
 اعتماد اطار الكفاءات القيادية في القطاع العام
 خيار ال بد منه

 

 في القطاعين العام والخاص تغيرات عالمية تؤثر على القيادة .1

a. تغير األسواق ومعها النماذج التشغيلية للشركات والقطاع العام نتيجة التطور التكنولوجي 

i. من الحاجة الى االستهالك – التكنولوجيا و اضطراب األسواق 

ii. التكنولوجيا وبركان المعلومات 

iii. التكنولوجيا وسلوك الفرد 

iv.  وتأقلم الشركاتالتكنولوجيا 

b.  أجيال على األقل في سوق العمل وهي تعمل جنباً الى جنب في مكان العمل ذاته 4تواجد 

i. عاشوا في عوالم مختلفة 

ii. تربوا من قبل أهل مختلفين 

iii. يرون العالم بطريقة مختلفة 

c. ) سياسياً، اقتصادياً، وأمنياً)عدم االستقرار العالمي 

i.  زوال االيديولوجيات –أنظمة متغيرة 

ii. ةشعوب متحير 

d. التحول من استراتيجيات االنتاجية الى استراتيجيات األداء 

i. التكنولوجيا واالنتاجية 

ii. تفوق االداء على النتاجية 

e. تدني سن الوصول الى المراكز القيادية في القطاعين العام والخاص 

i.  المتقدمةتوفر المعرفة 

ii. غياب الخبرة العملية 

iii. تصادم األجيال 

 تقاطع إطار الكفاءات القيادية بين القطاعين العام والخاص .2

a. ال تغيير أساسي في االطار العام للكفاءات القيادية 

i. في االدارة نجد 

 اتخاذ القرارات .1

 التفكير االستراتيجي .2

 التخطيط .3

 بناء الشبكات العالقاتية .4

ii. في قيادة الفريق نجد 

 متابعة األهدافتحديد و .1

 التحفيز .2



 حل المشاكل .3

 التوجيه والتطوير .4

iii. في إدارة الذات نجد 

 التواصل .1

 التنظيم وادارة الوقت .2

 التطوير الذاتي .3

 ادارة االجتماعات .4

b. يأتي التغيير في المتغيرات المتعلقة بتعريف كل من هذه الكفاءات 

c.  القيادي في القطاع الخاصالتغيير والتقارب بين العمل القيادي في القطاع العام وبين العمل 

 ممكنات النجاح .3

a.  تطوير إطار كفاءات خاص بوظائف القطاع العام يتم تبنيه من قبل مجلس الخدمة المدنية واعتماده كأساس لكافة

 أنظمة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام

b. لكافة الوظائف في القطاع العام وضع الوصف الوظيفي المعتمد على الكفاءة 

c.  دوائر وأقسام للموارد البشرية (بهذه التسمية) في كافة الوزارات واالدارات الرسميةتأسيس 

d. إطالق مبادرة وطنية لتغيير صورة الوظائف في القطاع العام في كل من أذهان المواطنين والموظفين على حد سواء 

e. قيادي/اداري في القطاع العام (ان  تنظيم دبلوم موحد في القيادة االدارية في القطاع العام يلزم كل من يترشح لمركز

 كان من المالك او من خارجه) أن يكون قد حصل على دبلوم الدراسات القيادية المعتمد


