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موضوع العدد

االبتكار في بيئة العمل طريقك للتميز

مجلة



افتتاحية العدد

تسعى دائــرة املــوارد البشرية يف حكومة رأس اخليمة إلى تطوير وتعزيز تشريعات 
وسياسات متكاملة إلدارة املوارد البشرية تعمل على متكني الكفاءات وبناء الكوادر 
البشرية املتميزة واملبدعة، وتقدمي خدمات متميزة ومبتكرة يف إدارة املوارد البشرية، 
كما تهدف إلى تعزيز الشراكات والعالقات املجتمعية، والتخطيط الفعال للموارد 

البشرية احلكومية.
وبني  بيننا  جــســرًا  لتكون  البشرية«  املــــوارد  »مجلة  إطـــالق  يسرنا  ــار  اإلطـ هــذا  ويف 
أن يتضمن  املجتمع، كما يسرنا  القراء من موظفي احلكومة ومن مختلف فئات 
الــعــدد األول الــذي بــني أيديكم أهــم األخــبــار يف إمـــارة رأس اخليمة وعلى مستوى 
دولــة اإلمــارات العربية املتحدة ذات العالقة بطبيعة عمل املــوارد البشرية وتطوير 
املوظفني ورفع كفاءتهم وتسهيل قيامهم بواجباتهم جتاه مختلف فئات املجتمع، 
بــاإلضــافــة إلــى مــواضــيــع تساهم يف إضــافــة مــعــارف جــديــدة إلــى منتسبي الــدوائــر 

احلكومية وحتفزهم على تطوير عملهم كأفراد ومؤسسات.
املفيدة  واملعلومة  اخلبر  يقدم  بتبويب صحفي  املجلة  تكون  أن  على  وقــد حرصنا 
لها  املوضوعة  األهــداف  التحرير لتحقيق  إدارة  وبــإخــراج فني مميز يترجم توجه 
ويكون منوذجًا لالتصال احلديث، حيث أن االتصال الفعال مع املوارد البشرية هو 
أحد خصائص اإلدارة الناجحة، وبات أحد احلقوق األساسية للعاملني، ولم يعد 
األمر ترّفيًا كما كان يف السابق، وقد دلت الدراسات العلمية على أن أحد األسباب 
الوظيفي،  رضاهم  درجــة  ارتفاع  و  أعمالهم،  املوظفني يف  اندماج  لزيادة  الرئيسية 
يــعــود إلـــى مـــدى وجــــود قــنــوات فــعــالــة لــلــتــواصــل والــتــفــاعــل املــتــبــادل بــني املــؤســســة 

ورأسمالها البشري.
ــــداف املـــرجـــوة مــنــهــا، وأن تكون  إنــنــا نــأمــل أن تــســاهــم هـــذه املــجــلــة يف حتقيق األهـ
خير وسيلة خللق التفاهم املشترك، وإثــراء ثقافة املــوارد البشرية بأقصى درجات 
املصداقية والشفافية، وصواًل إلى بلوغ الغاية الكبرى املتمثلة يف النهوض بتنافسية 

العمل واخلدمات احلكومية إلسعاد املواطن.
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سعود بن صقر القاسمي يطلق 
استراتيجية حكومة رأس الخيمة

ولي عهد رأس الخيمة
يأمر بإنشاء محاكم عمالية متخصصة

أطلق صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 
ــار  عــضــو املــجــلــس االعـــلـــى حــاكــم رأس اخلــيــمــة اإلطــ
2015- اخلــيــمــة  رأس  يف  لــلــحــكــومــة  االســتــراتــيــجــي 

اجلهات  وبــرامــج  لتوجيه جميع خطط  وذلــك   2017
احلكومية للفترة املقبلة. 

جاء ذلك خالل حضور سموه حفل جائزة التميز احلكومي يف دورته 
والذي  احلكومي  للتميز  الشيخ صقر  برنامج  من  بتنظيم  التاسعة 
أقيم على مسرح جامعة رأس اخليمة للطب والعلوم الصحية بحضور 

عدد من الشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر احلكومية برأس اخليمة. 

وأكـــد صــاحــب الــســمــو حــاكــم رأس اخلــيــمــة ضــــرورة تــعــزيــز ونشر 
ثقافة التميز لدى اجلهات واملؤسسات احلكومية اميانًا بأهمية 
رفع الكفاءة االدارية واالنتاجية والتنظيمية واالرتقاء باملستوى 
الشاملة  التنمية  كإحدى متطلبات  احلكومية  للدوائر  اخلدمي 
يف اإلمارة ، واملرتكزة على أرقى معايير وأساليب اجلودة العاملية، 
وتقدمي خدمات وأساليب عمل متطورة تتماشى مع استراتيجية 
الــدولــة يف هـــذا االجتــــاه والــعــمــل مبــوجــب اإلطــــار االستراتيجي 
للحكومة 2015-2017  وفقًا للخطط والبرامج املوجهة للجهات 

احلكومية خالل للفترة املقبلة.

ــن ســـعـــود بـــن صقر    ــر ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـ أمــ
رئيس مجلس  رأس اخليمة  ولي عهد  القاسمي 
القضاء بإنشاء محاكم عمالية متخصصة مبقر 
وزارة العمل برأس اخليمة وذلك حتقيقًا ألهداف 
مع  التكامل  ولتعزيز  االستراتيجية  اخليمة  رأس  حكومة 
األهداف االستراتيجية للحكومة االحتادية ومسعاها لرفع 

درجة رضا العمال كإحدى الفئات املجتمعية الهامة. 
ــه ســمــوه بـــضـــرورة تــقــدمي كــافــة اخلـــدمـــات القضائية  كــمــا وجـ
بــاحملــاكــم الــعــمــالــيــة مبــقــر مــكــتــب عــمــل رأس اخلــيــمــة بحيث 
أو  العمل  أصــحــاب  أو  العمال  مــن  املتعاملون ســواء  ال يضطر 
لــدائــرة محاكم رأس  الرئيسي  الــتــردد على املقر  إلــى  احملامني 

اخليمة.
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16 جهة حكومية قدمت  بفئات اجلائزة  الفوز  تنافست على  قد 
خاللها 102 استمارة مشاركة الكترونية، واستمرت فترة التحكيم 
45 يوما موزعة بني التقييم املستندي والزيارات امليدانية للجهات 
املشاركة باإلضافة إلى املقابالت الشخصية للمشاركني يف فئات 

التفوق الوظيفي. 
مطلبًا  يعتبر  التميز  أن  اخليمة  رأس  حاكم  السمو  صاحب  وأكــد 
رئيسيًا يف منهجية العمل املؤسسي ألية دائــرة أو مؤسسة يف إطار 
واملتغيرات  التنافسية  ظــل  يف  مكانتها  لتأكيد  الــرامــيــة  مساعيها 
بااللتزام  ووجه سموه جميع اجلهات احلكومية  والعاملية،  احمللية 
باملعايير اجلديدة وهي احلصول على درجة ال تقل عن 425 نقطة 
يرتقي  ال  أي عمل حكومي  يقبل  وال  احلكومي  التميز  جــائــزة  يف 
املتعاملني وحتسني  إلى هذا املستوى ومضاعفة االهتمام بخدمة 
مستوى اخلدمات املقدمة لهم، على أن ينعكس ذلك على نتيجة 
نتائج  معيار  يف  نقطة   140 عــن  تقل  ال  وبحيث  املتعاملني  رضـــاء 
املتعاملني والتركيز على اإلبداع واالبتكار وتقدمي خدمات وأساليب 
هـــذا االجتـــاه  الــدولــة يف  استراتيجية  مــع  مــتــطــورة تتماشى  عــمــل 

والعمل مبوجب اإلطار االستراتيجي للحكومة 2017-2015.

يــرافــقــه مــديــر برنامج  وقـــام صــاحــب السمو حــاكــم رأس اخليمة 
على  باجلوائز  الفائزين  بتكرمي  احلكومي  للتميز  صقر  الشيخ 
مستوى االفراد واإلدارة احلكومية واملؤسسات احمللية واالحتادية، 
الهاتف احملمول مناصفة  أفضل خدمة حكومية عبر  فــازت  حيث 
بني تطبيق موقع وظائف رأس اخليمة RAK JOPS لدائرة املوارد 
 RAK PAY املتحرك  الهاتف  خــالل  مــن  الــدفــع  وتطبيق  البشرية 
وعـــن فــئــة املـــشـــروع احلــكــومــي املــشــتــرك املــتــمــيــز وحــصــل مــشــروع 
التنمية االقتصادية وغرفة جتارة  دائــرة  املتكاملة بني  اخلدمات 
املــوارد  دائـــرة  املــركــز األول، وحــصــدت  وصناعة رأس اخليمة على 
البشرية على 3 جوائز اضافية، املركز األول يف نتائج عقد األداء 
املــؤســســي واملــركــز األول يف املـــبـــادرة اخلــدمــيــة املــتــمــيــزة » تــدريــب 
وتــأهــيــل الــبــاحــثــني عــن عــمــل« واملـــركـــز األول يف فــئــة اإلحــصــائــي 
املركز  الدائرة  ، وحققت  املتميز املوظفة » شيخة علي احلبسي« 
الصغيرة«  »اجلــهــات  املتميزة  احلكومية  الــدائــرة  فئة  يف  الــثــانــي 
واملركز الثاني يف فئة املوظف املتميز يف تقنية املعلومات املوظف 
»فراس أسامة«، ووزعت العديد من اجلوائز على مستوى األفراد 

العاملني بالدوائر والهيئات واملؤسسات احمللية.

ــب  ــاحـ صـ كــــــــرم   
ــخ  ــشــي ــو ال ــمـ ــسـ الـ
بـــن صقر  ســـعـــود 
عضو  ــقــاســمــي  ال
رأس  حــاكــم  األعــلــى  املجلس 
اخلــيــمــة لــلــفــائــزيــن بــجــائــزة 
الــتــمــيــز احلــكــومــي بـــالـــدورة 
نظمها  والتي   ،2014 التاسعة 
للتميز  صقر  الشيخ  برنامج 
احلــكــومــي مبـــســـرح جــامــعــة 
والعلوم  للطب  اخليمة  رأس 
ــحــضــور عــدد  الــصــحــيــة ، ب
ومــدراء  ورؤســـاء  الشيوخ  من 
احلكومية  واجلــهــات  الــدوائــر 

برأس اخليمة.

حاكم رأس الخيمة يكرم 
الفائزين بجائزة التميز الحكومي

6 جوائز حصدتها دائرة الموارد البشرية

بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات صــاحــب 
صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو 
القاسمي عضو املجلس األعلى 
حــاكــم رأس اخلــيــمــة أمـــر سمو 
الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي 
ولــــي عــهــد رأس اخلــيــمــة رئـــيـــس املــجــلــس 
شــؤون  خــدمــات  جميع  بتقدمي  التنفيذي 
الفترة  الــديــوان األمــيــري يف  املواطنني يف 
أسبوع  كل  السبت من  يــوم  من  الصباحية 
وذلك لتوفير خيارات زمنية مرنة لتقدمي 
اخلدمات للمواطنني وتلبية احتياجاتهم، 
وكذلك دائرة بلدية رأس اخليمة حيث أمر 
سموه بالعمل يوم السبت لعدد من إداراتها 
املباشر  االرتــبــاط  ذات  احليوية  وأقسامها 
ــات األســـاســـيـــة  ــدمــ ــراد وتــــقــــدمي اخلــ ــ ــاألفـ ــ بـ

والــعــاجــلــة لــهــم، وتــشــمــل اخلـــدمـــات الــتــي 
السجل  إدارة  مــن  كــال  البلدية  ستقدمها 
ــاري يف قـــطـــاع األراضـــــــي واألمـــــالك  ــقـ ــعـ الـ
التخطيط  إدارة  واملــبــانــي  الهندسة  إدارة 

واملساحة وإدارة الصحة العامة.  
ويأتي قرار سمو ولي عهد رأس اخليمة 
ــنــــني  ــواطــ ــح املــ ــالــ ــصــ ــدف تـــلـــمـــس مــ ــ ــهـ ــ بـ
الوطن  أبناء  ســواء  احتياجاتهم  وتلبية 
املنتسبني للخدمة الوطنية أو املواطنني 

ــن يف اإلمــــــــــارة خـــالل  ــديــ ــواجــ ــتــ غـــيـــر املــ
استراتيجية  مــع  متاشيا  االســبــوع  أيـــام 
احلكومة نحو التميز والريادة واالبتكار 
لتقدمي اخلدمات احلكومية على ضوء 
تــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو حــاكــم رأس 
اخليمة الرامية الى رفع كفاءة مؤشرات 
املؤسسات احلكومية وحتسني  األداء يف 
ــة لــلــعــمــالء  ــدمــ ــقــ ــات املــ ــ ــدمــ ــ جــــــــودة اخلــ

واملراجعني

الديوان االميري 

والبلدية 

يقدمان 

خدماتهما 

للمراجعين 

أيام السبت
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أخبار الدائرة أخبار الدائرة

نظمت دائرة املوارد البشرية برأس اخليمة رحلة تعريفية 
ملركز حيوانات شبه اجلزيرة العربية بالشارقة مبناسبة 
رأس  حكومة  وعــمــال  ملستخدمني  العاملي،  العمال  يــوم 
اخليمة، وذلك تقديرا جلهودهم ومساهمتهم املخلصة 

يف العملية التنموية واالقتصادية املستمرة بالدولة. 
وتضمنت الزيارة جولة على جميع أقسام املركز تخللها إقامة جلسة 
غداء جماعية، وتوزيع مطبوعات  توعوية بأهمية وأخالقيات العمل 

وحقوق وواجبات  العمال يف إطار دستور وقوانني الدولة، كما اشتملت 
الزيارة عمل مسابقات يف جو مليء بالتحدي واملنافسة،  فعاليات 
ويف ختام الزيارة  شكرت دائرة املوارد البشرية يف رأس اخليمة هيئة 
للوفد  واستضافتها  تعاونها  على  الطبيعية  واحملــمــيــات  التنمية 
البلدية،  دائــرة  االقتصادية،  التنمية  دائــرة  الــذي ضم مستخدمي 
دائرة اجلمارك، دائرة املالية، دائرة احملاكم، النيابة العامة، الديوان 

األميري، وهيئة احلكومة االلكترونية.

شاركت دائرة املوارد البشرية يف معرض فرص األعمال 
مبقر  العليا  التقنية  كــلــيــات  نظمتها   والــتــي   ،2015
كــلــيــة الــطــالــبــات ، وافــتــتــح د. عــلــي املــنــصــوري مــديــر 
كليات التقنية برأس اخليمة املعرض بحضور ممثلي 
اجلــهــات املــشــاركــة مــن املــؤســســات والــهــيــئــات االحتـــاديـــة واحمللية 
والقطاع اخلاص ومراكز التدريب، وذلك بهدف الوصول الى أكبر 
شريحة من اخلرجني و الباحثني عن عمل مبختلف التخصصات 

العلمية.   
الــدائــرة  املــعــرض ضمن استراتيجية  الــدائــرة يف  وتــأتــي مــشــاركــة 
الهادفة إلى تدريب وتأهيل وتطوير وتوظيف الباحثني عن عمل 
واستقبلت  الــدولــة،  املستدامة يف  التنمية  للمساهمة يف عملية  
الـــدائـــرة مــن خـــالل منصتها يف املــعــرض طــلــبــات الــبــاحــثــني عن 
التوظيف  مــوقــع  يف  التسجيل  كيفية  اســتــعــرض  مت  حيث  عمل 
والرد  باملوقع،  االعمال  وفــرص   www.jobs.rak.ae اإللكتروني 

على كافة استفسارات الباحثني عن عمل.

احتفلت دائرة املوارد البشرية برأس اخليمة بحضور   
ومــشــاركــة مــــدراء الـــدوائـــر احلــكــومــيــة بـــرأس اخليمة، 
اخليمة،  رأس  غرفة  مبنى  يف  للتراث  العاملي  باليوم 
وذلـــــك يف  إطـــــار حــرصــهــا عــلــى تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات 

على  االحتفالية  وشملت  الوطنية،  للهوية  املــعــززة  االجتماعية 
واألكــالت  التراثية  كاجللسات  املتنوعة  الفعاليات  من  مجموعة 
الدوائر احلكومية  قبل موظفي  إقبااًل من  الشعبية، حيث القت 

واملراجعني وسط أجواء تراثية مميزه.

دائرة الموارد البشرية تنظم رحلة 
لمركز حيوانات شبه الجزيرة العربية

دائرة الموارد البشرية تشارك بمعرض األعمال 
بكليات التقنية العليا في رأس الخيمة  

بمناسبة اليوم العالمي للعمال 

دائرة الموارد البشرية 
تحتفل باليوم العالمي للتراث
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موضوع العدد

تقتضي رغبة املؤسسات والشركات يف تقدمي خدمات 
ومنتجات فريدة ومتميزة ومبتكرة ، أن تقوم هي أيضا 
حث  يف  تساهم  ومتميزة  مبتكرة  عمل  بيئة  بتوفير 
و  املناسبة  البيئة  لهم  وتــوفــر  التميز  نحو  املــوظــفــني 
احملفزة لالبتكار يف العمل وتقدمي إجنــازات مختلفة نوعا وكما 

عن الشركات واملؤسسات األخرى.
 ومع التطور السريع يف جميع مجاالت احلياة وزيــادة التنافس 
بات  املجتمع،  فئات  ملختلف  جذابة  منتجات  و  خدمات  لتقدمي 
تــســعــى لتحقيق شيئني  أن  الــشــركــات  و  املــؤســســات  عــلــى  لـــزامـــا 
و   ، االبتكار  العمل احملفزة على  بيئة   : ملنتسبيها هما  أساسيني 
برامج تطوير مهارات العاملني لديها ، وذلك من أجل تكوين قوة 
مجاالت  يف  واملميز  اجلــديــد  تقدمي  على  بالقدرة  تتمتع  عاملة 
تخصصها ، وتشعر أنها تعمل يف مؤسسة أو شركة توفر لها أجواء 
والتعامل  العمل  وآليات  العمل  بيئة  من حيث  واالبتكار  التميز 
احلضاري الذي يتقبل األفكار اجلديدة واملميزة ومينحها الوقت 

والدعم لتكون منتجات خدمية مبتكرة وناجحة.
كــمــا أن عــلــى إدارة املــؤســســة والــشــركــة أن تــكــون مــدركــة حلــاجــات 
املتعاملني التي تتصف بأنها متنامية ومتجددة ومتطورة، األمر 
الذي يفرض ضرورة التعرف دائمًا على هذه احلاجات ومواجهة 
التغيير يف التفضيالت التي ترتبط بتلك احلاجات ، واالستعداد 
لدى  املميزة  مكانتها  على  حتافظ  حتى  منها  املطلوب  لتنفيذ 
إذا  والــشــركــات  املــؤســســات  بــني  مــن مكانتها  أو حتّسن  املتعاملني 

كانت من املؤسسات و الشركات احلديثة التأسيس.

استراتيجية التطوير و االبتكار 
تعتبر عملية التطوير وابتكار احللول واملبادرات اجلديدة إحدى 
على  ــرد  الــ بــواســطــتــهــا  االدارة  تستطيع  الــتــي  االســتــراتــيــجــيــات 
تسعى  لــذلــك  املــجــتــمــعــات،  ديناميكية  متليها  الــتــي  الــتــحــديــات 
الــعــديــد مـــن املــؤســســات إلـــى تــطــبــيــق مــنــهــج االبــتــكــار يف عملها 
منتجاتها  لتحسني  أو  املــؤســســات  بــاقــي  بــني  لــالرتــقــاء مبكانتها 
واخلــدمــات التي تقدمها، ومــن هــذا املنطلق وجــب علينا معرفة 

كل شيء عن االبتكار لكي نستطيع أن ننتهجه يف مجال عملنا.
يعرف االبتكار على أنه هو عملية إنشاء وتطوير وتنفيذ خدمة 
جديدة تهدف إلى حتسني الكفاءة والفاعلية والقدرة التنافسية 
مبا يضيف قيمة للجهة املطبقة له، وهو أيضًا الفكرة اجلديدة 
التي يتم حتويلها إلى منتج ذي قيمة أو منفعة تشبع حاجة على 

مستوى الفرد أو املؤسسة.
االبتكار  أن  واملهنية  العلمية  املجاالت  كثير من  املعروف يف  ومن 
يقود إلى زيادة اإلنتاجية وبذلك يكون مصدرًا أساسيًا لإلسهام 
يف تنمية الثروات الوطنية أو املؤسسية، وغالبًا ما يكون املبتكرين 
ينطبق  األمــر  وهــذا  إسهاماتهم  أو  تخصصاتهم  مجال  يف  روادًا 
كذلك على املؤسسات الــرائــدة،  وغالبًا ما يكون الهدف الرئيس 

أو  أو فكرة ما  التغيير االيجابي، جعل شــيء ما  من االبتكار هو 
شخص ما أفضل مما هو عليه.

يعمل  الــذي  اجلــذري  االبتكار  هو  األول  لالبتكار  نوعني  ويوجد 
إلى  تــؤدي  مفاجئة  استراتيجية  وقفزة  كبير  تقدم  حتقيق  على 
التغيير على مدى واسع، وهذا النوع غالبًا ما يأتي مبنتج جديد 
وفريد يختلف عما قبله، أما النوع الثاني هو االبتكار التدريجي 
وهو عبارة عن إدخال تعديالت صغيرة وإضافات محدودة بشكل 
مستمر على العمل والتي تأتي من خالل املبادرات التي تقدمها 

دوائر اجلودة أو صناديق املقترحات.
وتتنوع مجاالت االبتكار وتتسع بتنوع واتساع النشاط اإلنساني 
لإلتيان  الــنــزوع  يظهر  تــوجــد مشكلة  فأينما  األعــمــال،  ونــشــاط 
يف  االبتكار  مجاالت  نحدد  أن  وميكن  حلها.  أجــل  من  باالبتكار 

أربع مجاالت أهمها:
االبــتــكــار يف )امُلــنــَتــج( وهــو االبــتــكــار الـــذي يــأتــي باملنتجات . 1

احلالية  باملتطلبات  اإليفاء  أجل  من  تقدم  التي  اجلديدة 
للمتعاملني بكفاءة أعلى وخصائص أفضل.

 االبــتــكــار يف )اخلــدمــة( فكما يــكــون االبــتــكــار يف املنتجات . 2
اجلديدة يكون كذلك يف اخلدمات اجلديدة عادة ما متثل 
ابتكارًا جديدًا ومثال على ذلك االبتكار يف حتويل خدمات 
الدفع والتسجيل والتراخيص اخلاصة باملؤسسات لتكون 

الكترونية. 
أو . 3 جــديــدة  بطريقة  يأتي  الــذي  هــو  )العملية(  االبتكار يف 

تكنولوجيا جديدة تغّير طريقة العمل أو اإلنتاج مبا يحقق 
إنتاجية أعلى، أو استخدام مواد أقل، أو حتسني خصائص 

املنتجات املادية أو الوظيفية أو اجلمالية.
ــــذي يــتــألــف مـــن التصميم . 4 ــال( الـ ــمــ  مـــجـــال )منـــــوذج األعــ

الــربــح من  لتحقيق  الــشــركــة  لكيفية سعي  االســتــراتــيــجــي 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا وعــمــلــيــاتــهــا ونــشــاطــاتــهــا، كــمــا أن منـــوذج 
األعمال طريقة جديدة أو محسنة لقيام املؤسسة باألعمال 
مبـــا يــحــقــق لــهــا الــتــمــيــز يف الـــســـوق، أو حتــســني ممــيــزاتــهــا 

احلالية لتظل يف الصدارة.

مراحل االبتكار
مير االبتكار بعدة مراحل يف العملية اإلنتاجية تستمر دون توقف 

وذلك باستمرار املؤسسات، ومن أهم هذه املراحل:
وتعديل وحتسني . 1 بتقييم  املؤسسات  تهتم  االبتكار:  تطوير 

األفــكــار اجلــديــدة، مــن أجــل حتويلها إلــى منتج أو خدمة 
جديدة، ومن ثم يتم تقليص عدد األفكار املقدمة إلى أقل 

عدد ممكن من األفكار املطورة القابلة للتطبيق.
تطبيق االبــتــكــار: الــبــدء يف اســتــخــدام األفــكــار املــطــورة يف . 2

عــمــلــيــات الــتــصــمــيــم والــتــصــنــيــع والـــتـــوريـــد لــلــمــنــتــجــات أو 
اخلدمات اجلديدة.

إطالق التطبيق: يف هذه املرحلة تدخل املنتجات أو اخلدمات اجلديدة التي مت تطبيق األفكار املطورة عليها . 3االبتكار في بيئة العمل طريقك للتميز المؤسسي
إلى السوق. 

تنامي التطبيق: يتسم االبتكار الناجح يف السوق بنمو الطلب مبعدل متزايد، وهذا يعني أن االبتكار قد . 4
دخل مرحلة منو األداء االقتصادي، وحتقيق الربحية العالية، مع إمكانية أن يتجاوز الطلب العرض.

نضوج االبتكار: تصل أغلب املؤسسات أو الشركات املنافسة إلى االبتكار، وتطبقه بإدخال منتجاتها أو . 5
خدماتها إلى السوق مبا ينافس االبتكار األصلي، كما تعمل الشركات املنافسة 

على إدخال التعديالت والتحسينات اجلزئية الصغيرة عليه حتى تستنفد 
كل إمكانات التحسني يف اخلصائص.

تــدهــور االبــتــكــار: يحمل كــل ابــتــكــار جــديــد نــاجــح بـــذور تــدهــوره الــالحــق. . 6
فعندما تكون املؤسسة غير قــادرة على زيــادة اإلنتاج أو إشباع متطلبات 

املتعاملني املتنامية، وعدم حتقيق ميزة تنافسية من االبتكار يف أواخر 
مرحلة نضوجه، فإن هذا االبتكار يدخل مرحلة تدهوره، التي ال 

بد من أن تكلل باتخاذ املؤسسة لقرار إخراجه من اخلدمة، 
بعد أن تكون قد طــّورت االبتكار اجلديد الالحق، من 

أجل استمرار دوران االبتكار املتعاقب املستدام. 

دورة االبتكار
مير املبتكرون بعدة خطوات أساسية حتى 

يصلوا إلى ابتكار جديد، ويعنى هذا 
ومتابعتها  األفــكــار  بإنشاء  األســلــوب 
وصــــواًل إلـــى حتــويــلــهــا إلـــى منتجات 

جديدة، وأهم هذه اخلطوات هي: 

• التوصل إلى الفكرة 	
• التصميم	
• النموذج األول	
• التقييم	
• اإلنتاج التجريبي	

موضوع العدد
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وحتسني  وتعديل  بتقييم  املؤسسات  تهتم 
األفــكــار اجلـــديـــدة، مــن أجـــل حتويلها إلــى 
ــن ثــــم يــتــم  ــ ــة جــــديــــدة، ومـ ــدمـ مــنــتــج أو خـ
تقليص عدد األفكار املقدمة إلى أقل عدد 
ممكن من األفكار املطورة القابلة للتطبيق.

تصل أغلب املؤسسات أو الشركات املنافسة إلى 
االبتكار، وتطبقه بإدخال منتجاتها أو خدماتها 
إلــى الــســوق مبــا ينافس االبــتــكــار األصــلــي، كما 
تعمل الشركات املنافسة على إدخال التعديالت 
والــتــحــســيــنــات اجلــزئــيــة الــصــغــيــرة عــلــيــه حتى 

تستنفد كل إمكانات التحسني يف اخلصائص.

بنمو  السوق  الناجح يف  االبتكار  يتسم 
أن  يعني  وهــذا  متزايد،  الطلب مبعدل 
االبــتــكــار قـــد دخـــل مــرحــلــة منـــو األداء 
االقتصادي، وحتقيق الربحية العالية، 
مع إمكانية أن يتجاوز الطلب العرض.

يف هذه املرحلة تدخل املنتجات 
أو اخلــدمــات اجلــديــدة الــتــي مت 
عليها  املـــطـــورة  األفـــكـــار  تطبيق 

إلى السوق.

املطورة يف  األفكار  استخدام  البدء يف 
عمليات التصميم والتصنيع والتوريد 

للمنتجات أو اخلدمات اجلديدة.

الالحق.  تــدهــوره  بــذور  ناجح  ابتكار جديد  كــل  يحمل 
فعندما تــكــون املــؤســســة غير قـــادرة على زيـــادة اإلنــتــاج 
وعــدم حتقيق  املتنامية،  املتعاملني  إشباع متطلبات  أو 
أواخــر مرحلة نضوجه،  االبتكار يف  تنافسية من  ميزة 
فإن هذا االبتكار يدخل مرحلة تدهوره، التي ال بد من 

أن تكلل باتخاذ املؤسسة لقرار إخراجه من اخلدمة.

تطوير االبتكار:

االبتكار مراحل

إطالق التطبيق:

تطبيق االبتكار:

تنامي التطبيق:

تدهور االبتكار:

نضوج االبتكار:

http://www.youtube.com/user/RAKHRDepartment
http://www.youtube.com/user/RAKHRDepartment
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الشيخ  السمو    أطلق صاحب 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، 
ــيــــس الـــــدولـــــة رئــيــس  ــائــــب رئــ نــ
ــاكـــم دبـــي،  مــجــلــس الــــــــوزراء حـ
آل  زايــد  بــن  الشيخ منصور  بحضور سمو 
وزيــر  الــــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان، 
شــؤون الرئاسة، أول دبلوم متخصص من 
نوعه يف مجال االبتكار احلكومي، والذي 
يــنــفــذه مــركــز مــحــمــد بـــن راشــــد لــالبــتــكــار 
كامبريدج  بالتعاون مع جامعة  احلكومي 

باململكة املتحدة.

يأتي الدبلوم ضمن توجه احلكومة إلعداد 
التنفيذيني لالبتكار يف  الرؤساء  جيل من 
اجلهات احلكومية، ويشارك يف دفعته األول 
36 جهة احتادية  تنفيذيا من  50 مسؤواًل 
كــامــل، ويشمل  عــام  ملــدة  ومحلية، ويستمر 
خــارجــيــة  وزيـــــارات  مكثفة  تــدريــبــيــة  دورات 

واستضافة خبرات دولية متخصصة.
ويــهــدف دبــلــوم االبــتــكــار إلـــى الــعــمــل على 
ــكــــومــــي يف  نـــشـــر مـــفـــاهـــيـــم االبــــتــــكــــار احلــ
الـــــــوزارات والــهــيــئــات االحتـــاديـــة واحملــلــيــة 
وبناء قدرات وطنية تخصصية يف مفاهيم 

االبتكار احلكومي وترسيخ ثقافة حكومية 
بشكل  احلكومي  االبتكار  ملمارسة  جديدة 

يومي يف اجلهات احلكومية.
وقــــال صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشـــــد آل مـــكـــتـــوم: »انـــنـــا يف حـــاجـــة أكــثــر 
كـــوادر وقــيــادات  مــن أي وقــت مضى لبناء 
استدامة  لضمان  االبتكار  يف  متخصصة 
جنــاحــاتــنــا« وأضـــــاف ســـمـــوه االبـــتـــكـــار هو 
ســر جتـــدد احلــيــاة وتــقــدم الــبــشــريــة، وهــو 
رهاننا يف اإلمارات على استمرارية تطورنا 

وتقدمنا وجتديد مسيرتنا.

سلطان  الــــدكــــتـــور  الشـــيــــخ  الســمــــو  صــاحــب  أصـدر 
بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي، عــضــو املــجــلــس األعـــلـــى حــاكــم 
الــشــارقــة، الــقــانــون رقـــم )6( لــســنــة 2015م بــشــأن املـــوارد 
البشرية إلمارة الشارقة، ونص القانون على أن يصدر 
الهيكل التنظيمي للجهات احلكومية بناء على اقتراحاتهم بعد 
اقراره من املجلس التنفيذي، ويصدر مبرسوم أميري، و أن يصدر 
بقرار من املجلس التنفيذي نظام توصيف وتصنيف الوظائف، 
وحـــدد الــقــانــون بــأن يــكــون للمواطنني وأبــنــاء املــواطــنــات أولــويــة 
التعيني يف اجلهات احلكومية، ويجوز تعيني غير املواطنني بعقود 
اجلزئي  الــدوام  بنظام  التعيني  ويجوز  الالئحة،  تنظمه  ملا  وفقًا 
وحتــدد  أخـــرى،  تعيني  أنظمة  اســتــحــداث  التنفيذي  للمجلس  و 

ــراءات وضــوابــط وأحــكــام  ــ الــالئــحــة التنفيذية لــهــذا الــقــانــون إجـ
وجداول التعيني اخلاصة بكل نظام.

املجلس  تتبع  دائمة  باإلمارة جلنة  تنشأ  أن  القانون على  وينص 
ويصدر  الــبــشــريــة«،  لــلــمــوارد  الــدائــمــة  »اللجنة  تسمى  التنفيذي 
بــتــشــكــيــلــهــا، ومــــدة عــضــويــتــهــا، وآلـــيـــة عــمــلــهــا، قــــرار مـــن املــجــلــس 
التنفيذي بناًء على عرض دائرة املوارد البشرية، وتختص دراسة 
تفسيرها،  يف  واملساهمة  البشرية،  بــاملــوارد  املتعلقة  التشريعات 
ــن ثــم عــرضــهــا على  واحملـــالـــة إلــيــهــا مــن املــجــلــس أو الـــدائـــرة، ومـ
املجلس، وإبداء الرأي يف ما يحال إليها من صاحب السمو احلاكم 
أو املجلس التنفيذي أو دائرة املوارد البشرية، باإلضافة إلى النظر 

و البت يف التظلمات والشكاوى املقدمة إليها من املوظفني.

محمد بن راشد يطلق أول دبلوم 
في مجال االبتكار الحكومي

سلطان القاسمي يصدر قانونًا 
بشأن الموارد البشرية إلمارة الشارقة

أخبار اإلمارات أخبار اإلمارات
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بـــتـــوجـــيـــهـــات ســــمــــو الـــشـــيـــخ  
حــمــدان بــن راشـــد آل مكتوم 
نــــــائــــــب حــــــاكــــــم دبـــــــــي وزيـــــــر 
املــالــيــة رئــيــس مــجــلــس إدارة 
والتأمينات  للمعاشات  الــعــامــة  الهيئة 
إدارة  مـــجـــلـــس  اطـــــلـــــع  ـــة  ــيـ ـــاعــ ــمـ ـــتــ االجـ
والتأمينات  للمعاشات  الــعــامــة  الهيئة 
االجــتــمــاعــيــة خـــالل اجــتــمــاعــه األول يف 
احلاكم  ديــوان سمو  احلالي مبقر  العام 
ــيــــة الـــنـــظـــام اجلـــديـــد  ــلـــى آلــ يف دبـــــــي، عـ

االشتراكات من خالل تطوير  لتحصيل 
يعد  جــديــدا  نظاما  يعد  والـــذي  الهيئة 
األول من نوعه استخداما على مستوى 

املنطقة. 
ــل الــــنــــظــــام اجلــــديــــد مــــن مــهــمــة  ــهـ ــسـ ويـ
ــــل يف ســـــــــــداد أمـــــــــوال  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ ــاب  ــ ــ ــحـ ــ ــ أصـ
موظفيها  عــلــى  املستحقة  االشــتــراكــات 
ــى أمتــتــة  ــــك ضــمــن ســعــي الــهــيــئــة الــ وذلـ
ــراءات حتصيل االشــتــراكــات ويف ظل  إجــ
مواكبة الهيئة خلطط احلكومة الذكية، 

وتتمثل اآللية يف استحداث رقم حساب 
يعتمد على رقم الهوية جلميع املوظفني 
العاملني يف كافة جهات العمل املسجلة 
يف القطاع احلكومي االحتــادي واحمللي 
ــــاص مـــا يــســمــح بــتــعــريــف  والـــقـــطـــاع اخلـ
ــتــــراكــــات لــكــل مـــؤمـــن عليه  أمــــــوال االشــ
يف نفس الــيــوم، كما ميكن هــذا املــشــروع 
الهيئة من متابعة االشتراكات احملصلة 
شـــهـــريـــًا وبـــيـــان الـــفـــروقـــات بـــالـــزيـــادة أو 

النقصان يف عدد املشتركني.

يوسف  محمد  علي  ــوال  ن
ادارة  ــر  مــدي الــشــمــيــلــي، 
ــدل بـــدائـــرة  ــ ــع ــ كـــاتـــب ال
اخليمة،  ــرأس  بـ احملــاكــم 
من  تخرجها  بعد  عملت 
للحصول  تخطط  وهي  العامة  الثانوية 
بــإصــرارهــا  الــشــهــادة اجلــامــعــيــة،  على 
ومثابرتها حققت ما تطمح الية، فنالت 
الشهادة اجلامعية بتخصصي اجلغرافيا 
والقانون وحققت التميز يف مجال العمل 
بنفس الوقت، حيث كان آخر اجناز لها 
أن حققت املركز األول يف فئة مدير إدارة 
متميز يف عام 2014، وهي اآلن حتضر 
لالنتهاء من دراسة دبلوم املاجستير يف 
القانون اخلاص،  فيما يلي  نص احلوار 

الذي اجريناه معها:

تبنى مجلس اإلمارات للتميز   
احلــكــومــي مــضــامــني وأهــــداف 
اجلــــــيــــــل الــــــــرابــــــــع ملـــنـــظـــومـــة 
ــتــــي  ــي الــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ الــــتــــمــــيــــز احلــ
أطــلــقــهــا صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 
بــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الــدولــة 
ــوزراء حــاكــم دبــي مؤخرا  رئــيــس مجلس الــ
بــاعــتــبــارهــا مــرجــعــيــة لــعــمــل كـــافـــة بــرامــج 

التميز احلكومي بالدولة ما يسهم بتعزيز 
نهج التميز وترسيخه كثقافة وطنية تعود 
بــالــنــفــع والـــفـــائـــدة عــلــى املــواطــنــني وكــافــة 

املتعاملني مع اجلهات احلكومية. 
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشـــد آل مــكــتــوم أطــلــق مجلس اإلمــــارات 
ليضم   2013 الــعــام  يف  احلــكــومــي  للتميز 
ــاديـــة  حتـــت مــظــلــتــه بـــرامـــج الــتــمــيــز االحتـ

ــة ويــهــدف  واحملـــلـــيـــة عــلــى مــســتــوى الــــدولــ
املجلس إلى توحيد اجلهود وتكامل برامج 
الــتــمــيــز االحتـــاديـــة واحملــلــيــة فــيــمــا بينها 
والعمل يف إطار فريق عمل واحد لترسيخ 
التميز كثقافة وطنية ما يرتقي مبستوى 
دولــــة  مـــكـــانـــة  ويــــرســــخ  احلـــكـــومـــي  األداء 
اإلمارات كوجهة رئيسية ألفضل املمارسات 

على صعيد التميز احلكومي.

هيئة المعاشات: 
نظام جديد لتحصيل االشتراكات

مجلس اإلمارات للتميز الحكومي 
يتبنى »الجيل الرابع«

التميز: 
دائــرة  ــازات منها جــوائــز  حققت العديد مــن االجنــ
احملــاكــم )مــنــارة التميز( وهــي املــركــز األول يف فئة 
لعامي  متميز  إدارة  مــديــر  فــئــة  و  املــتــمــيــزة  اإلدارة 
2012 و 2014، وعلى مستوى االمارة ويف منافسات 
الثالث يف  املــركــز  املؤسسي حصدت  التميز  جــوائــز 
فئة اإلدارة املتميزة وفئة مدير إدارة متميز يف عام 
اإلدارة  فئة  الثاني يف  املركز  على  وكذلك   ،   2012
املتميزة و املركز األول فئة مدير إدارة متميز 2014.

وأبدت حول اجلوائز التي حصدتها فقالت »كانت 
لي الدافع نحو التميز واالبداع، حيث أضافت لي 
السعي نحو االرتقاء بأدائي املهني والعمل بجد 
والتطلع  املــســتــوى  عــلــى  للمحافظة  واخــــالص 
للوصول إلى أعلى املستويات يف التميز واالبداع« 
وأكــدت »بأن كلمات صاحب السمو الشيخ سعود 
القاسمي حاكم رأس اخليمة يف حفل  بن صقر 
جـــوائـــز الــتــمــيــز املــؤســســي كـــان لـــه االثــــر الكبير 
يف نفسي والـــســـؤال نــفــســه  يـــراودنـــي هــل مـــازال 
أمــامــي الكثير ألحــقــق رغــبــة ســمــوه يف التطوير 

والتحسني والتميز املستمر ؟«  

قائد الفريق الناجح: 
وحـــول املـــهـــارات الــتــي يــجــب ان يتحلى بــهــا مدير 
والقدرة  الفريق  بــروح  العمل  قالت«  العمل  فريق 
األعــمــال بتخصصات مختلفة بهدف  على اجنــاز 
مصلحة العمل والقدرة على مواجهة الصعوبات، 

فهم  عــلــى  الــقــدرة  ميتلك  يــجــب  عليها  وللتغلب 
املــشــكــلــة، قــبــل الــبــحــث عــن حــلــول لــهــا، وجــمــع كل 
املعلومات ذات الصلة بها وحتليلها، ووضع احللول 
املــمــكــنــة ومـــن ثــم وضـــع خــطــط عــمــل ملــعــاجلــة أيــة 
ان  العمل  فــريــق  مــعــوقــات تعترضها، وعــلــى مــديــر 
تكون لديه الــقــدرة على دمــج وتعديل األفــكــار مع 

فريق العمل وتطوير احللول العملية املناسبة«.

تنمية االبداع: 
وحــــول الــبــيــئــة املــنــاســبــة إلبـــــداع املــوظــفــني تــرى 
ــه  يــأتــي مــن خـــالل فــهــم املــوظــف لـــدوره  نــــوال« انـ
الــوظــيــفــي الـــى جــانــب بـــرامـــج الــتــدريــب املــعــززة 
لها، جميع تلك العوامل ستثري ثقافة املوظف 
الصعوبات،  على  التغلب  عملية  يف  وستساهم 
وبــالــتــالــي ســتــخــلــق نــوعــا مـــن الـــتـــعـــاون وتــعــزيــز 
املــدراء ورؤســاء األقسام واملوظفني  العالقات مع 
أفكار  الــى  املعلومات، وحتويلها  تبادل  يف مجال 
ومشاريع ابداعية خارج اطار التفكير التقليدي« 
واضافت » للحفاظ على تلك الكفاءات يتوجب 
ــوم بـــتـــكـــرمي وحتــفــيــر  ــقــ عـــلـــى املــــؤســــســــات أن تــ
املوظفني اصحاب االفكار االبداعية، الى جانب 

االستمرارية يف تدريبهم وتعليمهم« 

فعالية التدريب: 
لــتــحــقــيــق أكـــبـــر عـــائـــد مـــن بـــرامـــج الــتــدريــب 
والــتــطــويــر تــقــول »تــعــمــل تــلــك الــبــرامــج على 

إكــســاب املــوظــف املــزيــد مــن املــعــارف واملــهــارات 
واالرتــقــاء  الــتــي تساهم يف تطويره  اجلــديــدة 
اكبر عائد  بأساليب عمله، ومن أجل حتقيق 
ان  يــجــب  اآلداء  الــبــرامــج لتحسني  تــلــك  مــن 
يسعى املوظف الى اكتساب املزيد من املعارف 
واملــهــارات اجلــديــدة من خاللها وحتويل تلك 
املعارف إلى مهارات تفيد املؤسسة التي يعمل 

بها«.

التحديات: 
وحــــول ابــــرز الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه املـــرآه 
الــعــامــلــة قــالــت »يف الــســابــق تــوجــد حتــديــات 
كثيرة وأهمها تقبل املجتمع للمرأة العاملة 
ــدره الــتــخــصــصــات الــعــلــمــيــة لــلــمــرأة، امــا  ــ ونـ
الرشيدة  الــقــيــادة  دعــم  وبفضل  فــاملــرأة  االن 
ــتـــطـــور الــعــلــمــي الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــدولـــة  والـ
وأصبحت  القيادية  الــدرجــات  املــرأة  تصدرت 

صاحبه قرار«. 

كلمة أخيرة:
ويف ختام حوارنا معها قدمت كلمتها التالية 
»أنــصــح جميع املــوظــفــني بــعــدم الــفــصــل بني 
ــم الــشــخــصــيــة أو الــوظــيــفــيــة وبــني  ــهـ ــدافـ أهـ
األهــــــــداف االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــحــكــومــة فـــإن 
احلكومة  أهم أهدافها هي السعادة ومن منا 

ال يسعى إلى حتقيق السعادة«.

حوار العدد

15 مجلة املوارد البشرية - العدد األول



1617 مجلة املوارد البشرية - العدد األولمجلة املوارد البشرية - العدد األول

استفساراتكم

تحدث مع صديق 
العمل  تواجهك يف  التي  املشكالت  بشأن  مع صديق  احلديث  أن 
على  يعينك  قد  ألنــه  والضغوط.  القلق  مستويات  تقليل  ميكنه 

إيجاد طريقة جديدة للتغلب على املشكلة.

عامل جسدك بطريقة جيدة
إن احلــفــاظ عــلــى جــســدك يف وضـــع صــحــي ســلــيــم، عــبــر ممــارســة 
الرياضة وتناول غذاء صحي واحلصول على قسط كاف من النوم 
وتقليل أو االمتناع عن التدخني سيعينك على حتسني صحتك 
الضغط  مــع  التعامل  على  مقدرتك  حتسني  يف  ويسهم  العامة، 

النفسي والقلق.

تحكم بجدول أعمالك
قد تدفعك الضغوط إلى قضاء وقت أكثر يف العمل بحيث ال يكون 
بإيجاد  يسمح  العمل  بجدول  التحكم  أن   ، رغباتك  مع  متوافقًا 
تــــوازن أفــضــل لــالحــتــيــاجــات الشخصية واالحــتــيــاجــات األســريــة 

واحلياة العملية.

تحدث مع رئيسك
وملــعــاجلــة ضــغــوط الــعــمــل، ينبغي الــنــظــر جلــــذور املــشــكــلــة، وإذا 
كنت متلك املصادر، تباحث مع رئيسك يف العمل، وميكنك على 
تــقــول: هنالك أوجــه معينة يف عملي تسبب لي  املــثــال أن  سبيل 
ضغوطًا نفسية، هل توجد وسائل ميكنني بواسطتها تقليل هذه 

الضغوط؟ 

استخدم وقتك لالسترخاء
جـــزءًا من  استخدم  للتلفزيون،  االســتــســالم  بــعــدم  اخلــبــراء  ينصح 
ملوسيقى  انــصــت  االســتــرخــاء.  تقنيات  لتجريب  الشخصي  وقــتــك 
تــســاعــد عــلــى الــراحــة النفسية واالســتــرخــاء، احــصــل عــلــى تدليك 
مــســاج، أو حـــاول الــتــركــيــز عــلــى مشهد بــصــري يبعث عــلــى الــهــدوء 

والراحة.

خذ راحة خالل ساعات العمل
خذ دقائق قليلة من الراحة أثناء العمل، أو اقضي دقائق قليلة يف 
كرسي مساج أثناء العمل، وذلك ملساهمته بالشعور بيقظة أكبر 

وحترر من القلق.

أنت تسأل والموارد 
البشرية تجيب

من . 1 المباشر  المسؤول  تمكن  عدم  حال  في  المتبع  االجــراء  هو  ما 
تقييم الموظف ألي سبب من االسباب؟

إذا لم يتمكن املسؤول املباشر من تقييم أداء املوظف ألي سبب من األسباب عندئًذ يتولى الشخص 
الذي يحل مكانه كمسؤول مباشر القيام بهذه املهمة حسب املتبع.

كيف يتم تقييم الموظف الذي تتغير درجته أو مهامه الوظيفية أو ينتقل . 2

الى وظيفة  أخرى بعد بدء سنة التقييم ؟
يتم على النحو التالي: 

التقييم على  يكون  أشهر  تقل عن ثالثة  السابقة  الوظيفة  بقاءه يف  مــدة  كانت  إذا  أ . 
أساس الوظيفة اجلديدة فقط  .

التقييم  بــدء سنة  أشهر من  أكثر من ثالثة  السابقة  الوظيفة  بقاءه يف  مــدة  كانت  إذا  ب . 
عندئًذ يتم تقييم أداءه استنادًا إلى الوظيفة السابقة والوظيفة اجلديدة بحيث يشترك 

املسؤول املباشر )السابق واحلالي( يف عملية التقييم السنوي له ويستخرج املعدل.
ت . إذا كانت مدة انتقاله للوظيفة اجلديدة تقل من ثالثة أشهر يكون التقييم 

على أساس الوظيفة السابقة فقط .
من هم أقارب الموظف في الدرجة األولى والثانية؟. 3

الدرجة األولى: األب، األم، الزوج، الزوجة، االبن، االبنة
الثانية: اإلخــوة، األخــوات، اجلــد، اجلــدة، األحفاد باإلضافة إلى العم، العمة، اخلال،  الدرجة 

اخلالة
ما هي اإلجازات المستحقة للموظف الجديد »تحت فترة . 4

االختبار«؟
إجازة مرضية »ال تتجاوز 7 أيام«

إجازة بدون راتب »ال تتجاوز 15 يوم«
إجازة وضع
إجازة حداد

ما هي آلية احتساب خصم الغياب؟. 5
أن ال  للموظف، على  الشامل  الراتب  الغياب على  احتساب قيمة خصم  يتم 

تتجاوز ثلث الراتب الشهري للموظف، كما يتم خصم قيمة حصة املعاشات 
»للمواطنني« عن يوم الغياب.

كم مدة البقاء لكل درجة لنيل الترقية الوظيفية . 6
االعتيادية؟

يشمل احلد األدنى للحصول على ترقية لكل درجة كالتالي

الستفساراتكم يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني بعنوان: أنت تسأل واملوارد البشرية جتيب

احلد األدنى للبقاء الدرجة
- 1

سنوات 6 - 2

سنوات 14 - 7

يواجه اإلنسان املعاصر مشاكل يومية بسبب إيقاع احلياة السريع 
،وتوضح  النفسي  للضغط  عرضة  يجعله  مما  املشاغل،  وكثرة 
املال  تشمل  لإلجهاد  املسببة  الرئيسة  العوامل  أن  الــدراســات 
والضغوط النفسية يف أماكن العمل  ، وتأتي تأثيرات  املشكالت 
الضغوط  وطأة  الناس حتت  من  الكثير  وضعت  بدورها  والتي  االقتصادية 

بسبب اخلوف من البطالة والسكن غير اآلمن وارتفاع مستويات الديون. 
وبإمكان املرء اتباع  بعض اخلطوات كي يكون قادرا على التعامل مع الضغط 

والتخلص منه: 

hr.gov@hr.rak.ae

6خطوات لتقليل ضغوط العمل
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ثقافة الموارد ثقافة الموارد

 تحديد األهداف:
ومــا هي  بالضبط،  املــراد احلصول عليها  الوظيفة  يجب معرفة 
جوانب القوة التي تتوفر لديك لتجعلك مناسبا للحصول عليها 

واملهارات املراد تطويرها لتحقيق ذلك الهدف. 
تطوير املهارات: يجب التخلص من الطرق التقليدية املتبعة يف إجناز 
املهام التنفيذية والروتني السائد، وتعّلم املهارات املرتبطة بطبيعة العمل 
وتطويرها باستمرار وفقا للتطور احلاصل يف جميع مجاالت احلياة ، 
وذلك من خالل الدورات التدريبية والتطوعية وتعزيز العالقات املهنية.

تجاوز العقبات:
على الباحثني عن عمل  جتنب الوقوع يف األخطاء الشائعة ، ومنها 
التفكير بعقلية ضيقة األفق وسلبية من خالل االلتصاق بهوية 
العمل السابقة، و االعتماد على معلومات قدمية لم يتم حتديثها.

 إدارة الوقت:
حتتاج عملية البحث عن وظيفة إلى قضاء ساعات طويلة وأيام 
عديدة يف البحث لذلك يجب تقسيم الوقت بذكاء الستثمار كل 
الوظيفة اجلديدة ســواء عن طريق  دقيقة للسعي نحو امتالك 
الــذي  املجتمع  داخــل  االجتماعية  الــعــالقــات  أو شبكة  اإلنــتــرنــت 
تعيش وتعمل فيه أو من خالل شبكات التواصل االجتماعي التي 

تدخل ضمن اختصاصك. 

 تجديد الحملة التسويقية:
املهارات  لترويج  البحث عن عمل هي عبارة عن حملة  إن مهمة 
الـــقـــرار، وتعتبر  نــظــر أصــحــاب  الــتــي متتلكها  للفت  واخلـــبـــرات 
السيرة الذاتية هي األداة التسويقية األولى التي يجب تصميمها 

وصياغتها بشكل احترايف أنيق وحتديثها باستمرار.

عــن عمل  الــبــحــث  تعتبر عملية    
أمــرًا بالغ الصعوبة، و تصبح هذه 
ومحبطة،  ممــلــة  أحــيــانــًا  العملية 
ــو كـــنـــت تــتــنــافــس  ــ فـــتـــشـــعـــر كـــمـــا لـ
مــع اآلالف مــن الــبــاحــثــني عــن عــمــل للوصول 
إلــى هــدف بعيد املــنــال، لكنها مثل غيرها من 
جوانب احلياة تصبح أكثر سهولة كلما أحسنت 

التعامل مع هذا املوضوع مبهارة ودراسة.
إدارة  املـــعـــتـــمـــدة يف  ــة  ــ ــدربـ ــ واملـ الـــكـــاتـــبـــة  ــول  ــقـ تـ  
»النجاح  كتابها  يف  كاميرينو،  كــارول  الوظائف 

يف البحث عن العمل« Job Seeker Success  إن 
أهم شيء ميكنكم فعله هو »االنطالق مباشرة 
ــداًل من  ــ ــيـــوم بـ ــروع يف عــمــلــيــة الــبــحــث الـ ــشــ والــ
االنتظار حتى يكون املرء مستعدًا بشكل كامل«، 
لذلك يجب عليك أن تتبع استراتيجية محددة 
متكنك مــن الــوصــول إلــى هــدفــك يف احلصول 
على الوظيفة متخطيًا جميع منافسيك، كما 
التخطيط  مــن  ومتكنك  البحث  عملية  تيسر 
بنجاح ووضع استراتيجية تقربك نحو وظيفة 

أحالمك.

ــى أن مــــديــــرو املــــــوارد  ــ ــات إلـ ــطـــالعـ ــتـ تــشــيــر االسـ
أقل من  والشركات يقضون  الدوائر  البشرية يف 
اتخاذ  قبل  الذاتية  السيرة  تدقيق  يف  ثانية   30
قــــرار فــــوري بــشــأن مــالءمــة صــاحــبــهــا للحصول 
على الوظيفة املتوفرة، وتعتبر هذه فترة قصيرة 
السيرة  جــدًا لكي يستطيع من خاللها صاحب 
املستقبلي  املــديــر  لنظر  ملفتة  جعلها  الــذاتــيــة 
فــيــفــوز مبــوعــد ملــقــابــلــة الــعــمــل، أو أن يــفــشــل يف 
ذلـــك ويــنــضــم إلـــى قــائــمــة الـــذيـــن مت رفــضــهــم ، 
وهذا يعني أن على الباحث عن العمل أن ينظم 

ويبدأ يف  بأفضل شكل  املهنية   - الذاتية  سيرته 
وضع املعلومات األكثر أهمية والتي تشكل نقاط 
األقل  املعلومات  تاركا  املهنية،  القوة يف مسيرته 
أهمية لسردها الحقا يف السيرة ، حيث لوحظ 
أن الكثيرين يبدؤون بسرد معلومات غير مهمة 
يف السطور و الصفحات االولى تاركني املعلومات 
يّطلع  امللل يف نفوس من  فيبثون  املهمة لآلخر 
على السيرة الذاتية ويعطون انطباعًا بأنهم غير 

منظمني ويخسرون فرصة اختيارهم للعمل!.
ــتــــمــــرار مــع  تـــتـــغـــيـــر طـــبـــيـــعـــة الـــتـــوظـــيـــف بــــاســ
تــغــيــر ســـوق الــعــمــل واملــشــاريــع اجلـــديـــدة التي 
تــســتــحــدث واملـــشـــاريـــع الــتــي تــتــوقــف، وكــذلــك 
تتغير توقعات وطريقة تفكير أصحاب العمل، 
إلى تطوير  لذلك يحتاج كل باحث عن عمل 
استراتيجيته يف البحث باستمرار لكي تتكيف 
استراتيجية  وتــكــون  املختلفة  املــتــغــيــرات  مــع 

ووقته  جــهــده  يستثمر  أن  يجب  كما  نــاجــحــة، 
يف فــهــم نــفــســه ومـــهـــاراتـــه ومــعــرفــة اتــصــاالتــه 
ومعارفه ومــوارده وأن يكون دقيقًا يف مواعيده 
الناجحة  البحث  وتتطلب عملية  الشخصية، 
)البحث،  أساسية هي  والفعالة ثالثة عناصر 
التخطيط، واإلعداد(، وتتضمن هذه العناصر 
الثالثة سبع خطط استراتيجية يجب اتباعها 

بدقة وهي:

استراتيجية البحث عن عمل

االستعداد المسبق:
مقابلة  أي  إجـــراء  قبل  التحضير  يجب 
ــعـــداد لــهــا جـــيـــدًا والــتــركــيــز  ــتـ عــمــل واالسـ
على اخلبرة وأخالقيات العمل، باإلضافة 
للمقابلة  املوعد احملــدد  إلــى احلضور يف 
وارتداء زي أنيق وجلب كافة الوثائق التي 
تدعم مــا مت ســرده يف السيرة الــذاتــيــة، و 
جتــنــب أثــنــاء املــقــابــلــة انــتــقــاد مسئوليك 

الــســابــقــني يف الــــدوائــــر والـــشـــركـــات الــتــي 
عملت فيها.

اإليجابية والتحلي بالروح المرحة:
يــجــب الــتــخــلــص مـــن مــشــاعــر الــغــضــب 
واملــــــرارة الــتــي تــخــلــفــهــا ظــــروف العمل 
الــســابــق أو طــول فــتــرة الــبــطــالــة، وذلــك 
حتى ال تتحول إلى االكتئاب والسلبية، 

الترفيه وقضاء  السعي نحو  كما يجب 
ــاء بـــاألصـــدقـــاء  ــقـ ــتـ أوقــــــات مـــرحـــة، االلـ
ومـــشـــاركـــتـــهـــم األنـــشـــطـــة ألن كــــل ذلـــك 
ســيــنــعــكــس عــلــى تــصــرفــاتــك وتــقــاســيــم 

وجهك.
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RAK HR Department@HR_RAk@HR_RAK RAK HR Department

www.hr.rak.ae               

+97172279333 +97172272747

الرؤية
إدارة ممتزية لملوارد البرشية مبواصفات عاملية يف الترشيع 

واملامرسة واخلدمات.

الرسالة

القيم المؤسسية

األهداف 
االستراتيجية

تطوير السياسات وإدارة واستمثار املوارد البرشية يف احلكومة 

وتقدمي الدمع والمتكني التنفيذي للجهات احلكومية واملشاركة 

يف طرح املبادرات والرباجم واخلدمات لالرتقاء مبستوى األداء 

الوظييف مبا يهسم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للحكومة. 

الرشاكة – المتكني – االبتاكر – االحرتافية واخلدمة املمتزية- 

أخالقيات العمل – املسؤولية املجمتعية

إلدارة . 1 متاكملة  وسياسات  ترشيعات  وتعزيز  تطوير 

املوارد البرشية.

التخطيط الفعال لملوارد البرشية احلكومية . 2

متكني الكفاءات وبناء الكوادر البرشية املمتزية واملبدعة. 3

تقدمي خدمات ممتزية ومبتكرة يف إدارة املوارد البرشية. 4

تعزيز الرشااكت والعالقات املجمتعية. 5
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