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ثوان...
في
ٍ
انطالق ًا من تعليمات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،وتوجيهات �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي-
رئي�س املجل�س التنفيذي ،لكل اجلهات احلكومية
بت�سريع االنتقال �إلى اجليل الرابع من التميز امل�ؤ�س�سي؛ ت�ستمر مبادرة «كتاب
يف دقائق» يف حتقيق التميز عرب �إ�صداراتها اجلديدة ،التي تواكب ر�ؤى قيادتنا
امل ُِلهمة ،وتوفِّق بني �سرعة نقل املعرفة و�سرعة ا�ستيعابها من ناحية ،وبني جودة
املحتوى من ناحية �أخرى.
يقول «بول �صامويل�سون»« :الأ�سئلة اجليدة تعلو على الإجابات ال�سهلة ».ورمبا
لهذا ال�سبب ،كما جاء يف مقدمة كتاب «احلكم الر�شيد :الأركان الأربعة للأداء
احلكومي املتم ِّيز» يتعلَّم الطالب يف كل َّية الإدارة احلكوم َّية يف جامعة هارفارد
طرح ال�س�ؤال «�صفر» عندما ُيطلب منهم طرح مبادرة حكومية ابتكارية .وال�س�ؤال
«�صفر» هو« :ما الذي علينا حق ًا حتقيقه؟».
وطبق ًا للعدد ( ،)85ترتكز الإدارة الر�شيدة على �أربعة �أركان هي :النا�س،
واملبادئ ،والأولو َّيات ،والأداء؛ وهي تعمل يف ان�سجام تام لت�أ�سي�س التغيري ك�أ�سلوب
حياة ،وطريقة عمل حلكومة اجليل الرابع التي حتفز الإبداع .تتب َّنى �إدارة احلكم
الر�شيد منهج عمل قابل للتنفيذ يف امل� َّؤ�س�سات التنفيذ َّية على م�ستوى الدولة �أو
املناطق كلٍّ على حدة ،وذلك لأنها تنبثق من �إطار عمل لقيادة و�إدارة تنفيذية
ت�ص ّمم على حتقيق التم ُّيز امل�ؤ�س�سي والكفاءة التنظيمية.
�أما العدد ( )86ف ُيلخ�ص كتاب« :احلقائق القو َّية ب�ش�أن مهاراتنا الذكية :مهارات
العمل التي نتمنى �إتقانها» ،وي�صحح نظرتنا جتاه مهاراتنا ،حيث يتطلب النجاح
�أكرث من مهارات التوا�صل بكثري .وهنا ت�شري املهارات العملية �إلى القدرات
الفنية والتطبيقية التي نحتاج �إليها يف عملنا ،بينما متكِّننا مهارات التوا�صل
من ا�ستخدام مهاراتنا العملية بفاعلية .مهاراتنا الذكية ت�شمل :ال�سلوكيات
ال�شخ�صية واالجتماعية ،ووعينا بذواتنا وقدرتنا على �إدارة �أنف�سنا ،ف� ً
ضال عن
قدرتنا على التفاعل الإيجابي يف بيئة العمل ،ومواجهة ال�ضغوط يف ظل الأزمات
والتقلبات ،حتى نتمكن من الت�أثري يف الآخرين واالن�سجام التام معهم ،و�إدارة
مبادرات التميز ،وقيادة برامج التغيري.
املتغيات البيئ َّية
ومع بروز احلاجة �إلى ت�أمني �سالمة الإن�سان يف وجه
ّ
واالجتماع َّية ،برز �إلى الوجود علم بحثي جديد هو «علم املرونة» الذي يهدف
لتحديات
�إلى ا�ستيعاب التفاعالت املحتدمة بني الطبيعة واملجتمع،
والت�صدي ِّ
ِّ
اال�ستدامة املُ ِل َّحة .فوفق ًا لكتاب« :البيئة املرنة :ا�ستدامة اخلدمات يف املنظومات
البيئية واالجتماع َّية» ،وكما جاء يف امللخ�ص ( )87ف�إننا مل نعد ننظر �إلى
اال�ضطرابات البيئية من زاويتها ال�سلبية املعتادة؛ بل ميكننا اعتبارها فر�ص ًة
إن�سان جزء ًا �أ�صي ًال من حميطه
للتجديد والتطوير ،حيث ترى منهجية املرونة ال َ
احليوي .ولهذا تركِّز �أبحاث املرونة على درا�سة ال ُّنظُ م البيئ َّية االجتماع َّية
املت�شابكة ،وتر�سيخ املبادئ التي حت ِّوله من نظر َّية �إلى تطبيق ،مبا يح ِّقق الرخاء
للإن�سان ،ويكفل اال�ستدامة البيئ َّية واالجتماع َّية بعيدة املدى.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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ال�ســــ�ؤال «�صـفـر»
يتعلَّم الطالب يف كل َّية جون كينيدي للإدارة احلكوم َّية يف
جامعة هارفارد �أن يطرحوا ال�س�ؤال «�صفر» عندما ُيطلب
منهم درا�سة حالة جديدة� ،أو تطوير �سيا�سة حكومية قائمة،
�أو طرح مبادرة حكومية ابتكارية .وال�س�ؤال «�صفر» هو« :ما
الذي علينا حق ًا حتقيقه؟»
تنبع �أهمية هذا ال�س�ؤال من �أنه ُي َر ِّ�سخ القناعات لدى
املمار�سني والباحثني يف الإدارة العامة ب�أن هناك طرق ًا
متطور ًة ومتجدد ًة لتحقيق التم ُّيز يف �أداء احلكومة ،وهي
طرق ميكن ابتكارها وتطويرها كل يوم .وهذا ما يهدف �إليه
جوهر احلكم الر�شيد الذي يقدم منوذج ًا �إداري ًا جديد ًا
ميكن تطبيقه يف الإدارات احلكومية على امل�ستوى االحتادي
«الفيدرايل» ،وعلى م�ستوى الواليــات �أو الأق ــاليم ،والإدارات
املحلية �أي�ض ًا.

جـوهـــر امل�شــكلــــة

من املفرو�ض نظري ًا �أال توجد م�شكالت حقيقية ومعقدة حتول بني
امل� َّؤ�س�سات احلكوم َّية وبني الأداء الراقي واملتم ِّيز .ولهذا كثري ًا ما
ُيعزى الأدا ُء احلكومي ذو امل�ستوى املتو�سط وال�ضعيف �إلى وجود
م�شكالت يف القيادة ،بينما ُتعزى ذات امل�شكالت بدورها �إلى:
«انعدام الوعي مبعايري و�آليات وطرق حتقيق الأداء املتم ِّيز».
من امل�ؤكد �أنه �إذا ما ُخ ِّي املواطنون ومتلقو اخلدمات احلكومية
بني حتقيق احلكومة لتم ُّيز الأداء من ناحية ،وبني ا�ستمرار تر ِّدي
م�ستوى اخلدمات احلكومية ،ف�سوف يختارون التم ُّيز ،ب�شرط
�أن تبقى التكاليف املرتتبة عليهم مت�ساوية .ويرى من يعار�ضون
هذا الطرح �أن معظم متلقي اخلدمات ال يوافقون على زيادة
ال�ضرائب والر�سوم والتكــاليف املرتتبــة على تلك اخلدمات،
ي�صبح التغيري م�ستحيـ ـالً ،وت�صبح امل�ستويات املتدنية
وهكذا
ُ

للخدمات والأداء ب�شكل عام نتيج ًة طبيعيةً� ،أو �شر ًا ال بد منه كما يقال .ورغم ذلك ،ف� َّإن قلّة �أو �ضعف املوارد وتراجع م�ستويات امليزانيات واملخ�ص�صات،
لي�ست هي ال�سبب الرئي�س يف �ضعف الأداء احلكومي دائم ًا فنحن نرى �أن ال�سبب احلقيقي هو غياب الثقافة الإدارية واملعايري ال�ضرورية لتحقيق مت ُّيز
الأداء .وهذا يعني �أن بناء ثقافة �أداء راقية وقوية يف املنظمات احلكومية هو املدخل التطبيقي الأف�ضل �إلى متيز الأداء.

ال فـاعليــــة بــال �إبـــداع
يتوقع كل املعنيني من مواطنني وم�س�ؤولني ومراقبني وباحثني و�سائحني من
فاعلية وكفاءة ،ولك َّنها لن تكون كذلك �إال �إذا
الإدارة احلكومية �أن تكون ذات
َّ
كانت ُم ِ
بدعة ،فثقافة الإبداع احلكومي هي الوحيدة القادرة على حلِّ امل�شكالت.
حكومية تت�سم بالتعنت والالمباالة والبريوقراطية� ،سيعوزها
ف� ُّأي ثقافة �إدارية
َّ
�سبب
الإبداع املطلوب وال�ضروري ملواجهة امل�شكالت وح ِّلها ،ولهذا الطرح
ٌ
جوهري ميكن تخيله ،وهو �أن كل موظفي احلكومات يف كل الدول ميلكون
قدرات وذكاءات متقاربة ،وال يفرق بينهم �سوى معايري الأداء العالية ،والتدريب
والتحفيز والتمكني ،ووجود قيادة ذات ر�ؤية ت�ستطيع بناء ثقافة تنظيمية وقيادة
و�سباقة
حكومية ُمل َهمة ُ
وم ِلهمة ،وو�ضع معايري متجددة وراقية ومواكبة ،بل َّ
ال بعد جيل� .إ�ضافــة �إلــى ال�سعـــي نحـــو ا�ست�شراف امل�ستقبــل
�إلى الت�أ�صيل جي ً
وبنائه بخيال وا�سع وجهد رائع .ولأن هذه العوامل هي مكونات و�أ�س�س الإبداع
احلكومي ،ف�إن غياب الإبداع احلكومي ي�ؤ ِّدي �إلى تفويت فر�ص التنمية واحلداثة
وخدمة ال�صالح العام.
تدن �أداء امل�ؤ�س�سات
ال توجد حكومة واعية يف العامل تقرر  -مع �سبق الإ�صرار والرت�صد � -أن حترم مواطنيها نعم َة االزدهار ،ولكن ِّ
تعزز احلكومة ذات الفاعل َّية
احلكومية وعدم الرقابة عليها �أو حما�سبتها هو ما يعوق املواكبة والنمو والتمكني و�إ�سعاد املواطنني .بينما ِّ
فر�ص االزدهار من خالل توفري بيئة ا�ستثمارية �إيجاب َّية ،مع تنوير وتدريب ومتكني مواردها الب�شرية الذكية ،وتوفري نظم ال�سالمة
َ
العامة ،وتب ِّني �سيا�سات وتدابري و�أنظمة وقوانني �ضريب َّية ومدنية ت�ضمن وتدعم ا�ستدامة رفاهية املواطنني .لتحقيق االزدهار ورفع
َّ
م�ستوى املعي�شة وجودة االبتكار ،حتتاج احلكومة �إلى جناح م� َّؤ�س�ساتها ُّك ٍل على حدة ،ولكي تنجح امل� َّؤ�س�سات ف�إنها حتتاج �أي�ض ًا �إلى حكومة
م�ستقبلية وا�ست�شرا ِف َّية ذات فاعل َّية ،وهكذا ف� َّإن منظومة التميز احلكومي تعني وجود حكومة وم� َّؤ�س�سات ف َّعالة تعمل جميعها يف تناغم
اخلا�صة ،فتكون النتيجة رفع م�ستوى جودة و�سعادة املواطنني.
ُيوازن بني ال�صالح العام وامل�صالح
َّ

التزامات الإدارة احلكومية
حق املواطنني �أن تدي َرهم حكومة حتقِّق
من ِّ
تبدد نفقاتها؛ ولها ر�ؤية وا�ضحة
وعودها؛ وال ِّ
ومعلنة ع َّما ميكن حتقيقه؛ حكومة ت�صنع ثم
تتخذ قراراتها بالرتكيز على القيم ،وعلى
القيمة الكامنة يف عملياتها ،وهي تعامل كل
النا�س بالعدل؛ وميكنها �إثبات مت ُّيزها وتفردها
يف الأداء والعطاء.
ت َو ِّفر �إدارة احلكم الر�شيد ثقافة الأداء املتميز
الالزمة لتحقيق تع ُّهدات احلكومة ،ولذا ف�إن
الإدارة الر�شيدة هي احل ُّل ال�ستعادة ثقة عامة
النا�س يف قرارات احلكومة؛ وهي ال�سبيل

التح�س ــن االقت�ص ـ ـ ــادي امل�ست ــدام،
لإح ـ ــداث
ُّ
حتديات تطوير التعليم ،وخلق فر�ص
وجمابهة ِّ
عمل ،وتقدمي خدمات �صح َّية راقية ،وحتقيق
رفاهية الأطفال ،وحت�سني املناف�سة ورفع م�ستوى
املعي�شة ،لأن اجلمهور الواعي الذي َت َقدِّ م له
احلكومة خدماتها ي�ستحق الأف�ضل من حيث
الكفاءة والفاعل َّية .ولكل ما �سبق ف�إن الإدارة
الر�شيدة التي طاملا متناها القادة امللهمون
ت�شجع الإبداع وتعتربه
والتنفيذيون البارعون ِّ
م�صدر ًا للأفكار واالبتكار وو�ضع �إدارة املعرفة
وكل املمكنات املتاحة يف خدمة ال�صالح العام.
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ما هي �إدارة احلكم الر�شيد؟
يعترب احلكم الر�شيد هو العقيدة الأ�سا�س َّية
لكل حكومة منفتحة و�شفافة ت�ؤمن بامل�شاركة.
لإ�سعاد النا�س وقيادتهم ب�شكل ج ِّيد ،ينبغي
للحكوم ــة �أن تلتزم ب�شكـل دائ ــم وحا�سـ ــم
بخدمتهـ ــم ورعايـ ــة م�صاحلهــم .ولذا ،ف� َّإن
املقدم ــة للنا�س يجب �أن تكون
اخلدمـ ــات َّ
الهدف الأ�سمـ ــى ل ِّأي ا�سرتاتيجيـ ــة تتبعها
حكومـ ــة ت�ؤمن باحلداث ـ ــة والتجديد ،وتعمل
للحا�ضر وتفكر يف امل�ستقبل .هذا يعني �أن على

قادة احلكومة �أن يكونوا يف خدمة املواطنني،
وعلى جميع املوظَّ فني العموميني الذين يعملون
يف احلكومة �أو ي�ساندون براجمها �أن يحاذوا
ويوازنوا بني االلتزام بخدمة املواطنني ،وبني
�أن�شطة �أعمالهم اليومية.
وتعرف �إدارة احلكم الر�شيد �أي�ض ًا ب�أ َّنها قيادة
�إدار َّية ومنهج عمل قابل للتنفيذ يف امل� َّؤ�س�سات
احلكوم َّية .وهي ال ت�ستهدف يف ممار�ساتها
الأ�سا�س َّية الوظائف الت�شريع َّية والق�ضائ َّية؛

موجه
فالتطبيق الأ�سا�سي للإدارة العامة َّ
�إلى امل� َّؤ�س�سات احلكوم َّية التنفيذ َّية؛ �سواء
على م�ستوى الوالية� ،أو على امل�ستوى املحلي.
وتطبيق ــات احلكــم الر�شيد ت�صلـ ــح �أي�ض ًا
للتطبيق على امل� َّؤ�س�سات التعليم َّية ،واملنظمات
اخلريية ،وم� َّؤ�س�سات القطاع اخلا�ص .كما
ميك ــن تعريف احلك ــم الر�شيــد ب�أنه إ�طـ ـ ــار
م�صممة
عمل لقيادة �سيا�سية و�إدارة تنفيذية َّ
لتحقيق التم ُّيز امل�ؤ�س�سي والكفاءة التنظيمية.

ركــــائز احلكــــم الر�شيد

ترتكز هذه الإدارة على �أربعة �أركان حمور َّية هي :الأ�شخا�ص (املوظفون)،
واملبادئ ،والأولو َّيات ،والأداء .ويعترب ك ٌّل من هذه الأركان الأربعة لإطار
أهمية يف خلق م� َّؤ�س�سات حكوم َّية
عمل الإدارة العامة م�ساوي ًا لغريه يف ال ِّ
ت�ستند �إلى املواطنني الذين تخدمهم ،وتت�سم بالأداء العايل ،وت�ضيف
قيمة ،وتبادر �إلى ِّ
حل امل�شكالت.
وتعمل الأركان الأربعة للإدارة الر�شيدة يف ان�سجام تام لدعم التغيري
وت�أ�سي�سه ك�أ�سلوب حياة وعمل حلكومة تهدف �إلى حتفيز الإبداع وحتقيق
مت ُّيز الأداء.

 -1النا�س هم الأ�سا�س
ينبثق ركن االهتمام بالنا�س من فل�سفة
وممار�سات القيادة الأكرث ت�أثري ًا ،التي
ت�شجع الإبداع ومت ُّيز الأداء� ،إذ
�أثبت �أ َّنها ِّ
يدرك قادة امل�ؤ�س�سات العامة يف القرن
احلادي والع�شرين �أنَّ حما�سة ووالء وعطاء
و�إبداع القوى العاملة ميكن �أن ي�صنع فرق ًا
بني حتقيق التم ُّيز ،وبني حتقيق نتائج
متو�سطة .فالطريقة الف َّعالة لتحفيز النا�س
ِّ
ودفعهـ ــم للإبـداع وب ــدء رحل ـ ـ ــة التم ُّيز يف

قيادة احلكم الر�شيد

الأداء ،هي منوذج القيادة الذي يبني ثقافة
االحرتام احلقيقي والثقة؛ بني املوظف العام
وم�ؤ�س�سته من ناحية ،وبني املواطنني الذين
تخدمهم هذه القيادة من ناحية �أخرى.
فاالحرتام والثقة هما الركيزتان الالزمتان
جلعل املواطن يدعم امل� َّؤ�س�سة احلكوم َّية
التي تخدمه .لأن النا�س هم الأ�سا�س ،ف�إن
خدمة املواطن يجب �أن تكون هي الغاية من
البداية.

�صاغ هذا امل�صطلح «روبرت جرينليف» الذي خاطب قائد احلكم الر�شيد قائ ً
ال:
«عندما تكون قائد ًا ر�شيد ًا ف�سوف ينتا ُبك ذلك ال�شعور الطبيعي بالرغبة يف تقدمي اخلدمة و�إ�سعاد النا�س �أوالً ،فهذا االختيار الواعي هو
ما يقود املرء �إلى �أن يطمح �إلى القيادة .فهو يبد�أ بنية اخلدمة ال بنية تبو ؤ� املنا�صب والتظاهر بالقيادة ،ثم يقود ليخدم ،وال يقود ل�شغفه
متت تلبيتها.
املجرد بالقيادة .وهنا يظهر الفارق يف االهتمام الذي يبديه املوظَّ فون للت�أكُّد من � َّأن حاجات الآخرين ذات الأولو َّية الق�صوى َّ
َّ
�صحة وحكمة
أكرث
�
اخلدمة
خالل
من
أ�صبحوا
�
هل
املخدومني؟
ؤالء
�
ه
�شخ�صية
رت
و
تط
هل
هو:
تنفيذه
يف
أ�صعب
ل
وا
أف�ضل
ل
ا
فاالختبار
َّ
َّ
ودراية وا�ستقالل َّية و�أكرث ا�ستعداد ًا ليكونوا هم �أنف�سهم موظَّ فني عموميني جمتهدين؟
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ا�ستناد ًا �إلى فكر «جرينليف» ،ميكن ا�ستنباط ال�صفات واملميزات اجلوهرية التي ميكن من خاللها تعريف القائد احلكومي احل�صيف ،وهي:

 .1الإن�صات :يف العادة يتم تقييم القادة
بنا ًء على مهاراته ــم يف التوا�ص ــل واتخـ ــاذ
القرارات .ويجب على ق ــادة احلك ــم الر�شيد
تعزيـ ــز تـلك امله ـ ــارات واالل ــتزام ال�شديد
بالإن�صــات باهتمام للآخرين ،فقادة القطاع
العــام احلقيقي ــون دائم ًا ي�سع ــون �إلى حتديد
وا�ستي�ض ــاح رغب ــات املواطنــني ،م ــن خ ــالل
اال�ستماع الف َّعال ملا يقال( ،ولي�س ما قيل).
وي�شمل الإن�صــات �أي�ض ـ ًا التوا�ص ــل مــع �صوت
تعب
ال�شخ�ص الداخلي ،وال�سعي �إلى فهم ما ِّ
عنه حركات املتكلم وروحه وعقله.

 .2التعاطف :يجاهد احلاكم الر�شيد من
�أجل فهم الآخرين والتعاطف معهم ،فالنا�س
يحتاجون �إلى من يتق َّبلهم ويعرتف بطبيعتهم
املم َّيزة الفريدة ،مع افرتا�ض ح�سن الن َّية من
املر�ؤو�سني والر�ؤ�ساء والزمالء والعمالء .وحتى
عندما ي�ضطر لرف�ض �أفعالهم �أو �أدائهم ،عليه
�أن يبدي نوع ًا من التعاطف معهم.
 .3امل�ساندة :متثل املوا�ساة وامل�ساندة قوة كبرية
وتخلق نوع ًا من التكامل والتفاعل� ،إذ تتمثَّل
�أكرب م�صادر ق َّوة قيادة َّ
املوظفني يف القدرة على
معاجلـة وم�ســاندة القائد لنف�ســه وللآخري ــن.

 .4الوعي :الوعي العام والوعي الذاتي ب�صفة
خا�صة ،يعطي القائد احل�صيف ق َّو ًة م�ضاعفةً،
َّ
لأنه مينحه ح�صانــة داخلي ــة �ضد ردود �أفعال
الآخرين ،ويحميه من التقلب والتناق�ض وندب
احلظ كلمـ ــا واجهتـ ــه امل�شكــالت ،وتعر�ضت
م�ؤ�س�سته خلطوب الأزمات.
.5الإقناع :ي�سعى القادة الأذكياء �إلى �إقناع
الآخرين ،بد ًال من فر�ض الأمر الواقع عليهم،
ولذا ف�إن القائد الر�شيد يتمكن يف معظم
الأحيان من احل�صول على حب واحرتام ووالء
�أتباعه بالإجماع.

الت�صورات :القدرة على درا�سة امل�شكالت من منظور علمي ومعريف يعني �أن يذهب القائد بتفكريه �إلى �أبعد من
 .6و�ضع
ُّ
احلقائق اليوم َّية ،فقادة احلكم الر�شيد ي�سعون �إلى �إحداث توازن دقيق بني املفاهيم والر�ؤى والت�صورات ،وبني وقائع احلياة
اليوم َّية.
 .7الب�صرية :وهي خا�ص َّية متكِّن القائد من فهم الدرو�س امل�ستفادة من املا�ضي ،واحلقائق املطروحة يف احلا�ضر ،والتبعات
املحتملة للقرارات يف امل�ستقبل ،فهي قدرة كامنة ومغرو�سة يف �أعماق احلد�س والنف�س.
 .8الإ�شراف :يف امل�ؤ�س�سات احلكومية الذكية ،يلعب املدير التنفيذي وامل�ساعدون وكل العاملني دور ًا كبري ًا يف �إبقاء م� َّؤ�س�ساتهم
يف حالة انتباه ومتابعة ورقابة ذاتية وتنظيمية خلدمة املجتمع وحتقيق ال�صالح العام.
 .9تنمية اال�ستثمار الب�شري :ي�ؤمن قادة احلكم الر�شيد ب�أن لدى كل النا�س قيمة ذاتية وجوهر َّية كامنة تدفعهم
للم�شاركة والأداء كعاملني .ولذلك ،فهم يلتزمون بتدريب وتطوير القدرات ال�سلوكية والفنية والعملية وبالنمو النف�سي والروحي
ِّ
لكل فرد يف امل� َّؤ�س�سة.
 .10بناء املجتمع :يعي قادة احلكم الر�شيد �أن التح ُّوالت ال�سريعة يف املجتمعات املحلية والعاملية ،ويف ثقافات امل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة ،تلقي على عاتقنا ك�أفراد وم�س�ؤولني مزيد ًا من التبعات وامل�س�ؤوليات وال�ضغوط ،ومن ثم فهم يعملون على بناء
جمتمع متالحم ومتعاون يبد�أ بالفرق ال�صغرية ،ثم امل�ؤ�س�سات الكبرية ،وي�شمل جميع �أبناء املجتمع بكل نطاقاته ون�شاطاته.
�إ�ضافة �إلى معرفة اخل�صائ�ص الع�شر ال�سابقة ،ف�إن القائد الر�شيد يعمل ٍ
بتفان مل�ساعدة العاملني على خدمة املواطنني الذين ترعاهم امل� َّؤ�س�سة
احلكومية ،وهو يرى �أن جناح وتط ُّور ه�ؤالء هو االختبار الأ�سا�سي لفاعليته ،واملقيا�س احلقيقي لتقييم �أدائه .وهنا يحر�ص �أي�ض ًا على �أن ين�سب الف�ضل
�إلى �أهله من خالل تقدير �إجنازاتهم عندما يكون هذا الف�ضل م�ستحق ًا.
«كقائد رشيد ،عليك أن تتذكَّ ر أن مهمة الموظفين هي مساعدتك ،وأن مهمتك هي خدمتهم وأيض ًا تقديرهم،
المؤسسة كافة».
لتتشاركوا مع ًا في تمكين العمالء من استثمار إمكانات وموارد وخدمات ومخرجات
َّ
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تقوم �إدارة احلكم الر�شيد على املعتقدات
الأخالقية امل�شرتكة واالتفاق على جمموعة
�أو منظومة القيم الأ�سا�سية التي تب َّنتها
امل� َّؤ�س�سة ،والتي يجب �أن يلتزم بها اجلميع
داخل امل� َّؤ�س�سة وخارجها ،وميثِّل ركن املبادئ
تلك القيم اجلوهرية الرا�سخة.
الطريقة الوحيدة ل�ضمان اتخاذ قرار مت�سق

و�إيجابي على املدى الطويل هي �أن تتب َّنى
امل� َّؤ�س�سة نف�سها اتفاق ًا على قيمها الأ�سا�سية،
وال يكفي االفرتا�ض ب� َّأن تعيني امل� َّؤ�س�سة لأنا�س
يركِّزون على القيمة �سي�ؤ ِّدي �إلى اتخاذ قرارات
�إيجابية ت�ضيف قيمة على الدوام ،فامل� َّؤ�س�سة
ذاتها ،بكل قياداتها وفعاليتها يجب �أن ت�ضع
تلك القيم املُن ِتجة للقيمة يف قلب �سيا�ساتها.
والقيم الأ�سا�سية هي تلك املبادئ الثابتة التي
ال يتزعزع �إميان العاملني بها ،وهم يتحملون
م�س�ؤول َّياتهـ ــم ،وينفذون �أعمالهـ ــم كموظفني
و�أي�ض ًا كمواطنني ،لأن هذه القيم هي التي
حتدد ثقافة امل�ؤ�س�سة ومن تكون ،وكيف يراها
الآخرون.
القيم الأ�سا�س َّية هي احلقائق املطلقة مثل:

احل ــق والع ــدل واخل ــري واحل ــب واجلم ـ ــال
والعطاء وقبول الآخر ،وخدمة اجلميع .مثل
هذه القيم ال ن�ستطيع تغيريها �أو تبديلها،
وحتى عندما نخالفها ،ف�إننا نت�أمل ونعرف
 يف داخلنا � -أننا �أخط�أنا ،وهي مهماتعر�ضت من قبلنا �أو من قبل غرينا للتجاهل
�أو الن�سيان �أو االخرتاق ،ف�إنها تبقى على
ر�سوخها وثباتها دون خد�ش �أو تغيري .وبعمنى
�آخر؛ عندما نخالفها ف�إننا نحن من نُ�ضار،
ب�سم ِّوها و�أخالقيتها ونُبلها وبكل
وتبقى هي ُ
معانيها .هذه القيم املبدئية الرا�سخة ال ميكن
لأحد خداعها من دون ق�صد ،ف�إذا كنا نعلم
احلقيقة وف�شلنا يف اجلهر بها ،فهذا الف�شل ال
ميكن �أن يكون �أبد ًا خط�أً عفوي ًا.

القيـــم والأخــــــالق الأ�سا�س َّيـــــــة

هناك خلط وتداخل بني مفاهيم القيم والأخالق الأ�سا�س َّية ب�أنَّها متداخلة،
معي .بينما متثِّل القيم الأ�سا�س َّية
فالأخالق ت�شري ب�شكل عام �إلى �سلوك َّ
ٍ
معتقدات متفق ًا عليها ،لأنها تقود �إلى قواعد الت�ص ُّرف
مبادئ �أو �أعراف ًا �أو
الأخالقي وتدعمها� .إ�ضافة �إلى ذلك ،تقودنا القيم الأ�سا�س َّية �أو اجلوهرية
�إلى اتخاذ القرارات الر�شيدة وتعرفنا بالقواعد الأخالقية وال�سلوكيات
املقبولة .على �سبيل املثال :قد ال يعترب الك�سل �أو الغياب �أو الت� ُّأخر عن
ولكن مثل هذا ال�سلوك ُيخالف
اجتماع جمدول م�سبق ًا �أمر ًا غ َري �أخالقيَّ ،
قيم االجتهاد واالن�ضباط والأداء والإنتاج .فالقيم الأ�سا�س َّية تز ِّودنا
باخلطوط العري�ضة املر�سومة جلميع �سلوك َّيات امل� َّؤ�س�سة ،جتاه العاملني
فيها ،واملراقبني خارجها ،وهي التي ت�شكل يف نهاية املطاف ثقافة امل�ؤ�س�سة،
�سواء �أكانت هذه القيم م َو َّثقة يف « ُمدَ ِّونات ال�سلوك» امل�ؤ�س�سي �أم ال.
مؤسسة حكومية يشبه استدارة سفينة حربية وهي راسي ٌة في الميناء؛
«تغيير ثقافة
َّ
ب وقت ًا وجهد ًا ،لكنَّها ليست مستحيلة».
مة تتطلَّ ُ
ال ُ
م ِه َّ

القيم الأ�سا�س َّية لإدارة الأزمات
القيم الأ�سا�س َّية تخدم �أي�ض ًا غر�ض ًا �آخر ،فهي
ت�ساعد يف احلفاظ على ا�ستقرار امل� َّؤ�س�سة يف
�أوقات الأزمات ،وخرق هذه القيم ميكن �أن
يحدث يف � ِّأي م� َّؤ�س�سة ويف �أي مكان .ولكن
ال�س�ؤال املطروح هنا هو :عندما يحدث
خرق ج�سيم للقيم الأ�سا�س َّية ،كيف �ستتعامل
امل� َّؤ�س�سة مع ذلك؟ من امل�ؤكَّد � َّأن امل� َّؤ�س�سة
التي ت�سمح باخرتاق �إحدى قيمها الأ�سا�س َّية،
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تخاطر بفقد بو�صلتها الأخالقية ،وتدخل
معظم قراراتها يف دائرة ال�شبهات .ويف �أب�سط
الأحوال ،يعترب �أي خرق للقيم امل� َّؤ�س�سية
اجلوهرية ت�صرف ًا �سيئ ًا وخط�أ غري مقبول،
حتى و�إن اقرتن بالنوايا احل�سنة ،ويعترب يف
معظم الأحوال جرمية �إدارية ت�ستحق العقاب،
للحفاظ على املرتكزات الثقافية والأخالقية
للم�ؤ�س�سات احلكومية النا�ضجة واملتميزة.

ورغم ذلك ،ف� َّإن امل� َّؤ�س�سات املرتكزة على قيم �أ�صيلة ،تبقى قادر ًة على حت ُّمل االنتكا�سات� ،إذا ما �أ�ساء الت�صرف نف ٌر قلي ٌل من غري امللتزمني.
ٍ
الت�صرف ،لأن امل� َّؤ�س�سة والعاملني
حينئذ اتخاذ قرارات لتدارك �سوء
فعندما ت�شتد الأزمات ،ت�صبح القيم الأ�سا�س َّية هي النقطة املحورية؛ وميكن
ُّ
تعرف امل� َّؤ�س�سة وت�ؤطر �شخ�صيتها ،ف�إنها مت ُّدها بالأطر املحددة
بها ي�ستم ُّدون ق َّوتهم من �إميانهم امل�شرتك بقيمهم .وكما �أن القيم الأ�سا�س َّية ِّ
التخاذ القرارات ،وتوفر لها البو�صلة الالزمة لتحديد وجهتها يف ظل كل املتغريات .و�أخرياً :ت�ساعد القيم الأ�سا�سية القائد الر�شيد على حتفيز
العاملني كي ال ي�ست�سلموا �أبداً ،وليبحثوا دائم ًا عن م�سا ٍر جديد.
َّ
للموظفين،
«يستحيل وجود مجموعتين من القيم الجوهرية؛ واحدة لإلدارة وأخرى
القيم تشمل الجميع في كل األوقات».

القيـم الأ�سا�س َّيــــــة للحاكـــم الر�شـيد

هذه بع�ض القيم واملُ ُثل املت� ِّأ�صلــة يف �شخ�صيـــة احلاكـــم الر�شيد
وثقافة م�ؤ�س�سته:
 الأمانــــة :من �صفات االمتياز الأخالقي ،وتت�ض َّمن امل�صداق َّية،الغ�ش يف اخلدمة العا َّمة.
والإن�صاف يف التعامل ،وانعدام ِّ
 الإ�شراف :الإدارة اليقظة ،والر�شد واحلماية ،واال�ستخدام اجلديربالثقة للموارد العا َّمة ،مبا يف ذلك ر�أ�س املال الب�شري ،والأموال ،والبنية
التحت َّية ،واال�ستثمارات ،والبيئة ،وبيانات وامتيازات املوظفني والعمالء.
 الإجناز :حتقيق الأهداف من خالل اجلهد الد�ؤوب ،واملعايري،والتحليل ،واملقارنة.
 الت� ُّأهب :حماية م�صالح النا�س و�أمنهم باال�ستعداد للأحداث املتوقَّعةوغري املتوقَّعة ،مبا يف ذلك الكوارث الطبيع َّية ،واحلرائق ،والإرهاب؛
ومواجهتها بخطط العمل واملعلومات واملمار�سات ال�شفافة.
 ال�شجاعة :احلفاظ على �صفاء الذهنوالق َّوة الذهن َّيـ ــة ملواجهـ ــة عـ ــدم
اليقـ ــني وال�صعوبات.
 املثابرة :اال�ستمرار يف بذل اجلهدوالتوجه للإجن ــاز باالهتمـ ــام وال�ص ــدق
وال�صرب والتح ُّمل مهما كانت العواقب
وال�صعوبات والف�شل الظاهر.
االحرتافية :ا�ستخدام الدرجة
َّ
الق�صوى م ـ ــن الكفـ ـ ـ ــاءة ،والتـدريب،
واجل ـ ـ ــدارة ،واملنهج َّية ،وال�شخ�ص َّية،
واملعايري يف تنفيذ العمل العام.
 -االبتكـــار :الإبداع يف تقدي ــم الأفكـ ـ ــار

العام ـ ـ ــة اجلديدة
واخلطط وال�سيا�س ـ ــات َّ
لتعزيز ال�صالح العام.
 اخلدمة :تنفيذ الواجبات كموظَّ ف عملهالعامة بطريقة خمتلفة عن
موجه �إلى
َّ
َّ
ً
املتو َّقع تعزيزا للهدف الأعلى والأ�سمى.
العام ـ ــة
 ال�شفافية :تنفيـ ــذ امل�شروع ـ ــات َّبطرق نزيهة ومك�شوفة و�سهلة اال�ستيعاب
واملراجعة واملتابعة.
 العــدل :اخلدمـ ــة اخلالي ـ ــة من املحاباةوالتح ُّيز والتمييز؛ واالت�سـ ــاق مـ ــع قواعد
املنطق والت�سامح والأخالق.
 -اال�ستجابـــــة :الرغب ـ ــة واال�ستعـ ــداد

لتلبيــة الطلبات يف الوقت املنا�سب
و�سرعة اال�ستجابة لظروف واقرتاحات
ومطالبات وجهود املواطنني ،وكذلك
الإعالم واجلهات احلكوم َّية الأخرى.
 التعــــاون :العمـ ــل اجلـ ــاد م ـ ــن �أج ــلالعامة ب�صرف النظر عن
امل�صلحة
َّ
اجلن�س �أو اللون �أو العرق �أو الر�أي �أو
امل�ستوى الإداري.
 التوا�ضع :ب�أن ين�سب الف�ضل �إلى �أهلهعندما يتعلَّق الأمر بالإجنازات امل�شرتكة
والتعامل مع الآخرين باحرتام بغ�ض
النظر عن املن�صب الذي ي�شغلونه.

 -3ركـــن الأولو َّيــــــات

بعد ركن النا�س وركن املبادئ ،ي�أتي ركن الأولو َّيات كخطوة تالية يف �إدارة احلكم الر�شيد ،لو�ضع ت�ص ُّور للم�ستقبل وتطوير اخلطط لتحقيقه.
متيز الأداء ،لأن حتديد �أولويات امل� َّؤ�س�سة وخطط حتقيقها ي�ساعد �إدارة احلكم
يعك�س ركن الأولو َّيات ابتكار امل� َّؤ�س�سة والتزامها بتحقيق ُّ
الر�شيد على و�ضع الأهم قبل املهم.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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الر�سالـــة والر�ؤيـــة
ميثل و�ضع ر�ؤية ور�سالة امل� َّؤ�س�سة بعناية اللبنة الأولى يف الرتكيز على
الأولو َّيات .فالإدارة الر�شيدة ال تتوقف عند تقدي ــم اخلدم ــة للأفراد،
وااللتزام بالقيم الأ�سا�س َّية ،بل وتقوم على �أ�سا�س هادف ومفهوم وا�ضح
للم� َّؤ�س�سة كلها :قياداتها وموظفوها وعمال�ؤها وموردوها.
تنطلق امل� َّؤ�س�سات العام ــة من ر�سال ــة مفهومة لت�صبح ف َّعالة .و�إ�ضافة
�إلى االتفاق على ر�سال ــة مفهومــة وذات مغزى ،تنطلق امل� َّؤ�س�سات عالية
الأداء من ر�ؤية م�شرتكة ملا ت�ستطيع �أن تكون عليه يف امل�ستقبل .ومتثِّل ر�ؤية
ور�سالة امل� َّؤ�س�ســة «قطب البو�صل ــة» �أو االجتــاه ال�صحيح الذي ي�سمح لها
برتتيب �أهدافها و�إجراءاتها و�أن�شطتها وخططها وعمل َّياتها وفق الر�سالة
والر�ؤية .وميكن لبيان الر�سالة والر�ؤية �أن يجيب عن �س�ؤالني:
 .1ما الغر�ض الرئي�س من وجود امل� َّؤ�س�سة؟
 .2ما الذي ت�ستطيع امل� َّؤ�س�سة حتقيقه يف امل�ستقبل من خالل الرتكيز
والعمل اجلاد؟

الأهــداف املهمـــــة �أو ًال
ين�صحنا الدكتور «�ستيفن كويف» بالرتكيز على
الأهم قبــل املهم لتحقيق االمتياز يف الإجناز،
بد ًال من عمل الكثري مب�ستوى متو�سط من
اجلودة والكفاءة التي ال ترتقي �إلى م�ستوى
الفاعلية .فالأهداف بالغـة الأهمية التي تت�سق
مع الر�ؤي ــة وتو�ص ــل بنا �إلى غاياتنا الكربى
على املدى الطويل هي ما يجب تنفيذه �أوالً،
بتنحية الأهداف ال�سطحية والهام�شية جانب ًا.
ل�صن ــع م�ستقبـ ــل �أف�ضـ ــل وقابـ ــل للتح ُّقـ ــق
واال�ستدامة للمواطنني ،ف� َّإن ركن الأولو َّيـات
يج ــب �أن ي�ص َّم ــم للرتكيز ال�شديـ ــد علــى

تنفيذ اخلطط واتخــاذ �أه ــم القرارات يف كل
املبادرات.
ال�س�ؤال الذي ينبغي طرحـ ــه هن ـ ــا :ما هـ ــي
�أهدافن ـ ــا العظيمـ ــة ،التي يجب حتقيقها
والت�شبث بها ح َّتى و�إن مل يتم حتقيق �شيء
�آخـ ــر؟ عند �صياغ ــة احتياجـ ــات امل� َّؤ�س�س ـ ــة
بطريقة تر�سم لنا الطرق الأق�صر والأوفر نحو
هدفنا طويل املدى ،تتحول تلك الأهداف �إلى
م�ؤ�شرات متكننا من تطوير خطط عمل �سريعة
وعملي ـ ــة وواقعي ـ ــة وق�صرية املدى ،تتكامل مع
بع�ضها لتحقيق الأهداف الكربى.

فيما يلي بع�ض الأمثلة ملا اقرتحه الدكتور «كويف» ك�أهداف بالغة الأه ِّمية �أو الأهداف ذات الأولو َّية التي ت�ستخدم
يف ترتيب �أولو َّيات الإجراءات واخلطط واملبادرات يف امل� َّؤ�س�سات احلكوم َّية الر�شيدة:

�أوالً :االلتزام
االلتزام الر�سمي الأول للحكومة جتاه الأفراد هو ال�سالمة العا َّمة ،التي تت�ض َّمن خف�ض مع َّدالت اجلرمية ،واحلفاظ على درجة عالية من الأمن
الوطني ،واال�ستعداد للتعامل مع الطوارئ .وللمواطنني احل ُّق يف احل�صول على �إدارة خدمة ونتائج �أداء حكومي عالية.

ثانياً :جودة احلياة
من حق الأفراد �أن يعي�شوا حياة كرمية يف �أحياء �آمنة ،ودخول مدار�س متميزة ،واحل�صول على رعاية �صح َّية ممتازة ،وفر�ص عمل وافرة ،ومنازل
َّ
خمططة ونظيفة ،وبيئة منا�سبة للأ�سرة ،وطرق ج ِّيدة ،وو�سائل نقل حديثة ،وفر�ص ترفيه َّية وفرية ،وفر�ص تقاعد مريحة.
8

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

ثالث ًا :التعـلـيـــــم
يح ُّق للأفراد احل�صول على فر�ص االلتحاق مبدار�س ممتازة و�آمنة
حتمل
ت�ؤهلهم لاللتحاق
ّ
بالكليات �أو العمل؛ ح َّتى يكونوا قادرين على ُّ
متقدم .وعالوة على
نفقات التعليم العايل �أو احل�صول على تدريب ِّ
الفنية ،يحتاج املد ِّر�سون �إلى مكاف�آت عادلة ،كما يجب �أن حت�صل
املعرفة َّ
املدار�س على التمويل املنا�سب ،و�أن تكون االختبارات ال�شاملة للطالب
ولأداء املدار�س معقولة ،وعادلة.

رابعاً :التوظيف
يح ُّق للأفراد �أن يح�صلوا على فر�ص عمل جمدية لإعالة �أنف�سهم و�أ�سرهم يف جماالت الت�صنيع واخلدمات الدوائ َّية والتعليم والتقنية والزراعة والبناء
والطريان واحلكومة والتجارة وقطاعات اخلدمات ،ويح ُّق للم� َّؤ�س�سات احل�صول على بيئة اقت�صاد َّية وحكوم َّية �إيجاب َّية ت�ستطيع فيها حتقيق النجاح
واملناف�سة والنم ِّو املثمر يف ال�سوق العاملية؛ وتكون قادرة على خلق فر�ص عمل ذات �أجور ج ِّيدة للعمالة الطموحة واملد ّربة وامل�ستقرة وال�سعيدة.

خام�س ًا :التخطيط للنمو
الطبيعية ،مبا يف ذلك
خطة من ٍّو حتمي البيئة
احلق يف احل�صول على َّ
للأفراد ُّ
َّ
البحار والينابيع والقنوات؛ وتوفري املياه ال�صاحلة لل�شرب ،وتطوير ال�سياحة
ودوائية؛ وتقليل ا�ستهالك الطاقة
طبية
َّ
وخدمات الرتفيه مع �ضمان خدمات َّ
املتجددة ،مع ت�شجيع تطوير جودة امل�ساكن
الكهربية ،وزيادة ن�سب الطاقة
ِّ
َّ
ال مطمئن ًا وم�ستدام ًا للب�شرية.
م�ستقب
يعني
مما
ة؛
التجاري
واملحالت
ً
َّ

التخطيط اال�سرتاتيجي
التفكري والتخطيط اال�سرتاتيجي عن�صران
�أ�سا�س َّيـ ــان يف ركـ ــن الأولو َّي ـ ــات؛ فالتفكــري
اال�سرتاتيجي الذي ين� أش� يف م� َّؤ�س�سة خدم َّية،
القوي بالر�سالة والر�ؤية،
�إلى جانب االلتزام ِّ
يولِّدان �إجرا ًء م� َّؤ�س�سي ًا �إيجابي ًا ،بينما ي�ساعد
التخطيط اال�سرتاتيجي امل� َّؤ�س�سة على النظر
�إلى امل�ستقبل لتحديد كيف َّية حتقيق �أهدفها
ور�سالتها باالت�ساق مع قيمها ،فال ميكن حتقيق
ر�ؤية ور�سالة م� َّؤ�س�سة من دون تخطيط وتنفيذ
ا�سرتاتيجي .كما �أن املحا�سبة وامل�ساءلة عن
الفعل هي مفتاح �إحراز التق ُّدم ،فاحلاجة �إلى
�إحراز التق ُّدم حت ِّفز الإبداع املطلوب للإتيان
ب�أفكار تخدم التط ُّور اال�سرتاتيجي.
ومبج َّرد �أن تت َّبني امل� َّؤ�س�سـ ــة جمموع ــة من
الأهـ ــداف ذات الأولويـ ـ ــة الق�صـ ــوى ،ميكنهـا
ت�صمي ــم �أهداف قابلــة للقيـ ــا�س وخطوات
فعل َّي ـ ـ ــة لتنفيــذ تــلك الأهـ ـ ــداف ،وميكـ ــن

�صناع ــة ا�سرتاتيج َّي ـ ـ ــات قابلـ ـ ــة للتحقيـ ــق
وميك ــن تخ�صي�صها وقيا�سها ومراجعتها.
يتم ت�سويق الإجنازات ون�شرها
كما ينبغي �أن َّ
واالحتفاء بها ،وميكن �أن ت�صبح امل�ستويات
اجلديدة من �إجنازات الأداء «معايري»
متجددة لقيا�س الأداء وامل�ساءلة يف امل�ستقبل،
مما يعني مواكبة الأجيال املتطورة ملعايري
الأداء احلكومي املتميز.
كمـ ــا ينبغي �أن حتتـ ــوي َّ
اخلطة اال�سرتاتيج َّية
لكل م� َّؤ�س�سة حكوم َّيـ ــة على تـ ــوازن معق ـ ــول
بني الأهداف طويلـ ــة املـ ــدى وق�صرية املدى؛
فتخطيط الأهـ ــداف طويلـ ــة امل ــدى �ضروري
ومقبول طاملا كانت هناك خطوات ق�صرية
و�سريعة يتم اتخاذه ــا باجتاه الهدف الأكرب.
ففي امل� َّؤ�س�سات ذات الأداء العايل ،عادة
ما يرتجم التن ُّب ؤ� طويـ ــل املدى �إلى خطط
تنفيذ َّيــة �سريعة وق�صرية املدى.
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 -4ركـــــن الأداء

يبد�أ الأداء من «النقطة التي يبد أ� عندها الإنتاج» .ويف مرحلة التحليل الأخرية ،ينبغي �أن يكون ناجت امل� َّؤ�س�سة احلكوم َّية الإيجابي هدف ًا ي�سعى
اجلميع �إلى حتقيقه ،وينبغي تب ِّني معايري مه َّمة للنتائج امل� َّؤ�س�سية واحلفاظ عليها ،لأ َّنها الدليل الوحيد على �أداء امل� َّؤ�س�سة ،كما ينبغي �أن يت�ض َّمن
حتليل النتائج مقارن ًة بني نتائج امل� َّؤ�س�سة وبني القطاعات احلكوم َّية الأخرى ،ويف جميع احلاالت ،ميكن التحقُّق من بيانات امل� َّؤ�س�سات املناف�سة
لأغرا�ض املقارنة ،والأرقام النهائ َّية لي�ست هي النهاية واملعيار الأخري يف التقييم؛ فال�شجاعة والتعاطف والإ�صرار والتوا�ضع �أمور ال ميكن قيا�سها
بالأرقام .ومع ذلك ال بد من و�ضع كل ما تفعله الإدارة احلكومية الر�شيدة حتت جمهر التقييم ،حتى يطمئن اجلميع  -وعلى ر�أ�سهم املواطنني � -إلى
�أن كل اخلدمات املقدمة لهم يتم قيا�سها ،ومن ثم ميكن حت�سينها والو�صول بها �إلى م�ستويات تناف�سية عالية وعاملية.

التح ُّول التنظيمي
وتت�ضمن
املوظفني العموميني،
لتحقيق النتائج املطلوبة يف ن�شاط امل� َّؤ�س�سة
بد من تعميم ون�شر م�ؤ�شرات ونتائج �أداء َّ
احلكومية ،ال َّ
َّ
َّ
أ�سا�سية ،ولوحات النتائج.
املوظف ،وحت�سني
عنا�صر ركن الأداء خدمة املواطن املتعامل ،ومتكني َّ
العمليات ،واملعايري ال َّ
َّ

خدمــــة املتعـــاملـــني
تعترب خدمة املتعاملني ب�شكل عام ن�شاطات
ُ�ص ِّممت لتح�سني م�ستوى ر�ضا املتعاملني،
وت�شري خدمة املتعاملني ب�صفة �أ�سا�س َّية �إلى
تقدمي خدمة �أو عر�ض منتج قبل ال�شراء �أو يف
�أثنائه �أو بعده.
ومن املبادئ اجلديدة التي تبنتها احلكومات
الر�شيدة ،اعتبار املواطنني متعاملني �أي�ض ًا،
فاملواطنون يعتربون �أهم املتعاملني لأنهم
يدفعون الر�سوم وال�ضرائب للحكومة التي من
واجبها �أن تخدمهم ،ولأن املوظف العام هو
�أحدهم ،وينتمي �إليهم ،ويعتز بهم .كما �أن
املواطنني ي�شرتون خدمات احلكومة ب�أموالهم،
ومن حقهم �أن يعاملوا «كمتعاملني» خلدمات
احلكومة.

وبينما ي�ستطيع متعاملو امل� َّؤ�س�سات ا�ستعادة
�أموالهم �أو ا�ستبدال م�شرتياتهم �إذا ف�شل
املنتج� ،أو كانت اخلدمة غري مالئمة ،ف� َّإن
املواطنني املتعاملني عند احلكومة ال ي�ستطيعون
ذلك ،كما ال تتاح لهم الفر�صة لنقل �أعمالهم
�إلى جهة �أخرى وتلقي ذات اخلدمة �إال �إذا
هاجروا �أو �سافروا ،وهذا ما ال تقبله احلكومة
الر�شيدة .ولذا ،ي�ستح ُّق كل املواطنني �أعلى
درجـ ـ ــات �إر�ضـ ــاء املتعاملني ل َّأن اختياراتهم
حمدودة.
كما �أن ر َّد فعل املواطن املتعامل وا�ستجاباته
و�إفاداته الراجعة من �أ�سا�سيات �إدارة احلكم
الر�شيد ،لأنه ي�ساعد امل� َّؤ�س�سة على تركيز
اهتمامها على الألويات الأ�سا�س َّية.

املوظفـــني
متكــــني َّ
ُي�ستخدم هذا امل�صطلح لو�صف الطرق املختلفة التي ي�ستطيع بها املوظَّ فون اتخاذ قرارات وحت�سني
اخلدمات من دون ا�ست�شارة مديريهم .ويف الإدارة الر�شيدة ي�صبح متكني املوظَّ فني �أمر ًا �ضروري ًا
لتوليد الإبداع الذي يتحول فور ًا �إلى وقود وقوة دفع نحو حتقيق التم ُّيز يف الأداء .ومتكني املوظَّ فني
ال مينح للأ�شخا�ص فقط ،بل يجعل املوظَّ فني �أكرث ارتياح ًا وان�سجام ًا ،في�صبح املوظَّ فون �أكرث
مت�سك ًا وامل� َّؤ�س�سة �أكرث متا�سك ًا ،وتكون النتيجة هي �شعور املوظَّ فني بالتقدير الذاتي.
وميثِّل متكني املوظَّ فني ا�سرتاتيج َّية وفل�سفة ت�ساعدهم على �أداء عملهم وحت ُّمل م�س�ؤول َّية نتائجهم
اخلا�صة .ويف النهاية ،يتمخ�ض متكني املوظَّ فني عن خدمة �أف�ضل للمواطنني يف كل م�ستوى من
َّ
م�ستويات امل� َّؤ�س�سة ،كما يت�ض َّمن بناء فريق فعال ،وتفوي�ض ال�سلطة وحتمل امل�س�ؤول َّية.
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حت�ســـني العمليـــــات

كتب مشابهة:

يتكون هذا املفهوم من خطوات متنوعة لتح�سني العمليات الت�شغيل َّية
داخل امل� َّؤ�س�سة احلكومية ،وتع َّرف «العمل َّية» على �أنَّها الطريقة التي يت ُّم
بها الت�شغيل وتنفيذ العمل .ويف الإدارة الر�شيدة هناك تركيز دائم على
حت�سني العمل َّيات الت�شغيل َّية يف امل� َّؤ�س�سة.
لقد ُ�ص ِّممت �أدوات حت�سني الأداء الت�شغيلي لتدخل تغيري ًا وتطوير ًا يف
ح�سن من كفاءة اخلدمة احلكوم َّية املق َّدمة.
العمل َّيات من � أش�نَّه �أن ُي ِّ
وهكذا يبقى املوظَّ فون العاملون يف ظل الإدارة الر�شيدة ،قادرين على
ابتكار تغيريات ُت�سهم يف حت�سني العمليات ومن ثم مت ُّيز الأداء.

أ�سا�سيـــة
املعايري ال َّ
ال ب َّد من و�ضع املعايري الأ�سا�س َّية داخل امل� َّؤ�س�سة ملعرفة ما �إذا كان هناك
تق ُّدم يف اجتاه حتقيق الأهداف ،وتكون املعايري الأ�سا�س َّية قابلة للقيا�س
بعد �أن يتم االتفاق عليها وحتديد طرق ا�ستخدامها يف قيا�س الأداء .ومن
املهم يف الإدارة الر�شيدة �أن تعك�س املعايري الأ�سا�س َّية مدى تق ُّدم امل� َّؤ�س�سة
احلكوم َّية ،ومقارنتها بغريها يف جمال مت ُّيز الأداء.

لوحات النتائـــج
هي و�سيلة للإعالن عن م�ستويات الأداء مقارن ًة باملعايري امل�ستهدفة،
وميكن ت�صوير لوحات النتائج بطرق عديدة من خالل امل� َّؤ�س�سة ،وينبغي
�أن تو�ضع يف �أماكن بارزة لرياها جميع املوظَّ فني .والقا�سم امل�شرتك بني
جميع طرق العر�ض �أنَّها ت�ساعد املوظَّ فني واملديرين على الرتكيز يف تنفيذ
اال�سرتاتيج َّية وقيا�س التق ُّدم نحو الهدف املن�شود .فيمكن مث ًال قيا�س
بالتوجهات احلالية ومب�ستوى الأداء
توجهات التنفيذ يف املا�ضي ومقارنتها
ُّ
ُّ
امل�ستهدف ،وميكن �أي�ض ًا مقارنة كل ذلك ب�أف�ضل م� َّؤ�س�سة مناف�سة وحتليلها
ب�صورة �أ�شكال خمتلفة حتى ن�صل �إلى م�ستوى العاملية.

القيــــادة هي اخلدمــــة
كان «بنيامني فرانكلني» هو �أول من قال �إن وظيفة احلكومة هي خدمة
النا�س ،ولي�س �سيادتهم .وهذا الطرح �صحيح ،لأن من يخدمك ميلكك،
ومن ميلكك يقودك .ومبا �أن �إدارة احلكم الر�شيد ترتكز على قيادة النا�س
التم�سك باملبادئ ،وتو�ضيح الأولو َّيات ،وقيا�س الأداء،
ال �إدارتهم ،وعلى ُّ
فمن الطبيعي �أن ترتقي هذه الإدارة �إلى �أعلى م�ستويات الإبداع وتبث
الطاقة الإيجابية يف موظفيها ومواطنيها ،وحتقق ال�سعادة للجميع من
خالل الأداء احلكومي املتم ِّيز.
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