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المقدمة
ـا ألداء الحكومــة ومثـ ً
قدمــت اإلمــارات للعالــم نموذجـ ًـا عمليـ ًـا ومتكامـ ً
ـاال للتنــوع والتســامح فــي
كافــة المجــاالت ممــا عــزز مــن تواجدهــا علــى ســاحة الــدول المؤثــرة دوليـ ًـا.
واليــوم نحتــاج أكثــر مــن أي وقــت مضــى
ً
ً
متفــردا للموظــف
نموذجــا
كــي نقــدم
ً
القــدوة الحســنة (نموذجــا يحتــذى بــه) الــذي
ُ
يشــكل الركيــزة األساســية فــي تقــدم الجهــة
االتحاديــة وتقديمهــا كنمــوذج للحكومــة
القــدوة الحســنة هــو
القــدوة ،كمــا أن نمــوذج ُ
ركيــزة أساســية مــن ركائــز التربيــة األخالقيــة
لقــدوة أن
بالقــدوة وال يمكــن ُ
التــي تنهــض ُ
تكــون بمعــزل عنهــا ،فاليــوم نحــن نؤمــن أن
القــدوة الحســنة ليســت مســؤولية فرديــة
ُ
أو جهــة بعينهــا بــل هــي شــأن مجتمعــي
تتكاتــف فيــه كافــة الجهــود وفــي كل
المســتويات لتســليط الضــوء علــى نمــوذج
«القــدوة الحســنة» واكتشــاف النمــاذج
ُ
األخــرى وإفســاح المجــال لهــا وتقصــي
محاســنها وقدرتهــا علــى صناعــة المســتقبل.

للقــدوة الحســنة
لــذا فــإن وجــود دليــل ُ
تسترشــد بهــا الجهــات الحكوميــة أصبــح
بالقــدوة
مهمـ ًـا وليكــون أداة عمليــة للتعريــف ُ
الحســنة للموظفيــن وأداة للكشــف عنهــم
أيــا كان موقعهــم فــي الجهــة الحكوميــة
وإبرازهــم كنمــوذج قابــل للتطبيــق واالحتــذاء
بهــم فــي تطويــر األداء وتحفيزهــم واالحتفــاء
بهــم بالشــكل الــذي يســمح بتزايــد أعدادهــم،
وتشــكيل قاعــدة الهــرم فــي الجهــة
الحكوميــة .كمــا أن وجــود هــذا الدليــل
يتكامــل مــع تطويــر معاييــر أوســمة رئيــس
مجلــس الــوزراء وآليــة تقييمهــا والتــي تعتمــد
القــدوة مــن
علــى قيــاس أداء الموظــف ُ
حيــث األداء والمســاهمة والنمــو واالنفتــاح
وبالتالــي تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي األداء
”ملهــم“ وبمــا يحقــق
”منجــز“ إلــى ُ
مــن مجــرد ُ
ســعادة المتعامليــن والزمــاء ويؤثــر بشــكل
إيجابــي فــي تحســين جــودة الحيــاة.
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القدوة الحسنة للموظف الحكومي
دليل ُ

مفهوم الموظف
ُ
القدوة الحسنة

القدوة الحسنة في الجهات الحكومية
صفات ُ

صفات ُ
القدوة الحسنة
في الجهات الحكومية

القــدوة الحســنة تشــير إلــى الشــخصية اإليجابيــة الــذي يســعى المحيطيــن بــه /بهــا لمتابعتــه
ُ
ً
تصرفاتــه وأفعالــه وأقوالــه ،ويكــون مثــاال يحتــذى بــه /بهــا ويؤثــر
وتقليــده واالقتــداء بــه فــي ّ
فــي نفــوس اآلخريــن ويحفزهــم علــى القيــام بأمــور إيجابيــة تســاعدهم علــى الوصــول إلــى
أهدافهــم وتــرك أثــر إيجابــي فــي حياتهــم.
موظــف القــدوة الحســنة يمثــل القيــم المؤسســية ويؤمــن بقدراتــه ويســاهم بهــا فــي تحقيــق
بصمــة فارقــة وقيمــة تنافســية لجهــة عملــه ،دائــم التَ علــم ومنجــز لمســتويات عاليــة مــن األداء،
داعــم لآلخريــن ويشــاطرهم المعرفــة ،ويقودهــم نحــو تحقيــق أهدافهــم وإنجازاتهــم ،مبــادر
ومشــارك فــي خدمــة المجتمــع ،منفتــح علــى العالــم ،يتقبــل التنــوع ويؤمــن باالختــاف ،مؤثــر
ـوال وعمـ ً
فــي ســلوكه وأفعالــه ويطابقهمــا قـ ً
ـا ،محفــز وملهــم لآلخريــن بإراداتهــم الطوعيــة
نتيجــة إليمانهــم بــه.
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7

القدوة الحسنة للموظف الحكومي
دليل ُ

القدوة الحسنة في الجهات الحكومية
صفات ُ

واثق بنفسه

يتواصل ويتفاعل

لديــه إحســاس بقيمتــه ويتصــرف بتلقائيــة
ويحتــرم ويقــدر ذاتــه ويشــعر باإليجابيــة
واالطمئنــان والقــدرة علــى اإلنجــاز وتحقيــق
األهــداف ،يثــق باآلخريــن وبقدراتهــم
وبأهميتهــم وبمســاهماتهم فــي تحقيــق
ويؤمــن بقيمــة االختــاف
اإلنجــازاتُ ،
والتنــوع كمصــدر للتكامــل وتحقيــق
اإلنجــازات الباهــرة.

قيادي
قائــد وإن لــم يكــن فــي منصــبُ ،يلهــم
ويطــور الطاقــة البشــرية والمواهــب
ُ
ويســتفيد مــن قدراتهــا بشــكل فعــال،
ويحفــر اآلخريــن للوصــول إلــى
ُيمكــن ُ
أهدافهــم الشــخصية والوظيفيــة ،ينقــل
المهــارات ويتمتــع بالــذكاء العاطفــي،
يشــاركهم فــي الــرأي ،يظهــر االنتمــاء
والــوالء لمهنتــه ومــكان عملــه ،ويصنــع
قــرارات ذكيــة وفعالــة وذات أثــر.
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ُمتفرد

ُمنفتــح ُيؤمــن بقيــم الســلم والتســامح
ويمثلهــا ،يتعايــش مــع مختلــف
الثقافــاتُ ،متطلــع للتواصــل مــع العالــم
واالســتفادة مــن الخبــرات المختلفــة،
لديــه شــبكة عالقــات يســتفيد منهــا
لصالــح األداء الشــخصي والمؤسســي،
يتفاعــل مــع جميــع المعنييــن بالجهــة
الحكوميــة ،ويســاهم ويســاعد فــي
توضيــح رؤيــة ورســالة جهــة عملــه
وإيصالهــا لآلخريــن.

ُيقــدم نتاجــات ذات قيمــة
وإســهامات نوعيــةُ ،يركــز علــى
ويســاهم
األهــداف العليــا ،يعمــل ُ
علــى تحقيــق األهــداف الوطنيــة
المشــتركة والنتائــج المحــددة،
وخلــق القيــم المضافــة لنفســه
َ
ولجهــة عملــه.

9

القدوة الحسنة للموظف الحكومي
دليل ُ

ُمتعلم
لديــه شــغف التعلــم المســتمر ويســعى للتطويــر الذاتي
وحــب االطــاع والبحــث والمعرفــة عــن الجديــدُ ،ينــوع
ويحدثهــا لتحقيــق التطــور الشــخصي والمهني،
مهاراتــه ُ
ويقــدم الــدروس المســتفادة لآلخريــن،
يتبــادل المعرفــة ُ
ُيحيــط نفســه بأشــخاص دائمــي التعلــم ،ويتماشــى مــع
المتطلبــات والمتغيــرات المســتقبلية ويســتعد لهــا.
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القدوة الحسنة في الجهات الحكومية
صفات ُ

ُمتواضع

ذو بصمة فارقة

يعمــل مــع الجميــع بغــض النظــر عــن
المســتويات الوظيفيــةُ ،يؤمــن بقيمــة
اإلنســان وقيــم العدالــة والمســاواة بيــن
الموظفيــن ،يعتــرف باألخطــاء ويعمــل
علــى تصحيحهــا ،ويتحمــل المســؤولية
ويتحلــى بالنزاهــة واحتــرام اآلخريــن.

يتفهــم دوره فــي خدمــة المجتمــع
والنــاس ،يســاهم بنقــاط قوتــه فــي
العمــل اإلنســاني والمجتمعــي،
يصنــع عالمــات فارقــة لمجتمعــه
ووطنــه ،يشــجع اآلخريــن علــى
ويظهــر قيــم
العمــل الجماعــيُ ،
الم َ
واطنَ ــة اإليجابية.
الــوالء وتجســيد ُ

يهتم ويحترم
ويثمــن
ُيقــدر ذاتــه واآلخريــنُ ،يقــدر اإلنجــازات ُ
كافــة الجهــود ،ينظــر إلــى الموظفيــن
ومشــارك آلراء اآلخريــن،
كمــوردُ ،مهتــم ُ
ُيؤمــن بالتفــاوت فــي القــدرات ويســتفيد
ويســعد لنجــاح اآلخريــن
منهــا لصالــح العمــلَ ،
ويقــدم لهــم الدعــم للوصــول إلــى أهدافهــم.
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القدوة الحسنة للموظف الحكومي
دليل ُ

ترابط صفات
ُ
القدوة الحسنة
مع أبعاد التقييم
ومعايير األوسمة

تهتــم اليــوم حكومــة دولــة اإلمــارات بالبحــث فــي الجهــات الحكوميــة عــن نمــوذج
القــدوة الحســنة وتحــرص علــى تقديمــه للجميــع كمثــال
الموظــف الــذي يمثــل ُ
يحتــذى بــه ،مــع مراعــاة أن هــذا النمــوذج ال ينحصــر ضمــن مســتوى وظيفــي معيــن بــل
يمتــد أينمــا ُوجــد رأس المــال البشــري بغــض النظــر عــن مهامــه ومســمياته الوظيفيــة.
القــدوة الحســنة ُيؤثــر بشــكل كبيــر علــى ســلوك وأداء وتطلعــات وإلهــام
نمــوذج ُ
ويقــدر بالشــكل الصحيــح .لــذا فــإن
مكــن
ي
عندمــا
بــه
والمحيطيــن
الموظفيــن
باقــي
ُ
ُ
القــدوة الحســنة وتوعيــة موظفيهــم
مهمــة الجهــات الحكوميــة إرســاء ثقافــة نمــوذج ُ
”منجــز
بهــا واتخاذهــا كخارطــة للطريــق لتحقيــق نقلــة نوعيــة فــي األداء مــن مجــرد ُ
”ملهــم (المســتوى الــذي يفــوق التوقعــات)“ وبمــا يحقــق
(المســتوى المتوقــع)“ إلــى ُ
ســعادة المتعامليــن والزمــاء ويؤثــر بشــكل إيجابــي فــي تحســين جــودة الحيــاة.

القدوة الحسنة مع أبعاد التقييم ومعايير األوسمة
ترابط صفات ُ

مستويات النضج
وهــذه المســتويات تُ بين نُ ضــج الموظف
فــي التميــز الفــردي كالتالي:

ُملهم
ُمؤثر

مستويات النضج:
ومــع هــذا التطلــع فــي البحــث عــن
القــدوة ،فــإن معاييــر وآليــة
النمــوذج ُ
التقييــم ضمــن أوســمة رئيــس مجلــس
الــوزراء فــي جائــزة محمــد بــن راشــد
لــأداء الحكومــي المتميــز تــم تصميمهــا
القــدوة بشــكل
للكشــف عــن نمــوذج ُ
منطقــي وعلمــي مــن خــال تقييــم
الموظــف مــن أربعــة أبعــاد مختلفــة
تتمثــل فــي :تقييــم مســتوى أداء
الموظــف ومســاهماته فــي الجهــة
وخارجهــا بصنــع العالمــات الفارقــة
والقيــم المضافــة ،ودوره فــي نمــوه
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الشــخصي ونمــو جهتــه وتطورهــا
مــن حيــث األداء والتنافســية ،ومــدى
انفتاحــه علــى العالــم واآلخريــن فــي
ســلوكه وعالقتــه وتعلمــه وأدائــه.

ُمنجز

ويعكــس هــذا التقييــم الرباعــي األبعاد
المســتوى الحقيقــي لنضــح الموظــف
القــدوة فــي المســتويات األربعــة
ُ
والمؤثــر
والمتعلــم
(المنجــز
للنضــج
ُ
ُ
ُ
والملهــم) لتظهــر نتيجــة تقييمــه
ُ
ً
تمهيــدا لبــدء رحلــة
ومســتوى نضجــه
أخــرى للتميــز الــذى ال نهايــة لــه.

موظــف تقليــدي يــؤدي ما ُيســند
إليــه مــن أعمــال تتطلبهــا مهامــه
الوظيفيــة داخــل جهــة العمــل،
عــادة لتطويــر بيئــة
وال ُيبــادر
ً
العمــل والعمليــات وأفــراد فريــق
العمــلُ .يعتبــر هــذا الموظــف
المبكــرة لتبنــي
فــي المرحلــة ُ
مفاهيــم ومعاييــر التميــز الفــردي.

ُمتعلم

موظــف ُيبــادر باتخــاذ خطــوات
فعليــة لتبنــي أفــكار ومفاهيــم
التميــز وربطهــا بأدائــه الشــخصي،
ويتعلــم مــن نتائــج األداء الســابق،
وشــغوف بتطويــر بيئــة العمــل
والعمليــات والخدمــات ودعــم
ومتطلــع لمواكبــة
فريــق العمــلُ ،
التغيــرات المســتقبلية.

موظــف لــه تأثيــر واضــح فــي مختلــف
المجــاالت داخــل وخــارج بيئــة العمــل،
ً
دائمــا يعتمــد علــى التشــاركية
فهــو
ونشــر الفكــر االســتباقي فــي بنــاء
فريــق عمــل قــادر علــى تقديــم نتائــج
ومؤمــن بأهميــة التعلــم
متميــزةُ ،
مــدى الحيــاة وأهميــة التركيــز علــى
تحقيــق القيمــة المضافــة فــي كل مــا
يقــوم بــه مــن أعمــال داخــل وخــارج
نطــاق العمــل (تتعــدد األدلــة علــى
حجــم وتنــوع النمــو فــي أدائــه).

موظــف ُقــدوة ُيحقــق مســتويات أداء
وي َحســن
عاليــة تُ حقــق ميــزات تنافســية ُ
مــن موقــع الجهــة التنافســي ،ولديــه
فكــر اســتباقي وطموحــات وتوقعــات
ومبتكــر ألســاليب جديــدة تنعكــس
عاليــةُ ،
علــى الخدمــات المقدمــة وجــودة العمــل
وســعادة المتعامليــن ،وهــو دائــم التعلــم
ومتنــوع الثقافــة ويفهــم التوجهــات
المســتقبلية للجهــة وللدولــة ويتبناهــا،
ومنفتــح علــى العالــم حيــث يطلــع علــى
المســتجدات ويســتفيد مــن ذلــك فــي
ويطــور شــبكة عالقاتــه
تطويــر األداءُ ،
لصالــح األداء المؤسســي ،وهــو إيجابــي
ومتفــاءل بالمســتقبل.
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القدوة الحسنة للموظف الحكومي
دليل ُ

القدوة الحسنة من منظور معايير التميز ألوسمة رئيس مجلس الوزراء
ُ

ُ
القدوة في اإلنجاز والتأثير
القــدوة جهــود تفــوق التوقعــات وتتعــدى مهامــه وأهدافــه الشــخصية لتحقيــق إنجــازات متميــزة لوحدتــه
• ُيقــدم الموظــف ُ
التنظيميــة مقارنــة بالوحــدات األخــرى داخــل الجهــة وخارجهــا.

ُ
القدوة الحسنة من
منظور معايير التميز
ألوسمة رئيس مجلس
الوزراء
القدوة الحسنة
هناك عالقة واضحة بين صفات ُ
ومعايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء ،من حيث
المحتويات التالية على سبيل المثال ال الحصر
(والختالف معايير وسام رئيس مجلس الوزراء
ألفضل ُمبتكر فسيتم عرض العالقة بينهما في
البند التالي):
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القــدوة علــى قيــاس األداء بشــكل مســتمر للتأكــد مــن مــدى تحقيــق األهــداف ســواء الشــخصية أو
•يحــرص الموظــف ُ
المتعلقــة بجهــة العمــل ،ويعمــل علــى تحليــل البيانــات واســتقراء المعلومــات لصنــع القــرارات الذكيــة وبشــكل اســتباقي
بهــدف االســتفادة مــن الفــرص الحاليــة والمســتقبلية ووضــع الســيناريوهات والخطــط البديلــة لمواجهــة التحديــات لتحقيــق
إنجــازات فارقــة داخــل وخــارج نطــاق العمــل .كمــا يقــدم مســاهمات تهــدف لتعزيــز ثقافــة الجــودة والتميــز واإليجابيــة داخــل
بيئــة العمــل.
ً
ً
متصاعــدا فــي األداء وتحقيــق أهدافــه الشــخصية وتحقيــق مؤشــرات وأهــداف وحدتــه
نمــوا
القــدوة
• ُيظهــر الموظــف ُ
ً
ســنويا.
التنظيميــة ،كمــا تــزداد حجــم وطبيعــة اإلنجــازات المتفــردة التــي يقدمهــا لوحدتــه أو للجهــة الحكوميــة
القــدوة فــي تحقيــق معــدالت أداء عاليــة أو خفــض التكاليــف وتقليــل الوقــت والجهــد المســتغرق فــي
• ُيســاهم الموظــف ُ
ً
دوريــا ،كمــا ُيســاهم فــي رفــع مســتوى جــودة حيــاة
أداء العمليــات والخدمــات بشــكل يفــوق المســتهدفات المحــددة
المجتمــع والســعادة لــدى المتعامــل (الداخلــي والخارجــي) وذلــك علــى مســتوى جهــة عملــه مقارنــة بالجهــات المماثلــة.
ً
ـخصيا وجهــة عملــه علــى جوائــز وشــهادات شــكر وتقديــر نتيجــة للتقــدم والتفــرد فــي اإلنجــاز
كمــا ُيســاهم فــي حصولــه شـ
واألداء.
القــدوة ُيقــارن أدائــه وأداء وحدتــه التنظيميــة بــأداء الوحــدات األخــرى داخليـ ًـا وخارجيـ ًـا ،ويســتفيد مــن المقارنــات
•الموظــف ُ
وأفضــل الممارســات المحليــة والخارجيــة لمواجهــة التحديــات ووضــع الخطــط المســتقبلية وصنــع اإلنجــازات الفارقــة لــه
ً
ـخصيا ولجهــة عملــه.
شـ
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القدوة الحسنة للموظف الحكومي
دليل ُ

ُ
القدوة في التعلم والتطور
القــدوة دائــم التعلــم ولــه جهــود كبيــرة ومســتمرة وبشــكل ذاتــي لمواصلــة دراســته وتعليمــه األكاديمــي،
•الموظــف ُ
ولــه جهــود واضحــة فــي اكتســاب المهــارات الفنيــة والســلوكية والقــدرات التــي تتعلــق بمهــام عملــه وفــق احتياجــات
ومتطلبــات وظيفتــه الحاليــة بهــدف تطويــر مســاره الوظيفــي .كمــا أنــه دائــم االطــاع علــى المســتجدات والمتغيــرات
والمتطلبــات المســتقبلية التــي تتعلــق بمهــام عملــه أو أهــداف وحدتــه التنظيميــة ،ويقــوم بوضــع خطــط للتعلــم الذاتــي
ـال مــن النمــو والتطــور يتخطــى متطلبــات درجتــه
ـاء علــى تلــك المســتجداتُ .
بنـ ً
ويظهــر خــال مســيرته المهنيــة مســتوى عـ ٍ
الوظيفيــة وينعكــس ذلــك بشــكل واضــح علــى تطــور أداء وحدتــه التنظيميــة وتحقيــق أثــر ملمــوس علــى مســتوى جهــة
العمــل ككل.
القــدوة ُيطــور مهاراتــه وقدراتــه البتــكار أســاليب متفــردة فــي العمــل وتقديــم حلـ ً
ـوال ابتكاريــة ومبــادرات رياديــة،
•الموظــف ُ
تســاهم فــي رفــع فاعليــة وكفــاءة العمــل وتحســين رحلــة المتعامــل .وتتخطــى تأثيــرات مســاهماته نطــاق جهــة عملــه
لتُ حقــق أثـ ً
ـرا واضحـ ًـا فــي جهــات أخــرى حكوميــة وغيــر حكوميــة.
القــدوة علــى تنويــع مصــادر المعرفــة والتَ علــم بهــدف تطويــر مهاراتــه ،فهــو دائــم االطــاع علــى التجــارب
•يحــرص الموظــف ُ
الناجحــة وقصــص النجــاح الملهمــة داخليـ ًـا وخارجيـ ًـا والتعــرف علــى األســاليب والمهــارات التقنيــة لالســتفادة منهــا فــي
تطويــر ممارســاته المهنيــة .كمــا يشــارك وينقــل مهاراتــه ومعارفــه إلــى زمالئــه كــدروس مســتفادة ،ويقــوم بتوثيقهــا
ونشــرها عبــر الوســائل المختلفــة وإتاحتهــا للزمــاء داخــل جهــة عملــه لتعزيــز مجــاالت االســتفادة والمنفعــة المتبادلــة.

القدوة الحسنة من منظور معايير التميز ألوسمة رئيس مجلس الوزراء
ُ

ُ
القدوة في االبتكار
القــدوة لديــه جهــود متميــزة فــي التعــرف علــى التحديــات التــي تواجهــه وحدتــه التنظيميــة وجهــة عملــه
•الموظــف ُ
باعتبارهــا فــرص للتطويــر والتحســين ،ويقــوم بالتنويــع وبشــكل كبيــر لمصــادر المعرفــة والفهــم للتوجهــات والمبــادرات التــي
تطلقهــا الحكومــة .ويمتلــك القــدرة علــى قيــاس األثــر والنتائــج المتحققــة مــن تطبيــق المبــادرات الرياديــة علــى كافــة
المســتويات (مســتواه الشــخصي والمســتفيدين وجهــة عملــه).
القــدوة وبشــكل فعــال فــي إطــاق االبتــكارات التــي تتماشــى مــع التوجهــات المســتقبلية لجهــة عملــه
• ُيســاهم الموظــف ُ
وتســاهم فــي حــل تحديــات العمــل ومعالجتهــا وتطويــر العمــل أو تســاهم فــي تقديــم خدمــات بشــكل متميــز ،كمــا يقــوم
بإبــراز حجــم النتائــج والتأثيــرات اإليجابيــة المتحققــة مــن تطبيــق هــذه االبتــكارات ومــن مســاهماته فــي تخطــي التحديــات
القــدوة مــن الموقــع التنافســي والريــادي لجهــة عملــه مــن خــال الملكيــات الفكريــة واالبتــكارات
الحاليــة .يعــزز الموظــف ُ
المســجلة ســواء باســمه أو باســم جهــة عملــه وحصولهــا علــى الجوائــز وشــهادات الشــكر والتقديــر ذات العالقــة.
ويركــز علــى تنميــة القــدرات الخاصــة باالبتــكار
• ُيطــور الموظــف ُ
القــدوة مهاراتــه الفرديــة والتخصصيــة بشــكل متميــزُ ،
ومهــارات وحلــول المســتقبل وكيفيــة اســتغاللها فــي تحســين كفــاءة وفاعليــة العمــل الحكومــي .كمــا ُيركــز علــى نوعيــة
اقتراحاتــه وابتكاراتــه خــال مســيرته المهنيــة وتأثيراتهــا اإليجابيــة والتــي ُيمكــن نقلهــا وتطويرهــا واالســتفادة منهــا فــي
أماكــن أخــرى خــارج نطــاق العمــل.
القــدوة شــغوف باالطــاع علــى المبــادرات التــي تطلقهــا الحكومــة ودراســتها وفهــم التوجهــات العالميــة
•الموظــف ُ
وأفضــل الممارســات داخليـ ًـا وخارجيـ ًـا ،ولديــه جهــود متميــزة فــي الحصــول علــى أحــدث المعلومــات والمعــارف المتعلقــة
بهــذه المبــادرات مــن مصــادر مختلفــة (كالمؤتمــرات والمشــاركة فــي المجموعــات المهنيــة المتخصصــة) .كمــا يتميــز
بجهــوده فــي نشــر وتوثيــق وتســجيل األفــكار واالبتــكارات عبــر المنصــات المختلفــة وإتاحتهــا لآلخريــن لالســتفادة منهــا.
ويتخطــى نطــاق تأثيــر نتائــج مــا يقدمــه الموظــف مــن األفــكار والمبــادرات الرياديــة جهــة عملــه ويصــل لخارجهــا وقــد تصــل
أحيانـ ًـا إلــى مســتويات عالميــة.
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الم َ
ُ
واطنَ ة اإليجابية
القدوة في ُ
القــدوة جهـ ً
ـودا فائقــة فــي التعبيــر عــن قيــم الهويــة الوطنيــة فــي ســلوكه وااللتــزام بالقواعــد والقوانيــن
• ُيقــدم الموظــف ُ
والمشــاركة فــي المناســبات والمبــادرات الوطنيــة ومبــادرات المحافظــة علــى المكتســبات الوطنيــة داخــل جهــة عملــه
وخارجهــا وبشــكل مســتمر ،وبمــا يعكــس والئــه وانتمائــه للدولــة كأحــد مواطنيهــا أو المقيميــن علــى أرضهــا .ويســتفيد مــن
مســاحات ومنصــات العالــم اإلفتراضــي وتكنولوجيــا المعلومــات للتعريــف بدولــة اإلمــارات وإنجازاتهــا وبمــا يبــرز هويتــه
الوطنيــة.

ويســاهم بخبراتــه فــي خدمــة جهــة عملــه والمجتمــع وبشــكل
•الموظــف ُ
ويشــارك فــي األعمــال التطوعيــة ُ
القــدوة ُيبــادر ُ
ً
ويشــجع اآلخريــن علــى االنضمــام للعمــل التطوعــي داخــل
لذلــك،
المخصصــة
المنصــات
مــن
مســتفيدا
ومســتمر
ممنهــج
ُ
الجهــة وخارجهــا ،كمــا يعــزز مــن مشــاركة جهــة عملــه فــي الفعاليــات والمســابقات والجوائــز المعنيــة بالعمــل التطوعــي،
ممــا يســاهم فــي حصولــه وجهــة عملــه علــى شــهادات التقديــر والفــوز نتيجــة لذلــك.

القــدوة ُمتميــز فــي نشــاطاته االجتماعيــة مــن خــال مشــاركاته فــي المبــادرات والفعاليــات الوطنيــة لجهــة عمله
•الموظــف ُ
أو لجهــات مجتمعيــة أخــرى ،ممــا يعــزز مــن إبــراز ســمعته الطيبــة لكــي يكــون مثـ ً
ـاال ُيحتــذى بــه وقــدوة حســنة لآلخريــن.

ويســاعد
ويشــارك الموظــف ُ
ويســاهم بهــا بفاعليــةُ ،
القــدوة فــي فــرق العمــل المختلفــة داخــل الجهــة وخارجهــا ُ
• ُيبــادر ُ
الزمــاء داخــل الجهــة وخارجهــا لتحقيــق إنجــازات شــخصية لهــم تنعكــس علــى تَ حســن أدائهــم وتحقيــق أهدافهــم .كمــا
تُ ســاهم هــذه المشــاركات علــى توليــد األفــكار والمقترحــات لتطويــر العمــل وعلــى حصولــه وجهــة عملــه وزمالئــه علــى
شــهادات التقديــر والفــوز بجوائــز.

القــدوة القيــم اإليجابيــة ومفاهيــم جــودة الحيــاة ،ولــه جهــود ذات أثــر ملمــوس فــي تعلــم المهــارات
•يتبنــى الموظــف ُ
المختلفــة لتحســين نمــط حياتــه وحيــاة اآلخريــن مــن كافــة الجوانــب الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة والثقافيــة ،ولــه أثــر
فــي مســاعدة الزمــاء والمحيطيــن بــه علــى مواجهــة الضغــوط والتحديــات وإدارة وقتهــم بفاعليــة وتبنيهــم لألنمــاط
الجيــدة لالســتمتاع بالحيــاة .كمــا تُ ســاهم جهــوده فــي نشــر الســعادة واإليجابيــة فــي بيئــة عملــه ،وتمتعــه وأســرته وزمالئــه
بصحــة جيــدة.

ومتطلــع علــى المبــادرات والتجــارب المختلفــة داخــل الدولــة وخارجهــا فــي مجــاالت
•الموظــف ُ
القــدوة ُمنفتــح علــى العالــم ُ
الســعادة وتحســين جــودة الحيــاة وبيئــة العمــل ،بهــدف تحســين أنمــاط ســلوكه الحياتيــة وتطويــر ممارســاته فــي هــذا
المجــال.

ً
جهــودا ذاتيــة ومتميــزة لتعلــم مهــارات التواصــل واالتصــال والــذكاء االجتماعــي والعاطفــي
القــدوة
•يبــذل الموظــف ُ
للتواصــل مــع كافــة الثقافــات والفئــات وتقبــل آرائهــم ومشــاركتهم فــي المناســبات والفعاليــات واألنشــطة المختلفــة
داخــل جهــة عملــه وخارجهــا.
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ُ
القدوة في الروح القيادية
القــدوة مســتويات متميــزة مــن األداء علــى مســتوى التخطيــط الفعــال وإعــداد االســتراتيجيات لتحقيــق
• ُيقــدم الموظــف ُ
أهــداف وحدتــه التنظيميــة والجهــة الحكوميــة والدولــة .يعمــل بمرونــة فــي إرشــاد وتوجيــه فــرق العمــل لالســتجابة
للمتغيــرات والمســتجدات واالســتباقية فــي اقتنــاص الفــرص ،وبمــا ُيعــزز مــن جاهزيتهــم للمســتقبل والتعامــل مــع
الســريعة ُ
التحديــات والمســتجدات.
القــدوة علــى قيــادة عمليــات توفيــر نمــاذج عمــل متطــورة ومبتكــرة تُ عــزز مــن جــودة الحيــاة للمجتمــع،
•يعمــل الموظــف ُ
وتوفيــر خدمــات مبتكــرة واســتباقية للمتعامليــن إلســعادهم .ويحــرص علــى ضمــان تحقيــق نتائــج ملموســة وســريعة فيمــا
يتعلــق باالســتراتيجيات والمهــام والخدمــات.
ويؤمــن بأهميــة
• ُيظهــر الموظــف ُ
القــدوة كفــاءة فــي اســتغالل المــوارد المتاحــة وتوفيــر المهــارات المطلوبــة للمســتقبلُ ،
االســتثمار فــي فــرق العمــل مــن خــال التدريــب وتفويــض الصالحيــات والتمكيــن ،ويبــذل جهـ ً
ـودا مســتمرة لتأهيــل الصــف
الثانــي .وهــو قائــد حريــص علــى توفيــر بيئــة عمــل صحيــة وإيجابيــة وذات جــودة لفــرق عملــه وبمــا ُيعــزز مــن تطويــر األداء
والتميــز والتنافســية.
ومــدرك للتوجهــات المســتقبلية،
•الموظــف ُ
القــدوة قائــد ُمتطلــع دائمـ ًـا للتواصــل مــع الجميــع داخــل وخــارج جهــة عملــهُ ،
ويبــذل جهـ ً
ـودا حثيثــة لالســتفادة مــن الخبــرات المختلفــة .لديــه شــبكة عالقــات شــخصية ومهنيــة وأكاديميــة يســتثمرها
وملــم بالتكنولوجيــا المتقدمــة وطــرق االســتفادة منهــا فــي صناعــة
الخارجيــة
بالمســتجدات
اطــاع
علــى
لكــي يبقــى
ُ
المســتقبل وإســعاد المجتمــع.
القــدوة وبانتظــام معــدالت نمــو متزايــدة ومتنوعــة فــي كافــة جوانــب األداء المتعلقــة بإســعاد
• ُيحقــق الموظــف ُ
المتعامليــن وفــرق العمــل ،فهــو يحــرص علــى ارتفــاع معــدالت األداء لفــرق عملــه مــن حيــث األفــكار اإلبداعيــة واالبتــكارات
والشــهادات والجوائــز.
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القــدوة الحســنة ومعاييــر وســام رئيــس مجلــس الــوزراء ألفضــل ُمبتكــر ،فيمكــن إيجازهــا
أمــا بالنســبة للعالقــة بيــن صفــات ُ
مــن حيــث المحتويــات التاليــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
القــدوة هــو موظــف يقــظ يهتــم بتطويــر عملــه وتقديــم قيمــة مضافــة للمتعامليــن لتحســين جــودة
المبتكــر ُ
•الموظــف ُ
حياتهــمُ .يقــدم العديــد مــن األفــكار واالبتــكارات خاصــة المســتندة علــى الدراســات واألســس العلميــة والمقارنــات
المعياريــة والمرجعيــة ومــا يتــم مناقشــته فــي المؤتمــرات والنــدوات .يقــوم بتقديــم حلــول غيــر نمطيــة وابتــكارات
جديــدة تتســم باألصالــة والتفــرد.
ويوظــف المــوارد والبدائــل واألدوات المتعــددة ومهاراتــه فــي التعلــم والتطــور
المبتكــر ُ
القــدوة يســتفيد ُ
•الموظــف ُ
المهنــي وخبراتــه المكتســبة لتنفيــذ ابتكاراتــه للخــروج بنمــاذج فريــدة قابلــة للتطبيــق.
القــدوة دؤوب ودائــم اإلصــرار ويعمــل بصبــر إلنجــاز ابتكاراتــه ووضعهــا حيــز التطبيــق وإجــراء التجارب
المبتكــر ُ
•الموظــف ُ
عليهــا وتطويرهــا والتأكــد مــن قدرتهــا علــى تحقيــق األهــداف التــي وضعــت مــن أجلها.
القــدوة طمــوح يتطلــع إلــى تحقيــق نتائــج ملموســة ومتفوقــة البتكاراتــه ويعمــل بجهــد لتحســين
المبتكــر ُ
•الموظــف ُ
الموقــع التنافســي والريــادي لجهــة عملــه خاصــة فــي مجــال االبتــكار وتنافســيتها وجاهزيتهــا للمســتقبل .ويعمــل
علــى اســتثمار ابتكاراتــه فــي تطويــر حلــول وخدمــات تصــل لمســتويات عالميــة.
القــدوة يحــرص علــى التأكــد مــن التــزام ابتكاراتــه بالضوابــط األخالقيــة والمهنيــة واألنظمــة
المبتكــر ُ
•الموظــف ُ
والقواعــد والقوانيــن والتشــريعات ذات العالقــة ،كمــا يحــرص علــى دراســة التأثيــرات الناتجــة مــن التطبيــق علــى جــودة
الحيــاة.
القــدوة ُيشــارك زمالئــه داخــل الجهــة وخارجهــا وعلــى المســتوى المحلــي والخارجــي بجهــوده
المبتكــر ُ
•الموظــف ُ
وخبراتــه الشــخصية والمعــارف المكتســبة والــدروس المســتفادة والنتائــج اإليجابيــة فــي االبتــكار وإتاحتهــا لهــم
لالســتفادة منهــا ولتعزيــز قدراتهــم فــي مجــال تخطيــط وتنفيــذ االبتــكارات.
ويســاهم بهــا بفاعليــة،
المبتكــر ُ
القــدوة فــي فــرق العمــل المختلفــة داخــل الجهــة وخارجهــا ُ
• ُيبــادر ُ
ويشــارك الموظــف ُ
ويســاعد الزمــاء داخــل الجهــة وخارجهــا لتحقيــق إنجــازات شــخصية وتقديــم األفــكار واالبتــكارات والمبــادرات الرياديــة
ُ
أو لتطويــر ابتكاراتهــم ،وحصولهــم علــى الشــهادات والجوائــز فــي هــذا المجــال.
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في حال وجود أية استفسارات ذات صلة بهذا الدليل ،يمكن التواصل
عبر البريد االلكتروني التاليInfo@SKGEP.gov.ae :
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القدوة الحسنة للموظف الحكومي
دليل ُ

©جميع الحقوق محفوظة لوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل 2020
جميــع الحقــوق محفوظــة لمكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء بــوزارة شــؤون مجلــس الــوزراء والمســتقبل
بموجــب القانــون االتحــادي رقــم ( )7لعــام  2002فــي شــأن حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة
وقوانيــن حمايــة الملكيــة الفكريــة.
الطبعة األولى 2020
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
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