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علــى الرغــم من أن الســعادة وما يرتبط بها من تعريفــات واجتهادات وتحليالت تعتبر من القضايا الفلســفية الجدلية منذ القدم ،إال أنها
كمفهــوم اجتماعــي ووظيفي برز بقوة في اآلونة األخيرة وأصبحت الســعادة محــط اهتمام الحكومات والدوائــر األكاديمية لما تمثله من
أهمية في االرتقاء بالفرد والمجتمعات وفرضت نفســها على الســاحة الوظيفية فال يكاد يخلو طرح أو مقال إال ويتم اإلشــارة الصريحة أو
الضمنية الى سعادة الموظف وضرورة تهيئة بيئة العمل لتكون أكثر سعادة ومبعث ًا للمشاعر اإليجابية لدى العاملين.
وإذا كانت الســعادة هي الحالة الوجدانية اإليجابية التي تســتحوذ على عواطفنا وعقولنا وأرواحنا وتجعل حياتنا ذات مغزى ومعنى ،فإن
تحقيقها بال شك ينعكس على جميع جوانب الحياه .فالموظف السعيد سيتمتع بصحة جيدة وستكون عالقاته ناجحة وسترتفع إنتاجيته
وإبداعاته في العمل وغيرها من اآلثار اإليجابية الالزمة للنهوض بمستوى اإلنجاز والوصول إلى الغايات والتطلعات.
ولكن يجب أن يدرك الفرد ســواء في حياته العامة أم الوظيفية أن مصدر الســعادة ليس دائم ًا بالعوائق المادية أو التفاصيل الشــكلية
وإن كانت المادة إحدى ثمار السعادة.
فمهما استمرت المؤسسات في وضع البرامج لتحسين البيئة المادية في العمل فإن مردود ذلك على السعادة لن تكون له االستدامة
المأمولــة ،فحاجات اإلنســان متغيرة واإلشــباع المــادي يولد الحاجة إلى المزيد الــذي قد يكون خارج نطاق قدرة المؤسســات على تلبيته
سواء لقصور الموارد المالية أم لعدم القدرة على مواكبة سرعة وتيرة التوقعات والحاجات المتغيرة.
هذا فض ًال عن أن الفرد وهو كيان فريد من نوعه وتوقعاته واحتياجاته تختلف باختالف خصائصه وظروفه وتركيبته الشــخصية ،مما يجعل
تفصيل برامج ذات مقاس واحد للجميع أمر ًا ال يؤدي إلى تحقيق السعادة المنشودة.
إن أفضل وسيلة لتحقيق سعادة الموظف بجانب ما توفره المؤسسة من برامج وخدمات هو حسن إدارة الذات ،فإدارة الذات هي التي
تضمن اســتدامة الســعادة لدى الفرد وترسخ اإليجابية في كيانه الوجداني وتخلق عوامل المناعة النفسية الداخلية المقاومة ألية ظروف
سلبية تعترض سيرة الحياة وتعكر صفو الراحة الداخلية.
وتتجلى صور إدارة الذات والتي يجب على المؤسسات تشجيعها لتحقيق سعادة الموظف ما يلي :
•استشعار العمل كواجب وطني ومسؤولية دينية وإن كل إنجاز هو سعادة لألخرين ومساهمه في بناء المستقبل وعمارة الديار.
•إحياء قيمة االنتماء والوالء للوطن ألن هذه القيمة تجعل كل نشاط تكليف ًا ذا مغزى.
•تحقيق التوازن بين الحياة العملية واألسرية والشخصية.
•تنمية وممارســة الذكاء العاطفــي القائم على التفاؤل وإدارة االنفعاالت والعالقات مع اآلخريــن والمرونة في التعامل مع المواقف
المختلفة.
•ممارسة التفكير اإليجابي والنظر إلى المشاكل واألزمات على أنها فرص لتحقيق مزيد من التطور وتحسين النتائج المستقبلية.
•ترسيخ االعتقاد بأن كل يوم يحمل العديد من التجارب الجيدة التي تضاف إلى رصيد بناء المستقبل وتحقيق الذات وإن الفشل وهو
مفتاح النجاح وهو مدرسته لتعليمك كيف تبعت الفشل عنك.
•ممارســة التمارين واألنشــطة الرياضية فهي الســبيل لبناء الجســم والعقل الســليم ومتنفس لكثير من الهموم واآلالم التي يمر بها
الفرد.
•تحويل النظر إلى العمل من أنه مصدر قيود وكبت وإحباط وضغوط الى أنه مصدر لبناء العالقات وتنمية المهارات واكتساب الخبرات
وتكويــن الشــخصية وفرصه لممارســة وتجســيد العديد من القيــم وجماليات األخالق كالتســامح والعدالة والعفو واالحتــرام والتقدير
وغيرها من القيم النبيلة التي تحقق للفرد إنسانيته وعطاءه من أجل وخدمة الناس.
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محمد بن راشد  :السعادة واإليجابية أسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحد مجتمع اإلمارات
أكــد صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكــم دبــي“ ،أن الســعادة واإليجابية
أســلوب حياة والتــزام حكومــي وروح حقيقية توحد مجتمــع اإلمارات.
وأضــاف “ أن منظومــة العمــل الحكومي تتطــور لتحقــق الغايات التي
يسعى لها كل إنسان وهي السعادة له وألسرته”.
جــاء ذلــك خالل اجتمــاع مجلس الــوزراء الــذي عقد في قصر الرئاســة
بحضــور الفريق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيان نائــب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية وســمو الشــيخ منصور بــن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاسة حيث اعتمد المجلس
إطــاق حزمــة مــن المبــادرات لإليجابيــة والســعادة المؤسســية في
الحكومة االتحادية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “نحن في بداية
المسار نتعلم فيه كل يوم لتحقيق الخير والسعادة لإلنسان وتمنياتنا
بالسعادة لجميع الشعوب والدول”.
وقد اعتمد مجلس الوزراء برئاســة ســموه الميثاق الوطني للســعادة
واإليجابيــة والــذي ينــص على التــزام حكومة دولة اإلمــارات من خالل
سياستها العليا وخططها ومشاريع وخدمات جميع الجهات الحكومية
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على تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد واألسرة والمجتمع وترسيخ
اإليجابيــة كقيمــة أساســية فيهــم مما يمكنهــم من تحقيــق ذواتهم
وأحالمهم وطموحاتهم.
كما اعتمــد مجلس الــوزراء مجموعة من المبادرات والمشــاريع ضمن
البرنامج الوطني للسعادة واإليجابية الذي عرضته وزيرة دولة للسعادة،
عهــود بنــت خلفــان الرومــي ،سياســات وبرامــج وخدمــات لموظفي
الحكومة لخلق بيئة العمل الحكومية األســعد عالمي ًا ويتضمن البرنامج
رئيســ ًا تنفيذي ًا للسعادة واإليجابية في كافة الجهات وإنشاء مجالس
للســعادة واإليجابية في الجهات االتحادية وتخصيص ســاعات لبرامج
وأنشــطة الســعادة في الحكومة االتحادية وإنشاء المكاتب اإليجابية
والســعيدة كما يتضمــن البرنامج الذي اعتمده مجلــس الوزراء تحويل
مراكز خدمات المتعاملين لمراكز ســعادة المتعاملين  ..وبرامج لتغيير
ثقافة الموظفين من خدمة المتعاملين إلسعاد المتعاملين باإلضافة
لتصميــم مؤشــرات ومســوحات وتقاريــر ســنوية لقياس مســتويات
السعادة في كافة قطاعات المجتمع”.

راشد بن سعود يصدر قرارات تنظيمية لقانون الموارد البشرية
بنا ًء على توجيهات صاحب الســمو الشــيخ ســعود بن راشــد المعال -
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم أم القيويــن ( حفظــه اهلل ) أصدر ســمو
الشــيخ راشد بن ســعود المعال ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس
التنفيــذي  ،عدة قرارات تنظيمية لبعض مواد قانون الموارد البشــرية
رقــم  / 1 /لســنة  ، 2016باعتبارهــا تكملــة لتنفيــذ بعــض أحــكام هذا
القانون .

وشــملت القــرارات تشــكيل لجان لتنظيــم عمل الموارد البشــرية في
اإلمــارة بهدف تســهيل العملية اإلدارية و تنظيمهــا على أكمل وجه ،
إضافة إلى تحســين بيئــة العمل لكل الموظفين والذي من شــأنه أن
يؤدي إلى تطوير األداء الحكومي في اإلمارة.

العدد الرابع  -يونيو 2016

7

أخبار اإلمارات

أخبار اإلمارات

هيئة الموارد البشرية االتحادية تستعرض مستجدات تطبيق دليل الصحة والسالمة
في الحكومة االتحادية
اســتعرضت الهيئــة االتحادية للموارد البشــرية الحكومية مع رؤســاء
ومنســقي الصحة والســامة المهنية في الوزارات والجهات االتحادية
خــال لقــاء عقدتــه بمقرهــا فــي دبــي ،مســتجدات تطبيــق الدليــل
االسترشــادي للصحة والســامة المهنية في الحكومة االتحادية الذي
أطلقته الهيئة أواخر العام الماضي لدعم مســتويات الصحة والســامة
المهنيــة في مواقع العمل المختلفة في الــوزارات والجهات االتحادية
وتعزيزها.
وأكدت ســعادة عائشة الســويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات
المــوارد البشــرية في الهيئة أن إعداد دليل الصحة والســامة المهنية
فــي الحكومــة االتحاديــة جــاء بعد االطــاع علــى أفضل الممارســات
العالميــة فــي هــذا الشــأن ليشــكل إطــار ًا استرشــادي ًا لبيئــة العمــل
المكتبــي فــي الــوزارات والجهــات االتحاديــة األمــر الــذي يمكــن هذه
الجهــات من اتخــاذ التدابيــر الالزمة واإلجــراءات الوقائيــة لتهيئة بيئة
عمــل صحيــة وآمنــة لموظفيهــا ومتعامليهــا وفقــ ًا ألعلى مســتويات
الصحة والسالمة المهنية في بيئة العمل.
ودعــت الســويدي كل الــوزارات والجهــات االتحاديــة التــي لديهــا
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موظفــون يعملــون في بيئــة تحتاج إلــى أنظمة صحة وســامة مهنية
خاصة إلى تطوير أنظمتها وااللتزام بالمعايير واالشتراطات الواردة في
الدليل االسترشادي للصحة والسالمة المهنية في الحكومة االتحادية.
و أشــارت إلــى أن تطبيــق مبــادئ الصحــة والســامة في بيئــة العمل
يدعــم توجــه القيــادة الرشــيدة لترســيخ مفهوم الســعادة فــي بيئة
العمل وتحويلها إلى بيئة إيجابية .
و يهدف الدليل الذي يتألف من “ سبعة “ فصول إلى حماية الموظفين
والمراجعيــن والــزوار مــن اإلصابــات الناجمــة عــن مخاطر بيئــة العمل
المكتبي ومراعاة كل اشتراطات الصحة والسالمة المهنية التي تضمن
بيئة عمل سليمة للموظفين وضمان مطابقة معايير الصحة والسالمة
المهنيــة مــع طبيعــة بيئــة العمــل المكتبــي فــي الــوزارات والجهات
االتحادية وتوعية جميع موظفي الوزارات والجهات االتحادية بالمخاطر
والحــوادث المحتملة أثناء تأدية مهــام العمل إضافة إلى بناء القدرات
من خالل نشــر الوعــي وتوفير التدريب والتحفيز بهــدف خفض مخاطر
الصحــة والســامة المهنيــة فــي بيئــة العمــل المكتبي والعمــل على
تشجيع التحسين المستمر في بيئة العمل.

السعادة في البيئة الوظيفية محور مؤتمر الموارد البشرية
تحت رئاســة سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي
عهــد دبي ،نظمــت الهيئة االتحاديــة للموارد البشــرية مؤتمــر الموارد
البشــرية الدولــي  2016وذلك الســادس علــى التوالي يومــي  18و19
إبريــل في دبي ،تحت عنوان (مســتقبل الموارد البشــرية ودورها في
تطوير وتحويل الكفاءات الحكومية)
وتوجــه المديــر العــام بالشــكر والتقديــر واالمتنان إلى ســمو الشــيخ
حمــدان بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم ،ولي عهد دبــي ،على رعايته
الكريمة لمؤتمر الموارد البشرية الدولي ،ولفت إلى أن عدد المتحدثين
فــي المؤتمــر الذي نظمتــه الهيئة بالتعــاون مع شــركة «إنفورما» بلغ
قرابة  27متحدث ًا وخبير ًا في الموارد البشرية من  10دول على مستوى
العالــم ،وشــارك فيه أكثر مــن  500خبير ومختص ومهتــم في مجال
الموارد البشرية ،وعدد من وزراء الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية في
دول مجلــس التعــاون بدول الخليــج العربية ،وكبار مســؤولي الموارد
البشرية في القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول العالم.
وقــال إبراهيم فكــري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المســاندة في
الهيئــة :الســعادة واإليجابيــة سيشــكالن محــور ًا رئيســ ًا للعديــد من
جلســات مؤتمــر المــوارد البشــرية الدولي؛ نظــر ًا ألهمية ترســيخ هذه

الثقافــة فــي العمــل المؤسســي ،وانطالقــ ًا مــن حــرص الهيئــة على
مواكبة توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة.
كمــا أوضــح أن المؤتمر يشــكل قناة تواصــل فكرية ومعرفيــة مثالية،
ترمي إلى عرض أحدث وأفضل الممارســات العالمية ألبرز مؤسســات
المنطقة حول تنمية رأس المال البشــري ،وضبط استراتيجيات الموارد
البشــرية فــي مؤسســات القطــاع الخــاص ومواءمتهــا مــع األجنــدة
الوطنيــة لدولــة اإلمــارات ،ومبادرات الحكومــة االتحادية ،عــاو ًة على
كونــه منصة معرفيــة تفاعلية بيــن خبراء المــوارد البشــرية واألعمال
بغية تبادل األفكار والمعارف والتجارب الناجحة.
وأشــار إلى أن المؤتمر اســتعرض عدد ًا من دراســات الحاالت ومنها:
(العصــر الجديــد الحتــواء الموظفيــن وإشــراكهم فــي عمليــة صنــع
القــرارات ،وأهمية تعزيز التواصــل بين الموظفين في تحقيق األهداف
االســتراتيجية للمؤسســة ،وآليــة اســتقطاب أصحــاب الكفــاءات
والمواهــب وكيفية المحافظة عليهم ،والطريق األمثل للتدرج والتطور
الوظيفي.
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الموارد البشرية االتحادية تطلق نظام ًا إلكتروني ًا لتقييم وتوصيف الوظائف
أطلقــت الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية الحكوميــة مؤخــراً ،النظــام
اإللكترونــي لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة االتحادية ،لتســتفيد
منــه  38وزارة وجهــة اتحاديــة مشــغلة لنظــام إدارة معلومــات المــوارد
البشرية في الحكومة االتحادية “بياناتي”.
ويســهم هــذا النظام ،في دعم انســيابية إجراءات العمــل ومدى جودة
ودقة التوصيف ،ويســرع عمليــة تقييم وتوصيف الوظائــف في الحكومة
االتحاديــة وبنــاء المســارات الوظيفية لها فــي الوزارات كافــة إلى جانب
الجهات االتحادية المستقلة المطبقة للنظام.
أوضحت ليلى الســويدي ،المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد
البشــرية فــي الهيئة ،بــأن النظام يعمل على تقديــم خدمات ذات جودة
عاليــة من حيث الحفاظ علــى تخصصية ومهنية بعض الوظائف إلى جانب
تصنيفهــا ووضعها ضمــن عوائل وظيفيــة واضحة ومحــددة ،ويعزز ذلك
بتصنيف يخدم إطار المستوى الذي تقع ضمنه الوظيفة من ناحية مهنية.
وقالــت« :النظام اإللكتروني يمنــح عملية تقييم وتوصيف الوظائف قيمة
مضافــة تؤطــر الوظائف بتدرجات منطقية ومســارات واضحــة للموظفين
ونظــرة شــاملة عــن وظائفهــم المســتقبلية ومتطلباتهــا مــن حيــث
الكفاءات والمؤهالت العلمية ،ويتيح النظام للمســتخدم إمكانية البحث

عن المســميات المعتمــدة ،ويختصر عليه الوقت في تحديد ما يتناســب
مــع متطلبات كل جهة وفق ًا للوظائــف والمهام المرتبطة بتلك الوظيفة،
إلى جانب سهولة تقديم الطلبات وسرعة التبليغ عند االعتماد.
وأشــارت إلى أن نظام تقييم وتوصيف الوظائف فــي الحكومة االتحادية
يهــدف إلــى ربــط نتائــج ومخرجــات التقييــم بجــدول الدرجــات والرواتب
المعتمــد مــن أجــل تحديــد الدرجات لمختلــف الوظائــف بصــورة منطقية
وســليمة للوظائــف بغــض النظــر عــن المســميات الوظيفيــة ،وبلــورة
مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصالحيات
الوظيفية ،ما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات االتحادية الخاضعة
لهــذا النظام .ولفتت الســويدي ،إلــى أن النظام اإللكتروني يســعى إلى
بنــاء وتطويــر قاعــدة بيانــات موثوقة لألوصــاف والمســميات والعوائل
الوظيفيــة لجميــع الوظائــف في الجهــات الحكومية واســتمرار المحافظة
عليهــا ،مشــيرة إلــى أنه يتعيــن علــى إدارات المــوارد البشــرية بالجهات
االتحادية ،إعداد تقارير إحصاء سنوية شاملة ورفعها للهيئة حول األداء
العــام لتطبيق النظام في تلك الجهات ،وفق المؤشــرات والمعايير التي
تحددها الهيئة بهذا الخصوص.

« جلفار» تؤهل مواطنين ضمن برنامج إعداد القادة
كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» عن البدء في تأهيل البرنامــج «الشــركة حريصــة على إعــداد الكــوادر الوطنيــة انطالق ًا من
دفعــة جديدة مــن الكــوادر الوطنية لاللتحــاق بالدورة الرابعــة لبرنامج رؤيــة مهنية قائمة على اســتقطاب نخبــة من الموظفيــن المواطنين
إعــداد القادة  ،2016كما كشــفت عن جهودها لرفع نســبة التوطين الطامحيــن لتولي مناصــب قيادية في مواقع العمل» ،مشــيرة إلى أن
خالل السنوات المقبلة.
الشركة تستهدف رفع نسبة التوطين في جميع األقسام.
وقالــت أســماء الزعابي مديــرة التواصل مــع القوى الوطنية مشــرفة

دائرة المواد البشرية تلتقي بمسئولي وحدات الموارد البشرية
ضمن لقاء تواصل األول لعام 2016
نظمــت دائرة الموارد البشــرية برأس الخيمة لقــاء تواصل األول لعام
 2016فــي شــهر إبريــل بحضــور مســؤولي وحــدات المــوارد البشــرية
بالجهــات الحكومية برأس الخيمة ،وذلك ضمــن أهداف وخطط الدائرة
االستراتيجية في تمكين وتعزيز العالقات مع وحدات الموارد البشرية.
حيــث افتتحــت األســتاذة /شــيخة الحبســي ،مديــر مكتــب التميــز
المؤسســي جــدول أعمــال اللقــاء ،فيما قامــت ك ٌل من األســتاذة /
نورة الشــحي مدير إدارة األداء والتطوير الوظيفي واألســتاذة  /مريم
الدهماني مدير قســم الرقابة والتدقيق واألستاذة  /عائشة بوهارون

أخصائي تعويضات ،بعرض مواضيع اللقاء حيث شــملت :مناقشة قرار
تشــكيل وحدة عالقــات التوطين بدائرة الموارد البشــرية وخطة عمل
الوحــدة ،واســتعراض مشــروع تدريب وحــدات الموارد البشــرية ،كما
تمت مناقشــة مجموعة من اإلحاطات والمتابعات لمواضيع إنجاز إطار
الكفاءات الســلوكية والقيادية  ،وآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة
للمواطنيــن وغيــر المواطنين ،وعرض اســتمارات بــدء ونهاية الخدمة
الجديدة ،ومتابعة أرصدة اإلجازات الحالية والســابقة للموظفين ،وفي
نهاية اللقاء تمت اإلجابة على األسئلة واالستفسارات.

تشكيل فريق سعادة الموظفين
أصدرت دائرة الموارد البشرية قرار ًا بتشكيل فريق سعادة الموظفين
برئاســة مديــر عــام الدائــرة وعضويــة ك ًال من :بدريــة علــي المزروعي
نائــب المديــر العام ،نــورة ســالم الشــحي مديــر إدارة األداء والتطوير
الوظيفي ،شــيخة علي الحبســي مدير مكتب التميز المؤسســي ،آمنة
خليفة المالك مدير مكتب الخدمات المســاندة ،شيماء عبدالرحمن آل
علي مدير مكتب االتصال المؤسســي بالوكالة ،بــدر عبداهلل الطنيجي
أخصائــي عالقــات عامــة  ،حيث ســيتولى الفريق إعداد خطة لســعادة
موظفــي الدائــرة بالتعــاون مع اإلدارات واألقســام ،واإلشــراف على
تنفيذ مبادرات وفعاليات برنامج الســعادة وتوثيقها ،و عقد شراكات
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والتنســيق مع الجهات الخارجية المعنية بإسعاد الموظفين ،باإلضافة
إلــى إجــراء الدراســات التقييميــة لقيــاس أثــر البرنامج ووضــع الخطط
التحسينية.
كمــا تم اعتماد نمــوذج برنامج ســعادة الموظفين والــذي أطلق عليه
“  5ع” ويتضمن خمسة عوامل تؤدي إلى السعادة وهي:
(عملــي ممتــع ،وعالقاتــي طيبــة ،وعائلتــي ســعيدة ،وعافيتــي بخير،
وعالمي مســتقبلي) حيث سيتم وضع مبادرات وفعاليات لكل مكون
وفق ًا للنموذج والعمل على تنفيذها لتحقيق األهداف المنشودة.
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دائرة الموارد البشرية تستقبل وفد ًا من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
لالستفادة وتبادل الخبرات في مجال العمل
تكريم فرق التميز المؤسسي لعام 2015
قامــت دائــرة المــوارد البشــرية بتكريــم الفائزيــن والمشــاركين فــي
جائــزة التميــز المؤسســي لعــام  2015وذلــك بحضــور الدكتــور محمد
عبداللطيــف خليفــة مدير عــام دائرة الموارد البشــرية وجميع موظفي
الدائــرة ،حيــث حصلــت الدائــرة علــى المركــز األول فــي فئــة الحكومة
المتميزة في التحســين المؤسســي ( الجهات الصغيرة) والمركز األول

لفئة وحدة التميز المؤسســي والمركز األول كأفضل تطبيق ذكي كما
حصلــت الدائــرة علــى عــدة جوائز أخــرى .وأثنى مديــر عــام الدائرة على
جهــود موظفــي الدائرة وحرصهم الدائــم لتحقيق أعلــى المراكز متمني ًا
لهم المزيد من التقدم والتميز خالل األعوام القادمة.

دائرة الموارد البشرية تشارك بيوم التوظيف بالجامعة األمريكية برأس الخيمة
شــاركت دائــرة الموارد البشــرية بــرأس الخيمة بيــوم التوظيف األول
الذي نظمته كليات الهندســة بالجامعة األمريكية برأس الخيمة خالل
الفترة من  20-21إبريل 2016م  .حيث شاركت الدائرة بصفتها شريك ًا
اســتراتيجي ًا للحــدث ممثلة لحكومــة رأس الخيمة ،وتمثلت مشــاركتها
بتوجيه خريجــي الجامعة والباحثين عن عمل إلى التســجيل في موقع
وظائــف رأس الخيمــة والتقديــم على وظائــف الجهــات العاملة برأس
الخيمة والمســجلة بالموقع ،كما تم عــرض إمكانية التدريب أو التطوع
بالعمل بدائرة المواد البشــرية ،وتم تعريف الباحثين عن عمل -خاصة
المواطنيــن -بوحــدة عالقــات التوطين الجديــدة المعنية برفع نســبة
التوطين فــي اإلمارة من خالل تقديم الدعم والمســاندة في توظيف
الباحثين عن عمل من المواطنين.
وقــد اســتقبل جناح الدائــرة أكثر مــن  50باحث ًا عن عمــل ،وتم عرض
عليهم الشــواغر ،والرد على استفساراتهم كما تم توجيهم للتسجيل
بالموقع اإللكتروني للتوظيف.
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اســتقبلت دائــرة الموارد البشــرية وفــد ًا مــن القيادة العامة لشــرطة
رأس الخيمــة برئاســة العقيــد /عــادل عبــداهلل النعيمــي مديــر إدارة
المــوارد البشــرية لالطــاع على أفضل الممارســات المطبقــة والنظم
المعمــول بهــا فــي كل مــن إدارة األداء و مكتــب التميز المؤسســي
وقســم التخطيط في دائرة الموارد البشرية ،وذلك بغرض االستفادة
وتبــادل الخبــرات في مجال الموارد البشــرية ،حيث قامت األســتاذة/
صفية العوضي أخصائي تخطيط موارد بشرية ،باستعراض الممارسات
في قســم تخطيط الموارد البشــرية من أهمها :نظــام تصنيف وتقييم

كافــة الوظائــف ،والتوصيف الوظيفي ،واإلحــال الوظيفي .كما قامت
األســتاذة  /شــيخة الحبســي ،مدير مكتب التميز المؤسســي بعرض
عقود األداء الخاصة بالوحدات التنظيمية واستعراض منهجيات معيار
الموارد البشــرية ،والتركيز على مؤشــرات الموارد البشــرية كما قامت
بشرح مشروع حصر وتوصيف االستبيانات الخاصة بالدائرة.
مــن ناحيــة أخرى ،قامت األســتاذة  /نورة ســالم الشــحي ،مديــر إدارة
األداء والتطوير الوظيفي باستعراض نظام إدارة أداء الموارد البشرية
وإطار الكفاءات السلوكية الخاص بموظفي حكومة رأس الخيمة.

انعقاد برنامج تدريبي بعنوان « التفاوض مع الموردين »
عقــدت دائــرة المــوارد البشــرية بــرأس الخيمــة برنامجــ ًا تدريبيــ ًا تحت
عنــوان “ التفــاوض مع الموردين” للمحاضر األســتاذ  /عبداهلل ســيف
الظنحانــي والذي يهدف إلى تطوير مهــارات وقدرات موظفي حكومة
رأس الخيمــة وباألخص موظفي المشــتريات في كيفيــة التفاوض مع
المورديــن حيث تــم حضور  26موظف ًا مــن موظفي الدوائــر الحكومية.
كما قام األستاذ/عبداهلل ســيف الظنحاني بشرح قواعد وأساسيات
وأساليب التفاوض مع الموردين  ،وخطوات عملية التفاوض  ،باإلضافة
إلى كيفية اكتساب مهارة أسلوب اإلقناع والحوار في المفاوضات.
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“ دبلوم الموارد البشرية” دائرة الموارد البشرية تنظم برنامج ًا تدريبي ًا متكام ًال
لموظفي ومسؤولي وحدات الموارد البشرية في الحكومة
تماشي ًا مع أهداف الدائرة االستراتيجية بتمكين وبناء الكوادر البشرية المتميزة والمبدعة ،نظمت دائرة الموارد البشرية برنامج تدريبي متكامل
بعنــوان “ دبلــوم الموارد البشــرية” لموظفي وحدات الموارد البشــرية فــي الدوائر الحكومية ،حيــث يتكون البرنامج التدريبي من خمســة محاور
رئيسية وهي:
المحــور األول بعنــوان “ إدارة الجودة الشــاملة للموارد البشــرية” المحــور الرابــع بعنــوان “كيفيــة االختيــار والمقابــات والتوظيف”
والذي يهدف إلى تطوير موظفي الموارد البشرية في الجودة الشاملة والــذي يهدف إلى تطوير وحدات الموارد البشــرية فــي كيفية االختيار
للموارد البشرية ،ويشمل هذا البرنامج المحاور التالية:
والمقابالت والتوظيف ،و يشمل هذا البرنامج المحاور التالية:
 مدخل للجودة الشاملة وأهميتها. مفهوم وأهداف ومقومات سياسة االختيار والتعيين. منهجيات وأساليب الجودة الشاملة. خطوات ومراحل عملية االختيار والتعيين. الجودة الشاملة في الموارد البشرية. أهمية المقابالت الشــخصية وأنواعها واستخداماتها في االختياروالتعيين.
المحــور الثانــي بعنــوان “التحليــل والتوصيــف الوظيفــي” والــذي
 المهارات الالزمة إلدارة المقابلة بفعالية.يهــدف إلى تطوير وحدات الموارد البشــرية في كيفية إعداد األوصاف
الوظيفية ،ويشمل هذا البرنامج المحاور التالية:
المحــور الخامــس بعنــوان “التدريــب والتطويــر” والــذي يهــدف إلى
 تعريف تصميم العمل وتحديد المهام الوظيفية.تطويــر وحــدات المــوارد البشــرية فــي مهــارات إعــداد وتنفيــذ خطط
 تطبيق أساليب تحليل الوظائف في الوصف الوظيفي.التدريب و التطوير ،و يشمل هذا البرنامج المحاور التالية:
 توصيف وتصنيف الوظائف. مفهوم وأنواع التدريب. طرق ووسائل تحديد االحتياجات التدريبية وتحليلها وتقييمها.المحور الثالث بعنوان “تخطيط المسارات الوظيفية” والذي يهدف
 إعداد خطة التدريب على المستوى الفردي والمؤسسي.إلــى تطوير وحدات الموارد البشــرية فــي إعداد المســارات الوظيفية،
 تقييم البرنامج التدريبي وقياس األثر العائد من التدريب.ويشمل هذا البرنامج المحاور التالية:
 كيفية إعداد وتصميم ووضع خطط المسارات الوظيفية. المعلومات الالزمة إلعداد المسارات الوظيفية. فوائــد وآثــار إعــداد المســارات الوظيفيــة ودورهــا فــي تخطيــطالموارد البشرية.
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عقد اتفاقية شراكة مع الطيران القطري ضمن مبادرة مزايا
أبرمت دائرة الموارد البشــرية برأس الخيمة اتفاقية شــراكة في مجال
الســفر مع الخطوط الجوية القطرية لتقديــم خصومات خاصة لموظفي
حكومــة رأس الخيمة ضمن مبادرة مزايــا .حيث قال الدكتور محمد عبد
اللطيــف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشــرية بحكومة رأس الخيمة،
“ إن الدائرة تســعى من خالل الخطة االســتراتيجية إلى توفير الحوافز
والخدمــات المتميــزة لموظفــي الحكومة ،والتي تســاهم في اســعاد
وتحفيز وتشــجيع الموظفين ،من أجل رفع كفــاءة إنتاجيتهم ،وتوفير
بيئــة عمل مشــجعة” .وتعتبــر مبادرة مزايــا الخاصة بتقديــم خصومات
خاصة من الشــركات التجارية الرائدة لموظفــي الحكومة ،التي أطلقتها

الدائــرة في بداية عــام  2014والتي تحولت إلــى تطبيق ذكي في عام
.2015
وتعتبر شــركة الخطوط الجوية القطرية شريك استراتيجي في تقديم
الخدمــات المتميــزة للمؤسســات الحكوميــة بــرأس الخيمة ،ويشــكل
التعاون مع الشركة دع ًما إضافي ًا لمبادرة مزايا بتقديم خصومات خاصة
لخدمــات الســفر والســياحة لموظفــي الحكومة وأســرهم تتضمن 25
جهة حكومية .وقــال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة
الموارد البشــرية “إننا سعيدون بالشراكة مع شركة الخطوط الجوية
القطرية ،التي أصبحت نموذج ًا عالمي ًا متميز َا في قطاع الطيران”.
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دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة تنظم رحلة لمربي الشارقة
لألحياء المائية والمتحف البحري لمستخدمي رأس الخيمة
في إطار احتفاالت الدولة باليوم العالمي للعمال نظمت دائرة الموارد
البشــرية بــرأس الخيمة رحلة تعريفية لمربى الشــارقة لألحيــاء المائية
والمتحف البحري بالشارقة وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي ،الذي
صــادف األول من مايو ،وبمشــاركة  34من مســتخدمي حكومة رأس
الخيمــة  ،وذلك تقديــر ًا لجهودهم ومســاهمتهم المخلصة في العملية
التنموية واالقتصادية المستمرة بالدولة.
حيــث قام الســيد بدر الطنيجــي أخصائي عالقات عامــة بدائرة الموارد
البشــرية بتنظيم الزيارة بالتعاون مع الســيد /محمد يوسف البلوشي
مسؤول إداري بدائرة النيابة العامة ،والقيام بجولة على جميع أقسام
المربــى والمتحــف البحري بمرافقة كل من الســادة محمد الشامســي
ومــوزة النعيمي موظفي المربي اللذين قاما بالشــرح الوافي وإعطاء
المعلومــات القيمــة عن المــكان ،وتخلل ذلــك توزيع هدايــا من قبل
المربــى لمســتخدمي الحكومــة ،كمــا شــملت الزيــارة غــداء جماعيــ ًا
للمســتخدمين في أحد المطاعم القديمة المعروفة في الشــارقة في
جو من الفرح.
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وقــال ســعادة د .محمــد عبداللطيــف خليفة مديــر عام دائــرة الموارد
البشــرية بــرأس الخيمة “ هذه الزيــارة جاءت بالتعاون والتنســيق مع
المؤسســات والدوائر الحكومية برأس الخيمة لترشيح مستخدميهم،
وقــت عكســت أثــر ًا كبيــر ًا فــي نفوســهم ،هــذا وإن االهتمــام بهذه
الفئــة يعــزز الحقــوق الطبيعيــة التــي أقرهــا ديننــا اإلســامي الحنيف
الــذي أعز العامل ورعــاه وكرمه ،وإن االحتفال بهذه المناســبة ما هو
إال جزء بســيط للشــكر والعرفــان بالجميل ،لمن يقدمــون خدمات في
مواقع عملهم ،والتي تســهم في تحقيق أهــداف الدوائر الحكومية أو
المؤسسات والشركات “
وفــي ختــام الزيارة كرمــت دائرة الموارد البشــرية بــرأس الخيمة مربى
الشــارقة لألحيــاء المائيــة والمتحــف البحــري والموظفين على حســن
تعاونهم وجهودهم الفعالة إلنجاح الزيارة.

دائرة الموارد البشرية تحتفل باليوم العالمي للتراث
احتفلت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة ،بمشاركة موظفي الدائرة،
باليوم العالمي للتراث على مدار أسبوع ابتد ًأ من  18إبريل ،وذلك في
إطــار حرصها الدائم على تنظيم الفعاليــات االجتماعية المعززة للهوية
الوطنية .واشــتملت االحتفالية على مجموعة من الفعاليات المتنوعة
كالجلسات التراثية واألكالت الشعبية المتنوعة المقدمة من موظفي
الدائرة احتفا ًال بالمناســبة ،حيث القت إقبــا ًال إيجابي ًا من قبل موظفي

الدائرة ،والمراجعين وسط أجواء تراثية مميزة.
ويأتي احتفال الدائرة بهذه المناســبة ترجمة الهتمام القيادة الرشيدة
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالمحافظــة علــى التراث الشــعبي
وتعزيــز ًا للهويــة الوطنيــة ،والتي تســعى دائــرة الموارد البشــرية إلى
ترجمة ذلك على أرض الواقع.

دائرة الموارد البشرية تنظم أسبوع السعادة لموظفيها
نظمت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أسبوع ًا لسعادة موظفيها ،على مدار أسبوع من خالل تقديم الوسائل المختلفة المناسبة لذلك،
الذي يأتي ضمن توجهات الدائرة االستراتيجية النحاز مبادرات وتنظيم وفي نهاية أسبوع السعادة تم تكريم الموظفين المشاركين ،كما تم
فعاليات ترمي إلى إسعاد موظفيها.
تكريــم الموظفة مريم الدهماني ،مدير قســم الرقابــة والتدقيق كأكثر
حيث شــملت الفعالية عرض فيديو عن السعادة ،وإدارة حلقة نقاش موظفة أسعدت موظفي الدائرة.
عن الســعادة في نظر موظفي الموارد البشــرية .كما تــم توزيع أدوار
السعادة بين الموظفين بحيث يقوم كل موظف بإسعاد موظف آخر
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السعادة

موضوع العدد

في العمل

إرشادات تساعدك لتحقيق السعادة في العمل

ال تقارن نفسك باآلخرين
تذكــر أن ال أحد مســؤول
عن سعادتك إال أنت

السعادة هي الغاية التي يسعى إليها كل فرد ،وال تتحقق السعادة من فراغ ،وال تأتي من
دون جهــد ،بل البــد من اإلعداد والتخطيط لها ،فالســعادة نتاج جهــد منظم وعمل دؤوب
يجب أن يؤديه المرء ويستمر عليه حتى تكون السعادة واقع ًا معيش ًا ومستداماً.
كمــا أنها هدف كل المؤسســات واألجهــزة واإلدارات المختلفة،
باإلضافة إلى التشريعات واألنظمة والقوانين ،فسعادة المواطن
اإلماراتــي هي المحــرك والموجه لكل السياســات الوطنية وعلى
مختلف المســتويات ،وقد حققت دولة اإلمــارات العربية المتحدة
بفضل رؤية وحكمة وجهد القيادة الرشــيدة -التي تضع اإلنســان
ب اهتمامها -تقدم ًا غير مســبوق في
اإلماراتي وســعادته في لــ ّ
فتــرة قصيرة مقارنة بمــا احتاجت إليــه دول ومجتمعات أخرى من
عقود طويلة للوصول بشــعوبها إلى أعلى مســتويات الســعادة
والرضا ،حتى أصبح شعب اإلمارات أسعد شعوب المنطقة ومن
أسعد شعوب العالم أجمع.
وقــد انفــردت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة-والحقيقــة أنهــا
انفــردت بذلــك علــى مســتوى العالــم -بإنشــاء وزارة مختصــة
بذلك ،ســ َّمتها وزارة السعادة ،هدفها األول واألخير وضع اإلطار
االســتراتيجي وإقرار لوســائل البحث في كل مــا يمكن أن يحقق
سعادة المواطن ويحفظ له كرامته ومكانته التي تليق به ،ويرفع
مســتوى معيشــته باســتمرار ،بل إن الشــغل الشــاغل لحكومة
اإلمــارات ،وفق التغييــرات الهيكلية األخيرة ،هو تحقيق ســعادة
المواطــن بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى ،إذ لــدى الحكومة
اهتمــام منقطــع النظيــر بتوفيــر الظــروف والبيئات التي تســاعد
وتؤدي إلى تحقيق هذه الغاية ،ومن أهمها بالتأكيد بيئات العمل
التــي يقضي فيها المرء جزء ًا كبير ًا من وقته ،ويكون لها تأثير في
سلوكه ومستوى شعوره بالرضا والسعادة تجاه حياته كلها.
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وفي هذا السياق أطلقت الحكومة حزمة من المبادرات للسعادة
واإليجابيــة فــي بيئــة العمــل ،إدراك ًا منهــا ألهميــة هــذه البيئــة
وانعكاســاتها المختلفــة على مســتوى حيــاة ورفاهية وســعادة
الفــرد .وســتكون الخطــة االســتراتيجية العامــة شــاملة وواضحة
المعالــم بحيــث تتضمــن مؤشــرات قيــاس محــددة لمفاهيــم
الســعادة ،كما ستضم آليات للقياس ،وفي الوقت نفسه تحتوي
على تشــريعات وسياســات وبرامــج عمل ومبــادرات ،بالتعاون
مــع كل القطاعــات والجهات المعنيــة في الدولــة وعلى مختلف
المســتويات االتحاديــة والمحليــة باإلضافة للقطــاع الخاص ،وهذا
القطــاع الــذي ســيكون لــه دور مهــم فــي تنفيــذ هــذه الخطــة،
وتحقيقهــا لغايتها بشــكل شــامل ومتكامل ،والتــي تهدف في
األســاس إلى رفع معدالت رضا موظفي المؤسســات الحكومية
والخاصة ومراجعيها كذلك ،بما ينعكس بالضرورة على شعورهم
بالسعادة والطمأنينة.
إن هــذه الخطــة من شــأنها أن تــؤدي إلى ضمان مســتوى أعلى
مــن ســعادة ورضــا المواطــن اإلماراتــي ،وجميــع مــن يقطنــون
هــذه األرض الطيبــة ،بما ينعكس بالتأكيد على مســتوى عملهم
وإنتاجيتهــم ،وبالتالي على مســتقبلهم ومســتقبل هــذا الوطن،
الذي يعي قيمته ويقدره كإنسان.

ال تحاول االستحواذ على األشياء
التى ال تستطيع السيطرة عليها

احلــم وأنــت يقــظ كــي تحقق
فعال ما تريده وتسعى إليه

تفاءل بالخير وتأكد أن
ماهو أفضل لم يأت بعد

اعرف حدودك مع نفسك ومع
اآلخرين وحافظ على شخصيتك
ال تحاول دائم ًا الفوز بل تقبل الخسارة
أحيان ًا كوسيلة لتحسين فرص الفوز
ال تهتم بالكراهية،
ال شيء يستحق
كل هذا الجهد

ابتســم واضحــك
كلمــا تســنت لك
الفرصة

ال تهدر طاقتك الثمينة على
األمور التي ال تضيف قيمة لك
ولعملك

ال تقلــق بشــأن ما يقولــه غيرك عنك
فاألمر يعنيهم وال يجب أن يؤثر بك

العدد الرابع  -يونيو 2016
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كما تحرص الدرة على أن تشارك في الفعاليات المجتمعية والوطنية المختلفة ،باإلضافة إلى تمثيل عملها في عدة مؤتمرات خارج الدولة ،وتفيد
الدرة أنها حصلت على أكثر من  20جائزة وشهادة تكريمية من أهمها:
 المركز األول في مسابقة (حقل المعرفة) والتي نظمت من قبل المركز الثقافي شهادة برنامج تطوير القيادات المجتمعية (كوادر ) -الموظف المثالي فئة خدمة المتعاملين المتميزة في بلدية رأس الخيمة لعام 2014

التحديات والصعوبات
وحــول كيفيــة تعاملها مــع التحديــات والصعوبات التــي تواجهها في
العمــل قالت” مما ال شــك فيــه أن اإليمان باهلل والثقــة بالنفس من
أهــم مقومات الشــخصية العملية حيث يليها الطمــوح فأنا أؤمن بمبدأ
(كن داعم ًا لنفســك والصعوبات و الفشــل ما هي إال إحدى أســاليب
التعلــم) لــذا البد من التفكير بشــكل إيجابي عند مواجهة أي مشــكلة

وعقبة و حســن اختيار البدائل هو المحدد الرئيس الدال على نجاحك
فــي تخطــي العقبــات  .فالعقبات تعتبــر منحة إليك إلعــدادك للقدرة
على التفكير بشــكل ســليم وتزيــد من رقي عقلك ،فالحيــاة ما هي إال
محطــات تنتقــل إليهــا لتحقيق أهدافــك وهنــاك الكثير الــذي يقابلك
خالل تلك المحطات “.

التدريب والتطوير

“ العمــل عبــادة ومســؤولية وأمانــة ويعد تكليف ًا وليس تشــريف ًا ”
هــي ما تنصح به األستاذة/ســعاد يحيى الدرة أخصائي أول مشــاريع  gisفي دائرة البلديــة برأس الخيمة ،الحاصلة على
الماجســتير فــي إدارة االعمال العامة ،حيــث كانت من إنجازاتها األخيــرة حصولها على جائزة التميــز الحكومي الموظف
الحكومي المبدع في عام  ،2015وفيما يلي نص الحوار الذي أجريناه معها :

التمــيز
تــرى األســتاذة /ســعاد يحيــى الدرة أن التفكير كعمليــة عقلية هي إحدى األدوات التي تســتخدم في تحقيق اإلبداع والتميــز خاصة إذا أدركنا
أن اإلتيــان بأفــكار متميــزة كعملية متكاملة لها عدة مراحــل ،وعليه فهي تؤمن بأن الفكرة مهما بلغ تأثيرها إنما هي نتاج لتفكير أصيل ســيجد
أثره ولو كان بشــكل بســيط ،فالتميز هو أن ترى ما ال يراه اآلخرون وترى المألوف بطريقة غير مألوفة .وتضيف إنه يجب التمتع بالقدرة على حل
المشــكالت بأســاليب جديدة وتنظيم األفكار  ،فهي تؤمن بأن المرونة الذهنية  ،والحســـاسية تجاه المشــكالت وقبول المخاطر والقدرة على
التحليل والربط تعد من أهم الركائز التي ساهمت في مبادرتها في تقديم أي فكرة مهما بلغت بساطتها .
وتضيــف الــدرة حــول األســاليب التــي تتبعها لتحقيق التميز في المؤسســة أنــه ال يمكن أن ينجح أي عمــل دون تخطيط ووضــع أهداف واضحة
وتحديد الخطوات الكبرى والموارد الالزمة لتنفيذه  .وعليه فقد حرصت على تقديم افكارها بصورة مفهومة وواضحة على النحو التالي :
 .1إعداد الدراسة الخاصة بالفكرة أو المشروع بطريقة مميزة
 .2دعم األفكار بالدراسات الالزمة
 .3االستعداد النفسي و المعنوي لعرض المشروع
 .4دعم األفكار بكافة المتطلبات واالحتياجات والتكاليف

حيث تم طرح تلك األفكار على اإلدارة العليا للنظر في شــأن إمكانية تطبيقها ،ومما ال شــك فيه أن رفض أي فكرة أو عدم قبولها ليس نهاية
المطــاف بــل هي فرصة لتحدي الذات والبحث وعصف الذهن من أجل اإلبداع واالبتكار  ،حيث ســاهمت دراســتها في تحســين مســتوى عرض
األفكار واقتراح ما هو أفضل ،كما حرصت على اســتكمال دراســة الماجســتير في إدارة األعمال وماجستير آخر في إدارة المشاريع الهندسية مما
أتاح لها الفرصة في التعمق في مجال المشاريع وتقييم األمثل واألفضل.
وقد حصلت سعاد الدرة على عدة جوائز في مجال التميز الحكومي من أهمها:
 المركز األول في جائزة الجودة  - 2008الموظف المهني المتميز (برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي) المركز األول في جائزة الجودة  – 2015فئة الموظف المبدع (برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي) -فئة فائقي التميز  – 2015دائرة البلدية
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وأشــادت الــدرة علــى بضــرورة تنميــة المعرفــة الذاتية حيــث قالت ”:
إيماني وحرص مؤسســتي على توفير الفرص التطويرية معرفيا وذاتيا
كان لهــا األثــر األكبر علــى إنجازي وعطائــي خالل فترة عملــي بالدائرة
والممتدة إلى  10ســنوات حيث شاركت من خاللها فيما يزيد عن 80
دورة تدريبية متخصصــة وتطويرية باإلضافة إلى المعارض والمؤتمرات
والــورش حول أهم التقنيــات الحديثة في مجال تخصصي باإلضافة إلى
االطــاع علــى أفضل الممارســات في هــذا المجال والذي ســاهم في
بلورة األفكار والمقترحات التي قمت بتقديمها.
وعن كيفية تكريســها مهاراتها الشــخصية وميولهــا في مجال العمل

قالت “ :كان لشــغفي بالتصميم واســتخدام برامــج الجرافيك أثر كبير
فــي عملــي مــن خــال إنجــاز عــدة تصاميــم مختلفــة مثــل ( البطاقات
و الشــعارات والمنشــورات وغيرهــا) باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي
مسابقات التصميم ،كما وأن حبي للكتابة واالطالع ساهم في تمكني
مــن إنجاز عدد من البحوث المتخصصــة وكتابة التقارير الفنية ،ولميولي
التقنــي دوره فــي تنميــة عملــي وتســخير أحــدث التقنيــات والبرامــج
لتســهيل إنجــازي لألعمــال” وأشــارت إلــى أنها تســعى الســتكمال
دراستها لتحصل على الدكتوراه.

التمكين
تــرى ســعاد الــدرة أن التمكين هــو أبعد مــن عملية إعطــاء الموظف
الصالحيــة بــل هــو اعتــراف وثقــة بمهــارة الموظــف فيجــب على كل
مؤسســة ترغب بالنجــاح أن تتجنب حصر بناء األهــداف وتحقيقها في
شخص واحد فاحتكار السلطة واتخاذ القرار يؤثر بشكل كبير على عمل
أي مؤسســة ،فالتمكيــن ال يعنــي التنازل عن الصالحيات األساســية
لإلدارة العليا.

وأضافــت “ من خالل اطالعي على منهجيــة التمكين في دائرة البلدية
فإننــي أرى أن التمكيــن يختــص بمنــح الموظــف الســلطة المتعلقــة
باألعمــال والموضوعات ضمن تخصصــه الوظيفي ومنحه الحرية لتحمل
مسئولية آرائه ،وقراراته وذلك لن يتم إال بعد تأهيل الموظف وتدريبة
لتولي هذه المسؤولية والنجاح فيها”

السعادة في العمل
تلخص سعاد الدرة مفهوم السعادة في العمل في ثالث نقاط:
 -الثناء والتقدير لعمل الموظف مهما بلغ حجمه

 تهيئة بيئة عمل داعمه تغذي اإلبداع والتشجع على العطاء -التحفيز سواء كان مادي ًا أو معنوي ًا

كلمة أخيرة
وعند سؤالها عن الشخص المساند لها لتحقيق أهدافها وتميزها في وتختــم الــدرة الحــوار بنصيحــة قدمتها لموظفــي حكومــة رأس الخيمة
الحياة أجابت “ أنا أؤمن بمقولة ال تلتفت من حولك لتجد من يساندك والمجتمــع قائلة العمل عبادة ومســؤولية وأمانة ويعد تكليف ًا وليس
 .بــل انظر لألعلى تجد اهلل يرعــاك وبفضل اهلل فإنني أجد الدعم الدائم تشريف ًا “.
من أسرتي وأصدقائي وبيئة عملي “
العدد الرابع  -يونيو 2016
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انت تسأل ..

والموارد البشرية تجيب

هل تعتبر جلسات العالج الطبيعي إجازة مرضية ؟
نعــم ،في حال كانت الحالة المرضية تتطلب الخضوع لمواعيد عالجية مســتمرة مثل جلســات عالج طبيعي خــال فترة زمنية محددة ،تخصم أيام
المراجعة أو الســاعات التي يخرجها الموظف لهذا الغرض من رصيد اإلجازة المرضية المتوســطة للموظف (بحيث تراكم ساعات الخروج وتخصم 7
ساعات من رصيد اإلجازة المرضية المتوسطة) ،كما على الموظف االلتزام بتقديم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة يوضح دورية ومدة العالج
وتكون المراجعة للمستشفيات الحكومية فقط في إمارة رأس الخيمة أو الخاصة خارج اإلمارة.
ما شروط صرف العالوة اإلشرافية ؟
 .1وجود عدد ال يقل عن موظف واحد تحت إشراف المسؤول
 .2الخضوع لتقييم  360درجة بعد مرور  6أشهر من تولي المنصب والحصول على معدل أعلى من 3.5
طريقة صياغة وكتابة األهداف الذكية ؟
يجب أن تكون األهداف ذات خصائص ذكية ( )SMARTو محددة بشكل دقيق ،قابلة للقياس وقابلة للتحقيق ولكنها تتسم بالتحدي ،مرتبطة
باألهداف والتوجهات االســتراتيجية والمهام الوظيفية ،و محددة بإطار زمني ،كما يجب تضمين معايير ومقاييس كمية وكيفية واضحة تســاعد
على تأكيد ما إذا تم تحقيق الهدف من عدمه.
مثال  :إنجاز  4برامج تدريبية ناجحة لوحدات الموارد البشرية خالل عام 2016
مقياس كمي

معيار كيفي

اإلطار الزمني

ما الذي يمكن أن يشمله الهدف التطويري وأنظمة األداء السنوية ؟
يمكن أن يشمل البرامج واألنشطة التدريبية والتطويرية التالية:
 البرامج العلمية واألكاديمية المعتمدة من الجامعات والكليات المعتمدة. البرامج التدريبية وورش العمل التي تنظمها الجهات المختصة. المشاركة في الندوات والمؤتمرات والملتقيات العلمية والمهنية. التدريب لدى جهات أخرى متميزة داخل وخارج الدولة. برامج التوجيه واإلرشاد الثنائي والجماعي والتي يتم تنظيمها بشكل رسمي وتعاقدي. برامج المهارات األساسية (اللغة العربية -الحاسب اآللي -المهارات الذهنية) برامج التعليم والتدريب اإللكتروني. برامج التدوير الوظيفي برامج الظل الوظيفي المشاركة في مشاريع أو تكليفات خاصة ذات أهداف ومخرجات محددة ألغراض التطوير وتكون مقيمة عند اإلنجاز. أية برامج أخرى يتم استحداثها أو اعتمادها من قبل الدائرة.22
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سيرة مع موهوب

صفحة مخصصة لمواهب الموظفين في حكومة رأس الخيمة  /موهوبون في دائرة النيابة العامة

ثقافة الموارد البشرية

رحمة علي الكمالي

أخصائي تميز مؤسسي -دائرة النيابة العامة
الموهبة :التمثيل

 اكتســبت هــذه الموهبة مــن خالل مشــاركتي في الفعاليــات التيكانت تقام في المدرسة والجامعة
 طورت موهبتي عن طريق انتســابي لفريق المســرح و كنت رئيســةلهذا الفريق في جامعة اإلمارات
 وظفــت هــذه الموهبــة في خدمــة عمــل المؤسســة والمجتمع منخالل المشاركة في فعاليات ومبادرات المؤسسة  ،بحيث أن التمثيل
يساهم في توصيل الرسالة بصورة أفضل.
 -أثرت هذه الموهبة على شــخصيتي و أدائي بشــكل أفضل  ،حيث أن

التمثيل يعطي الشــخص ثقــة بالنفس وقدرة علــى مواجهة الجمهور
دون خوف
 من أهم اإلنجازات و األعمال المميزة التي حققتها من هذه الموهبةهــو حصولي على جائزة أفضل ممثــل دور أول في الدورة الثالثة لجائزة
اإلمارات للمسرح
 نصيحتي هي أنه على الفرد إعطاء نفســه فرصه الستخراج ما بداخلهمن مواهب و اكتشاف قدراته

محمد يوسف علي عبداهلل األميري
مدير قسم الدعم اإلداري بالوكالة  -دائرة النيابة العامة
الموهبة :الخواطر و القصص القصيرة
 اكتســبت هــذه الموهبــة فــي أيامــي األولــى فــي المرحلــةالجامعيــة مــن حياتــي حينمــا كنــت أقضي وقــت الفــراغ في القــراءة .
و مــا دفعني إلى الكتابة فهي تلك المواقف التي مررت بها في حياتي
الجامعية الغنية باألحداث
 طــورت موهبتــي من خالل عــرض كتاباتي على دكتور مســاق اللغةالعربيــة فــي المرحلة التأسيســية بالجامعــة و الذي بــدوره كان يقوم
بالتدقيــق اإلمالئي كما كان ينصحني دائم ًا بأن أكثر من القراءة خاصة
في مجال األدب و تحديد ًا أعمال األديب الراحل نجيب محفوظ .و بعد
تخرجــي من الجامعة كنت أميــل لمراجعة كتاباتي مع الذين أجد فيهم
قدرة على تقييمها بكل حيادية.
 وظفــت هــذه الموهبة فــي خدمة المؤسســة والمجتمــع عن طريقعملــي فــي دائــرة قانونيــة أســتطيع تســليط الضــوء علــى بعــض
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الســلوكيات الخاطئــة المنتشــرة بيــن النــاس و مناقشــة عــدد مــن
المسائل التي تزعج البعض من خالل كتابة القصص القصيرة.
 أثرت الكتابة في شــخصيتي و أدائي عن طريق إكساب حديثي ألوان ًاجميلة و حضور ًا قوياُ و بذلك يكون لدي مخزون لغوي جيد
 أهم اإلنجازات التي حققتها من هذه الموهبة هي نشر قصص (أحالممورسكية) في جريدة هماليل الثقافية و قصة (ألحان بغدادية) فـــقد
تم نشرها على أجزاء في المنتديات األدبية و أما الخواطر فـ كانت في
بعض األحيان تجد طريقها إلى الجرائد المحلية.
 نصيحتــي هي أن الكتابة وســيلة فعالة لتنمية الــذات و لتغيير الكثيرمن المفاهيم الخاطئة بين الناس لذلك أدعو الجميع إلى الكتابة بكل
أنواعها .

مارس 2016
الرابع --يونيو
العددالثالث
العدد
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السعادة في العمل

تــم اســتطالع رأي  154موظــف مــن موظفي الحكومة عن الســعادة فــي العمل وذلك حســب الجنس والمســتوى الوظيفــي ،وتوصلت نتائج
االستطالع على النحو التالي:

يأتي تنفيذ نظام الموارد البشــرية الجديد “نظام مواردنا  ”SAP HCMفي حكومة رأس الخيمة بما يتوافق مع رؤية صاحب الســمو الشيخ سعود
بــن صقر القاســمي عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم رأس الخيمة حفظه اهلل وســمو الشــيخ محمد بن ســعود القاســمي ولــي العهد حفظه
اهلل وذلــك من خالل دائرة الموارد البشــرية بالتعاون مع هيئة الحكومة اإللكترونية والشــركة المنفذة للتح ّول إلــى الحكومة االلكترونية الذكية
وللمســاعدة على رفع مســتوى الكفاءة واإلنتاجية والشــفافية مما ســينعكس بطريقة إيجابية على رضا الموظفين واإلدارة ولتحقيق التكامل
بين األنظمة الحكومية ذات العالقة لرفع مستوى األداء الكلي للحكومة.
ويُعتبــر هــذا النظام األول فــي طريقة إدارته واعتماده لسلســلة إجراءات العمل وتغطيتــه لكافة اإلجراءات بطريقة ســهلة ومرنة ،فهو يقوم
بأتمتة وتحســين كفاءة الوظائف األساســية للموارد البشرية ،كإدارة شؤون الموظفين ،واإلدارة المؤسســية ،وإدارة الوقت ،وإدارة الرواتب،
وغيرها من إجراءات الموارد البشرية.

أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم
وﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
إﻃﻼق اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻵوﻟﻰ
ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻮاردﻧﺎ

ﺗﻢ إﻧﺠﺎز

80%

نعم
55%

النظرة العامة :

45%

نعم

ال

43%

ال

57%

يعد التشجيع والتقدير أهم عامل من العوامل المؤثرة على السعادة في العمل من وجهة نظر موظفي الحكومة بشكل عام
أكثر عامل مؤثر على السعادة في العمل :
التشجيع والتقدير
االستقرار الوظيفي فى العمل

ومن المقرر إطالق هذا النظام وبدء العمل به في بداية شهر سبتمبر المقبل
ﻳﻮﻟﻴﻮ  /ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

 55%من فئة الذكور
سعيدين في عملهم

 40%من فئة اإلناث
سعيدين في عملهم

الراتب الذي تتقاضاه
العالقات فى العمل

ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ
ﺗﺪرﻳﺐ وﺣﺪات اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم
ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻵوﻟﻰ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻮاردﻧﺎ

التطوير الوظيفي
6%

العمل الجماعي

18%

20%

10%

26%

20%

يتضح أن أهم عامل يجعل الموظف سعيد ًا في عمله من منظور العاملين الذكور هو االستقرار الوظيفي في العمل
أكثر عامل يجعل الموظف سعيد ًا في عمله  /ذكور
االستقرار الوظيفي فى العمل
الراتب الذي تتقاضاه
التشجيع والتقدير
التطوير الوظيفي
العالقات فى العمل

أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
وإﻃﻼق اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻮاردﻧﺎ

العمل الجماعي

ﻣﺎﻳﻮ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻈﺎم
ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

10%

10%

22%

15%

20%

23%

يتضح أن أهم عامل يجعل الموظف سعيد ًا في عمله من منظور العاملين اإلناث هو التشجيع والتقدير
أكثر عامل يجعل الموظف سعيد ًا في عمله  /إناث
التشجيع والتقدير
العالقات فى العمل
الراتب الذي تتقاضاه
االستقرار الوظيفي فى العمل
التطوير الوظيفي
العمل الجماعي

3%

22%

19%

8%

30%

18%

العوامل المؤثرة على السعادة في العمل –حسب المستوى الوظيفي
كما أوضحت النتائج أن أكثر العوامل المؤثرة على السعادة في العمل وذلك حسب المستويات الوظيفية هو التشجيع والتقدير
ويليه االستقرار الوظيفي في العمل
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العدد الرابع  -يونيو 2016
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اآلن  ..بإمكانكم تحميل تطبيق مزايا
عبر جميع المتاجر من خالل البحث عن Mazaya RAK ...
مزايـــــا  ..برنامــج خصومــات لموظفــي حكومــة رأس الخيمــة

تطبيق مزايا الذكي

Mazaya RAK

