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نرحب بكم في العدد الثاني من مجلة منارة التمّيز والتي يصدرها مركز امللك عبداهلل الثاني للتمّيز 
بهدف نشر مواضيع متخصصة بالتمّيز، وتلقي الضوء على أفضل املمارسات، مبشاركة نخبة من 

رواد التمّيز محلياً وعربياً ودولياً.

كّلنا أمل أن تستفيدوا ممّا ستوفره اجمللة من مواد ثقافية وعلمّية وعملّية متطلعني إلى تفاعلكم 
معنا وإبداء مالحظاتكم ومقترحاتكم وإثرائها مبشاركاتكم وأبحاثكم ودراساتكم التي ستساهم 
في تطوير اجمللة واالرتقاء بها، ليواصل املركز املضي قدماً وبأقصى عزمية لتحقيق الغاية التي أنشئ 

من أجلها والتي ستساهم إن شاء اهلل باالرتقاء مبفهوم التمّيز في أردّننا العزيز.

واهلل ولي التوفيق والنجاح،،،

اأعّزاءنا القّراء ....
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�ساركنا ا�سرتاتيجيتك …من اجل حكومة متكاملة

السياسية  التطورات  من  حجماً  اليوم  العالم  يشهد 
تواكبها  أن  إلى  حتتاج  التي  واالقتصادية  واالجتماعية 
تغّيرات في النظم اإلدارية في املنظمات سواء في القطاع 
العام أو اخلاص والتي بدت مالمح حدوثها منذ بداية القرن 
احلالي.  إن التغّير املتزايد في أمناط ومعايير ومجاالت عمل 
عن  والبحث  التفكير  عليها  فرض  املنظمات  في  اإلدارة 
أساليب جديدة ومبتكرة تالئم حتديات احلاضر ومتطلبات 
منط  بينها  من  وكان  التغير.  هذا  ملواكبة  املستقبل 
التفكير في أساليب التخطيط االستراتيجي ومتطلبات 
جناح تطبيقاته لضمان دميومة وجود املنظمة واستمرارية 

عملها ومنوها وتطورها. 

ومن بني األمور الواجب توفرها لنجاح عملية التخطيط 
وجه  على  العام  القطاع  مؤسسات  في  االستراتيجي 
واملوارد  اإلمكانات  وتوفر  القيادة  وإميان  دعم  اخلصوص 
الصحيح  والفهم  واملعرفية(  والبشرية  واملادية  )املالية 
للبيئتني الداخلية واخلارجية والبناء على شراكات نوعية 
في القطاع الواحد من جهة واملنظومة احلكومية الكلية 
من جهة أخرى فضالً عن وضوح الربط االستراتيجي على 
واملؤسسية.  والقطاعية  الوطنية  الثالث:  املستويات 
هذا  في  هنا  سنركز  األبعاد  ثالثي  التشبيك  وألهمية 
النوعية  الشراكة  حتدثه  ان  ميكن  الذي  األثر  على  املقال 
الواحد ومع القطاعات األخرى  بني الشركاء في القطاع 
على  االستراتيجية  اخلطط  جناح  فرص  تعزيز  في  ودورها 

املستوى املؤسسي والقطاعي والوطني.  

د. إبراهيم الروابدة
املدير التنفيذي / مركز امللك عبداهلل الثاني للتمّيز
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التخطيط  ملنظومة  احلالي  الوضع  إلى  الناظر  إن 
االستراتيجي في األردن على املستويات الثالث )املؤسسي 
والقطاعي والوطني( يجد - حلد ما - ضعف في الترابط 
التي  التخطيطية  والصوامع  اإلدارية  اجلزر  ويلمس وجود 
الرئيس  الهاجس  هو  الفردي  التخطيط  أن  على  تصر 
من  كبير  جزء  يستهلك  الذي  احلكومية  اجلهات  أمام 
التقارير  وثقته  ما  وهذه  التخطيط  عملية  وجهد  وقت 
األداء  للتمّيز  الثاني  عبداهلل  امللك  جلائزة  التقييمية 
السؤال  عند  السابقة  دوراتها  في  والشفافية  احلكومي 
عن الربط بني التخطيط على مستوى املؤسسة وربطه 
والوطنية حيث  القطاعية  واالستراتيجيات  األهداف  مع 
التشاركي بني املؤسسات  التخطيط  زال احلديث عن  ما 
العاملة في القطاع الواحد دون املستوى املطلوب ويشكل 

دوماً فرصة للتحسني في التقارير التقييمية.

من هنا بادر مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز بتصميم 
مبادرات  كأحد  استراتيجيتك«  »شاركنا  مبادرته  وطرح 
لضمان  األردن  في  التمّيز  منظومة  تسريع  برنامجه 
في  الرئيسيني  الشركاء  مع  والتواصل  التعاون  تفعيل 
العاملة  املؤسسات  متّيز  تعكس  بصورة  الواحد  القطاع 
في ذلك القطاع لتتجاوز مرحلة التعاون التقليدي وحتقق 
القيمة املضافة من الشراكة لتخدم توجهات املؤسسات 
احلكومية بطرق تتصف بالفاعلية. لقد مت تصميم مقترح 
القطاع  العديد من اجلهات احلكومية في  املبادرة خلدمة 
الواحد والتي تتشارك في العديد من أهدافها ومبادراتها 
تطبيق  على  تركز  عديدة  أهداف  خلدمة  ومشاريعها 
إلى مستويات مرتفعة  متطلبات اإلصالح اإلداري وصوالً 
والتعاون االستراتيجي  التمّيز والذي يعتبر الشراكة  من 
على مستوى املؤسسة والقطاع والدولة عنصر أساسي 
القدرات  تعزيز  نحو  سعياً  املؤسسي  التمّيز  حتقيق  في 

التنافسية لألردن. 

تكمن أهداف مبادرة ) شاركنا استراتيجيتك ( في األمور 
التالية: 

•  تسهيل االنتقال من املستوى االستراتيجي املؤسسي 
وفهم  والوطني  القطاعي  االستراتيجي  املستوى  إلى 

وتناغم أدوار املؤسسات الشريكة في القطاع الواحد.   

لدى  والقدرات  للموارد  األمثل  االستغالل  على  العمل   •
لها  التنافسية  القدرات  وتعزيز  املشاركة  املؤسسات 
التي ال ميكن  النوعية  الفرص  اقتناص  من خالل تعظيم 
تنفيذها بشكل فردي من قبل املؤسسات املشاركة في 

القطاع الواحد.

• مواكبة ديناميكية التغيير وتوفير املرونة والسرعة في 
املستويات  على  املشاركة  اجلهات  استراتيجيات  تطبيق 

الثالثة.

اإلدارة  خلدمة  واالمكانيات  للقدرات  أمثل  استغالل   •
كلف  وتقليل  أمكن  ما  فيها  اإلداري  واإلصالح  األردنية 

تنفيذ البرامج واملشاريع للمؤسسات املشاركة.

لتعزيز  وتيرة تقدمي اخلدمات مبستويات متمّيزة  • تسريع 
رضى متلقي اخلدمة.  

• توفير معلومات وامتالك معارف وخبرات نوعية جديدة 
تخدم مصالح وتقاطعات املؤسسات العاملة في القطاع 

الواحد.

• تطبيق مشاريع مشتركة تخدم متطلبات برنامج جائزة 
والشفافية  احلكومي  األداء  لتمّيز  الثاني  عبداهلل  امللك 
وجود  بضعف  متكررة  حتسينية  فرص  إغالق  عن  فضالً 

إطار نوعي للشراكة والتعاون االستراتيجي. 

مستقبل  حول  املضببة  واملعلومات  اخملاطر  تقليل   •
اإلصالح اإلداري في احلكومات املتعاقبة.

وكون التوجهات املستقبلية خصوصاً في ظل وجود رؤية 
تشاركي  استراتيجي  تعاون  إلى  منا  حتتاج   2025 األردن 
فاعل من اجلميع وإلى اجلميع في القطاع الوحد، فستعمل 
التقاطع  مستويات  لدراسة  فرصة  توفير  على  املبادرة 
في  العاملة  املؤسسات  لدى  والتشغيلي  االستراتيجي 

القطاع الواحد 
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املشاريع  في  التكرار  وعدم  الشراكة  مستوى  وبيان 
االستراتيجية  سواء  املؤسسية  واألنشطة  والبرامج 
في  املعنيني  جميع  فيها  يساهم  بصورة  التشغيلية  أو 
القطاع وتوفر فرصة لاللتقاء على مستوى القادة ملناقشة 
االستغالل  على  التركيز  وبالتالي  املشتركة  التوجهات 
في  الشركاء  لدى  واملوارد  واالمكانيات  للقدرات  األمثل 
القطاع الواحد خللق قيمة مضافة للوطن واملواطن والتي 

هي أصالً محدودة وحتتاج إلى التوجيه نحو أفضل. 

وعلى الرغم من بعض اللقاءات الفردية لقادة وموظفي 
وفرق وجلان قطاعية اجلهات احلكومية اخملتلفة، إال أنه لم 

يتوفر التالي )أو ينفذ بصورة محدودة(:

االستراتيجي  للتقاطع  وحتليل  ودراسات  نقاشات   •
في  تنعكس  الواحد  القطاع  في  اخملتلفة  اجلهات  بني 
االستراتيجية القطاعية حتدد فيهن مستوى ومسؤولية 

املساهمات لتحقيق األهداف الوطنية.

مستوى  على  وموجهة  نوعية  دورية  ممنهجه  لقاءات   •
القيادات في اجلهات احلكومية في القطاع الواحد لتفعيل 
أطر التعاون في مشاريع استراتيجية وبرامج تشغيلية. 

• وجود برامج مشتركة تعتمد استغالل أمثل للموارد بني 
اجلهات احلكومية في القطاع الواحد وضمان عدم التكرار 
فيها مما يقلل من الهدر واإلسراف والتكرار في استغالل 

مختلف صنوف املوارد.

املستوى  على  لتؤثر  العمل  وفرق  اللجان  عمل  تطوير   •
االستراتيجي للمؤسسة والقطاع والدولة. 

مساعدة  إلى  احلاجة  املركز  في  هاجسنا  كان  لقد 
مؤسساتنا احلكومية لتحقيق إجناز نوعي لدعم املشاركة 
من  املستغلة  غير  املؤسسية  والقدرات  احملدودة  باملوارد 
خالل توفير أساس لشراكة استراتيجية مستدامة وفق 
آلية عمل محددة تكون عابرة للحكومات وال تتأثر بتغير 
احلكومات وتوفير دعم للعمل املشترك لتحقيق األهداف 
املشتركة في احلكومة. وبالتالي فإن حجم انعكاساتها 
واخلارجي  )املؤسسي(  الداخلي  املستويني  االيجابية على 
)القطاعي والوطني( في ظل االستغالل األمثل لإلمكانات 

واملوارد احملدودة سيكون كبيراً إن شاء اهلل. 

تتمثل األنشطة التي ستنفذ من خالل املبادرة لتحقيق 
التنظيمية  االستراتيجيات  بجمع  بداية  احملددة  األهداف 
جلميع  والوطني(  واملؤسسي  القطاعي  املستويني  )على 
اجلهات احلكومية في القطاعات اخملتارة ومراجعة األدبيات 
وإجراء البحوث وحتديد أفضل املمارسات والروابط العمودية 
واألفقية بني املستويات الوطنية والقطاعية والتنظيمية 
االستراتيجي/ التقاطع  مجاالت  حتديد  عن  فضالً 

التشغيلية.



67 6

ثم يتم بعد ذلك وضع التقييم احلالي لالستراتيجيات القائمة وحتليل مناطق التقاطع وحتديد أعضاء الفرق املشاركة 
االستراتيجي  التحليل  من  النهائية  النسخة  لتبادل  اجتماع  أول  عقد  يتبعها  وموجهة  مركزة  عمل  ورشات  في 
القطاعي مع أعضاء القطاعات لتعكس وجهات النظر واملالحظات من التقرير األولي عن القطاع وعقد االجتماع 
الثاني لتبادل النسخة النهائية من التحليل االستراتيجي القطاعي مع أعضاء القطاعات وتختم بنشر النسخة 
لتشمل  التشغيلية   / االستراتيجي  التقاطع  مجاالت  حتديد  مت  لقد  للقطاع.  االستراتيجي  التحليل  من  النهائية 
العمليات واخلدمات ورضى متلقي اخلدمة والبنية التحتية والبيئة واالبداع واالبتكار والتوريد واملشتريات والشراكات 
واخملاطر  املعرفة  وإدارة  والتواصل  واالتصال  احلوكمة  البشرية فضال عن مواضع خاصة مثل  واملوارد  والدولية  احمللية 

والتناغم والتكامل في النشاطات املتعقلة بها.

ومع دراسة فرص النجاح للمبادرة إال أنه من املتوقع أن تواجه املبادرة عدد من العقبات الفنية واإلدارية والتي سنعمل 
على حلها أوالً بأول والتي تتمثل بالقبول والقناعة مبستويات التشارك والتعاون احلالية وخطورة الفشل من الشراكة 
وانعكاساتها على املكتسبات احلالية وضعف القناعة بترجمة التعاون على مستويات مختلفة بطرق جديدة ونوعية 
وعدم دعم القيادة بشكل واضح مستمر وتوقع نتائج سريعة من االطراف املشاركة والسعي من قبل البعض إلى 

فوائد جانبيه فضالً عن عدم الدقة في بيان القدرات واإلمكانات لدى املشاركني في املبادرة.

ومن املتوقع أن تنتهي مناقشات فرق العمل التي تعمل على مشاركة استراتيجياتها من مختلف اجلهات الفاعلة 
في كل قطاع إلى اقتراح/تعديل األهداف القطاعية الطويلة/القصيرة األجل التي تؤدي إلى حتقيق األهداف الوطنية 
وإدخال سياسات وإجراءات قطاعية تؤدي إلى حتقيق األهداف القطاعية فضالً عن اعتماد آليات وأدوات للتخطيط 
االستراتيجي والعمل على تعزيز وبناء قدرات مختلف أصحاب العالقة في هذا اجملال وخصوصاً مستويات املساهمة 

واملشاركة في مسؤولية حتقيق األهداف الوطنية. 

كما سينتج عنها توحيد املفاهيم بني اجلهات العاملة 
على  املؤسسي  الطابع  وإضفاء  الواحد  القطاع  في 
توجيهية  دليل/مبادئ  ووضع  القطاع  في  التخطيط 
في  اتباعها  يتعني  التي  املمارسات  أفضل  لتوثيق 
في  ستساهم  كما  األخرى،  القطاعات  في  املستقبل 
اجلميع  عليها  يوافق  املناسبة  حللول  مقترحات  وضع 

وبالتالي تعظيم فرص جناحها وتقليل مخاطر فشلها.

املشاريع  من  عدد  حتديد  املتوقعة  النتائج  اهم  من  إن 
االستراتيجية املشتركة النوعية تخدم رؤية األردن 2025

بحيث تكون كل جهة مسؤولة عن مشروع من مشاريع 
األنشطة  من  وعدد  بها  اخلاصة  األداء  ومؤشرات  املبادرة 
كل  رؤية  لتخدم  والنوعية  املشتركة  التكتيكية 
البرامج  من  عدد  عن  فضالً  املبادرة  في  مشاركة  جهة 
وحل  املؤسسية  القدرات  لتعزيز  املشتركة  التشغيلية 
عن  مسؤولة  جهة  كل  تكون  بحيث  العالقة  املشاكل 

عدد من النشاطات والبرامج التي تخدم مصاحلها.
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معًا ... نحو اأمني / مدير عام متميز

عطوفة الدكتور عبداهلل عليان

اإلدارة  تاريخ  في  غير مسبوق  العام حدثاً  هذا  سيشهد 
والتميز  بالتفوق  املعنيون  نحن  سنجتمع  حيث  األردنية 
وحاالت النجاح لالحتفال بتكرمي أمني عام/مدير عام متميز 
بل فروقاً كبيرة  وألول مرة، وأوكد للجميع أن هناك فرقاً 
االعتراف  مع  العام  مديرها  ومتيز  الدائرة  متيز  بني  وكثيرة 

بوجود العديد من مواطن التداخل واالعتمادية بينهما.

أقر مجلس أمناء مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز املعايير 
اخلاصة بجائزة األمني العام/ املدير العام املتميز في الدورة 
القيادات  من  الفئة  هذه  تكرمي  بهدف  للجائزة  الثامنة 
واالعتراف بجهودهما الهادفة لتعزيز وامناء ثقافة التميز 
اآلخرين  انظار  محط  تكون  القيادات  من  مناذج  وتقدمي 
مشفوعة بقصص وحاالت من النجاح ليتم استلهامها 
من قبل املركز واملؤسسات التعليمية والتدريبية لتشكل 
الواعدة  اإلدارية  القيادات  تدريبية ملشاريع  مادة تعليمية 

في املستقبل.

للواقع  والتحليلي  وامليداني  الفكري  اجلهد  أن  هنا  أوكد 
اإلداري في اململكة مبا فيه من حاالت جناح نعرفها جميعاً، 
مؤسسات  ومن  فرص،  إلى  للتحول  قابلة  حتديات  ومن 
ووزارات ودوائر متيزت بتقدمي احلزمة الفضلى للمواطن ومن 
تشريعات حكمت والتزال هذا األداء مبا فيها من ضوابط 
ومنظمات.... إن هذا اجلهد الذي بذله املركز بالتعاون مع 
باحثني وخبراء والذي سبق إعداد املعايير أدى إلى أن يتبنى 
مجلس أمناء املركز مجموعة من املعايير، بعد أن مت التأكد 
من مواكبة هذه املعايير ملثيالتها في جتارب دول ومنظمات 
األردنية  راعت فيه اخلصوصية  الذي  الوقت  متقدمة في 

والتزمت باحلدود املقبولة منها.

هذا اجلهد مت تفريغه إلى مجموعة من املعايير الرئيسية 
تستخدم  والتميز  األداء  مؤشرات  من  عدد  مع  والفرعية 
أربعة  إلى  املعايير  هذه  انقسمت  التقييم.  عملية  في 
التقارير  خالل  من  رصدها  يتم  منها  اثنان  مجموعات 

املكتوبة وجاءت على النحو التالي:

املعيار
ويتضمن املهارات واملمارسات القيادية واإلدارية والفنية. 
األمني  لدى  املهارات  هذه  توفر  مدى  املعيار  هذا  ويقيس 
لها  العالمة  من   %50 تخصيص  ومت  العام.  العام/املدير 

ووزعت على ست مهارات:

• املهارات القيادية
• مهارات التخطيط االستراتيجي

• املهارات اإلدارية والفنية التخصصية 
• مهارات التطور واالبداع 

• مهارات املتابعة والتقييم
• مهارات التعامل مع الشركاء ومتلقي اخلدمة

املعيار
اإلجرائي  التعريف  ألن  والنتائج...  اإلجنازات  ويتضمن 
المتالك املهارات القيادية في املعيار األول البد له وأن يعبر 
عن نفسه بنتائج واجنازات على مستوى الدائرة وفي غير 
هذه احلالة يكون امتالك املهارات دون استثمارها طوباوياً 
يصلح لذوي املهارات الفنية السابحني في الهواء واحلاملني. 
على خمسة  ووزعت  العالمة  من   %50 لها  وقد خصص 

مواطن ونتاجات هي: 

• نتائج اخلطة االستراتيجية للدائرة
• نتائج املوارد البشرية

• نتائج األداء املالي
• نتائج التحسن املستمر واإلبداع

• اإلجنازات الشخصية

1

2
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أما اجملموعة الثانية من املعايير وهي خارج التقييم املكتبي فقد تضمنت معيارين خصص لهما  %40  ويتم 
قياسهما بعد اكتمال عملية التقييم املكتبي للمعيارين السابقني وهما:

ومتلقي  والزمالء  واملرؤوس  الرئيس  ورأي  انطباعات 
اخلدمة وخصص لها %20

نتاج جهد الدائرة ونسبة التحسن في تقارير املركز 
للدورتني احلالية والسابقة وخصص لها %20

كما نعي جميعاً أن القيادة األخالقية التي يحرص األمني 
احترام  على  تقوم  بها  التحلي  على  العام  املدير  العام/ 
بالصدق  الدائم  االلتزام  مع  خبراتهم  وتقدير  اآلخرين 
ذو  وهو  اجملتمع،  بناء  واحلرص على  والعدالة  اليد  ونظافة 
القائد  أن  جميعاً  ونعي  االبداع.  ويشجع  عالية  توقعات 
اإلداري في دائرته يرفع من مستوى اتباعه ويروج لعملية 
التطوير ويستثير في مرؤوسيه مستوى متقدم من الوعي 
وهو قائد يحب األخرين أن يعملون معه ألنه يتمتع مبعايير 

متقدمة فهو قائد يحول األَتباع إلى قادة.

عزيزي املدير العام/ األمني العام

إن هذا املركز وهو يقدم لك هذه الفرصة ليؤكد أننا 
جميعاً نسعى لهدف واحد هو االرتقاء وحتقيق املزيد 
التجربة  وهي  إدارتنا.  في  والنجاح  التميز  حاالت  من 
األولى ولديك فرصة للنجاح والتميز، حاول أن حتافظ 
على تقدمك ولتكن من هؤالء الذين نعتز بهم ونفخر 
ولك أن تقدر حجم االهتمام والتقدير الذي ستحظى 

به حال فوزك.
وفقنا اهلل جميعاً.

12

عزيزي األمني العام/املدير العام

نحو متفقون جميعاً أن إدارتنا ألجهزتنا احلكومية حققت 
العديد من اإلجنازات التي ال ينكرها أحد فعلى عاتق هذه 
سواًء  ظلها  في  نحيا  التي  اإلجنازات  كل  حتققت  اإلدارة 
او  االجتماعية  أو  االقتصادية  أو  اإلدارية  أو  السياسية 
الصحية او التعليمية وغيرها بالرغم من التحديات وقلة 
منا  واحد  أن كل  ونحن متفقون كذلك على  اإلمكانات. 
يستحق أن يتميز هو كذلك في موقعه ويجمعنا جميعاً 

حرصنا الدائم واملستمر على مواصلة النجاح والتميز.

إدارياً  الناجح  العام  األمني  العام/  املدير  أن  جميعاً  نعي 
والكفؤ فنياً والقادر على استخدام واستثمار اإلمكانات 
املتاحة في دائرته البد له وأن تتكامل لديه قدرات قيادية 
والتطوير  واحلركة  التغيير  دميومة  على  يحرص  فالقائد 
وهو ذو رؤية مستقبلية كل ذلك إضافة إلى جانب حرصه 
على النظام واستقرار دائرته وضبط اإلجراءات وهو دائم 
التواصل مع العاملني وحريص على بناء فرق العمل إضافة 
إلى حرصه على اجناز برامج تفصيلية ووضع جداول زمنية، 
إلى  إضافة  العاملني معه  األفراد  يعمل على حتفيز  وهو 
تصميم أنظمة حوافز ومراقبته لألداء. وهو أخيراً يستمد 
سلطته من التأثير على العاملني إضافة إلى الصالحيات 

املمنوحة له.
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املهندس مجد عباسي

شهدت السنوات األخيرة اهتماماً متزايداً باستشراف املستقبل بسبب سرعة التغيير ودرجات الشك املتزايدة داخل 
املؤسسات، واحلاجة امللحة إلى تطوير األطر التي تساعد تلك املؤسسات على هيكلة أنشطة االستشراف بشكل 
صحيح لكي تدعم حتسني سرعة اتخاذ القرار الصائب، وحتقيق التطور والتحسني في األداء بأداء تشغيلي يحقق 
متطلبات النماء ومواجهة الظروف واملتغيرات احمليطة. وأصبحت عمليات اإلدارة االستراتيجية وأنظمة اتخاذ القرار 

بحاجة إلى حتسني جذري والتركيز على جتاوز التخطيط االستراتيجي التقليدي، وتطوير ردود استباقية للتغيير. 

البيانات، ومن خالل حتليل  املتغيرات وفهمها من خالل استخدام  املستقبل عبر استكشاف  يتأتى استشراف 
إلى  التي تشير مبجملها  البيانات املعقدة  التوجهات الكامنة في  رؤية أمناط  املزيد من املعلومات لتمكننا من 
تغيير بعيد املدى بشكل أسرع من ذي قبل. وميكننا استشراف املستقبل من خالل التفكير في التغيير من أربعة 

أبعاد:

والتغيرات  التوجهات  بدراسة  البدء  كقيادة  وعلينا 
السياسية  األطياف  ضمن  الزمان  مر  على  حتدث  التي 
وحتدث  والتكنولوجية،  واالجتماعية  واالقتصادية 
متباينة  درجات  على  ولكن  تدريجي  بشكل  التوجهات 
من  واالستفادة  استغاللها  وميكن  والتأثير،  السرعة  من 
وإن  الذي قد حتدثه.  الضرر  تفادي  أو  توفرها  التي  الفرص 
أن حتدث هي  قبل  االنعطاف  أو  التحّول  نقطة  اكتشاف 
اللحظة التي تكمن فيها غالباً أعظم فرصة لالستفادة 

من التغيير. 

ليس  لكن  التوجهات،  اكتشاف  نسبياً  السهل  من 
األحداث  واحتمالية  بأثر  تتنبأ  أن  مبكان  السهولة  من 
من  فإنه  الواقع  وفي  التوجهات.  منحنى  أو  املستقبلية 
عدم  وحاالت  املتوقعة  غير  األحداث  حتديد  الصعوبة 
التاريخ وأن نتصور نوع  التعلم من  التيّقن، ولكن ميكننا 

املفاجأة التي ميكن أن تطرأ.

النظر في األحداث احملتملة أو نقاط التحول املمكنة.دراسة االجتاهات والقضايا الراهنة وتوقعها.

االنتقاء من بني اخليارات املتاحة. حتديد الظروف املستقبلية اإليجابية واملواتية. 

ا�ست�رشاف امل�ستقبل

نهج الريادة

12

34
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إن دراسة األحداث احملتملة كنقاط التحول ونقاط االنعطاف واملفاجآت تساعدنا على رؤية الطريقة التي ميكننا أن 
نتكّيف من خاللها مع األزمة، وأن نستثمر الفرص التي تتيحها. وهذا يساعد اجلهات على أن تكون أكثر مرونة جتاه 
التغير في ظروف أقوى من ذلك بدالً من مجرد اإلبقاء على وضعها الراهن، وبالتالي فإن ذلك يزيد من فرصها في البقاء 

واالبتكار وحتسني األداء، وحتقيق النجاح طويل األمد.

يتعلق  فيما  املرجعي  األساس  خط  وحتديد  النضج  مستوى  بتقييم  البدء  واملنطقة  األردن  في  املؤسسات  وعلى 
بجاهزيتها الستشراف املستقبل من خالل تقييم اجلوانب التالية:

1 تقوم القيادة بإشراك الفئات املعنية في وضع تصور 
استباقي للمستقبل، من خالل إجراءات وأنشطة 

منظمة ودورية.   

2 تقوم القيادة بتوضيح األهداف والنتائج واآلثار املترتبة 
على أنشطة استشراف املستقبل. 

واملوظفني،  القيادات  لتدريب  عمل  ورش  عقد  يتم   3
وتوضيح إطار عمل وأدوات استشراف املستقبل. 

    

4 تقوم القيادة باتخاذ القرارات باالعتماد على مؤشرات 
األداء، ونتائج دراسات املستقبل. 

5 يتم حتديد التحديات والفرص والسيناريوهات البديلة 
باالعتماد على أدوات استشراف املستقبل. 

املستقبل،  استشراف  أدوات  باختيار  املؤسسة  تقوم   6
بحيث تراعي طبيعة التحدي االستراتيجي. 

7 يتم حتديد مبادرات وسيناريوهات بديلة باالعتماد على 
دراسات استشراف املستقبل.  

8 يتم جمع املعلومات ذات الصلة من خالل مصادر ذات 
مصداقية ومن خالل رصد وسائل اإلعالم اخملتلفة لذلك.

9 االستفادة من الدراسات الداخلية واخلارجية، ودمجها 
في إطار عام لتحديد التوجهات املستقبلية. 

10  تقوم املؤسسة باستكشاف معظم اخليارات والبدائل 
املستقبلية، وتوفر تغطية شاملة جملاالت العمل. 

    

املثلى  االحتماالت  لتحديد  منهجية  عملية  هنالك   11
للبدائل املستقبلية لدعم متخذي القرار. 

الدراسات  على  بناًء  القرارات  باتخاذ  املؤسسة  تقوم   12
املستقبلية والتي تقوم بتنفيذها بشكل دوري.

وأضحى من الضروري ايجاد وحدات تنظيمية أو مراكز الستشراف املستقبل تعتمد على حتليل البيانات الضخمة، 
وتبني قواعد بيانات وافية يتم دراستها للخروج بأفكار تدعم اتخاذ القرارات الصائبة منطلقني من الوعي بالتاريخ 

والواقع، واضعني تصورات جتعل املستقبل األفضل واقعاً ممكناً.
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ادارة االداء احلكومي

تطلعات وحتديات               

املهندسة وداد قطيشات

الدور الذي  إدارة األداء احلكومي في أهمية  تكمن أهمية 
التنمية  عملية  في  الدولة  ومؤسسات  وزارات  به  تقوم 
والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية  اخملتلفة  بأبعادها 
باإلضافة إلى أهمية دور هذه املؤسسات في تقدمي خدمات 

تلبي احتياجات املواطنني. 

وفي هذا السياق، وبحسب املمارسات اإلدارية اجليدة، فإن 
إدارة األداء املنظم واملمنهج ترتكز بشكل أساسي على 

عدد من اخلطوات األساسية أهّمها:

       وضع إطار عمل واضح لألداء ملتابعة حتقيق األهداف 
واألجندات الوطنية املوضوعة أصالً باالستناد إلى توجهات 

وأولويات استراتيجية دقيقة.

وضع  خالل  من  األداء  قياس  لعمليات  التخطيط       
مقاييس ومؤشرات األداء ومستهدفاتها وخطط واضحة 

لقياسها على مستويات أهمها:

املؤشرات  ملتابعة  الوطني  املستوى  على  األداء  إدارة   •
املنشودة  الرؤية  حتقيق  مدى  بقياس  املتعلقة  الوطنية 

وتقييم جهود احلكومة في حتقيق األولويات الوطنية.

املتعلقة  املؤشرات  حيث  من  املؤسسي  األداء  إدارة   •
باألهداف االستراتيجية الواردة في اخلطط االستراتيجية 
والبرامج  السياسات  حتقيق  ومدى  احلكومية،  للجهات 
املطروحة من قبل هذه اجلهات، ومدى التنسيق بني تلك 

السياسات والبرامج على املستوى الوطني.

واألهداف  اخلطط  حتقيق  في  واإلجناز  األداء  متابعة       
اخلدمات  وأداء  والتشغيلية  االستراتيجية  الوطنية 
احلكومية، والتعرف على مستوى األداء الفعلي، ومقارنته 

باألداء املستهدف.

النتائج  قياس  على  بناًء  لألداء  املستدام  التطوير      
التحديات  كافة  معاجلة  في  املباشر  والتدخل  املتحققة 
بسهولة  تتمّيز  بأساليب  املتمّيز  واإلجناز  األداء  لتحقيق 
الوسائل  واعتماد  االجراءات،  اتخاذ  وسرعة  التطبيق 
الكفيلة ملواجهة املشاكل التي تعترض تنفيذ السياسات 

والبرامج.

      استخدام تقارير إدارة األداء في دعم عمليات اتخاد 
توفرها  التي  الدقيقة  املعلومات  إلى  باالستناد  القرار 
هذه التقارير حول مستويات أداء وإجناز األهداف والبرامج 

واملبادرات الرئيسية.

إال أنه قد ال يكون خفياً على أحد أن إدارة األداء احلكومي 
في االردن تعاني من عدد من التحديات التي جتعلها ليست 

باملهمة السهلة، ومن أهم هذه التحديات:

األداء  إدارة  مهمة  عن  املسؤولة  اجلهة  وضوح  عدم  اوالً: 
احلكومي مبفهومها املتكامل وذلك مع تعدد اجلهات التي 
تعمل على متابعة تنفيذ البرامج على املستوى الوطني 
مثل رئاسة الوزراء، وزارة التخطيط، دائرة املوازنة العامة 

وغيرها دون تنسيق واضح بني هذه اجلهات.

املستويني  على  املؤسسي  التنسيق  ضعف  ثانياً: 
االستراتيجي والتنفيذي بني الوزارات واملؤسسات العاملة 
الذي يجعل  في القطاعات احلكومية اخملتلفة وهو األمر 
تخطيط  عمليات  من  بدءاً  األداء  إدارة  عمليات  تنسيق 
أمراً  متابعة حتقيقها  ثم  ومن  بتنفيذها  مروراً  املؤشرات 

صعباً للغاية.         

واملؤسسية  القطاعية  املؤشرات  ثالثاً: ضعف سلسلة 
على  تركز  الغالب  في  أنها  علمنا  إذا  خاصة  املوضوعة 
على  التركيز  دون  للعمليات  املباشرة  اخملرجات  مؤشرات 
احلكومية  اجلهات  ألعمال  والفاعلية  الكفاءة  مؤشرات 

)مخرجات النتائج واألثر(.

1
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ومن هنا، وبناًء على ما ورد أعاله، فان متطلبات التطبيق 
املؤسسي الفّعال إلدارة األداء تتمثل في تأسيس منظومة 

متكاملة لقياس األداء ترتكز على:

• هيكلة مؤسسية ملهام إدارة األداء بحيث يتم ضمان:
كيان  إلى  احلكومي  األداء  إدارة  مهمة  وتفعيل  إيكال   -
إداري متخصص في إدارة وقياس األداء وحتديد املسؤوليات 

والصالحيات واملهام وإجراءات العمل املنوطة به
- تكاملية األدوار بني اجلهات املعنية للوصول إلى حتقيق 

أهداف إدارة األداء 
- إلغاء االزدواجية والتداخل في تنفيذ مهام إدارة األداء بني 

اجلهات املعنية
- تفادي اجلمع بني مهام تنفيذية ومهام رقابة األداء في 

كيان مؤسسي واحد 

• بناء نظام قياس لألداء املؤسسي، ميكن من خالله رصد 
األداء  وتقييم  متابعة  بطاقات  خالل  من  األداء  وتقييم 

وصوالً إلى نظام إلكتروني فعال لهذه الغاية.

• تعزيز ثقافة األداء والتركيز على النتائج، وتوفير الدعم 
متابعة  وفعالية  كفاءة  ورفع  التطوير  لعملية  الكامل 

األداء. 

العمل من مرحلة  القادة في كافة مراحل  دور  • تفعيل 
التخطيط مروراً مبراحل التنفيذ والتطور وصوالً إلى اإلجناز 
ملساعدة  حاضراً  يكون  وبحيث  املتمّيزة،  النتائج  وحتقيق 
مؤشرات  واتباع  ومبدعة  عملية  حلول  بإيجاد  فريقه 

القياس لبلوغ نتائج سليمة.

• تدريب وتأهيل الكادر البشري وتطوير مهارات التخطيط 
وفقاً للمرجعيات العاملية في مجال قياس األداء.

توفير  في  تساهم  التي  واألدوات  االستراتيجيات  تبّني   •
ملتابعة  للمعنيني  الكافي  والوقت  الدقيقة  املعلومة 

وتقييم األداء بطريقة فعالة.

• بناء منظومة قيمة تركز على مجموعة قيم مساندة 
ملفاهيم إدارة األداء الفعال والتي من أهمها:

- الشفافية وحق كل مواطن في الوصول إلى املعلومات 
ومعرفة آليات اتخاذ القرار املؤسسي.

أمام  مسؤول  العام  املوظف  وأن  النتائج  عن  املساءلة   -
اآلخرين.

وضع  خالل  من  خدمة  كمتلقي  باملواطن  االهتمام   -
ومراقبة ونشر معايير واضحة للخدمات.

مظلة  ليشكل  والتشريعي  القانوني  اإلطار  تطوير   •
قانونية إلدارة األداء احلكومي.

• تطوير نظم املعلومات لتوفير البيانات الالزمة لتطبيق 
مفهوم األداء املؤسسي.

جودة  تغطي  األداء  لقياس  مؤشرات  مجموعة  تطوير   •
في  والفعالية  املوارد،  استخدام  في  والكفاءة  اخلدمات، 

حتقيق األهداف.

القياس  بعمليات  للقيام  مناسبة  آليات  تطوير   •
باستخدام املؤشرات التي سبق أن مت التوصل إليها.

وختاماً، حرٌي بالقول، بأنه ال ميكن االستمرار بالتعامل 
مع إدارة األداء بالطريقة التقليدية غير الفعالة التي 
مت التعامل بها عبر سنني طويلة خلت، وال بد اآلن من 
تبني توجه استراتيجي جاد لتبني نظام فعال إلدارة 
األداء احلكومي يساهم في رفع كفاءة اجلهاز احلكومي 

وحتسني فاعليته.

واهلل ولي التوفيق...
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الدكتور بشار حسني الصرايرة

واملكمل   التقني  االمتداد  هي  الذكية  احلكومة  تعتبر 
االلكترونية  احلكومة  فبناء  االلكترونية،  للحكومة 
)G2G( حكومة  إلى  حكومة  الرئيسية  بتقسيماتها 
حكومة إلى مواطن )G2C(، )حكومة إلى قطاع االعمال 
في  االلكتروني  للتحول  الرئيسية  النقطة  تعتبر   )G2B
تتضمن  رقمية  حتتية  بنية  خالل  من  تتم  والتي  الدول 
 Government Security( األمنة  املعلومات  بناء شبكات 
Network( التي تربط اجلهات احلكومية فيما بينها، و بناء 
 Government Resources األنظمة احلكومية املشتركة
 Government Portal احلكومة  وبوابة    Planning GRP
واالنتهاء من مراحل حتويل اخلدمات احلكومية من تقليدية 
وإدارة  االلكتروني  التحول  وفق منهجيات  الكترونية  إلى 
املشاريع التقنية والتي تتضمن إعادة هندسة اإلجراءات 
التحول  متطلبات  مع  لتتوائم  للخدمات  والعمليات 
االلكتروني والتطبيق التقني ألنظمة اخلدمات والتي قد 
خارطة  وبناء  احلكومية  اخلدمات  تصميم  إعادة  يتطلب 
فيها  تتشارك  التي  كاخلدمات  اخلدمة  اجناز  ترابطات 
أكثر من جهة حكومية وارتباط قواعد بيانات حكومية 

كقواعد بيانات السكان واالحوال الشخصية وغيرها.

فاحلكومة الذكية هي التطور الطبيعي لنموذج احلكومة 
االلكترونية الذي تسعى إليه احلكومات في طرح اخلدمات 
العامة احلكومية على اإلنترنت من خالل تطبيقات الويب 
والبوابات االلكترونية، وتأتي احلكومة الذكية وتطبيقاتها 
االقتراب  عبر  فيه  واالستثمار  بناؤه  مت  ما  تكمل  لكي 
واملتزامن  املباشر  والتفاعل  جهة،  من  املواطن  من  أكثر 
االقتصادية  ومكوناته  اجملتمع  في  املنتشرة  البيانات  مع 

واالجتماعية واألمنية من جهة أخرى.

ممّكنات احلكومة الذكية للو�سول 

اإىل حكومة ذكية

وأجهزة  الرقمية  كاخلرائط  التقنية  فالتطورات 
إلكترونية  بيئة  تطوير  في  ساعدت  وغيرها  االستشعار 
جديدة من املمكن أن تستفيد منها احلكومة في تشغيل 
وصيانة خدماتها بطريقة أكثر فعالية وأقل كلفة وأقل 
اإلدارية. التجاوزات  أو  البشرية  األخطاء  حلصول  عرضة 
االستخدام  على  الذكية  احلكومة  إلى  التحول  يركز 
االستراتيجي ألحدث تقنيات املعلومات واالتصاالت، وعلى 
في  نوعي  حتول  إجراء  بهدف  الذكية،  التقنيات  رأسها 
الطريقة التي تعمل وفقها املؤسسات احلكومية، وذلك 
لتحقيق رضى املستخدمني، وبالتعاون الفعال مع جميع 

اجلهات ذات الصلة.

وتفاعلية  سلسة  تواصل  وسائل  توفير  عبر  ذلك  ويتم 
من  العديد  عبر  مكان،  وأي  وقت  أي  في  تعمل  وذكية 

األجهزة احملمولة.
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وعلى الرغم من أنه ميكن اعتبار احلكومة الذكية امتداداً 
احلكومية  اخلدمات  وجود  أن  إال  اإللكترونية،  للحكومة 
احلكومة  إلى  للتحول  مسبقاً  شرطاً  ليس  اإللكترونية 
ال  الذكية  احلكومة  إلى  التحول  أن  يعني  مما  الذكية، 
إلى  اإللكترونية  اخلدمات  ترحيل  طريق  عن  فقط  يتم 
في  التحول  عملية  تبدأ  ولكن  الذكية،  اخلدمات  منصة 
القائمة لدى اجلهة  العادة، بتقييم اخلدمات اإللكترونية 
احلكومية. وفي معظم احلاالت، تكون اخلدمات املعلوماتية 
واالجرائية هي أولى اخلدمات التي تبدأ اجلهات احلكومية 

بتحويلها إلى خدمات ذكية.

الضرورة  الذكية فإنه أصبح من  إلى احلكومة  وللوصول 
وصولها  تضمن  ممكنات  بعدة  احلكومية  اجلهات  متكني 
للخدمات  تقييم  إجراء  وأهمها:  الذكية  احلكومة  إلى 
احلكومية ملعرفة إذا ما كانت تصلح لتحويلها إلى خدمات 
والقيود  اخلدمة،  دراسة متطلبات  عبر  وذلك  ال،  أم  ذكية 
التقنيات  استخدام  وإمكانية  املتاحة،  السعات  على 
آلية  دراسة  إلى  باإلضافة  اخلدمات  تلك  لتقدمي  الذكية 

تدفق البيانات اخلاصة باخلدمة.

تتطلب  التي  اخلدمات  حتويل  املناسب  من  يكون  ال  فقد 
من املستخدم إرفاق مستندات معينة إلى خدمات ذكية، 
باإلضافة إلى تقييم درجة التعقيد في التغيير املطلوب 
العمل، واجلدوى من إجرائه في  إجراؤه على طريقة سير 
ذات الوقت. وكذلك إعادة هيكلة طريقة العمل من أجل 
تبسيطها والتقليل من اخلطوات غير الضرورية التي على 
املستخدم اتخاذها لتكون أكثر مالءمة نسبياً لتحويلها 
خلدمات ذكية، واألخذ بعني االعتبار اخلدمات اإللكترونية 
التي تعد جوهرية بالنسبة للجهات احلكومية وتساعد 
مناسبة  غير  ولكنها  كبير،  بشكل  اجلمهور  خدمة  في 
لألجهزة الذكية الشائعة االستخدام، حيث باإلمكان أن 
تدرس تلك اجلهات استخدام أجهزة وبرامج يتم تعديلها 

للمساعدة في حتويل تلك اخلدمات إلى خدمات ذكية.

من بني األمثلة التي ميكن إدراجها هنا: أنظمة التعرف إلى 
رقم لوحة السيارة والكشف عليها، وكاميرات خارجية 

ذكية توفر معلومات عن حركة املرور، الخ.

وإدارية  تقنية  العمل على عدة محاور  الضرورة  إلى حكومة ذكية فمن  االلكترونية  تتحول احلكومة  أن  أجل   ومن 
وكيفية  احملمولة  الهواتف  على  الذكية  احلكومية  اخلدمات  عمل  إطار  إنشاء  منها:  ونذكر  معاً  آن  في  وتشريعية 
جتميعها وطرحها بشكل يخدم األفراد. وقد تكون اخلدمات احلكومية الذكية مقدمة من خالل تطبيق حكومي موّحد 
تكون اخلدمة العامة فيه عنصراً خدمياً يتم إضافته أو إزالته إلى ذلك التطبيق الضخم، وكذلك العمل على تطوير 
إرشادات وقوالب خاصة بالتطبيقات الذكية )Smart Government Apps Guideline(، باإلضافة إلى العمل على فتح 
بيانات احلكومة الضخمة )Government Big Data( وبناء منظومة الدفع االلكتروني عبر الهواتف الذكية من أجل 

متكني املواطن من اجناز معامالته. 
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بناء األنظمة  باإلضافة إلى متكني اجلهات احلكومية بتكامل خدماتها فمن الضرورة مبكان أن تعمل احلكومة على 
الترابطية كأنظمة الدخول املوحد للخدمات احلكومية وأنظمة حتقق الهوية للمستخدم والتي تستخدم مرة واحدة، 
وباإلضافة إلى توفير كافة البيانات احلكومية املطلوبة كالوثائق واملستندات الثبوتية على شكل سجالت رقمية تأخذ 
من مصدرها مثل طلب ارفاق هوية شخصية ميكن االستعاضة عنها بالرقم الوطني من سجالت األحوال املدنية أو 

رقم جواز السفر أو أي ارقام مفتاحية أخرى وهو ما يسمى ممكن تكامل اخلدمات احلكومية.

ومن خالل توفير املمكنات احلكومية األخرى ملعايير جودة التطبيقات وأمن املعلومات ورضى املستخدمني فإن اجلهات 
تبني منظومة التمّيز في خدماتها الذكية وفق أفضل املمارسات العاملية.

وتأتي معايير منوذج التمّيز املؤسسي اخلاصة بالتمّيز االلكتروني/الذكي أحد أبرز املمكنات التي تساند اجلهات بالسير 
على الطريق الصحيح للتحول الذكي كالتركيز في منوذج التمّيز على بناء استراتيجية التحول اإللكتروني/الذكي 
وفق مؤشرات أداء تضمن التحول وكذلك قياس آلية تنفيذ إدارة مشاريع التحول وإدارة التنسيق احلكومي في اخلدمات 

املشتركة.

ولتمكني اجلهات احلكومية للبدء في مسيرة احلكومة الذكية والتحول الذكي للخدمات احلكومية فأنه من الضرورة 
أن متكن اجلهات احلكومية بعدة محاور تساهم في بناء اجلاهزية احلكومية للتحول الذكي وقد تشمل ما يلي: 

التحول  مستوى  رفع  في  احلكومية  اجلهات  متكني   •
خدمات  حتديد  خالل  من  للخدمات  اإللكتروني/الذكي 
خالل  من  املتعاملني  على  مباشر  أثر  وذات  أولوية  ذات 
اإللكتروني/الذكي  التحول  آلية  تتضمن  إرشادية  أدلة 
اكتمال  وحتى  تقدميها  بداية  من  احلكومية  للخدمات 
جاهزيتها على املوقع اإللكتروني واألجهزة احملمولة بهدف 
بالكامل  إلكترونية/ذكية  بطريقة  للمتعاملني  تقدميها 
خالل  من  املقدمة  اخلدمة  إلى  الوصول  طرق  وتشمل 
الهاتف املتحرك، منصات العمل املتوفرة لتطبيق الهاتف 
املتحرك واللغات املتوفرة في قنوات الوصول إلى اخلدمة 

من خالل البوابة اإللكترونية وغيرها.

• باإلضافة إلى متكني اجلهات احلكومية مبتطلبات جودة 
أدلة  خالل  من  احلكومية  اإللكترونية/الذكية  اخلدمات 
تشمل  قد  والتي  اخلدمات  جودة  معايير  توضح  إرشادية 
املوثوق،  واألداء  املعلومات،  وجودة  االستخدامية،  مفهوم 
وأدوات  العمالء  وخدمة  العميل،  وطمأنينة  واالستجابة، 
اخلدمة  متطلبات  أبرز  كأحد  االجتماعي  التواصل 

احلكومية الذكية.
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رحلتي يف التمّيز 

والتمّيز أساس طموح كل إنسان، فمنذ الصغر  النجاح 
سيكون  مبا  احللم  وهي  املرحلة  هذه  في  االنسان  يدخل 
فتارة  بذلك،  كثيرة  هواجس  فتأتيه  باملستقبل،  عليه 
وتارة  مهندساً،  يكون  بأن  وتارة  مديراً،  يكون  بأن  يتمنى 
بالنسبة لي فقد مررت  أما  ذلك،  إلى  وما  أخرى طبيباً... 
بأن  املرحلة  هذه  في  حلمي  وكان  بصغري  املرحلة  بهذه 
التمس  وقد  عملي،  في  وقيادية  ومتمّيزة  ناجحة  أكون 
أفراد عائلتي فّي هذه الصفات، وأشاد الكثير من احمليط 
وجيراني(  اقربائي  جامعتي،  )مدرستي،  فيه  عشت  الذي 
وفي  األشخاص  مع  التعامل  في  وأساليبي  صفاتي  في 
وظل  كبرت  واملستجدات،  االمور  مع  بالتعامل  حنكتي 
يراودني حلم أن أصنع االختالف والتمّيز، وأنهيت مرحلتي

مسيرتي  وكانت  الدبلوم،  مبستوى  االولى  التعليمية 
األولى في وزارة العمل بوظيفة مدخلة بيانات، وكما هو 
متعارف عليه في االصداء بأن هذه الوظيفة من الوظائف 
طموح،  غير  شخص  احلكومي  املوظف  وأن  الروتينية 
وإنتاجيته متدنية وأنه ليس لديه أية مقومات متكنه من 

االبداع واالبتكار في العمل احلكومي.

وألنني أؤمن أنه ال جناح دون املرور مبحطات التعب والفشل 
يطيل  ال  القوية  اإلرادة  صاحب  بأن  ولقناعتي  واليأس، 
هذه  من  االنطالق  من  البد  احملطات،  هذه  عند  الوقوف 

احملطات نحو النجاح،

النجاح، لذا فأنني كنت غير راضية عن نفسي في هذا 
وحينها  إليه،  أطمح  الذي  باملستوى  ليس  ألنه  العمل، 
بتنظيم  فقمت  ذاتي،  وتطوير  التعلم  إلى  سعيت  فقد 
العوائق  من  بالرغم  عملي  في  واجتهدت  وعملي،  وقتي 
التي واجهتني من قوى الشد العكسي املوجودة في بيئة 
العمل  في  مسؤولي  رضى  لذلك  نتيجة  وكان  العمل، 
ترقيتي  مت  فقد  عليه  وبناًء  شخصي،  وعن  جهدي  عن 
يزداد  يوم  أن حماسي كل  إميان  وكّلي  رئيسة قسم،  إلى 

وطموحي ليس له حدود. 

مواهب  من  باالستفادة  وقمت  الفريق  بروح  عملت 
ومهارات زمالئي وحتفيزهم، كما أنني أثريتهم مبا لدي من 
خبرات، وألنني أسعى إلى التجديد والتغيير فقد سعيت 
لتغيير مجال عملي من قسم استخدام العمالة الوافدة 
إلى قسم تشغيل األردنيني، وهنا أحسست أنني وجدت 
أن مديرية  ومبا  ومهاراتي وصفاتي،  يتناسب  الذي  العمل 
التشغيل قد مت استحداثها في الوزارة، ومت تعيني رئيسة 
فحينها  الزرقاء،  تشغيل  مديرية  في  التشغيل  لقسم 
قررت بأن أبدأ بداية متمّيزة، فبدأت أبتكر أساليب وأنشطة 
ووسائل لتحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها املديرية، 
أبناء مجتمعي وخصوصاً من هم بحاجة إلى  وأن أخدم 

العمل وال يستطيعون احلصول عليه.

العقبات  العديد من  وواجهت  واجتهاد،  بكل جد  عملت 
واالنتقادات، ولكن إمياني وطموحي أعطاني الدافع واحلماس 
إلكمال مسيرتي، ونظراً ألن طبيعة عملي تتطلب وجود 
عالقات واسعة مع مؤسسات اجملتمع املدني، فقد عملت 
العديد املؤسسات احلكومية  بناء عالقات مميزة مع  على 
واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدني، وكنت أمارس العمل 
واستطعت خالل عام  واسع في عملي،  امليداني بشكل 
في  الوزارة  خدمات  عن  وحسنة  الئقة  صورة  نقل  من 
الذي  الشركات  مع  تعاون  وبناء جسور  التشغيل  مجال 
أثمرت عن رفع نسبة تشغيل األردنيني في هذه الشركات 

آنذاك.

السيدة جناح البريقي
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وفي خضم هذه اإلجنازات التي كان لها صدًى واسعاً من قبل اجلميع، فكان ال بد من تطوير نفسي من ناحية مؤهلي 
تطوير  والعملي في سبيل  العائلي  الصعيد  على  عبأً  وزاد علي  تعباً  أنهكني  الذي  الطريق  العلمي، فخضت هذا 
مؤهلي العلمي واحلصول على الشهادة اجلامعية والتي قد حصلت عليها بتفوق، ونتيجة هذا اجلهد فقد مت ترقيتي 
مرة أخرى إلى منصب مديرة ملديرية التشغيل وهذا زادني حماساً لتطوير وترقية نفسي أكثر، وبذلك املنصب فقد 
حصلت على مساحة أكبر للعمل وصالحيات أوسع لتحقيق أهداف املديرية، وقد نلت أثناء تواجدي في هذا املنصب 

العديد من احلوافز املادية واملعنوية من وزارتي ومن اجلهات الدولية والشركات ومؤسسات اجملتمع املدني.

ومن اجلدير بالذكر بأن البرامج التدريبية الداخلية واخلارجية التي التحقت بها من خالل الوزارة ساهمت بشكل كبير 
في هذا النجاح لدي كما أنها زادت من معلوماتي وخبراتي التدريبية التي مكنتني من التدريب ومشاركة املعرفة 

واملعلومات مع باقي الزمالء.

وبعد التوفيق من اهلل والدعم الكبير من أسرتي ورؤسائي في العمل، والذي كان لهم األثر الكبير على قراري في 
املشاركة في جائزة املوظف احلكومي املتمّيز ضمن جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتمّيز األداء احلكومي والشفافية، 
فقد خضت هذه املرحلة وواجهت العديد من الصعوبات والتحديات فيها، وخصوصاً مرحلة املناقشة والي تعتبر 
أصعب مرحلة من مراحل اجلائزة، إال أنه بتوفيق من اهلل فقد حصلت على اجلائزة وكان شعوري بالفخر بهذا الشأن 

كبير جداً، نتيجة اجلهد الذي بذلته لتحصيل هذا اإلجناز.

إن حصولي على اجلائزة كان له أثر كبير في تغيير مجرى حياتي حيث أنه: 

• دفعني بقوة للعمل وزاد من طموحي وإمياني بأن ما أقوم به هو الطريق الصحيح لتحقيق أهدافي.

• دفعني لنقل جتربتي جلميع زمالئي في املديريات في اململكة.

• حفزني على التغيير في أساليب وآليات العمل وابتكار أساليب متطورة ونقلها إلى زمالئي في امليدان.

• دفعني للمنافسة على منصب أعلى من املنصب الذي كنت أشغله، وقد مت احلصول عليه مبثابرة وجهد مضاعف 
مني أيضاً، حيث مت تعيني كمستشار عمالي »دبلوماسي« في السفارة األردنية في سلطنة ُعمان.

• دفعني للعمل بكل جد ونشاط وبتواصل كبير وفعال مع أبناء اجلالية األردنية من أجل حل القضايا العمالية 
وتسويق الكفاءات األردنية.

وفي النهاية فإنني أحمد اهلل عز وجل وأثني عليه على ما وهبني إياه من هذا الفضل، وأتقدم بجزيل الشكر واحلب 
والتقدير جلميع أفراد عائلتي وزمالئي الذين كان لهم الفضل في دعمي للحصول على هذه املناصب وجائزة التمّيز 

التي تعتبر فخر لكل أردني.
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الدكتور نائل احلسامي/ مدير عام غرفة صناعة عمان

في الوقت الذي يبرز فيه القطاع الصناعي كأبرز محركات 
االقتصاد الوطني من خالل مساهمته الفاعلة في الناجت 
معيار  وفق  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  اإلجمالي  احمللي 
القيمة املضافة التي يسهم بها في االقتصاد، وقدرته في 
األموال  رؤوس  وتدوير  العمل  توليد فرص  املساهمة على 
محلياً إال أنه من أكثر القطاعات عرضًة للتأثر بالتحديات 
اخلارجية كما شاهدنا خالل السنني الثالث املاضية وبعد 
ذلك  وأثر  املنطقة  في  اجليو-سياسية  التحديات  ظهور 
على إغالق احلدود مع أكثر األسواق املستقبلة للمنتجات 

األردنية.

في حني أن املنتج األردني في األسواق غير التقليدية يفقد 
جاذبيته وميزته التنافسية في تلك األسواق نظراً حلاجة 
البرامج الهادفة لتسهيل عملية  املصنعني للعديد من 
املواصفات  مطابقة  من  بدًء  األسواق  لتلك  دخولهم 
واالبتكار في اإلنتاج والتغليف وانتهاًء بتذليل أي معيقات 
للمنتجات  العادلة  املنافسة  دون  أو فنية حتول  جمركية 

األردنية في األسواق اخلارجية. 

وحتى ال يكون الضوء مسلطاً فقط على أسواق بعينها 
النسبية  امليزة  تعزيز  ضرورة  تظهر  محددة،  منتجات  أو 
إلنشاء  املالئمة  البيئة  وتوفير  التحويلية  للصناعات 
الصناعات املرتبطة واملولدة من الصناعات االستخراجية، 
وتشجيع إنشاء احتادات للتصدير بني الصناعات الصغيرة 
واملتوسطة ومبا يسهم في تخفيف التكاليف التجمعية 

لإلنتاج والتعبئة والترويج والتصدير،

معاجلة  على  أكبر  وتركيز  جهد  إيالء  ضرورة  وأخيراً 
التقارير  وأوردتها  اجلميع  عليها  يتفق  التي  التحديات 
األعمال  وممارسة  العاملية  بالتنافسية  اخلاصة  الدولية 
وتساهم في عدم تقدم األردن إلى مراتب متقدمة وعلى 
رأسها عدم االستقرار التشريعي والبيروقراطية احلكومية 
في التعامل مع القطاع اخلاص، وقضايا العمالة واحلاجة 
التكنولوجي  املكون  تعزيز  خالل  من  االبتكار  إلى  اجلدية 
وعمليات البحث والتطوير وإيالء أهمية أكبر ملؤسسات 
البحث العلمي والتطوير، ودمج القطاع اخلاص في عمل 

هذه املؤسسات الوطنية.

وعليه، اعتمدت غرفة صناعة عمان استراتيجية تهدف 
وإظهار  الوطنية  الصناعة  لتعزيز  جديدة  آفاق  فتح  إلى 
قامت  حيث  التنافسية،  قدرتها  لتعزيز  وحتديثها  متّيزها 
والتغليف  للتعبئة  الوطني  املركز  بافتتاح  الغرفة 
والتغليف  التعبئة  حتسني  على  الشركات  ملساعدة 
املعايير  مع  يتماشى  مبا  امللصقات  ومراجعة  وتصميم 
ومبجاالت  نوعية  خدمات  املركز  سيقدم  حيث  الدولية، 
وامللصقات  واألغلفة  العبوات  تصميم  من  متنوعة 
األسواق  متطلبات  مع  ومواءمتها  وهياكلها  التعريفية 
وتقدمي  أشكالها،  بجميع  االستشارات  وتقدمي  العاملية، 
البرامج التدريبية، والفحوصات اخملبرية الالزمة، مبا يناسب 
متطلبات التصدير والتسويق لزيادة قدرة املنتج الوطني 

على املنافسة الداخلية وبأسواق التصدير.

متّيز ال�سناعة الوطنية.. هدف 

ا�سرتاتيجي لغرفة �سناعة عمان
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لتوفير االحتياجات  والبحثية  والتدريبية  التعليمية  العالقة مع املؤسسات  بتوثيق  كما قامت غرفة صناعة عمان 
واخلبرات املناسبة منها للقطاع الصناعي لتطوير منتجاته، فتم توقيع مذكرة تعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية 
والتسويقية  واإلدارية  والتكنولوجية  الفنية  اجملاالت  األردنية في مختلف  الصناعة  لتطوير  املشترك  العمل  بهدف 
التنافسية للمنتجات  القدرة  إلى تطوير  التي تواجه الصناعة األردنية مبا يؤدي  وإزالة ومعاجلة املشاكل واملعيقات 

األردنية وكذلك القيام بتنفيذ برامج وتأهيل الشباب لسوق العمل من خالل تدريبهم وصقل مهاراتهم.

وإمياناً من الغرفة بأهمية نشر ثقافة التمّيز بني املؤسسات الصناعية من خالل تطبيق أفضل املمارسات الدولية، 
تسعى الغرفة الى بناء شراكة مؤسسية مع مركز امللك عبداهلل الثاني للتمّيز، بهدف تنفيذ برامج تدريبية لتجذير 
ثقافة التمّيز في املؤسسات املنتسبة لغرفة صناعة عمان، واالستفادة من شراكة املركز مع املؤسسة األوروبية إلدارة 
اجلودة من خالل حث الشركات الصناعية على احلصول على شهادات التمّيز واالعتراف االوروبية التي تساعدها في 
فتح آفاق التصدير إلى أوروبا، وكذلك تشجيع املؤسسات الصناعية للحصول على خدمات التقييم الذاتي للوقوف 

على درجة متّيزها واستعداداتها للمنافسة على املستوى الدولي.

كما قامت الغرفة بإطالق عدة برامج للدعم الفني واملالي بهدف تطوير الصناعة الوطنية، منها على سبيل املثال 
ال احلصر:

• برنامج دعم املصانع للحصول على شهادات املواصفات الدولية ألنظمة إدارة اجلودة والبيئة والسالمة، والذي 
يقدم دعم مالي للمصانع بسقف )2,500( دينار بنسبة 50% من كلفة اخلدمات االستشارية الالزمة للحصول على 

شهادات املواصفات الدولية ألنظمة ادارة اجلودة والبيئة والسالمة مثل:                         

HACCP, ISO 14001, OHSAS ISO 9001, ISO 22000
• برنامج دعم املصانع للحصول على عالمات وشهادات املطابقة احمللية والدولية، والذي يقدم دعم مالي للمصانع 
بسقف )5,000( دينار بنسبة 50% من كلفة اخلدمات االستشارية والفحوصات الفنية الالزمة للحصول على أي من 
 ،CE األوروبية  املطابقة  االردنية، عالمة  اجلودة  منها: عالمة  يذكر  التي  والدولية  احمللية  املطابقة  عالمات وشهادات 
عالمة املطابقة االمريكية UL وأيضاً أي عالمة/ شهادة مطابقة دولية تساعد وتؤهل املصانع للتصدير إلى األسواق 

اإلقليمية والدولية.

خدمات  تقدمي  خالله  من  يتم  والذي  األوروبي،  االحتاد  من  املمّول  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  مشروع   •
استشارية للصناعات الغذائية حول االنتاج األنظف وتقليل الفاقد الصناعي وترشيد استهالك الطاقة. 

التخرج  مشاريع  تنفيذ  خالله  من  يتم  والذي  الصناعي،  بالقطاع  الهندسية  التخرج  مشاريع  ربط  برنامج   •
الهندسية لدرجة البكالوريوس خملتلف التخصصات الهندسية بناء على طلبات واحتياجات املصانع.

• برنامج االرشاد الصناعي، والذي يتم من خالله تقدمي خدمات إرشاد متخصصة للمصانع في مختلف اجملاالت بناًء 
على احتياجاتها.

• اصدار دليل حول ترشيد استهالك الطاقة واملياه في املصانع، يوزع مجاناً على الصناعيني.
• إعداد دليل تفسيري حول أسس ممارسات التصنيع اجليد ملواد التجميل الصادرة عن املؤسسة العامة للغذاء 

والدواء. 

كما تقوم الغرفة بالتواصل مع عدد من املؤسسات احمللية والدولية بهدف احلصول على متويل ودعم فني ومالي لعدة 
مشاريع في مجال كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، إضافة إلى تقدمي مقترح إلى وزارة التربية والتعليم بخصوص 
خطة لتطوير برامج التعليم املهني الصناعي التابع لوزارة التربية والتعليم، من خالل استنساخ التجربة االملانية 
في هذا اجملال. كل هذه اجلهود نأمل أن تثمر في مساعدة الصناعيني األردنيني لالرتقاء مبنتجاتهم، بحيث يصبح شعار 

)صنع في األردن( دليالً للجودة والتمّيز لدى املصّنع واملستهلك.
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اوراجن.. ال�رشيك الذهبي حلفل جوائز امللك عبداهلل الثاين للتمّيز

تضع Orange األردن على عاتقها مهمة ربط الناس بكل 
ما يهمهم في صميم كل ما تقدمه لهم، األمر الذي تلتزم 
 Essentials( به، واملعّزز مبحركات استراتيجيتها اخلمسية
2020( التي أطلقت عام 2015، والتي تتألف من خمسة 
محاور )محركات( رئيسية تتمثل في تقدمي خيارات ربط 
التي  العالقة  تشكيل  وإعادة  وغنى،  تنوعاً  أكثر  واتصال 
تربطها مع زبائنها، وبناء منوذج عمل رقمي متطور يهتم 
بكل  نحوهم  ويتوجه  املوظفني  ليشمل  ميتد  مبا  بالناس 
الزبائن من قطاع  ما يقدمه، هذا باإلضافة إلى مساندة 
إحداث  تسهيل  وفي  أعمالهم  تنمية  في  الشركات 
التحول الرقمي ضمنها، فضالً عن تنويع العمليات لديها 

باالستفادة من أصولها على نحو أكثر فعالية.

املؤسسية  للمسؤولية  استراتيجيتها  مع  ومتاشياً 
التزامها  على  بالبناء  األردن   Orange تقوم  اجملتمعية، 
الراسخ جتاه صياغة برامج ومبادرات مجتمعية مستدامة 
وتنفيذها سواء منفردة أو بالشراكة مع منظمات اجملتمع 

املدني اخملتلفة، 

وقطاعاته،  فئاته  مبختلف  اجملتمع  تطوير  أجل  من  وذلك 
تالمس  الذين  الناس  جلميع  مشترك  مستقبل  وخلق 
 Orange وتدعم  هذا  حياتهم.  جوانب  األردن   Orange
التعليم،  رأسها  على  متعددة  ومجاالت  قطاعات  األردن 
 BIG والريادة الشبابية التي كان من أبرزها إطالق برنامج
املوّجه لتسريع منو الشركات الريادية الناشئة، الدعم في 
مجال الصحة ومجال البيئة باإلضافة لرعاية العديد من 
الفعاليات واملؤمترات واألحداث الوطنية. وفي هذا اإلطار، 
دخلت Orange األردن شراكة استراتيجية مع مركز امللك 
عبداهلل الثاني للتمّيز، تقوم مبوجبها برعاية حفل توزيع 
بتزويد  تقوم  أخرى  جهة  ومن  املركز،  يديرها  التي  اجلوائز 
بشكل  االتصاالت  عالم  في  املتطورة  بخدماتها  املركز 
اجلائزة  جوهر  بأن  األردن   Orange تؤمن  حيث  حصري، 
وطبيعتها يعكسان قيمها والتي تركز خاللها على تعزيز 
وبلوغ التمّيز على الدوام في كل ما تقدمه لزبائنها من 

األفراد واملؤسسات من جميع القطاعات.
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التسع  الشركات  من  واحدة  األردن   Orange تعتبر 
والعشرين التابعة جملموعة Orange العاملية، التي تعتبر 
من  وواحدة  االتصاالت،  مجال  في  رائداً  مشّغالً  بدورها 
اجملموعات املدرجة ضمن قائمة مشغلي االتصاالت األوائل 
أنها تعتبر جزءاً من عالمة  العالم. وحيث  على مستوى 
عاملية، فإن Orange األردن توظف خبراتها املكتسبة من 
وتسهيل  إحداث  في  املساهمة  أجل  من  األم،  اجملموعة 
الذي سيخلق  األمر  اململكة،  الرقمي في  التحّول  وتعزيز 

املزيد من فرص التقدم االجتماعي واالقتصادي ألبنائها.

لقطاع  الفقري  العمود  األردن،   Orange تشّكل  وإذ 
وتلتزم  اململكة،  في  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
بحمل راية العمل التي أعالها جاللة امللك عبداهلل الثاني 
لتطوير القطاع عبر جتسيد رؤاه السامية بتحويل اململكة 
إلى مركز إقليمي لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وذلك 
من خالل تقدمي أحدث احللول واخلدمات املبتكرة في عالم 
االتصاالت، لتلبي عبرها طموحات واحتياجات زبائنها من 
الوطني، ولربطهم  األفراد وقطاع األعمال على املستوى 
بكل ما هو ضروري بالنسبة إليهم، ممّا ساهم في بلوغها 
مكانة متقدمة كأقوى مزّود لإلنترنت ذي السرعة العالية 
قدماً  املضي  األردن   Orange وتواصل  هذا  السوق.  ضمن 
في مساعيها لالستثمار في مستقبل األردن وأبنائه من 
خالل إدخال أحدث التكنولوجيات إليه، وعبر تعزيز البنية 
التحتية فيه جلعل هذه التكنولوجيات واقعاً وفي متناول 

اجلميع.

وتوّفر Orange األردن خدمات اتصاالت متفوقة ومتكاملة 
والقطاع  لألفراد  مقدمًة  اململكة،  أنحاء  جميع  في 
املؤسسي باقة واسعة ومتنوعة من خدمات اخلط الثابت 
واخللوي وخدمات اإلنترنت. وترّكز Orange األردن في عملها 
زبائنها  جلميع  تضاهى  ال  واتصال  ربط  جتربة  تقدمي  على 
التي تشمل شبكات  القادم  للجيل  من خالل شبكاتها 
 LTE، LTE-M، التطور طويل األمد الرابع، وتقنيات  اجليل 
للمنازل  املوجهة  الضوئية  األلياف  وشبكة   ،LTE-IoT
 ،FTTB وشبكة األلياف الضوئية املوجهة لألعمال ،FTTH
متعدد  اإلنترنت  لبروتوكول  الفرعي  النظام  عن  فضالً 

.)IP Multimedia Subsystem(الوسائط

من  املستقاة  خبراتها  خالصة  األردن   Orange وتضع 
خدمات  ذراع  وهو  لألعمال،   Orange خدمات  مركز 
متناول  في  العاملية،   Orange جملموعة  التابعة  األعمال 
من  األعمال  وقطاع  املؤسسي  القطاع  من  شركائها 
من  واسعة  باقة  مع   ،)EBU( األعمال  قطاع  وحدة  خالل 
أحدث احللول املتقّدمة تكنولوجياً، واخلدمات االستشارية 
املعززة باملعرفة والدراية التي تسهم في مساندة قطاع 
الصدارة.  في  البقاء  على  املؤسسات  وتساعد  األعمال 
األردن   Orange تقدمها  التي  واخلدمات  احللول  وتشتمل 
إدارة  وحلول  الربط  خدمات  على  املؤسسي  للقطاع 
 ،)Unified Threat Management( املوحدة  التهديدات 
لقطع  املوجهة  الهجمات  مراقبة  وحلول  وخدمات 
السحابية،  واخلدمات  عليها،  والسيطرة   DDoS اخلدمة 
ومعدات  وخدمات  للبيانات،   Orange مركز  وخدمات 
املركبات،  تتبع  وخدمات   ،LAN/WLAN احمللية  الشبكات 
على   Orange بها  تتفرد  التي  التلفزيون  بث  وخدمات 
 IPTV مستوى اململكة عبر اإلنترنت باستخدام بروتوكول
 Voice Over( وخدمة ربط احملادثات الصوتية عبر اإلنترنت
القطاع  من  لزبائنها  األردن   Orange تقّدم  كذلك،   .)IP
تضاهى؛  ال  وموثوقية  سرعة  األعمال  وقطاع  املؤسسي 
املوجهة  الضوئية  األلياف  شبكات  خدمات  تلبي  حيث 
لألعمال FTTB احتياجات هؤالء الزبائن في مجال الربط، 
عمل  بيئات  إلى  وأعمالهم  مكاتبهم  حتويل  يضمن  مبا 
ذكية تنتقل بعملياتهم التشغيلية إلى مستويات أكثر 
على مفهوم  األردن   Orange وترّكز  هذا  وفعالية،  كفاءة 
أجزاء  ثالثة  تغطي  استراتيجية  خالل  من  الذكية  املدن 
رئيسية تشمل جميع جوانب العمليات التشغيلية في 
املدن املتنامية، ملساعدتها على مواجهة حتدياتها، وجسر 
الفجوة بني إطالق أحدث التقنيات وقدرة املدن على تبنيها 

واعتمادها كجزء من بنيتها التحتية.
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�سناعة املوظف املتمّيز

السيدة حياة البو

من هو املوظف املتمّيز؟
باع الراعي أغنامه وسافر من إسبانيا إلى األهرامات 
عبر الصحراء، باحًثا عن كنزه، وعندما وصل عرف أن 
الكنز الذي يبحث عنه مدفون في املكان الذي كان 
أن  النائية، كان عليه  ينام فيه في قريته اإلسبانية 
بُغيته،  ينال  حتى  ومسافرًا  ُمخاطرًا  الثمن  يدفع 
فلكي نحقق ما نريد، علينا أن ندفع الثمن بالفعل.. 
ال بالقول، وكما قال له ناصحه الفيلسوف: »عندما 
لصاحلك،  العالم  يتآمر  الذاتية،  أسطورتك  تعيش 
لـ«باولو  »اخليميائي«  )رواية  أهدافك.  فتحقق 

كويلهو«(.

ومن صفاته أنه مبادر شغوف يبادِر بطرح األفكار اجلديدة 
التي من شأنِها أْن تُسهل العمل وتُنجُزه بشكل أسرع، 
وماهر في التواصل مع اآلخرين، ويتسم بالطموح حيث 
يولد الطموح األفكار اإلبداعية والصفات القيادية والثقة 

بالنفس، فالقيادة تبدأ مع الثقة بالنفس.

بهذا  وهو  االيجابية  بالروح  املتمّيز  املوظف  يتسم  كما 
ميثل الوصفة السحرية للفريق الناجح كما أنه منسجم 
املهام  ألداء  ذاتياً  ومندفع  العمل  مكان  وثقافة  بيئة  مع 
املوظفني  ويؤمن بقدرات من حوله من  واجتهاد  بحماس 
وميتلك  بانفتاح  لالنتقاد  ومتقبل  املؤسسة  في  والزمالء 

ويقدر العمل بروح الفريق.

املسؤولية،  بخيط  اإلمساك  منطلق  بالذات  الوعي  ميثل 
اإليجابي ومنبع طاقة  الفعل  القرار ومحرك  وهو مصدر 
املبادرة واالبتكار، الوعي الذاتي أشبه بالوقوف حتت املطر 
وكأن  االختباء حتت مظلة  الرقص عوض  أو  واالستمتاع، 
مياه األمطار ستجعلك تذوب أو تختفي! وبعيداً عن هذه 
أن  أن تكون ذكياً عاطفًيا هو  ما،  نوعاً  الشعرية  الصورة 
تتحلى بنوع من الوعي لتتعرف على قدراتك وإمكانياتك 
وكنزك املدفون في ذاتك عن كثب، ومن ثم فإن مسؤولية 
تغيير السلوك في بيئات العمل احلُرَّة واملفتوحة وامللهمة 
ومتكاملة  شاملة  عملية  تصبح  واملوحية  واملعلمة 
يقع على املؤسسة نصُفها، ويقع على املوظف نصُفها 

اآلخر.

املرحلة  تلك  إلى  يصل  أْن  يتمّنى  موظف  ُكل  أن  وحيث 
ويجد  تُناسبه،  بوظيفة  فيها  ينَعم  التي  حياته  من 
فيها،  والتمّيز  أدائها  على  قادراً  ويكون  فيها،  نفُسه 
فتغدو مسؤوليته العمل على ضبط وإدارة نفسه ذاتياً. 
يفهم  )جالوب(،  أبحاث  أفضت  وكما  املتمّيز  فاملوظف 
فهو  ويستثمرها،  قوته  نقاط  ويعرف  سلوكه  طبيعة 
الذي يستثمر وقته في اكتشاف وتقوية نقاط قوته بدالً 
نقاط قوته  نقاط ضعفه  من خالل »متتني«  من معاجلة 
وإدارة نقاط ضعفه، ويعمل على تطوير نفسه من خالل 
القراءة واستطاّلع كافة األفكار اجلديدة التي من شأنها 

أن تُضيف اإلبداع للعمل والسرعة في إجنازه.
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صناعة املوظف املتمّيز 
الرضوخ  من  بدالً  األدوار  لعب  وحرية  والتمتني  التمكني 
لتسلسل املهمات واألوصاف الوظيفية اجلاهزة، وكذلك 
فتح قنوات التفكير وإفساح الطرق للمبادرة واإلبداع هي 
أعظم  وتكمن  األداء،  لتطوير  الة  الفعَّ واملداخل  احللول 
فرص منو األفراد في مواطن قوتهم واالستخدام الصحيح 
أن  باملفقود ونهمل املوجود، فالبد  القوة فال نعمل  لهذه 

مننت مواطن قوة االفراد، وندير نقاط ضعفهم.

هناك العديد من الطرق التي ميكن أن تساهم في صناعة 
األربعة  االحتياجات  تلبية  خالل  من  املتمّيز  املوظف 
والروحية،  والعقلية  والعاطفية  -اجلسدية  األساسية 
من  كل  حدد  املوظفني-2015(  سلوك  )تغيير  كتاب  وفي 
ضرورية  عوامل  هور«-أربعة  بن  و«شلومو  كنلي«  »نك 

لتغيير السلوك وتطوير أداء املوظفني، وهي:

• احلافز الذاتي/ الداخلي للموظف.
• املهارات والقدرات املعرفية التي يتمتع بها املوظف.

املوظف،  شخصية  تكتنزها  التي  النفسية  الذخيرة   •
والعزم  واملرونة  بالنفس  والثقة  اإلرادة  قوة  وتشمل: 

ات. والصالبة في مواجهة امللمَّ

• البيئة املساندة من ثقافة مؤسسية إيجابية وعالقات 
إنسانية وسلوكيات جماعية داعمة. 

إذا كانت العوامل الثالثة األولى تقع ضمن نطاق املوظف 
ضعفه  نقاط  وإدارة  واستثمارها  بقدراته  الذاتي  ووعيه 

فأنها حتتاج لبيئة عمل ممكنة وملهمة.

والقيم  الرؤية  قيادتها  امتالك  املؤسسة  سمات  ومن 
االيجابية في مكان العمل ووجود شكل شفاف ومفتوح 
من االتصاالت يعالج حاجة املوظف أن يشعر أن ما لديه 
لقوله له قيمة ومتكينه من صنع التوازن بني العمل واحلياة 
وأهدافه  باحتياجاته  املوظف  يفي  فعندما  الشخصية، 
واألصدقاء  العائلة  احتياجات  مثل  احلياة،  في  اخملتلفة 
أن  ميكن  ذلك،  إلى  وما  الذاتي  والنمو  الروحية  واملساعي 
يشعر مبزيد من الثقة الذي ينعكس على أداء أفضل في 

العمل. 
 

إن التوازن بني العمل واحلياة يعزز اإلبداع والتفكير خارج 
تتخذ  أن  املؤسسة  من  يستدعي  الذي  األمر  الصندوق، 
خالل  من  واحلياة  العمل  بني  التوازن  بشأن  حازماً  موقفا 
في  التوازن  هذا  حتقيق  فوائد  بشأن  املوظفني  تثقيف 
وقيم  والرؤية  الرسالة  إطار  إدراجه في  أو حتى  حياتهم، 
املؤسسة. ومن الضروري كي تواكب املؤسسات أن متتلك 
تعمل  وأن  موظفيها،  لتدريب  واضحة  طريق  خارطة 
اجتماعيني  الفريق.  فبصفتنا أشخاصا  روح  تعزيز  على 
من  الدعم  على  احلصول  إلى  احلال  بطبيعة  نسعى 
بيئة  وتوفير  إلى مجموعة،  االنتماء  إلى  والسعي  أقراننا 
املساحات  على  وتشتمل  وجذابة  ومريحة  آمنة  عمل 
املادية التي تسمح خلصوصية املوظف، ووضع سياسات 
تشجع املوظفني على تخصيص الوقت للتركيز على أهم 
أولوياتهم، مبا في ذلك املشاريع طويلة األجل واملزيد من 
معينا  قدراً  ومنحهم  واإلبداعي،  االستراتيجي  التفكير 
لها  متحمسون  هم  التي  املشاريع  ملتابعة  الوقت  من 

خاصة التي لديها القدرة على إضافة قيمة للعمل.

ملاذا حتتاج املؤسسات / املنظمات
للموظف املتمّيز؟

املؤسسات  في  األساسي  الدور  البشر  يلعب 
ويساهمون  التغيير  يحدثون  الذين  فهم  واملنظمات 
أن  اخلبراء  ويتوقع  الناجحة،  املؤسسة  صناعة  في 
حتتل املعرفة الدور الذي احتلته املوارد الطبيعية في 
بدايات الثورة الصناعية، ومن هذا املنطلق تصبح أهم 
وصانعي  أصحاب  يكون  حيث  البشرية  االستثمارات 
في  تستثمر  أن  تستطيع  التي  واملؤسسة  املعرفة، 
تنمية املوارد البشرية هي من املؤسسات التي تخطو 

نحو املستقبل الزاهر.
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ومشاركة العاملني في املؤسسة وجعلهم جزءاً من الصورة املستقبلية لها، وإشراكهم في صناعة األهداف والرؤى 
ألنهم أحد عوامل حتقيقها، ترقى بالعاملني من كونهم أداة تستخدمها املؤسسة لتحقيق جناحها ليكونوا جزءاً من 
النجاح ومن ضمن املستفيدين من حتقيقه، مما يدفعهم لبذل مجهود إضافي، دافعهم في ذلك إميانهم بدورهم في 
حتقيق األهداف، وتوحد نظرتهم ملستقبلهم املهني مع مستقبل املؤسسة. إن إعطاء مساحة من احلرية للعاملني 
في التعبير عن أراءهم، وطرح تصوراتهم وأفكارهم، هي إيجابية ستحصد املؤسسة ثمرتها على شكل املزيد من 
العمل واالنتماء، وميلك القائد دور استراتيجي في املؤسسة من خالل دوره في تفعيل )التاءات( بدء من تعيني املوظف 
متكني  وباختصار  الداخل  من  والترقية  والتحفيز  والتفويض  والتوجيه  والتدريب  املناسب  واملوقع  للمهمة  املناسب 

ومتتني املوظف.

وختاماً التخلي عن األساليب التقليدية في تقييم املوظفني ورفع مستوى أدائهم وترقيتهم وتدريبهم والتوجه إلى 
بدائل أكثر فاعلية مثل:

• التركيز على املتوقع واملمكن واملطلوب بدالً من إعطاء املوظف درجًة تُقارنه بزمالئه أو كتابة تقرير يصف أداَءه على 
مدى عام مضى، والعمل على إعادة توجيه عملية التقييم من وصف جناحات وإخفاقات املوظف وما كان عليه أداؤه 

في املاضي إلى حتديد ما يجب أن يؤديه ويبدع فيه مستقبالً مع حتديد مؤشرات األداء واملوازنة بني املتوقع واملطلوب.

املوظفني  مواهب  واستثمار  االبتكار  إلى  األداء  ثغرات  سد  على  التركيز  ومن  التوجيه،  إلى  التدريب  من  االنتقال   •
ومواطن قوتهم.

• التحوُّل من تقييم األداء النمطي بإشراف إدارة املوارد البشرية إلى التوجيه الشخصي والتفاعل اللحظي بني املدير 
املباشر واملوظف.

أن  اآلخرين؛  في  والتأثير  والتمّيز  العظمة  ينشد  إنسان  كل  من  الثامنة،  العادة  كتابه  في  كوفي«  »ستيفن  طلب 
يكتشف صوته الداخلي، والصوت الداخلي هذا كما أسماه »نسيم الصمادي«؛ هو )موطن القوة( أو نقطة القوة، 

وهو مزيج مركب ومعقد من املهارات واملعارف والدوافع والنوازع واملواهب والقدرات.
وهناك حكمة نُسبت لعلي -كّرم اهلل وجهه-، وقد ذكرها شعراً »وقْدرُ كل امرٍئ ما كان يُْحسنه واجلاهلون ألهل العلم 

ٌر مِلَا ُخلَِق لَُه، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  أعداء”، فاعلم ما حُتسن فإن ُكاّلً ُمَيسَّ

ٌر مِلَا ُخلَِق لَُه(( نَْيا َفإِنَّ ُكاّلً ُمَيسَّ ))أَْجِملُوا ِفي َطلَِب الدُّ

لقد خلقنا اهلل مختلفني متمّيزين واملطلوب هو أن نحافظ على االختالف والتنوع والتفرد والتجدد والتعدد والتمّيز 
والتمايز من خالل متتني نقاط القوة اخملتلفة في كل منا ضمن بيئة العمل احلرة واملُلهمة واملُمكنة، بدالً من العزف 

على أوتار التشابه الضعيفة.
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رضى املوظفني

رضى متلقي اخلدمة

  املقارنات املعيارية 

نتائج جائزة امللك عبداهلل الثاني لتمّيز األداء احلكومي والشفافية للدورة السابعة )2015/2014(
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نتائح رضى متلقي اخلدمة للفرع الرئيسي ملراكز تقدمي اخلدمة
جائزة اخلدمة احلكومية املتميزة - الدورة الرابعة )2016، 2017(
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رضى متلقي اخلدمة عن قطاع التعليم لعام 2016

معدل رضى متلقي اخلدمة في الواليات املتحدة االمريكية لعام 2016
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رضى متلقي اخلدمة عن قطاع العدل لعام 2016

رضى متلقي اخلدمة عن قطاع الصحي لعام 2016




