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المقدمة:
ضباط ارتباط جائزة الملك عبدهللا الثااني لتمياز األداء الحكاومي والشافافية هاو
إن الهدف من إعداد آلية جديدة الختيار ُ

اإلرتقاااء سمسااتو إدارة ملااا الئااائزة داخاال المؤسسااات ،سمااا ااامن تحقيااط المؤسسااات لمت لبااات مر ااز الملااك عباادهللا
الثاااني للتمياازم األماار ال ا ا ياانعك

ا ئا يااا علااى العالقااة المتبادلااة ااين المر ااز والمؤسسااات .ماان حي ا

زيااادة مسااتو

رضااى المؤسسااات المشااار ة فااي الاادورات القادمااة .وإن القااا ماان ه ا ر الر بااة وت بيق اا لمبااادا التميااز المتمثلااة سرش ا ار
ضاباط ارتبااط جاائزة الملاك عبادهللا الثااني لتمياز األداء الحكاومي والشافافية
أصحاب العالقاة عمال المر از علاى إشا ار ُ

فاي الادورة السااسعة فاي ورشاات المراجعاة والت اوير التاي عقادها المر از عناد نها اة الادورة ،وذلاك ألخا التذ اة الراجعاة
ماانهم واالسااتفادة منهااا فااي عمليااات الت ااوير والتحسااين ،حي ا

ان ا

وتفعيل دورهم سشكل أكبر داخل الو ازرة /المؤسسة.

ضااباط االرتباااط سااأن يااتم تااأهيلهم
أ ارز توصاايات ُ

ضاباط ارتباااط جااائزة الملااك عباادهللا الثاااني
ناااء علااى ذلااك قااام المر ااز سعماال مبااادرة تشاامل آليااة جدياادة الختيااار وتأهياال ُ

لتميااز األداء الحكااومي والشاافافية ،وذلااك ماان خااالي تحديااد الكفاااءات والمااؤهالت الواجااب توفرهااا فااي ض ااسط االرتباااط

المحدد مان قبال المؤسساة ،ماا قاام المر از تحدياد المهاام والواجباات الم لوةاة مان ضاباط االرتبااط سماا اامن دورهام
الفعااي داخال و ازرتهاام /مؤسساتهم خااالي دورة الئاائزة ،سمااا مكانهم مان المساااهمة فاي نشاار ثقافاة التميااز داخال و ازراتهاام/
مؤسساتهم.
وتحقيقااا له ا ر الذا ااة ،قااام المر ااز تحديااد سعااا الب ارامج التدريبيااة التااي تساااعد فااي تأهياال وصااقل معاارفتهم فااي مفاااهيم
التميز واإلدارة العامة وتمكنهم من إدارة ملا الئائزة في مؤسساتهم سالشكل األمثل.
اشتمل

ضباط االرتباط على المحاور التالية:
مبادرة اختيار وتأهيل ُ

ضباط االرتباط.
 .1مهام وصالحيات ُ
ضباط االرتباط.
 .2معايير اختيار ُ

ضباط االرتباط من قبل المر ز.
 .3رامج لتأهيل ُ
ضباط االرتباط.
 .4تقييم آلية اختيار ُ
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مهام ضباط ارتباط جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األادا الحكومي والشفافية:
قام مر از الملاك عبادهللا الثااني للتمياز تعريا

ضاباط ارتبااط جاائزة الملاك عبادهللا الثااني لتمياز األداء الحكاومي
مهاام ُ

والشفافية داخل الو ازرة /المؤسسة ليكون لهم دور فعاي في تبني وت بيط معايير وةرامج التميز داخل الو ازرة /المؤسسة،

وحتااى كااون التواصاال إ ئااا ي وفع ااي مااا ااين المر ااز والااو ازرة /المؤسسااة المعنيااة تاام تقساايم المهااام علااى ثااالا م ارحاال
منسئمة مع مراحل الئائزة ،ما هو موضح:

المرحلة االولى (اإلطالق ،التوعية ،التدريب)
تباادأ ها ر المرحلااة ساارطالق الئااائزة واعااالم المؤسسااات المشااار ة حيا

يااتم ال لااب ماان المؤسسااات تحديااد ضااباط ارتباااط

للئااائزة فااي ه ا ر الاادورة ،إضااافة إلااى العماال علااى ارساااي الخ ااط التحسااينية ونماااذ المعلومااات األساسااية ومصاافوفة
الئهات المشار ة سأهم مستئدات الئائزة وتوزيع الكتيبات

الخدمات .في ه ر المرحلة ،يتم عقد ورشات توعية لتعري

عل اايهم ،م ااا ق ااوم المر ااز سع ااد ها ا ر المرحل ااة سعق ااد دورات تدريبي ااة متخصص ااة عل ااى مع ااايير الئ ااائزة لت ااتمكن الئه ااات
المشار ة من إعداد تقرير اإلشت ار والمرفقات والوثائط الم لوةة .يتمثل دور ضباط االرتباط في ه ر المرحلة سما يلي:
 العمل حلقة وصل ين المر ز والو ازرة /المؤسسة.
 ضمان ارساي المؤسسة للخ ط التحسينية ونماذ المعلومات األساسية ومصفوفة الخدمات إلى المر ز.
 حاور ورشات التوعية المنعقدة من قبل المر ز واستالم الكتيبات وتعميمها داخل الو ازرة /المؤسسة.
 تقد م النصح واإلرشاد للو ازرة /المؤسسة سكيفية دء العمل ت بيط مفاهيم الئائزة.


روح الفريط والمبادرة ين الزمالء داخل الو ازرة /المؤسسة.

 العماال علااى نشاار مخرجااات الاادورات التدريبيااة المتخصصااة المنعقاادة ماان قباال المر ااز داخاال الااوزارة /المؤسساة سعااد
حاورها.
 مشااار ة تعليمااات اعااداد تقرياار االشاات ار فااي المؤسسااة وتقااد م اإلرشاااد والمساااندة للفريااط للتذلااب علااى المعوقااات
والصعوةات عند إعداد تقرير اإلشت ار .
 تساهيل عمال البااحثين المساؤولين عان مساوحات رضاى متلقاي الخدماة ومساوحات رضاى الماووفين التاي قاوم هاا
المر ز في ل دورة والتأكد من سير عمل فرق الباحثين سالشكل السليم.
 العماال حلقااة وصاال ااين المر ااز والمااووفين المرشااحين عاان الفئااات المختلفااة لئااائزة المووااا الحكااومي المتميااز
والتأكااد ماان نقاال جميااع المعااارف المتعلقااة سموضااو جااائزة المووااا الحكااومي المتميااز للمرشااحين فااي الوقا
وإسقاءهم على علم سمواعيد الدورات وورش التوعية العامة والمتعلقة سكتاسة تقرير االشت ار .
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المناسااب

المرحلة الثانية( :زيارة التقييم الميدانية)
تش اتمل ه ا ر المرحلااة علااى عمليااة التقياايم الميااداني والتااي تعتباار المرحلااة األساسااية فااي دورة الئااائزة ،حي ا

قااوم فريااط

ضااباط االرتباااط ليتساانى للمقيمااين تقياايم الااو ازرة /المؤسسااة المشااار ة وتقياايم
المر ااز تنساايط موع اد الزيااارة الميدانيااة مااع ُ
الوضع على أرض الواقع ناء على أجندة محددة مسابقا للزياارة الميدانياة .ولتاتمكن الاو ازرات /المؤسساات المشاار ة مان

شاارح خصوصاايتها للمقيمااين تقااوم سرعااداد عاارض تقااد مي مخص ا

له ا ر الذا ااة ماان خااالي نمااوذ معتمااد ماان المر ااز

وعرضه أمام فريط التقييم قبل موعد الزيارة الميدانية،وعلى ضاسط االرتباط ضمان سير عملية التقييم سالشكل الصاحيح
وفقا ألجندة الزيارة الميدانية ،مع االخ سعين االعتبار امكانية اجاراء سعاا التعاديالت حساب ماا تقتاايه الحاجاة .ماا
على ضاسط االرتباط توفير جميع االحتياجات ذات العالقة التي

لبها المقيمون اثناء الزيارة الميدانية.

قااوم المر ااز عنااد انتهاااء الزيااارة الميدانيااة سررساااي اسااتبيان تقياايم أداء المقيمااين لُيعبااأ ماان قباال الئهااات المشااار ة وأخا

التذ ة الراجعة منهم فيما يتعلط سأداء المقيمين خالي الزيارة الميدانية .يتمثل دور ضباط االرتباط في ه ر المرحلة سماا
يلي:
 ضاامان قيااام المؤسسااة سالقيااام سرعااداد العاارض التقااد مي الخاااة سااالو ازرة /المؤسسااة وإرساااله للمر ااز فااي الموعااد
المحدد.
 تعميم مواعيد الزيارة الميدانية داخل الو ازرة /المؤسسة سعد تحديدها من المر ز.
 تعميم الدليل اإلرشادا لعملية التقييم وأجندة الزيارة الميدانية.
 تعميم دليل الزيارات الميدانية للمؤسسات وأا أدلة أخر صدرها المر ز.
 توفير الدعم اللوجيستي لفريط التقييم مثل (المواصالت ،قاعات االجتماعات... ،الخ) حسب الحاجة.
 حاور جميع جلسات التقييم خالي الزيارة الميدانية والتأكد من توفير افة مت لبات فريط التقييم.
 التواصاال اوال سااأوي مااع المر ااز فااي حاااي حاادوا مخالف ااات ماان قباال فري ااط التقي اايم للتعليمااات ال اواردة ف ااي ال اادليل
اإلرشادا لعملية التقييم.
 إ ااالم المرش ااحين لئ ااائزة الموو ااا الحك ااومي المتمي ااز سك اال م ااا يتعل ااط سمواعي ااد المق ااا الت الشخص ااية والزي ااارات
الميدانية ،وتسهيل عمل المقيمين خالي زيارة المووا في مكان عمله من خالي تسهيل وصوي المقيمين للمدراء
المعنيين وزمالئهم واماكن عملهم.
 تعبئة استبيان تقييم أداء المقيمين سعد االنتهاء من الزيارة الميدانية وإرساله إلى المر ز.
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المرحلة الثالثة( :تحديد المؤسسات الفائزة والحفل واعالن النتائج)
تق ااوم إدارة المر ااز ف ااي ها ا ر المرحل ااة رف ااع العالم ااات النهائي ااة إل ااى مئلا ا

األمن اااء لي ااتم اعتمادها اا م اان ق اابلهم وتحدي ااد

المؤسسااات الفااائزة ويااتم إعااالن النتااائج وتسااليم الئااائزة فااي حفاال بياار قااام تح ا
النتائج تحصل ل و ازرة /مؤسسة شار

الرعا ااة الملكي اة السااامية ،سعااد إعااالن

في الئائزة على تقرير تقييمي نهائي استنادا إلى معايير الئائزة يوضح نقاط

القاوة وفاارة التحساين لااديها ممااا سااعد علااى التحسااين المساتمر فااي أدائهاا ،ولذا ااات المراجعااة والت اوير علااى الئااائزة
للاادورات القادمااة قااوم المر ااز سأخ ا التذ ااة الراجعااة ماان جميااع الئهااات المشااار ة ماان خااالي إرساااي اسااتبيان المراجعااة
والت وير لئائزة الملك عبدهللا الثاني لتمياز األداء الحكاومي والشافافية لياتم تعبئتاه مان قابلهم وإرسااله الاى المر از ،ومان
ثم مناقشة النتائج في ورشات المراجعة والت وير للخرو سأ رز التوصيات للدورات القادمة.
يتمثل ادور ضباط االرتباط في هذه المرحلة بما يلي:

 المتاسعة مع المر ز لمعرفة موعد الحفل وإ الم المعنيين.
 حاور حفل إعالن الئوائز.
 استالم التقرير التقييمي النهائي من المر ز.
 ضمان تعبئة استبيان المراجعة والت وير وإرساله إلى المر ز.
 حاور ورشات المراجعة والت وير والخرو سأ رز التوصيات وإع اء التذ ة الراجعة للمر ز.
مالحظة:
يلتزم ضاسط االرتباط خالي ه ر المراحل نقل المعرفة والتواصل ومتاسعة مستئدات الئاائزة ماع ضااسط االرتبااط الباديل
وإسقاءر على اطال دائم سكافة المستئدات واالحداا وإشراكه في افة األمور المتعلقاة سالئاائزة ليكاون ماؤهال فاي حااي
ياسه.
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قنوات التواصل:
تعتمد فاعلية إدارة جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية على فاءة الوسائل المتبعة في إ صاي
المعلومة والقدرة على مشار تها ين جميع األطراف المعنية ،حي

قوم المر ز سرستخدام سعا القنوات ليتم التواصل

ضباط االرتباط ومن ه ر الوسائل:
سشكل فعاي مع ُ
 .1البريد اإللكتروني وذلك إل صاي أا مرفقات /وثائط ئب مشار تها ،أو استقباي أ اة استفساارات مان الئهاات
المشار ة.
اباط االرتباط سشكل مباشر.
 .2المكالمات الهاتفية لنقل أا معلومة ل ُ

 .3المواقااع اإللكتروني اة الخاصااة سااالمر ز( )www.kace.jo/www.kaa.joلتااوفير أخبااار ونشاااطات المر ااز،
خدمات التي قدمها ،تيبات الئائزة ،ساإلضافة إلى مواعيد الدورات التدريبية ،و يرها.
 .4مواقع التواصل االجتماعي الخاصة سالمر ز مثل :فيسبو  ،تويتر ،إنستذرام و يرها ،لعارض النشااطات التاي
قوم ها المر ز واإلعالنات الخاصة سالدورات التدريبية وأا مستئدات اخر .
 .5االجتماعات الخاصة عند الحاجة مثل (مناقشة التقرير التقييمي النهائي).
ضاباط االرتباااط ساسااتخدام وسااائل االتصاااي المعتماادة داخاال الااو ازرة /المؤسسااة مااع المااووفين والمعنيااين ،وماان
كمااا قااوم ُ
ه ر الوسائل:

 .1البريد اإللكتروني.
 .2المكالمات الهاتفية.
 .3اللقاءات ،االجتماعات الدورية الخاصة والعامة.
 .4المراسالت الرسمية مثل الكتب والم رات والتعاميم و يرها.
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معايير اختيار ضباط االرتباط
ضباط االرتباط ،حسب معايير تم وضعها له ر الذا ة وهي:
تقوم الو ازرة /المؤسسة ساختيار ُ
المؤهل العلمي ،الكفاءة المعرفية ،السمات الشخصية ،المهارة واالرشاد ،والخبرة الفنية واإلدارية.

 .1المؤهل العلمي:
 المؤهل الئامعي حد أدنى ويفال في مئاالت اإلدارة.
 أن كون حاصال على دورات تدريبية في مئاي اإلدارة ،واالتصاي و يرها من الدورات المساندة.
 القدرة على استخدام تقنيات الحاسوب سشكل ممتاز.

 .2الكفا ة المعرفية:
 سرعة في االستئاسة والتفاعل.
 دقة في إنئاز العمل.
 القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكالت.
 القدرة على التحليل و تاسة التقارير.
 القدرة على النقد البناء.
.3

السمات

الشخصية:

 أن يتمتع سأخالقيات العمل من نزاهة ومصداقية و يرها.
 الد لوماسية في التعامل داخل وخار الو ازرة /المؤسسة.
 إدارة الوق

وترتيب األولويات وتحديد الموارد لتحقيط األهداف.

 اإل ئا ية والتأثير.
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 .4المهارة واإلرشااد:
 القدرة على المساهمة في إدارة التذيير والت وير مع استم اررية التعلم.
 مهارات االتصاي والتواصل الفعاي من خالي وجود آلية اتصاي ثا تة (الهاتا /البريد اإللكتروني).
 التعاون روح الفريط والمشار ة.
 ناء العالقات داخل وخار الو ازرة /المؤسسة.

 .5الخبرة الفنية والخلفية اإلادارية:
 خبرة ود ار ة واسعة في مئاي عمل الو ازرة /المؤسسة سما ال قل عن خم

سنوات.

 معرفة سمعايير التميز.
 معرفة سعمليات وةروتو والت التقييم.
 خلفية في مئاي العمل المؤسسي واإلدارا.
 العمل في إحد الدوائر التالية :ت وير األداء المؤسسي ،الئودة ،التميز ،التخ يط.
 اإللمام بعا األدوات التي تستخدم في عملية التخ يط االستراتيئي سما له دور في تحقيط التميز.
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آلية اختيار ضباط االرتباط:
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تقييم آلية اختيار ضباط االرتباط:
ضباط االرتباط ،ومن ه ر الوسائل:
حدد المر ز سعا وسائل التقييم ليتم من خاللها قياس فاعلية آلية اختيار ُ
 إضافة أسئلة على استبانة رضى المووفين لقياس مد

رضى المووفين عن دور ضاسط االرتباط في الو ازرة/

المؤسسة ،وذلك سرضافة أسئلة على المحور التاسع والمتعلط ساألسئلة العامة عن جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز
األداء الحكومي والشفافية ،مع العلم أ ن نتيئة ه ا السؤاي لن يتم احتسا ها ضمن العالمة النهائية للو ازرة/المؤسسة.
ضباط االرتباط ،وتسئيل المالحظات الخاصة هم من
 سجل خاص سمر ز الملك عبدهللا الثاني للتميز ُعنى سأداء ُ
قبل مووفي المر ز خالي دورة جائزة يتم تحديثه اوال سأوي.

تأهيل ضباط االرتباط:
ضباط االرتباط من أجل صقل معارفهم في مفاهيم التميز ليكون
قام المر ز سرقتراح عددا من البرامج التدريبية لتأهيل ُ

لهم دور فعاي في نشر ثقافة التميز وت بيقها داخل الو ازرة /المؤسسة ،حي

ان

المقترحات اآلتي:

 إش ار ُضباط االرتباط في دورات تدريبية متخصصة مثل :مرشد معتمد /مقيم معتمد /تدريب متخص
جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية.
ساباط االرتباط من أجل تبادي المعارف فيما ينهم.
 عمل منتد خاة ُ
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على معايير

