة املدنية فسنجد فيه عددا من العيوب 
التي تعرقل، بدال من ان تشجع، على بناء 

بيئة عمل ذات إنتاجية عالية.
اوال، التقييــم غير موضوعي، وذلك 
التقييم على معايير عامة. على  العتماد 
ســبيل املثال، حتت عنصر «حجم ودقة 
العمل» لوزارة التربية، يذكر بيان التقييم: 
«يخطط مسبقا للعمل وينجز كافة متطلباته 
بإتقان ومتيز بوقت قياسي». فما معنى 
إتقان ومتيز؟ عــدم الدقة وعدم وجود 
نتائج قابلة للقياس، يجعل التقييم خاضعا 
املوظف  للشخصانية، كما يصعب على 
فهم سبب حصوله على تقييم، وما هي 
التصرفات التي يجب إظهارها، أو ايقافها.
ثانيــا، ما زالــت معظــم الترقيات 
والتعيينات تعتمد على سنوات اخلبرة. 
 اال ان دراسة نشرت في عام ٢٠١٩ نظرت 
الى ٨٠ شــركة و١١ ألف موظف عبر ٦٠ 
عاما ووجدت ان للخبرة الســابقة تأثير 
بسيط جدا على أداء املوظف. ولذلك يبدو 

ان متطلبات «ســنوات خبرة» الختيار 
وترقية املوظف أسلوب غير فعال، حيث 
ان القدرة على اإلجناز اهم من اخلبرة. 
بل وان مكافأة اخلبرة نظام يحبط، وال 
يشجع. فإن الترقية بناء على األقدمية، 
بدالً من ان يكون بناء على اإلجناز يشجع 
«االستمرار» للحصول على مناصب قيادية، 

اكثر من ان يشجع على اإلجناز. 
ثالثا،  ينص ديوان اخلدمة عن تقييم 
املوظفــني:  «لتخفيف العبء عن اجلهات 
اإلدارية املختلفة وللتفرغ للمهام األصلية، 
فقد جعلها ثالث مراتب هي: ضعيف، جيد، 
ممتاز . وللمزيد من التخفيف، من لم يقدم 
عنه تقرير يعتبر جيــدا، بحيث يكتفي 
بوضع تقرير عن الضعيف واملمتاز ». مما 
يعني ان هناك عددا كبيرا من املوظفني ال 
يتلقون أي معلومات عن أدائهم وكيفية 
تطويره. ومما قد يعفي املدير من القيام 

بأهم مسؤولياته. 
وآخرا، ان أي نظام يضمن للموظف 
احلفاظ (وذلك يختلــف عن احلصول) 
على وظيفته، ويصعب على املدير معاقبة 
املقصر، لن ينجح. فبوجود تلك الضمانات 
ستزداد املطالبات وتقل املساهمات، حتى 

نصل الى اإلفالس. 
واجلدير بالذكر ان املادة ٤١ من الدستور 
تنص: «لكل كويتي احلق في العمل وفي 
اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن 
تقتضيه الكرامة ويستوجبه اخلير العام». 
مما يعني ان العمــل حق، وواجب. فإذا 
أخل املوظف بواجبه، سقط حقه. لذلك، ان 
عدم محاسبة املقصر، غش وظلم، ليس 

رحمة وعدالة.
نظام ديوان اخلدمة بحاجة الى جتديد، 
حيث ان أكبر أنواع اإلفالس التي نواجهها 
هي ضعف اإلنتاجية، بل وان وزارة املالية 
تتحمل بشــكل كبير أعباء سوء اإلدارة 
وضعف اإلنتاج في وزارات الدولة األخرى. 
واحلــل ال يجــب ان ينحصــر بني 
تخفيض رواتــب ودعومات، أو «إيقاف 
الهدر والسرقات»، بل قد يكون احلل في 
تغيير ثقافة العمل، من خالل تطوير نظام 
ديوان اخلدمة، وتقــدمي قوانني جديدة، 
تقلل من سياسة الصرف من غير مقابل، 

وحتمس املوظف لإلنتاجية والتطوير. 
و(إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا 

ما بأنفسهم).

رأي

جتديد نظام
ديوان اخلدمة

«اخلليج»: ٨٠٪ من الوافدين بالكويت تلقوا تعليمًا متوسطًا أو أقل!
قال تقرير صادر عن بنك 
اخلليج إن عدد الســكان في 
الكويت شــهد منــوا مبعدل 

سنوي ٤٫٢٪ منذ ٢٠٠٠.
وجاء ذلك مدفوعا بشكل 
الوافدين  أساســي بوصول 
بصفــة مســتمرة، مبعــدل 
زيــادة ٤٫٨٪، مقارنــة بنمو 
عدد املواطنني بنسبة ٢٫٩٪. 
وارتفع تدفق الوافدين على 
مدى السنوات الى أن بلغت 
نســبتهم حاليــا ٧٠٪ مــن 
إجمالي عدد سكان الكويت، 
البالــغ ٤٫٦ ماليــني نســمة 
(كمــا في ٢٠١٨)، مقابل ٦٢٪ 

في ٢٠٠٠.
وأشــار التقرير الى دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
األخرى التي يفوق فيها عدد 
الوافدين عدد املواطنني وهي 
اإلمارات وقطــر والبحرين، 
حيث تضــم االمارات وقطر 
أعــدادا كبيــرة من الســكان 
الوافديــن، بنحــو ٨٨٫٥٣٪، 
و٨٧٫٣٪ مــن اجمالــي عــدد 

السكان، على التوالي.
االختــالل  أدى  وقــد 
الدميوغرافــي واالقتصادي 
بــني دول مجلــس التعاون 
اخلليجــي والــدول النامية 
في آسيا الى تشجيع حركة 
انتقــال العمالــة مــن أماكن 
الكثيــف. ويعمل  تواجدهم 
لدى القطاع اخلاص الكويتي 
وسوق العمالة املنزلية عدد 
كبير مــن الوافدين، كما أن 
الوافدين من الدول الغربية 
كثيــف  بشــكل  يعملــون 
فــي قطاعــات مختلفة مثل 
الضيافة واخلدمــات املالية 
والقطاع املصرفي. وقد يتأثر 
االقتصاد الكويتي هيكليا على 
املدى الطويل جراء االعتماد 
العشــوائي علــى الوافدين، 
خاصة من ذوي القيمة األدنى 

من حيث املهارة.
االختالل الهيكلي

الطفــرة  أعقــاب  وفــي 
النفطية التي شــهدها عقد 
الســبعينيات مــن القــرن 
االنتشــار  بــدأ  املاضــي، 
احلضري يسود في معظم 
دول مجلــس التعاون، مبا 

على فــرص أفضل للدخل، 
مقارنة ببلدانهم األصلية. 
وقد تدفق اآلسيويون بشكل 
خاص الى الكويت، وميثل 
منهم الهنود بشكل خاص 

مــن إجمالي الســكان غير 
الكويتيني).

ويشــكل املواطنون ٤٪ 
فقط من القوى العاملة في 
القطاع اخلاص (باستثناء 

أو  اجليــش كعســكريني، 
عريف أو رقيب، أمني ســر 
او كاتب عام، مراســلني او 
مندوبــي جــوازات. وعلى 
اجلانب اآلخــر، يعمل غير 
الكويتيني في قطاعات مثل 
األنشطة املنزلية، اإلنشاءات، 
جتــارة اجلملــة، جتــارة 
التجزئة واملهام التي تتطلب 
املهارات املنخفضة، ويعمل 
معظمهــم كعمــال نظافــة، 
ســائقني، خدم، ومربني في 
قطــاع العمالة املنزلية. أما 
املهــن األخرى التــي يعمل 
فيها غالبية غير الكويتيني 
فتضم عمال الكهرباء، سائقي 

املركبات، والتمريض.
وفيمــا يتعلــق بأعلــى 
املؤهــالت العلميــة، جنــد 
أن أكثــر مــن ٨٠٪ من غير 

٣١٫٤٥٪ من إجمالي السكان 
غيــر الكويتيــني. أما فيما 
يتعلق بالوافدين من الدول 
العربية، فيشكل املصريون 
حصة كبيرة منهم (٢٠٫٨٣٪ 

املنزلية  العمالــة  مجموعة 
الفرعية). ويعمل الكويتيون 
فــي القطــاع العام بشــكل 
أساسي في مهن مثل املفتش 
فــي اإلدارات احلكوميــة، 

الكويتيني قد تلقوا تعليما 
ابتدائيا فقط  او  متوســطا 
ممــا يتناقــض بشــدة مع 
الكويتيــني، احلاصلني في 
التعليــم  املتوســط علــى 
الثانــوي أو أعلى. ومعظم 
الوافديــن في البالد هم من 
الذكور، ويعملــون كعمال 
غير مهرة في الوظائف ذات 
اإلنتاجية املنخفضة، ويعتبر 
العمالــة املنزليــة  قطــاع 
والقطاع اخلاص أكبر جهتي 
عمل للوافدين، ويعمل اجلزء 
اآلخر كمعلمني وأساتذة في 
قطاع التعليم، وكموظفني في 
القطاع الصحي وكأطباء في 
املستشــفيات ومديرين في 

مختلف الشركات.
النماذج اإلقليمية

مجلــس  دول  تهــدف 
الــى  التعــاون اخلليجــي 
الــى االقتصــاد  التحــول 
املعرفي، وحتدوها الرغبة 
األكيــدة فــي اســتقطاب 
الوافدين من ذوي املهارات 
الرفيعة واالحتفاظ بهم. كما 
تعكف املنطقة على وضع 
سياســات داعمــة لألعمال 
تتعلــق بالهجــرة، بهــدف 
النمــو االقتصادي  تعزيز 
لدولها. ومن بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي، كشفت 
السعودية عن طرح نظام 
اإلقامــة املميــزة (تصريح 
اإلقامــة)، واملعروفة على 
املستوى الشعبي بـ «البطاقة 
الســعودية.  اخلضــراء» 
ويوفر ذلك النظام عددا من 
املزايــا للوافدين من ذوي 
الثــروة واملهارات العالية. 
كما قامــت اإلمارات بطرح 
الذهبية»  نظام «البطاقــة 
ملنح اإلقامة الدائمة أو وضع 
«املستثمر األجنبي» ورواد 
األعمــال والباحثني، الذين 
استطاعوا املساهمة بشكل 
إيجابي في جناح االقتصاد 
اإلماراتي. ومن شأن إصدار 
تصاريــح اإلقامــة من هذا 
النــوع اخلــاص تســهيل 
دمج رواد األعمال املبدعني 
واستقطاب املواهب العاملية 

إلى املنطقة.

مقابل حصول املواطنني على تعليم ثانوي وأعلى من ذلك.. و ٣١٪ من الوافدين هنود و٢١٪ مصريون

فيها الكويت. وقد أدى حجم 
القوى العاملة الوطنية الى 
تقييد القدرة على التطوير 
املرغــوب لبنيتها التحتية 
وتقدمي اخلدمــات األخرى 
اســتيفاء للطلــب املتزايد 
النشــاط  والتوســع فــي 
االقتصــادي. وهكــذا، أدى 
تدفق العمالة غير الكويتية 
الــى توفير حلــول جيدة 
وغير مكلفة لســد النقص 
في العمالة. كما أدى نقص 
العاملــة بســبب  القــوى 
انخفاض عدد الســكان من 
املواطنني وتنامي احلاجة 
الــى العمالة الى اســتمرار 
االعتماد على الوافدين، في 
حني كانت هنــاك مغريات 
للوافدين متثلت في ارتفاع 
مستوى املعيشة واحلصول 

٦ توصيات مهمة لتعديل سوق العمل
٭ ميكن للشركات واملؤسسات تطبيق 
بالتشــغيل اآللي  التقنيات اخلاصة 
التدفق الكبير  لعملياتها، مما يقلص 

للعمالة غير املاهرة إلى البالد.
للكويت تبني استراتيجية  ٭ ميكن 
العمل يتحقق فيها  جديدة لســوق 
الوطنية  التــوازن بــني املصالــح 

واالقتصادية.

٭ التركيز في اصالحات العمالة على 
القضاء على ظاهرة «جتارة اإلقامة» 

غير الشرعية.
٭ تقليل أعــداد العمالة غير املاهرة 
التقنيات باإلضافة  باستخدام أحدث 
إلى استقطاب الوافدين من ذوي املهارة 
العالية في ســعيها نحو التحول إلى 

االقتصاد املعرفي.

٭ باستقطاب الكويت ألعداد ال بأس 
بهــا من الوافدين مــن ذوي املهارة 
العالية، ميكن حتقيق التحسينات في 
اإلدارة وبالتالي زيادة منو الناجت احمللي 

اإلجمالي بعيدا عن قطاع النفط.
٭ استقطاب الوافدين من ذوي املهاراة 
العالية سيرتبط بجعل الكويت «جاهزة 

مهاريا» خالل فترة زمنية مناسبة.

«املركز» راعٍ بالتيني ملعرض «ميكرفير-الكويت ٢٠٢٠»
أعلن املركز املالي الكويتي 
«املركز» عن رعايته البالتينية 
للموسم الرابع للمعرض العاملي 
«ميكرفيــر- كويــت ٢٠٢٠»، 
الذي تنظمه الشركة الكويتية 
لالستثمار حتت رعاية صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وذلك خالل الفترة من 
١١ حتــى ١٥ فبراير ٢٠٢٠، في 

أرض املعارض الدولية.
ويرعى «املركز» من خالل 
املعرض واحدة من أهم ورش 
العمــل التقنية وهي ورشــة 
صناعة الروبوتات، والتي ميكن 
للمتدرب مــن خاللها صناعة 
روبوت متتبع اخلط أو روبوت 
يتــم التحكم فيه باســتخدام 
جهاز التحكــم. وتأتي رعاية 
«املركز» للمعرض انطالقا من 

من استراتيجيته للمسؤولية 
االجتماعية. وفي هذا السياق، 
قالت نائبــة الرئيس ومديرة 
إدارة اإلعــالم واالتصــاالت 

األفــكار واملشــاريع املبتكرة 
للمواهــب الكويتية الشــابة، 
ويستقطب املشاركات اإلقليمية 

والدولية».
وأضافــت: «تأتــي هــذه 
الرعايــة ضمن اســتراتيجية 
املركز للمسؤولية االجتماعية 
واالقتصادية، والتي ترتكز على 
ثالثة محاور أساســية، وهي 
بناء القدرات البشرية، ومواءمة 
بيئة العمل مع أفضل معايير 
احلوكمة املؤسسية، وتفعيل 
مبادئ احلوكمة الرشيدة في 
بيئة األعمال. وتشمل أنشطتنا 
ضمن هذه االستراتيجية عدة 
مواضيــع متنوعة تهدف إلى 
االســتدامة، ومن ضمنها بناء 
وتنميــة القــدرات البشــرية 

لتحقيق األهداف التنموية».

في «املركز» ســندس ســعد: 
«نؤمــن فــي املركز بــأن دعم 
املواهب الشابة وبناء قدراتهم 
البشرية  أحد أهم سبل حتقيق 
التنمية املســتدامة والتنويع 
االقتصادي على املدى الطويل. 
ولذلك، يحرص «املركز» على 
مواصلــة دعمــه ملثــل هــذه 
الفعاليــات املهمة التي تتبنى 
االســتثمار في تنمية مهارات 
الشباب الكويتي ومتكينهم من 
تطبيق ابتكاراتهم على أرض 
الواقــع، وخاصة فــي املجال 
الصناعي. ويسعدنا املشاركة 
للعام الثالث على التوالي في 
معــرض «ميكرفيــر- كويت 
٢٠٢٠»، الذي تنظمه الشــركة 
الكويتية لالستثمار. ويتبنى 
هذا احلــدث املجتمعي البارز 

للعام الثالث على التوالي.. إمياناً منه بأهمية االبتكار ودعم املواهب الشابة

سندس سعد 

إميانــه بأهمية بنــاء القدرات 
الشــباب  البشــرية ومتكــني 
اليدوية  لتطوير صناعاتهــم 
وأفكارهــم اإلبداعيــة، كجزء 

«الغرفة»: مستمرون في تنمية العنصر البشري الكويتي

اســتقبلت غرفــة جتارة 
أمــس،  الكويــت  وصناعــة 
مجموعة املتدربني من هيئة 
اسواق املال حديثي التخرج 
ضمن برنامج حديثي التخرج 
السادس لعام ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠.

فــي هــذا الصــدد، رحب 
العــام بالغرفة  نائب املدير 
حمد العمر باملتدربني، مبديا 
الدائــم  الغرفــة  اســتعداد 

لتمكينها فــي االنخراط في 
مجال العمــل ولتتوافق مع 

متطلبات القطاع اخلاص.
واضــاف العمــر انــه مت 
اطــالع املتدربــني على دور 
الغرفة كمؤسسة اقتصادية 
عريقــة ذات نفع عــام تقدم 
خدماتها ملنتسبيها من رجال 
األعمال وكافة فئات املجتمع 
القطــاع  وإســهاماتها فــي 

بدورهم بشرح واف عن كل 
إدارة من إداراتها وتقدمي نبذة 
عن مركز أصحــاب األعمال 
ومركــز عبدالعزيــز حمــد 
الصقر للتنميــة والتطوير 
وإدارة املعامالت، والدور الذي 
يقومون به من خالل مواقعهم 
ونقــل خبرتهــم وجتاربهم 
للمتدربني لالســتفادة منها 

مستقبال.

اخلاص، مشــيرا إلى جتربة 
الغرفة باالرتقــاء بخدماتها 
عبــر اســتخدام األســاليب 
احلديثة والتقنيات املتطورة 
فــي كافة أعمالهــا مبا يعود 
باملنفعة ألعضائها والسرعة 

في إجناز خدماتها.
 كمــا التقــى املتدربــون 
مبسؤولني من غرفة جتارة 
وصناعة الكويت والذين قاموا 

استقبلت متدربي هيئة أسواق املال حديثي التخرج

لقطة جماعية ملتدربي هيئة أسواق املال حديثي التخرج خالل زيارتهم إلى غرفة التجارة

الســتضافتهم وتقــدمي كل 
اخلدمات ملساعدتهم، مؤكدا 
اســتمرار الغرفة في تنمية 
العنصر البشــري الكويتي 
الذي يعتبر مــن أهم ركائز 
عملية التنمية االقتصادية.

واشار العمر الى أن الغرفة 
تولي اهتماما بالغا ملخرجات 
التعليم، وهــي تعمل دائما 
على صقلها بالعلم واخلبرة 


