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حكومة ال�صعب، من ال�صعب، وتعمل من 
اأجل م�صلحته 

العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  كبرًيا  حتواًل  اخلدمات  تقدمي  �سبل  ت�سهد 
والعمليات  واملوؤ�س�سات  القطاعات  لي�سمل  التحول  ه��ذا  امتد  وق��د 
واملوارد الب�سرية. كما بات التح�سني املتوا�سل ل�سبل تقدمي اخلدمات 
توفري  على  املعتمدة  االأع��م��ال  من  العديد  يف  ا�سرتاتيجية  ���س��رورة 
االأعمال على حتقيق  مل�ساعدة هذه  اأهمية ق�سوى  واكت�سب  اخلدمة، 
النجاح. ويف �سوء ذلك، ال تدخر املوؤ�س�سات جهًدا لتح�سني التجربة 
التي توفرها للمتعامل لتتمكن من احلفاظ على ميزتها التناف�سية يف 
بيئة االأعمال ال�سعبة والتناف�سية التي ن�سهدها اليوم، االأمر الذي قد 
يج�سد حتواًل يف الرتكيز بالن�سبة اإىل العديد من ال�سركات، اإذ لطاملا 
للتكلفة،  مراكز  اأنها  اعتبار  على  املتعاملني  خدمة  موؤ�س�سات  اأديرت 

تف�سل اال�سرتاتيجية عن العمليات الت�سغيلية االأخرى.1

وقد اأثَّر التنامي املتزايد يف اأهمية تقدمي اخلدمات ب�سكل خا�ص على 
موؤ�س�سة  اأ�سدرته  تقرير  ك�سف  فقد  احلكومية،  والدوائر  املوؤ�س�سات 
2013 عن  عام  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اأند يوجن” يف  “اإيرن�ست 
انخفا�ص ر�سا املتعاملني عن اخلدمات التي تقدمها دوائر احلكومة 
بعد  االأمريكي  املتعامل  ر�سا  ملوؤ�سر  وفًقا   ،%3.4 بن�سبة  الفدرالية 

عامني من حتقيق املكا�سب يف قطاع االعمال. 2

يتعلق  فيما  اخلا�ص  القطاع  عن  متاأخًرا  العام  القطاع  ك��ان  لطاملا 
االحتكارية  الطبيعة  اإىل  يعود  الذي  االأمر  اخلدمات،  تقدمي  مبجال 
التي تت�سم بها اخلدمات احلكومية، اإىل جانب النظر ب�سورة �سيقة 
املوؤ�س�سات  تعاين  اإىل ذلك،  باالإ�سافة  املتعامل.  االأفق الأهمية جتربة 
احلكومية من نق�ص يف اأطر العمل واالأدوات واملنهجيات التي ت�سمم 
تقدمي  على  قدرتها  من  يحد  مبا  وذل��ك  ال��ع��ام،  للقطاع  ا  خ�سي�سً
الراهن،  الوقت  يف  اأن��ه  اإال  للمتعاملني.  عاملي”  مب�ستوى  “خدمات 
التطورات  تعد  كما  للمتعاملني،  املتزايدة  واملتطلبات  التوقعات  باتت 
التقنية والتوجه نحو خدمات اأكرث تكاماًل عوامل حمفزة بالن�سبة اإىل 
تقدمي اخلدمات  مفاهيم  التفكري يف  اإعادة  اإىل  وتدفعها  احلكومات 

العامة. 

ال�سورة  املحلية  احلكومة  متثل  املتعاملني،  من  العديد  اإىل  بالن�سبة 
االأقرب للحكومة، فهي ال�سريحة احلكومية التي يتوا�سلون معها ب�سكل 
اأكرب وعلى �سعيد يومي3. ومن هذا املنطلق، يتوجب على املوؤ�س�سات 
على  تاأخذ  اأن  للمتعامل  اأ�سا�سية  خلدمات  مزود  ب�سفتها  احلكومية 
مع  وموثوقة،  �سريعة  ب�سورة  عليها  يعتمد  خدمات  توفري  عاتقها 
احلر�ص على اأن تت�سم هذه اخلدمات بالكفاءة واجلدوى من الناحية 
على  احلفاظ  من  لتتمكن  احلكومية  للدوائر  بالن�سبة  االقت�سادية 

ا�ستقرارها وموا�سلة تقدمي هذه اخلدمات.  

القطاع احلكومي  اأهمية تقدمي اخلدمات يف  التقرير  ي�ستعر�ص هذا 
ي�سم  كما  اخلدمات،  تقدمي  جودة  لتقييم  واأداة  عمل  اإط��ار  ويطرح 
درا�سات حتليلية للموؤ�س�سات التي قامت بتطبيق “نظام النجوم العاملي 
اخلدمات  لتقدمي  منهجية  عن  عبارة  وه��و  اخلدمات”،  لت�سنيف 
العربية املتحدة، وتهدف من خاللها  اأطلقتها حكومة دولة االإمارات 
اإىل تقييم قنوات تقدمي اخلدمة باالعتماد على معايري خمتلفة تتعلق 

بتجربة املتعامل والتميز يف االأداء الت�سغيلي. 

1.  “ال�سروريات اخلم�ص خلدمة املتعاملني املتميزة”، �سركة فور�سرت 
لال�ست�سارات، مايو 2013 

ال��دوائ��ر  خمتلف  يف  املتعامل  جت��رب��ة  حت�سني  اأواًل،  “املتعامل    .2
احلكومية”، اإيرن�ست اأند يوجن، 2014

البلديات  رابطة  املحلية”،  “تقدمي اخلدمات، حتدي احلكومات    .3
الهولندية، 2007
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دوافع التغيري 
والتاأثري  التوا�سل  على  وق��درة  اطالًعا  اأكرث  اليوم  املتعاملون  اأ�سبح 
ب على مقدمي اخلدمات فهم حاجاتهم وجتاوز تطلعاتهم.  مما ي�سعِّ
بزيادة  متعلقة  حتديات  احلكومات  تواجه  العامل  اأنحاء  جميع  ويف 
الوقت  يف  اخلدمات  توفري  يف  تتمثل  املتعاملني؛  وتوقعات  احتياجات 
يطالب  اخل��ا���ص.  القطاع  يقدمه  م��ا  ي�ساهي  ن��ح��ٍو  على  املنا�سب 
وثمة  م�ستمر،  ب�سكل  اجلهود  من  املزيد  ببذل  حكوماتهم  املتعاملون 
عدد من القوى التي تقود هذا التحّول وجترب احلكومات على اإعادة 
التفكري يف طريقة تقدمي اخلدمات للمتعاملني. يبني ال�سكل 1 عدًدا 

من الدوافع الرئي�سية لهذا التغري.

تجربة �لمتعامل: 
يف  �سريعة  تطورات  اخلا�ص  القطاع  حقق  االأخ��رية،  ال�سنوات  خالل 
اإىل  املتعامل”  على  “الرتكيز  مبداأ  اأدى  فقد  املتعامل.  جتربة  جمال 
على  كبري  ب�سكٍل  اأث��ر  وبالتايل  املتعامل،  وا�ستح�سان  ر�سا  حتقيق 
الناحية  الن�سوج من  اإىل  و�سلت  التي  املوؤ�س�سات  غالبية  ال�سعادة يف 
اأ�سبح الرتكيز على املتعامل و�سيلة تتبعها املوؤ�س�سات  االإدارية. حيث 
لتتميز عن بقية مناف�سيها. ونتيجة ذلك هي تطلع املتعاملني للح�سول 
ونظًرا  حكوماتهم.  ِقبل  من  اخلدمات  تقدمي  يف  امل�ستوى  نف�ص  على 
االإن��رتن��ت،  ع��رب  و�سهل  اآم��ن  ب�سكل  الت�سوق  على  املتعاملني  ل��ق��درة 
االإنرتنت  الفواتري عرب  لدفع  االئتمانية  بطاقتهم  ا�ستخدام  واإمكانية 
ا؛ فاإنهم يتطلعون اإىل اإتاحة اخلدمات نف�سها فيما يتعلق بفواتري  اأي�سً

اخلدمات واالأوراق الر�سمية وغريها.

�زدياد ��صتخد�م �لهاتف �لنقال و�لو�صائل 
�لتقنية: 

ب�سورة  املتقدمة  التقنية  الو�سائل  ا�ستخدام  االأخ��ري  العقد  �سهد 
النقال. ويف خ�سم هذا  الهاتف  ا�ستخدام  وارتفاع معدالت  متزايدة 
جميع  يف  اخلدمات  تقدمي  حيال  التطلعات  ازدادت  التقني،  التحول 
على  املتعاملني  ِقبل  من  ث��ورة  هذه  وتعد  �سواء.  حد  على  القطاعات 
اإتاحة  اإىل  يتطلعون  فيما  اخلدمات،  تقدمي  يف  التقليدية  الو�سائل 

االت�سال بحكوماتهم يف اأي وقت ويف اأي مكان. 

خيار�ت قنو�ت تقديم �لخدمة �لمتعددة: 
يتوقع املتعاملون توافر قنوات عديدة للو�سول اإىل مقدمي اخلدمات 
تقدمي  قنوات  نطاق  وي��رتاوح  واخلدمات.  املعلومات  على  واحل�سول 
اخلدمات  كمراكز  والتقليدية  امل��ادي��ة  اخل��دم��ات  بني  ما  اخل��دم��ات 
ومراكز االت�ساالت، وقنوات تقدمي اخلدمة االإلكرتونية وقنوات تقدمي 
الق�سرية  والر�سائل  االجتماعي،  التوا�سل  كو�سائل  الذكية  اخلدمة 
هذه  جميع  لدمج  املتعاملون  يتطلع  حيث  الذكي.  الهاتف  وتطبيقات 
القنوات، و�سمان ا�ستمرارية التوافق والكفاءة بغ�ص النظر عن القناة 
جميع  يف  التجربة  لتوحيد  املتعاملون  يتطلع  كما  للتطوير.  اخلا�سعة 
ا�سرتاتيجية  تتبنى  ال  التي  الهيئات  ت�ستطيع  ولن  التوا�سل،  قنوات 
جيدة للتعامل مع املتعاملني املعتادين على التعامل مع قنوات متعددة 
اأن تقدم خدماتها لهم على نحٍو فّعال و�سينتهي بها االأمر بتكبد املزيد 

من التكاليف.4

للمتعاملني  رائ��ع��ة  جت���ارب  حتقيق  نحو  خ��ط��وات  “ثماين 
بالأجهزة احلكومية”، اأوراكل، مار�س 2012

تكامل �لخدمات: 
العمليات،  بني  فيما  الفّعال  التكامل  حتقيق  اإىل  احلكومات  حتتاج 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  بني  اخل��دم��ات  لتنظيم  واملعلومات  واالأنظمة 
وجت��اوز  االإن��ت��اج  رف��ع  اإىل  العمليات  تكامل  ي���وؤدي  حيث  املختلفة. 
للمتعامل،  املتعاملني. ولتقدمي جتربة مميزة  التي يواجها  التحديات 
على املوؤ�س�سات مراجعة القيمة املرجوة �سمن جميع نقاط االت�سال 
واأنواع التوا�سل5. اإن امتالك املوظفني لروؤية �ساملة يعمل على زيادة 

الفعالية عند التعامل مع متعامل ما.

جمموعة  املتعاملني”،  ر���ض��ا  ح���ول  امل��ت��م��ح��ورة  “املوؤ�ض�ضة 
�ضرتايفيتي، 2009

من  الدوافع  لهذه  العامل  حول  الناجحة  احلكومات  ا�ستجابت  وقد 
خالل مراجعة اآليات تقدمي اخلدمات وتعزيز الثقافة التي تف�سي اإىل 
الرتكيز على املتعامل. ويوفر التعامل مع هذه القوى من خالل الروؤية 
اخلارجية )جتارب املتعاملني( والروؤية الداخلية )قدرات املوؤ�س�سة( 
تقدمي  يف  ناجحة  ثقافة  خلق  على  وي�ساعدها  التالية  املزايا  للهيئات 

اخلدمات:

ôŒبة
πeÉ©àŸG

Ò«¨àdG ™aGhO

äGƒæb äGQÉ«N
áeóÿG Ëó≤J

IOó©àŸG
äÉeóÿG πeÉµJ

ΩGóîà°SG OÉjORG
∫É≤ædG ∞JÉ¡dG

á«æ≤àdG πFÉ°SƒdGh

عملية  حيال  املتعاملني  توقعات  يف  التغيري  دوافع   .1 ال�سكل 
تقدمي اخلدمات احلكومية 
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تعزيز الرتكيز على املتعاملني: تتمتع املوؤ�س�سة التي جتعل املتعامل 	 
وقيمهم، مع حمافظتها  للمتعاملني  بفهم عميق  اهتمامها  حمور 
على االهتمام والنمو والتناف�سية. حيث �ستكون مثل هذه الهيئات 
جتربة  لتح�سني  املتعامل  على  مرتكزة  منهجية  اتباع  على  قادرة 

املتعاملني والتزام ور�سا املوظفني. 
االقت�سادي 	  املناخ  ظل  يف  الت�سغيلية:  واملهارة  الكفاءة  حت�سني 

احلايل والقيود املفرو�سة على امليزانيات، اأ�سبح توفري اخلدمات 
يقود  مما  ملًحا،  اأم���ًرا  التوا�سل  قنوات  جميع  عرب  احلكومية 

املوؤ�س�سة اإىل اكت�ساب ميزة تناف�سية.

لها مبن�سات  التابعة  الهيئات  تزود جميع احلكومات  ورغم ذلك، ال 
منا�سبة لتقدمي اخلدمات النموذجية اأو خلق ثقافة ي�سودها الرتكيز 
اأطر  اأو  احلوافز،  لقلة  ذلك  يعود  وقد  االأداء.  وكفاءة  املتعامل  على 
العمل املخ�س�سة لتقدمي خدمات القطاع العام، اأو املرونة واال�ستجابة 
اأهمية ثقافة  اأو قلة الوعي حيال  اأو قيود امليزانية،  للتغيري،  ال�سريعة 

تقدمي اخلدمات للقطاع احلكومي. 

متتابعة  بروؤى  لها  التابعة  الهيئات  تزويد  على احلكومات  ينبغي  كما 
متعلقة بتقدمي اخلدمات، وذلك بهدف اإعداد برنامج يتم من خالله 
قيا�ص م�ستويات اخلدمة ومتابعتها وحت�سينها ب�سكل م�ستمر مع مرور 

الوقت باالإ�سافة اإىل مكافاأة وحتفيز املوظفني.
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التي  التغيري  لدوافع  املتحدة  العربية  االإم���ارات  حكومة  ا�ستجابت 
على  املرتكز  التحّول  اإط��الق  اإىل  امل��ب��ادرة  خ��الل  من  عنها  نتحدث 

املتعامل يف جميع الهيئات احلكومية. 

املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  ت�سبح  باأن  احلكومة  ت�ستهدف  كما 
اإحدى البلدان الرائدة يف العامل بحلول عام 2021، وذلك من خالل 
ال��روؤي��ة،  ه��ذه  ولتحقيق  ملتعامليها.  امل�ستوى  عاملية  خدمات  تقدمي 
لتحقيق  اال�سرتاتيجية  االأه����داف  م��ن  جمموعة  احلكومة  و�سعت 
والفعالة”  املت�سلة  و”احلكومة  املتعامل”  على  املرتكزة  “احلكومة 
بهدف حت�سني كل من ر�سا املتعامل ورفع كفاءة العمليات الت�سغيلية. 
ومن اأجل حتقيق هذه االأهداف، اأطلقت احلكومة نظام ال�”7 جنوم” 
اإىل  يهدف  والذي   2011 عام  اخلدمية  احلكومية  املراكز  لت�سنيف 
تطوير اآلية تقدمي اخلدمات يف املراكز احلكومية، وقد كان الربنامج 
فعااًل يف ت�سجيع املناف�سة النزيهة فيما بني هيئات القطاع احلكومي. 
يعتمد الربنامج على نظام النجوم كما هو مطبق يف ت�سنيف الفنادق، 
املراكز احلكومية على مقيا�ص يرتاوح ما بني جنمتني  حيث ت�سنف 

اإىل �سبع جنوم. 

وقد �سجع جناح الربنامج دولة االإمارات العربية املتحدة على تو�سيع 
اخلدمات  تقدمي  وقنوات  واخلا�ص  العام  القطاعني  لي�سمل  نطاقه 
ب�”نظام   2014 ع��ام  ثانية  م��رة  الربنامج  اإط��الق  وق��د مت  االأخ���رى. 

النجوم العاملي لت�سنيف اخلدمات”

الهيئات  اخلدمات”  لت�سنيف  العاملي  النجوم  “نظام  ي�ساعد  حيث 
وتقدمي  وت�سغيل  اإدارة  طريقة  يف  التحّول  حتقيق  على  احلكومية 
املوظفني.  حتفيز  يف  رئي�سًيا  دوًرا  له  اأن  كما  للمتعاملني.  اخلدمات 
حوافز  يقدم  اخلدمات”  لت�سنيف  العاملي  النجوم  “نظام  اأن  ورغم 
العامل  يف  يكمن  الربنامج  جوهر  اأن  اإال  النقدية،  كاجلوائز  مادية 
التحفيزي املعنوي؛ وهو التقدير الذي يحظى به مركز اخلدمات من 

القيادات العليا يف الدولة.

”حكومة امل�ضتقبل حكومة ل تنام، تعمل 24 �ضاعة يف 
اليوم 365 يوماً يف ال�ضنة، م�ضيافة كالفنادق، �ضريعة 

يف معامالتها، قوية يف اإجراءاتها“

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم  
القمة العاملية للحكومات 2013



تطبيق نظام النجوم العاملي لت�صنيف اخلدمات8

�ال�صتر�تيجية )لماذ�؟(

تقديم �لخدمات )ماذ�؟(عنا�صر �لتمكين )كيف؟(

�لربط �ال�صرت�تيجي

1

جتربة �ملتعامل 

5

�ملتعاملني 

2

اخلدمات 

3

قنو�ت تقدمي 
اخلدمة 

4

كفاءة �خلدمة و�البد�ع 

6

�لتكنولوجيا  

8

�ملو�رد �لب�رشية 

7

ال�سكل 2. اإطار عمل تقدمي اخلدمات

اختيارية؛  فيه  امل�ساركة  كانت  البداية،  يف  الربنامج  اإط��الق  عند 
ولتجاوز ممانعة الهيئات احلكومية يف بداية االأمر، طبقت احلكومة 
عدًدا من برامج التوعية كاحلمالت الرتويجية وور�ص العمل. ومع بلوغ 
الربنامج عامه الثالث، اأ�سبحت امل�ساركة فيه اإلزامية جلميع مراكز 

اخلدمات احلكومية.

ويجري تقييم الهيئات امل�ساركة يف الربنامج مرة كل عامني، ومن ثم 
الهيئات  ودعم  ومل�ساعدة  التقييم.  على  بناًء  ت�سنيف  درجة  منحها 
الكتيبات  ت�سمل  التي  اخلدمات  معايري  احلكومة  حددت  احلكومية، 
باإطار  مدعوم  الربنامج  والتدريب.  واالأدوات  للخدمات  االإر�سادية 
2(، والذي يعد مبثابة دلياًل  عمل لتقدمي اخلدمات كما يف )ال�سكل 
من  العمل  اإطار  يتكون  حيث  اخلدمات.  بتقدمي  يتعلق  فيما  للهيئات 

ثالث ركائز: 

ال�ضرتاتيجية - “ال�ضبب” 
امل��راك��ز  وحت���دد  اخل��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  وا���س��ع��ة  اأه����داف  الهيئة  ت�سع 
احلكومية اجتاهها بناًء على هذه االأهداف لت�سع اأولوياتها واأهدافها 

اال�سرتاتيجية اخلا�سة بها. 

تقدمي اخلدمات - “ماذا” 
ت�ستقبل املراكز احلكومية اأنواًعا خمتلفة من املتعاملني ممن يتلقون 
يف  ي�ساهم  وهذا  متعددة،  قنوات  ومن  حمددة  معايري  وفق  خدمات 

التجربة الكلية املقدمة للمتعاملني. 

عنا�ضر التمكني - “كيف” 
تتبنى  اأن  احلكومية  املراكز  على  للمتعامل،  رائعة  جتربة  لتحقيق 
اإدارة  عمليات ت�سغيلية منا�سبة اإىل جانب القدرات الب�سرية واأنظمة 

املعلومات.
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الهيئة  تلقت  التقييم.  لنتيجة  تو�سيحي  �سكل   :3 ال�سكل 
احلكومية درجة اإجمالية تبلغ 82% وت�سنف �سمن فئة االأربع 

جنوم. 

لكل ركيزة من هذه الركائز �سل�سلة من االأبعاد: 

القيادة . 1 تقبل  م�ستوى  البعد  : ي�سف هذا  ال�ضرتاتيجي  الربط 
وااللتزام والتن�سيق وقدرتها وا�ستعدادها لتنفيذ التغريات.

واملوؤ�س�سات . 2 الهيئات  فهم  مدى  البعد  هذا  ي�سف  املتعاملني: 
لتقدمي  واآرائهم  املتعاملني  بيانات  ا�ستخدام  وكيفية  ملتعامليها 

اخلدمات ب�سكل اأف�سل. 
اخلدمات: يتناول هذا البعد م�ساألة حتديد وت�سنيف اخلدمات . 3

املقدمة ومعايري اخلدمة بال�سكل املطلوب وت�سويقها لتوفري القيمة 
املرجوة للمتعاملني. 

وفعالية . 4 كفاءة  م��دى  البعد  ه��ذا  يبني  اخل��دم��ة:  تقدمي  ق��ن��وات 
توا�سل الهيئات واملوؤ�س�سات مع متعامليها وو�سولها اإليهم. 

لتوا�سل . 5 املختلفة  االأن���واع  البعد  ه��ذا  ي�سف  امل��ت��ع��ام��ل:  جت��رب��ة 
لتقدمي  ا�ستخدامها  ميكن  وكيف  االحتادية،  الهيئة  مع  املتعامل 

جتربة اإيجابية ومتنا�سقة للمتعاملني.
كفاءة اخلدمة والبداع: ي�سف هذا البعد كيفية ت�سميم الهيئات . 6

االحتادية الآليات العمل واإدارتها وتطويرها )مبا فيها اإدارة االأداء 
واالبتكار( واالتفاق على م�ستوى اخلدمة. 

اخلدمة . 7 ثقافة  توافر  مدى  البعد  هذا  ي�سف  الب�ضرية:  امل���وارد 
اخلدمات  وتقدمي  باإن�ساء  االحتادية  للهيئات  الب�سرية  وامل��وارد 

والو�سول اإىل املتعاملني وخدمتهم.
االحتادية . 8 الهيئات  دعم  مدى  البعد  هذا  ي�سف  التكنولوجيا: 

على  واملرتكزة  املتكاملة  اخلدمات  لتقدمي  واالأنظمة  للتقنيات 
املتعامل. 

ق��درات  تقي�ص  تقييم  اأداة  على  اخلدمات  تقدمي  عمل  اإط��ار  يعتمد 
تقدمي اخلدمات وفق مقيا�ص باأربع درجات للن�سج من خالل �سل�سلة 
من االأ�سئلة اال�ستك�سافية )بناًء على ثمان معايري(. تكون االأ�سئلة ذات 
طبيعة عامة حتى تتمكن جميع الهيئات احلكومية من فهمها، كما اأنها 

تخ�سع لتح�سينات م�ستمرة يف كل دورة لتتنا�سب مع طبيعة االأعمال.

على  حكومية  هيئة  كل  حت�سل  الن�سج،  وم�ستوى  التقييم  على  بناًء 
تقرير يت�سمن عالمات التقييم وت�سنيف النجوم اخلا�ص بكٍل منها. 
احلكومية  املراكز  يف  النجوم  ت�سنيف  عر�ص  الهيئات  من  ويطلب 

لت�سجيع التزامها بخدمة املتعاملني. 

ب�سكل  مراقبتها  وت�ستمر  عامني  كل  احلكومية  الهيئات  تقييم  يتم 
املتعاملني  ر�سا  وقيا�سات  ال�سري  املت�سوق  درا�سات  خالل  من  دوري 
ب�سكل غري معلن. وال توجد اإجراءات تاأديبية ر�سمية لعدم االلتزام اأو 
تراجع جودة اخلدمات. ولكن اإن مل تتمكن الهيئة من املحافظة على 
التبعات قرارات داخلية يف اجلهات  تت�سمن  ال�سابق، فقد  ت�سنيفها 

بنقل اأو ا�ستبدال بع�ص املوظفني امل�سوؤولني عن الربنامج يف الهيئة.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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قيا�س تاأثري نظام النجوم العاملي 
لت�صنيف اخلدمات 

“اإرن�ست  �سركة  اأجرت  الربنامج،  حول  م�ستقلة  روؤية  على  للح�سول 
اآند يونغ” اأبوظبي درا�سة على اجلهات امل�ساركة يف االإمارات العربية 
اخلدمات.  لت�سنيف  العاملي  النجوم  نظام  يف  �ساركوا  ممن  املتحدة 
على  التاأثري  وقيا�ص  الربنامج،  تقييم  هو  الدرا�سة  من  الهدف  وكان 
ت�سكل  حيث  ال��ربن��ام��ج.  حيال  االنطباعات  وفهم  املعنية  الهيئات 
نظر  وجهة  توفر  الأن��ه��ا  التقييم  وث��ائ��ق  م��ن  حيوًيا  ج���زًءا  ال��درا���س��ة 
مبا�سرة من املعنيني بتطبيق النظام يف اجلهات واملوؤ�س�سات وتت�سمن 

م�سدرين اأ�سا�سيني لنتائجها:

يوم 	   14 ملدة  االإلكرتونية  اال�ستطالعات  اأجريت  اال�ستطالعات: 
اأن  النتائج  واأظهرت   .2017 يناير  و8   2016 دي�سمرب   24 بني 
اال�ستطالع و�سل جلمهوره امل�ستهدف مب�ساركة غالبية االأ�سخا�ص 
منا�سب  ي�سغلون  مم��ن  اال�ستطالعات  معهم  اأج��ري��ت  ال��ذي��ن 

اإ�سراف اأو منا�سب اأعلى من ذلك. 

طبيعة 	  ذات  غالبيتها  حكومية  هيئة   19 من  اإجابة   60 تلقينا   
حٍد  اإىل  مت�ساوية  الدرا�سة جمموعة  و�سملت  احتادية )%79(. 
وال�سغرية  موظف(   500 من  )اأكرث  الكبرية  املوؤ�س�سات  من  ما 

)1-500 موظف(. 
اأجريت �سبع مقابالت م�ستقلة مع امل�ساركني 	  املقابالت النوعية: 

يف الربنامج. وت�سمنت املقابالت عدًدا من امل�ساركني الذين تلقوا 
ت�سنيفات بنجوم خمتلفة
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�أوجه �لتح�صين في تقديم �لخدمة �لتي تم ذكرها من �لمعنيين بتطبيق �لنظام
ينطوي نظام النجوم العاملي لت�سنيف اخلدمات على ثمانية اأبعاد كجزء من اإطار عمله اخلا�ص بتقدمي اخلدمات. حيث ُطلب من االأ�سخا�ص الذين 

اأجريت معهم اال�ستطالعات اختيار جميع اخليارات املنطبقة التي �سهدوا حت�سًنا فيها بعد االن�سمام للربنامج. 

�لنقاط �لرئي�صية �لم�صتخل�صة 
املتعامل 	  فهم  ت�سنيف  بلوغ  مع  اخلدمة  لتوفري  الت�سغيلية  العنا�سر  تطوير  على  امل�ساركني  غالبية  ركز  فقد  اال�ستطالع،  نتائج  تظهر  ح�سبما 

وحت�سينات اخلدمة/ اخلدمات اجلديدة لن�سبة %86.
فيما يتعلق بفهم املتعامل، اأجمع 60% من امل�ساركني على اأن موؤ�س�ساتهم اأ�سبحت متتلك فهًما اأف�سل لفئات املتعاملني املختلفة ب�سبب الربنامج. 	 

)ح�سبما يتبني لنا عندما �ُسئل االأ�سخا�ص الذين اأجريت معهم اال�ستطالعات عن اآرائهم حول "فهم املتعامل"( 
معهم 	  اأجريت  الذين  االأ�سخا�ص  )قدم  اخلدمة  م�ستويات  لتح�سني  جديدة  تقنيات  ت�ستخدم  اأنها  على  املوؤ�س�سات  من   %90 ن�سبته  ما  اأجمع 

اال�ستطالعات متو�سط 4.3 من اأ�سل 5 نقاط عندما طلبنا اآراءهم حول "التكنولوجيا"(. باالإ�سافة اإىل اأن جمع البيانات مكون مهم لقيا�ص 
حت�سينات جتربة املتعامل )بلغ متو�سط االإجابات 4.2 من اأ�سل 5 نقاط(.

تكنولوجيا  تبني  خالل  من  متعامليها  جتربة  حت�سني  املتحدة  العربية  االم��ارات  دولة  يف  العدل  وزارة  ا�ستطاعت 
جديدة، وذلك بعد حتقيقها ت�سنيف 5 جنوم عام 2013. وبعد تنفيذ نظام انتظار اإلكرتوين ي�سمح للمتعاملني 
الهيئة على حت�سني جُممل  الوقوف يف ال�سف، �ساعد ذلك  بحجز املوعد املنا�سب لهم وهم يف منازلهم وجتنب 

جتربة املتعامل ب�سكل كبري.

67%

70%

72%

80%

84%

84%

86%

86%

N=64
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83% 90%

 




















االأكرب حجًما  املوؤ�س�سات  بني  ما  الب�سيطة  االختالفات  بع�ص  الحظنا 
فيما  موظف(   500-1( حجًما  واالأ�سغر  فوق(  فما  موظف   500(
اأق��ل  ك��ان  اال�سرتاتيجي  ال��رب��ط  اأن  ورغ��م  التح�سني.  باأبعاد  يتعلق 
العوامل حت�سًنا ما بني االأبعاد الثمانية، فاإن املوؤ�س�سات الكبرية ركزت 
ب�سكل اأكرب على و�سع ا�سرتاتيجية مرتكزة على املتعامل من نظرائها 

)72% للموؤ�س�سات الكبرية مقابل 63% للموؤ�س�سات ال�سغرية(

العنا�سر  تطوير  على  نظرائها  من  اأكرث  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ركزت 
املوؤ�س�سات  من   %80( داخلها  التكنولوجيا  دمج  وحت�سني  التقنية 
من   %59 مقابل  التكنولوجي  اجل��ان��ب  بتح�سني  قامت  ال�سغرية 

املوؤ�س�سات الكبرية(
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ت�صنيف عنا�صر تقديم �لخدمات 
عند  الت�سغيلية  العنا�سر  حت�سني  على  الرتكيز  اإىل  املوؤ�س�سات  متيل 
لت�سنيف  العاملي  النجوم  لنظام  اخلدمات  تقدمي  عمل  اإطار  تطبيق 
اخلدمات. اإال اأنه عند ت�سنيف اأبعاد الربنامج ح�سب االأهمية، اتفقت 
على  الرتكيز  دمج  على  مبنية  تنازلية  منهجية  اتباع  على  املوؤ�س�سات 

املتعامل يف روؤيتها اال�سرتاتيجية وترتيبها عرب املوؤ�س�سة.

ت�سنيف  اال�ستطالعات  معهم  اأجريت  الذين  االأ�سخا�ص  من  ُطلب 
ثمانية اأبعاد الإطار عمل تقدمي اخلدمات، بناًء على م�ستوى اأهميتها 

يف حت�سني تقدمي اخلدمات.

يف  الكبار  التنفيذيني  امل�سوؤولني  اأح��د  اأو�سح 
كيف  االإم��ارات��ي��ة  االحت��ادي��ة  الهيئات  اإح���دى 
كثرية  تغريات  بها  يعمل  التي  الهيئة  حققت 
النجوم  نظام  اإط��الق  منذ  ا�سرتاتيجيتها  يف 
رك��زت  حيث  اخل��دم��ات.  لت�سنيف  ال��ع��امل��ي 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف ال��ب��داي��ة ع��ل��ى ال��ك��ف��اءة 
على  للرتكيز  مراجعتها  ومت��ت  الت�سغيلية 

"�سعادة املتعامل". 

N=64
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�لنقاط �لرئي�صية �لم�صتخل�صة 
�سنف االأ�سخا�ص الذين اأجريت معهم اال�ستطالعات فهم املتعامل )81%( واخلدمات املعرفة ب�سكل وا�سح )65%( كعنا�سر هامة يف اإطار 	 

عمل تقدمي اخلدمات. وينعك�ص هذا من خالل �سعي املوؤ�س�سة لتح�سني فهمها للمتعامل )حققت 86% من املوؤ�س�سات حت�سينات يف هذا املجال( 
وتعريف خدماتها وقنوات تقدمي اخلدمة املتوفرة ب�سكل وا�سح )حققت 84% من املوؤ�س�سات حت�سينات يف هذين املجالني(

اأما املوؤ�س�سات االأكرب حجًما )500 موظف فما فوق( واملوؤ�س�سات االأ�سغر حجًما )1-500 موظف( فقد �سنفت عنا�سر متعددة ب�سكل خمتلف. 	 
حيث منحت املوؤ�س�سات الكبرية »جتربة املتعامل« اأهمية اأكرب بالن�سبة لنظرائها )46% مقابل 29%(. وجتدر بنا االإ�سارة اإىل اأنه عند تطبيق 

الربنامج، حققت املوؤ�س�سات ال�سغرية حت�سًنا اأكرب يف هذا العن�سر حتديًدا )89% مقابل %79(. 
كان 	  كما  التنفيذ  ناحية  من  االأهمية  يف  اأقل  بقدٍر  االأنظمة(  وتكامل  البيانات،  وحتليل  )االآراء،  التكنولوجي  اجلانب  يف  التح�سينات  حظيت 

مقارنة  املجال  هذا  يف  اأكرب  حت�سينات  طبقت  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأن  بالذكر  جدير  االأخ��رى.  بالعنا�سر  مقارنتها  عند  ا  منخف�سً ت�سنيفها 
باملوؤ�س�سات الكبرية )حققت 80% من املوؤ�س�سات ال�سغرية حت�سينات مقابل 57% من املوؤ�س�سات الكبرية(. ويعود هذا اإىل اختالف م�ستوى 

الن�سج يف كٍل من الفئتني فيما يتعلق مبجاالت اإدارة البيانات وتكامل االأنظمة.

 )EIDA( مثال على �لتقدم نحو تقديم �لخدمات ب�صكل �أف�صل - هيئة �الإمار�ت للهوية

تاأ�س�ست هيئة االمارات للهوية عام 2004 وتعترب هيئة احتادية م�ستقلة يف االإمارات العربية املتحدة. تتكون هذه الهيئة من 
العاملي لت�سنيف اخلدمات. وكان مركز الرب�ساء واحد من مراكز  النجوم  العديد منها يف نظام  65 مركز خدمة �سارك 
اخلدمة التي تقدمت من ت�سنيف 4 جنوم اإىل 5 جنوم خالل دورة متتالية. واأهم العوامل التي �ساعدت مركز اخلدمة على 

احل�سول على ت�سنيف 5 جنوم هي: 

الربط اال�سرتاتيجي  من جانب القيادة باتباع منهجية تنازلية من القيادة اىل اأ�سغر موظف	 
حتقيق فعالية وكفاءة اخلدمة من خالل و�سع وقت م�ستهدف )يبلغ 10 دقائق( ملوظفي املكاتب االأمامية الذين يقدمون 	 

اخلدمات للمتعاملني 
حت�سني جتربة املتعامل من خالل مبادرات متعددة، مثل توفري ركن املعرفة لتمكينهم من القراءة خالل اأوقات االنتظار، 	 

واإتاحة ا�ستخدام احلوا�سيب واآالت الطباعة لهم داخل املركز من خالل ركن االأعمال. 

التي تتيح للمتعاملني االطالع على م�ستوى االزدحام يف مركز اخلدمة  النقال  التقنيات اجلديدة كتطبيقات الهاتف  تبني 
خالل وقت معني. وقد �ساعدت تقييمات اخلدمة وتقارير التقييم التي اأجرتها احلكومة املركز على االنتقال اإىل ت�سنيف 
االإمارات  �ستعمل هيئة  تقدمي اخلدمة.  متعددة من  اأبعاد  تطبيقها حيال  التي ميكن  واملقرتحات  االآراء  اأعلى حيث قدمت 
للهوية على مقارنة مركز الرب�ساء احلائز على ت�سنيف 5 جنوم مع مراكزها االأخرى للحفاظ على ات�ساق م�ستوى اخلدمة 

يف كافة املراكز.
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�لدرو�س �لم�صتفادة  
انتهت الدرا�سة ب�سوؤال مفتوح حول ما تعلمه االأ�سخا�ص الذين اأجريت معهم اال�ستطالعات من تطبيق نظام النجوم العاملي لت�سنيف اخلدمات. 

ثم ق�سمت االإجابات اإىل ثمان فئات بناًء على طبيعتها.

�لنقاط �لرئي�صية �لم�صتخل�صة 
من النتائج الرئي�سية التي ذكرها االأ�سخا�ص الذين اأجريت معهم اال�ستطالعات هو التح�سن العام يف جودة اخلدمات بناًء على فهم املتعامل 	 

واحتياجاته. 
بينما يعرتف االأ�سخا�ص الذين اأجريت معهم اال�ستطالعات باأهمية دمج التميز يف تقدمي اخلدمات مع الروؤية اال�سرتاتيجية )�سنفها االأ�سخا�ص 	 

الذين اأجريت معهم اال�ستطالعات باأعلى درجة يف حت�سني تقدمي اخلدمات(، اإال اأن 3% فقط هم من حتدثوا عن م�ساركة اجلهات املعنية 
وم�ساركة االإدارة التنفيذية كدر�ص م�ستفاد من تقدمهم للجائزة

مما قالو�  
"اإن اجلانب االأكرث اأهمية هو فهم املتعامل حتى نتمكن من خدمته ب�سكل جيد، وعلينا حتديد احتياجاته واالنتباه ملا يقول 

حتى نتمكن من توفري اخلدمات املنا�سبة له" 

"يجب اأن يكون حت�سني م�ستويات اخلدمة متوافًقا مع توقعات املتعامل كما يجب تطبيقه با�ستمرار لتحقيق روؤية دولة االإمارات 
العربية املتحدة لعام 2021"

الوا�سح ما بني ا�سرتاتيجيتنا واخلدمات  العاملي لت�سنيف اخلدمات موؤ�س�ستنا على تعزيز االرتباط  "�ساعد نظام النجوم 
التي نقدمها للمتعاملني، باالإ�سافة اإىل ا�ستهداف حت�سني جتربة املتعامل من خالل متابعة وتطوير رحلة وجتربة املتعامل"

90%
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ماذا بعد؟ 
خالل  �سيت�ساعف  اخلدمات  تقدمي  نحو  واملتزايد  القوي  االجتاه  اإن 
ال�سنوات القادمة مع �سعي املزيد من الهيئات اإىل تقدمي خدمة اأف�سل 

للمتعامل مع املحافظة على الكفاءة احلكومية.

ميّكن نظام النجوم العاملي لت�سنيف اخلدمات احلكومات من توفري 
اخلدمات على نحٍو ي�ساهي ما يقدمه القطاع اخلا�ص وتوفري التقييم 
اأنه يتيح للهيئة �سباًل جديدة لت�سويق  امل�ستمر جلودة اخلدمات. كما 
جناحها يف تقدمي اخلدمات. حيث ي�سري ا�ستخدام ت�سنيف النجوم 
بتقدمي  املوؤ�س�سة  ال��ت��زام  م��دى  اإىل  الفنادق  على  واملتبع  املقت�سر 
على  ذلك  يعمل  ت�سنيفها،  اخلدمة  مراكز  تعر�ص  فعندما  اخلدمة. 
بخدمة  الهيئة  التزام  ويثبت  املركز  حيال  املتعامل  انطباع  حت�سني 
مع  ت�سنيفها  على  احلفاظ  م�سوؤولية  الهيئات  تتحمل  كما  املتعامل. 
تزايد وعي اجلمهور حول هذه اجلوائز من خالل ال�سحف والتلفاز. 

حقق الربنامج جناًحا هائاًل يف دولة االإمارات العربية املتحدة حيث 
يتزايد عدد الهيئات التي ت�سارك به كل عام. ويف عام 2017، ت�ستعد 
االإم��ارات  دول��ة  يف  والعام  اخلا�ص  القطاع  من  هيئة   400 من  اأك��رث 
البنوك، قطاع  التجارية،  املن�ساأت  للم�ساركة )قطاع  املتحدة  العربية 

االت�ساالت، وغري ذلك(

 وحيث اأن الربنامج يقدم جمموعة من املبادئ التوجيهية امل�سرتكة، 
فاإنه يقي�ص اخلدمات من خالل جمموعة موحدة من املعايري ومبا اأن 
التقييم يجري مبعرفة طرف حمايد، فاإنه يرفع م�ستوى اخلدمة اإىل 
 ISO/IWA معيار  على  الربنامج  �سيح�سل  الدولية.  املعايري  اأعلى 
وتطبيقه  تبنيه  من  االأخ��رى  اخلا�سة  الهيئات   / احلكومات  لتتمكن 

ب�سهولة.

ومن االأهمية مبكان اأن تعمل احلكومات حول العامل على تلبية وجتاوز 
يدفعون  من  هم  فاملتعاملون  اخلدمة.  تقدمي  حول  املتعامل  توقعات 
مقابل اخلدمة ويتوقعون احل�سول على خدمات �سريعة وموثوقة. اأما 
خذالن هذه التوقعات فاإنه يوؤدي اإىل تراجع الثقة، والتاأثري على �سعادة 
املوؤ�س�سات احلكومية. ال يتحقق  املتعاملني و�سعورهم باالإحباط جتاه 
التقييم.  من  م�ستمرة  دورة  خ��الل  من  اإال  اخلدمة  تقدمي  حت�سني 
ولكن على احلكومات اأن تتخذ اخلطوة االأوىل نحو ن�سر ثقافة تقدمي 
اخلدمة لدى هيئاتها، فعليها اأن تبادر دون اإبطاء لتحقيق مزايا تقدمي 

اخلدمات.

وكيف  اخلدمات  لت�سنيف  العاملي  النجوم  نظام  عن  املزيد  ملعرفة 
ميكن اأن ي�ساهم يف حتقيق التميز يف تقدمي اخلدمات، يرجي زيارة 
املتميزة  احلكومية  للخدمة  االم���ارات  لربنامج  االل��ك��رتوين  املوقع 

www.egsep.ae
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املراجع:
“ال�سروريات اخلم�ص خلدمة املتعاملني املتميزة”، �سركة فور�سرت لال�ست�سارات، مايو 2013 	 
“املتعامل اأواًل، حت�سني جتربة املتعامل يف خمتلف الدوائر احلكومية”، اإيرن�ست اأند يوجن، 2014	 
“تقدمي اخلدمات، حتدي احلكومات املحلية”، رابطة البلديات الهولندية، 2007	 

“ثماين خطوات نحو حتقيق جتارب رائعة للمتعاملني باالأجهزة احلكومية”، اأوراكل، مار�ص 2012	 

“املوؤ�س�سة املتمحورة حول ر�سا املتعاملني”، جمموعة �سرتايفيتي، 2009	 
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