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م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

متهيد:
ور�شا املتعلمة املنظمة لتحقيق الب�شرية واملوارد الإدارية ال�شوؤون اإدارة من �شعيًا
املوظفني،فقدقامتخاللعام2015مبعددمنم�شاريعالتطويراملهمةيفجمال

حت�شنيواقعاملواردالب�شريةيفاملوؤ�ش�شةللو�شوللالأهدافاملرجوة.

ومناأبرزهذهامل�شاريعم�شروعبناءقامو�ساجلداراتيفاملوؤ�ش�شةالذيياأتييفاإطار
العمل قيادات لتطوير اإعدادمنهجمتخ�ش�س للموؤ�ش�شةيف ال�شرتاتيجية املبادرة

اخلرييوفقهذااملفهوم.

وبعدعملا�شتمر)ثالثةاأ�شهر(ن�شعبنياأيديكمهذاالدليلالذييحتويعلىنبذة
عنمفهوماجلدارةبالإ�شافةاإىلقامو�ساجلدارةوتطبيقاتها.

بال�شكرلكلمن�شاركمنمن�شوبيهذه لنتقدم الفر�شة ننتهزهذه اأن لنا ويطيب
املوؤ�ش�شةولهاولهمنهديهذاالإجناز

ق�شم التدريب و التطوير 
اإدارة ال�شوؤون الإدارية واملوارد الب�شرية
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1- مقّدمة :
تتطلعموؤ�ش�شة�شليمانبنعبدالعزيزالراجحياخلرييةب�شفتها
الرائدةيفجمالدعمالعملاخلريييفاململكة،اإىلاإن�شاءم�شروع
تطويراإداري�شامليهدفاإىلالرتقاءمبمار�شاتاملواردالب�شرية
القطاع م�شتوى على مماثلة لتطبيقات نواة وي�شكل املوؤ�ش�شة يف

اخلريييفاململكةالعربيةال�شعودية.
يف الب�شرية املوارد تطوير جمل�س راأى فقد ذلك من وانطالقًا
اأهم اأناملدخلال�شحيحلهذهالروؤيةهوالبدءبتحديد املوؤ�ش�شة
اجلداراتالتيمتيزمنينتميلهذهاملوؤ�ش�شةويفهذاالإطاركلفت
املوؤ�ش�شةفريقعمٍلمكّونمناثننيمناخلرباءال�شت�شاريني:د.
حممدالّنجار،وم.اأ�شرفجمعة،وخم�شةمنمن�شوبياملوؤ�ّش�شة،
متمّثلةمبديرامل�شروعاأ.اأ�شعدالنت�شة،واأربعةاأع�شاءهم:اأ.عبد
اإبراهيم اأ. العنزي، اأ.علي با�شريدة، اأ.خالد البحريي، الكرمي

العبد.
قامالفريقبتنفيذدرا�شةميدانيةليناءقامو�ساجلدارةيفاملوؤ�ش�شة
�شاركفيها)45(منمن�شوبياملوؤ�ّش�شةمنالإدارةالقيادّية،متمّثلة
بف�شيلةالأمنيالعامال�ّشيخعبدالّرحمنالّراجحيو�شعادةالّرئي�س
الّتنفيذياأ.�شليمانالّزكريوم�شاعَديه:د.حممداملجيدل،واأ.
حممداخلمي�س،والإدارةالعليامتمّثلةمُبديريالإدارات،والفروع

والإدارةالّتنفيذّيةُمتمّثلةبروؤ�شاءالأق�شاموامل�شرفني

2- الهدف من امل�سروع : 
يف اجلدارة م�شاريع منهجية ا�شتخدام  اإىل امل�شروع يهدف
موؤ�ش�شة يف اخلريي لقياداتالعمل جدارة اإطار على احل�شول
�شليمانبنعبدالعزيزالراجحياخلرييةمتهيدًال�شتخدامهيف

التطبيقاتالتالية:

 تر�شيدقراراتاختيار�شاغلياملنا�شبالقياديةيفموؤ�ش�شةأ.
�شليمانبنعبدالعزيزالراجحياخلريية.

 الثاين	. ال�شف ولإعداد القيادات لتطوير علمي اإطار توفري
منقياداتالعملاخلريييفموؤ�ش�شة�شليمانبنعبدالعزيز

الراجحياخلريية.

كمايهدفامل�شروععلىاملنظورال�شرتاتيجياإىلالتمهيدلإن�شاء
يف اخلريي العمل لقيادات لنموذجاجلدارة م�شتقبلي م�شروع
املوؤ�ش�شاتامل�شتفيدةبهدفا�شتخدامهيفالتطبيقاتالتاليةعلى

نطاق�شوقالعملاخلريييفاململكةالعربيةال�شعودية:

اجلزء الأّول
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م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

اأوًل : املوؤ�س�سات الداعمة يف اململكة:
1 تر�شيدقراراتاختيار�شاغلياملنا�شبالقياديةيفاملوؤ�ش�شات.

الداعمة.

2 اإطارعلميلتطويرالقياداتولإعدادال�شفالثاينمن. توفري
قياداتالعملاخلريييفاملوؤ�ش�شاتالداعمة.

3 دعم�شناعالقراريفاملوؤ�ش�شاتالداعمةلتخاذقراراتالدعم.
املنا�شبة.

ثانيًا : املوؤ�س�سات امل�ستفيدة يف اململكة:
1 تر�شيدقراراتاختيار�شاغلياملنا�شبالقياديةيفاملوؤ�ش�شات.

امل�شتفيدة.

2 اإتاحةاإطارعلميلتطويرالقياداتولإعدادال�شفالثاينمن.
قياداتالعملاخلريييفاملوؤ�ش�شاتامل�شتفيدة.

3 دعم. على للح�شول امل�شتفيدة املوؤ�ش�شات بقدرة الرتقاء
املوؤ�ش�شاتالداعمة.

مكونات الدليل : 
يقعهذاالدليليفاأربعةاأجزاء:

اجلزء الأول:مقدمةعنم�شروعاجلداراتواأهدافه. 	
اجلدارات 	 قامو�س م�شروع عن نبذة الثاين: اجلزء 

ومراحله.

نبذة 	 وفيه باملوؤ�ش�شة: اجلدارة قامو�س : الثالث  اجلزء 
تفا�شيل ويعطي . الأ�شا�شية وعنا�شرها اجلدارة مفهوم عن
لدى لتطويرها ن�شعى التي اجلدارات وهي اجلدارة، قامو�س

املوظفني.

اجلزء الرابع: التطبيقاتوي�شردتف�شيالتالنظماملعتمدة 	
يفاملوؤ�ش�شةلتطبيقاجلدارة.

هذا الّدليل:  
املفاهيم �شرح مع لقامو�ساجلدارة وثيقةمرجعّية الّدليل هذا ُيعدُّ
يف منه لال�شتفادة املختلفة؛ عليها،والّطرائق ُبني اّلتي الأ�شا�شّية

موؤ�ّش�شة�شليمانبنعبدالعزيزالّراجحياخلريّية.

كيف تقراأ هذا الّدليل؟ 
نن�شُحاجلميعبقراءةاجلزءالثاينوالثالثكاماًل،ثّما�شتعرا�ٍس
�شريٍعملحتوياتاجلزءالرابعمتهيًداللّرجوعاإليه-لحًقا-َوفق

الحتياج.
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اجلزء الثاين 

ملاذا كّل هذا الهتمام  باجلدارات؟
للم�شتفيدين خدماتها تقدمي يف املوؤ�ش�شة قيم اأهم من  اإنَّ
من�شوبي امتالك من القيمةابتداء هذه فتحقق ))الإتقان((.
ولذا القيمة. هذه لهم التيحتقق ال�شخ�شية لل�شمات املوؤ�ش�شة

كاناختريااملوؤ�ش�شةللجداراتلأنها:

اأّناجلداراتهي:خ�شائ�سالتفّوق، اأجنح:ذكرنا اأعمالنا  جتعل   
املتفّوقني متّيز اّلتي امل�شرتكة اخل�شائ�س )جمموعة واإّنها:
هي اجلداراتلي�شت فاإّن وبذلك ما(؛ وظيفٍة يف العادّيني عن
اأي: الأن�شطة. لإجناز الأ�شخا�س يوؤّهل ما هي واإّنا الأن�شطة،
اخل�شائ�سالكامنةاّلتيتوؤّهلال�ّشخ�سلأداٍءاأف�شليفُمعظم

الأحوال،وبتكراٍراأكرب،ونتائجاإيجابّية.

من اإليه نرمي ما معرفة على -هذا- اجلدارة تعريف ُي�شاعُد
ا�شتخداماجلدارةيفاأعمالناون�شتهدفه.

ينتج عنها اأداء رفيع:�شوفينتجعنوجوداملديرينذوياجلدارات
الأداء من عالية م�شتويات حيحة الوظائفال�شّ يف حيحة ال�شّ
يفموؤ�ّش�شة�شليمانبنعبدالعزيزاخلريّية.اإّناملديريناّلذين
من كثرًيا �شيوؤّدون املوؤ�ّش�شة حّددتها اّلتي باجلدارات يتمّتعون
وحتقيق الوقِتواجلهد، يف القت�شاد مع حيحة، ال�شّ الأعمال

اأف�شلالّنتائج.

اإّنهاخ�شائ�سكامنة:نظًرالأّنعدًدامناجلداراتهياأعمقمن
املهاراِتواملعرفةالّظاهرة؛فاإّنعلىاملوؤ�ش�شةبذلجهودمكّثفة

لتحديدطرائققيا�ستلكاجلداراتوو�شائلتطويرها.

ميكن قيا�شها وتطويرها:لومليكنمناملمكنقيا�ساجلداراتاّلتي
يف لال�شتثمار داٍع هناك كان تطويرهاملا اأو الأفراد بها يتمّتع
اجلدارات قيا�س بالفعل اأّنهميكن الواقع تطبيقها. اأو درا�شتها
لتح�شني تطبيقات عّدة ت�شميم ميكننا هذا وتطويرها؛وعلى

اإدارةاملواردالب�شرّيةداخلاملوؤ�ّش�شة.
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كيف ُبني قامو�س اجلدارة...
ملوؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز اخلريّية؟

يتمّيزاأ�شلو	اجلدارةباعتمادهعلىدرا�شاتميدانّيةيفالبيئِةنف�شها
اّلتييتمتطبيقهفيها،مبعنى:اإّنقامو�سجداراتموؤ�ّش�شة�شليمان
بنعبدالعزيزاخلريّيةقدُبنيمنطريقبحثميداين)�شامل(
ال�شرتاتيجّية، وتوّجهاتها املوؤ�ّش�شة، بيئة عن معرًبا خروجه
وظروفهااملتمّيزةيفتلكاملرحلة،والأناطالإدارّيةال�ّشائدة،وما
اإىلذلكمنموؤّثراٍتداخلّيةوخارجّيةتوؤّثريفخ�شائ�ساملتفّوقني
خالل من ذلك مت اخلريّية. العزيز عبد بن �شليمان يفموؤ�ّش�شة

املراحلالتالية:

اأوًل: مرحلة جمع البيانات:
ُمكّثفة ذهني ع�شف جل�شات على بالعتماد البيانات ُجِمَعت
ملجموعاتمنالّروؤ�شاءيفالإداراتوالفروعوامل�شتوياتالإداريةيف

املوؤ�ّش�شةكاّفة،وُنوق�َسفيها:

1.طبيعةالعملعلى�شوءاملرحلةالّراهنةلأعمالاملوؤ�ّش�شة.

2.الّت�شّوراتامل�شتقبلّية.

3.مايتطّلبهذلكمنمهاراٍتوقدراٍتيفالعمللدىالأ�شخا�س.

4.مايّت�شفبهذويالأداءاملتمّيزيفتلكامل�شتوياتالإدارّية.

ثانًيا: مرحلة حتليل البيانات:
حّللفريقاخلرباءامل�شت�شارينمعفريقاملوؤ�ّش�شةالّداخليتلكالبيانات
على�شوءمنهجّيةاإدارّيةحديثة،وُمقابلتهاباأف�شلاملمار�شاتالعاملّية

امل�شابهة،واخلروجبهذاالقامو�س.

ثالثًا:مرحلة العر�س واملناق�سة وتوثيق النتائج:
لالإدارة تالّنتائجاملبدئيةللقامو�سيفجل�شاِتع�شٍفذهنيٍّ ُعِر�شَ
الُعليا،وفريقاملوؤ�ّش�شةللح�شولعلىتعليقاتهميفمرحلةالّتنقيح

الّنهائّيةللقامو�س.
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اجلزء الّثالث

قامو�س اجلدارة
جداراتاملتفوقنييفموؤ�ّش�شة�شليمانبنعبدالعزيزاخلريّية:

املفاهيم والتعريفات9
مقّدمة عاّمة عن قامو�س اجلدارات.9
اجلداراتال�ّشخ�شّية.-اجلداراتالّتنفيذّية.-

اجلدارةالّدافعة.-اجلداراتالّتطويرّية.-

م�شفوفة اجلدارة.9
اجلدارة: 

هي: وحتديًدا التفّوق، خ�شائ�س باأّنها: اجلدارة تعريف مُيكن
)جمموعةاخل�شائ�سامل�شرتكةاّلتيمُتّيزاملتفّوقنيعنالعادّيني

يفوظيفٍةما(.
قامو�س اجلدارة: 

موؤ�ّش�شة يف العمل يف التفّوق خ�شائ�س اجلدارة قامو�س ح ُيو�شّ
ميدانّية درا�شة َوفق الّراجحياخلريّية العزيز عبد بن �شليمان
متاإىل)3( �شة،ويتكّونالقامو�سمن)10(جدارةُق�شِّ متخ�شّ

اأق�شامرئي�شة،اإ�شافًةاإىلجدارةالّدافعة.
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م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

ما اأنواع اجلدارات؟
منه يظهر اّلذي اجلليد بجبل ال�ّشخ�س جدارات ت�شبيه مُيكن
ال�شطح كثرٌيحتت ي�شري)جداراتظاهرة(يفحنييختفي جزء

)جداراتكامنة(:
اجلدارات الظاهرة:

�شفاتي�شهلاكت�شابهاوقيا�شها،ت�شمل:
1 املعلومات:املعلوماتاّلتيلدىال�ّشخ�سيفجمالتخ�ش�س.

معرفة اأو بعملة، ة اخلا�شّ بالّنظم املوّظف معرفة مثل: ُمعنّي،
املهند�سبالّر�شوماتالهند�شّية.

2 املهارات:املقدرةعلىاأداءمهّمةعقلّيةاأوج�شدّية،بطريقٍة.
يف الآيل احلا�شب ا�شتخدام مهارة مثل: فعالّية، واأكرث ممّيزٍة

الأعمالاملكتبّية.
اجلدارات الكامنة:

�شفاتاأ�شا�شّيةذاتيةتتوّقعماقديفعلهالّنا�سيفاأعمالهمعلىاملدى
الّطويلدونرقابةل�شيقٍة،ت�شمل:

1 املفهومات الجتماعّية:وهينظرةال�ّشخ�سلالآخرين،ودوره.
يفاملجتمع،مثل:نظرةاملدّر�سالأبوّيةاإىلالّتالميذ.

2 املفهومات ال�ّسخ�شّية:وهيقيمالفردونظرتهلنف�شه،مثل:.
الّثقةبالّنف�س.

3 ال�ّسفات:وهياخل�شائ�سالّذاتّية،مثل:الّتحّكميفامل�شاعر.
واملبادرة.

4 الّدوافع: وهيالأ�شياءامل�شتقّرةيفجوهرال�ّشخ�سوُت�شّببيف.
اإقدامهعلىت�شّرفما،مثل:الّتوّجهلالإجناز،اأوحّبال�ّشيطرة.

اجلدرات 
الظاهرة

اجلدرات الكامنة
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م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

مثال تو�سيحي:
نوذجاجلدارةملدير.

املدير املتفّوقاملدير العادي

جدارات اأ�سا�سية ظاهرة 

 التخطيط، 	
 التنظيم، 	
 التوجيه،	
 الرقابة 	

جدارات ممّيزة كامنة

 التوجه الأ�شرتاتيجي 	
 الإدارة بالنتائج 	
 بناء العالقات 	
 الوعي املوؤ�ش�شي	

اخلال�شة 
-فيمايتعّلقباأّيوظيفة:فاإّناجلداراتالكامنةهيمامُيّيزاملتفّوقنيعنالعادّينييفتلكالوظيفة.يفحنيُتعّداجلداراتالّظاهرةاأ�شا�شّية

لكّلمني�شغلالوظيفة.
ا-اأي�شرمنتطويراجلداراتالكامنة. -اإ�شافًةاإىل�شهولةقيا�ساجلداراتالّظاهرةفاإّنتطويرها-اأي�شً

ااأنيتّمالختيارَوفًقاللجداراتالكامنة.يفحنيمنال�ّشهل-ن�شبيًّا-تطويراجلداراتالّظاهرة.- لذلكفاإّنمنالأجدىاقت�شاديًّ
ا-فاإّنللّتدريبعائًدااأكرثعندتوجيههلبناءاجلداراتالكامنةلدىاملوّظفني.- ولذلك-اأي�شً
غرياأّننالنن�شى-اأبًدا-جميعاجلداراتاّلتيميكنقيا�شهاوتطويرها.-

مُيكنكاأنتعلّمالّطاوو�سالقفزبنيالأغ�شان؛غرياأّنهمنالأجدىا�شتخدامقطلهذهاملهّمة!
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قامو�س جدارات

جمموعات، )3( اإىل ُمق�ّشمة جدارات )10( القامو�س ي�شمل
اإ�شافًةاإىلجدارةدافعةكماياأتي:

1 الّتحديات. مواكبة على القيادات ُت�شاعد تنفيذّية: جدارات 
اإدارة القائد،ممثلةيف)3(جدارات،هي: لدور الّتنفيذّية

الّنتائج،واإدارةفرقالعمل،واإدارةاملوارد.
2 بامل�شوؤولّية. الوفاء على القائد ُت�شاعد تطويرّية: جدارات 

الّتطويرّية�شواءجتاهالأفراد)تطويرالآخرين(،اأواملوؤ�ّش�شة
)اإدارة اخلريي العمل �شوق اأو ال�شرتاتيجي(، )التوّجه

الّتغيري(.
3 الّتنفيذّية. اأدواره لتاأدية القائد ُتوؤّهل �شخ�شّية: جدارات 

والّتطويرّية،حمورالّذات)التعّلمامل�شتمر(،وحموراملوؤ�ّش�شة
)الوعياملوؤ�ّش�شي(،وحمورالآخرين)بناءالعالقات(.

4 جدارة. تاأتي الّثالث املجموعات قلب يف الّدافعة: اجلدارة 
القيمواأخالقّياتالعملكاأ�شا�ٍسدفنيتتفّرعمنهاجلدارات

الأخرىكاّفة.

اجلدارات يف موؤ�ّس�سة �سليمان بن عبد العزيز اخلريّية
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م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

تعريف اجلدارات واأوزانها

التعريف الوزن اجلدارة 

تنظيمالوقتوالعملواملواردمناأجلحتقيقنتائجعاليةاجلودة،بالعتمادعلىاأكرث17%اإدارةالّنتائج
الّطرائقكفاءةوفعالّية.

تفّهمالّتوجهال�شرتاتيجيللموؤ�ّش�شة،وامل�شاركةبتلقائّيةيفبنائهوحتقيقه.14%الّتوّجهال�شرتاتيجي

ت�شجيعتطويرالآخرينبوا�شطةخلقمناخموؤّيدللتعّلم،�شواءداخلاملوؤ�ّش�شةاأويف12%تطويرالآخرين
�شوقالعملاخلرييواملجتمع.

اللتزامباأخالقّياتالعملاخلرييوقيمهيفاحلياةال�ّشخ�شّيةواملوؤ�ّش�شّية،وحّث10%قيمالعملواأخالقّياته
الآخرينعلىاللتزامبها.

الت�شّديلأدوارقيادّيةيفاأثناءم�شاعدةالآخرينعلىحتقيقنتائجممتازة.10%قيادةفرقالعمل

تاأييدالّتغيريوتطبيقهوبدئهمعم�شاعدةالآخرينعلىالتحّول.8%قيادةالّتغيري

التعّرفامل�شتمراإىلالحتياجاتالّذاتّيةللّتدريبوالّتطوير،والعملعلىتلبيتهامن8%التعّلمامل�شتمر
اأجلحت�شنيالأداء.

اإدارةمدخالتوخمرجاتالعملاخلريي)مالّية،تنظيمّية،ومعلوماتّية(مبايعظم7%اإدارةاملوارد
حتقيقالأهدافال�شرتاتيجيةللموؤ�ّش�شة.

�شّية،وبناء�شركاتمهنّيةتعملعلىتنميةاأهدافالقطاع7%بناءالعالقاتاملهنّية البحثعنجهاتتخ�شّ
واملوؤ�ّش�شة.

فهماأعمالاملوؤ�ّش�شةوهيكلهاوثقافتها،وا�شتخدامذلككلهلتحقيقالّنتائجالإيجابّية.6%الوعياملوؤ�ّش�شي
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قامو�س جدارات

18

- تن�شيق �شفحات القامو�س
متترتيبالقامو�سب�شورةنطيةت�شهلا�شتخدامهوال�شتفادة

منه،بحيثيتمتناولكلجدارةخالل�شفحة:

ا�شم اجلدارة

م�شتويات
اجلدارة

تعريف اجلدارة

1

2

3

درجات متفاوتة لإظهار اجلدارة 
)من1 اإىل 3( م�شتويات متدرجة 
امل�شتوى  يكون  حيث  امل�شمون 
وامل�شتوى  اأب�شطها  هو  الأول 

الثالث هو اأعالها درجة
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موؤ�ش�شة �شليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

19

قامو�س جدارات
 موؤ�ّس�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريّية
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قامو�س جدارات

اإدارة 
النتائج

اّلرتكيز على املخرجات
اجلودة عالية نتائج حتقيق اأجل من والأعمال الوقت اإدارة

بوا�شطةطرائقفاعلة.
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م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

امل�ستوى الأّول: موؤ�ّسرات اأولية )اأعمال(: 
يحر�ُسعلىفهمالأعمالوالّتخطيطلهاقبلالبدء.-

ُينجُزالأعمالاملوكلةاإليهبدّقةوجودة.-

يهتّمبرتتيبالأولوّياِت،واإدارةوقتالعاملني.-

حتقيق- ل�شمان با�شتمراٍر ويقّيمها ميدانيًّا امل�شروعات يتابع
الأهداف.

ُيبدياملبادرةلإيجادطرائقلتح�شنياملُخرجات.-

امل�ستوى الّثاين: موؤ�سرات متقدمة )نتائج(: 
ُيحّققالّن�شبةاملطلوبةيفموؤ�ّشراتاخلّطةالّتنفيذّية.-

اخلطط- َوفق امل�شتفيدة للجهات الّدعم اإي�شال من يتمّكن
امل�شتهدفة.

يهتّمبقيا�ساأثراملنحوال�شتفادةمنالقيا�ِس؛مناأجلتطوير-
الّنتائج.

الفعلّية- الحتياجات تلبية ن�شبة حت�شني على يعمُل
للُم�شتفيدين.

يّتخُذموقًفامتمّكًناهادًئاوفوريًّايفحّلامل�شكالت،ومنطريقه-
ُيرّكُزعلىاملُخرجاتبدًلعنالإجراءات.

امل�ستوى الّثالث: موؤ�ّسرات تناف�سّية )تطوير(:
- دوريٍّ وجٍه على املنح واإجراءات الّتنظيمّية الأعمال يراجع

ويطّورها.

يعمُلعلىتطويراخلدماتاملقّدمةوحت�شينهامبايخدمتطّلعات-
امل�شتفيدين.

خدمة- يف احلديثة للتقنيات املوؤ�ّش�شة مواكبة على يعمُل
امل�شتفيد.

ُيحافظعلىالعتباراتالّتطويرّيةيفخ�شّمامل�شاغلالّتنفيذّية-
امل�شتمّرة.

العمِل- يف العاملّية املمار�شات اأف�شل مع املناف�شة على يعمُل
اخلريّي.
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قامو�س جدارات

اإدارة 
املوارد

اجلدوى من تخ�سي�س املوارد
)مالّية، اخلريّي العمل وخمرجات مدخالت اإدارة
املوؤ�ّش�شة اأهداف حتقيق يعظم مبا ومعلوماتّية( وتنظيمّية،

ال�شرتاتيجّية.
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م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

امل�ستوى الأول: توزيع املوارد: 
يبحُثعناإيجادحلولتر�شيدالإنفاق.-

ي�شعىاإىلح�شنا�شتغاللاملوارداملالّيةاملتاحة.-

ُيراعيالفوارقبنياملناطقاجلغرافّية.-

يعمُلعلى�شّدفجوةالحتياجاتبنياملناطق.-

ي�شتخدُماملواردال�شتخداَمالأمَثل.-

امل�ستوى الّثاين: �سيانة املوارد: 
يدعُمو�شعالأدّلةالّتنظيمّيةوالإجرائّية.-

ي�شانُداجلهوداّلتياأمّتتهانظمالعمليفاملوؤ�ّش�شة.-

يعتنيبالّدرا�شاتالإح�شائّيةوحتليالتالواقع.-

يعمُلعلىتلبيةاحتياجاتاملناطقالأوىلبالّدعم.-

املال- براأ�س والحتفاظ الّتوثيق اأ�شاليب تطوير اإىل ي�شعى
املعريف.

امل�ستوى الّثالث: تر�سيد املوارد:
يعمُلعلىحتقيقال�شتدامةاملالّية.-

بخطط- ارتباطها َوفق للم�شروعاِت الّدعم اأولويات ُيحّدد
الّتنمية.

يف- الّتنمية باأهداف املرتبطة لالأعمال الأولوّية ُيعطي
املجتمع.

عند- واملخاطر الّنفقات مقابل يف والفوائد املُخرجات ُيحلُِّل
الّتخطيطو�شناعةالقرار.
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قامو�س جدارات

قيادة 
فريق 
العمل

.
 تفعيل طاقات الآخرين

الّت�شديلأدوارقيادّيةُت�شاعدالآخرينعلىحتقيقنتائجمُمتازة
يفظروِفعمٍلمواتية
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م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

امل�ستوى الأول: توزيع الأعمال
الّلب�س- من خاٍل بوجٍه للموظفني واملهام الأدوار بتو�شيح يهتّم

والّت�شار	.

ُي�شهميفتر�شيدقراراتاملواردالب�شرّية)الّتوظيف،والّتعيني،-
والّنقل،والنتدا	(مبايتنا�شبمعحتقيقالأهداف.

املكان- يف املنا�شب ال�ّشخ�س و�شع مع العمل فرق ببناء يهتّم
املنا�شب.

امل�ستوى الّثاين: تفعيل الطاقات
على- ويعمُل موّظفيه، لدى الوظيفّي الّر�شا موؤ�ّشرات ي�شتطلع

حت�شينها.

يعمُلعلىتهيئةاآلّياتالعملامل�شاعدةوجتهيزاتهلتفعيلقدرات-
العاملني.

ُيراعيتنميةروحالولءوالنتماءلدىموّظفيه،ورفعم�شتويات-
الإجنازوالكفاءة.

املوّظفني- ا�شتقرار لت�شجيع اإيجابّية بيئِةعمٍل اإتاحِة يعمُلعلى
واإنتاجهم.

امل�ستوى الّثالث: توفري الكوادر
جميع- يف ونوًعا ا كمًّ الّتاأهيل مبتطّلبات الرتقاء يف ُي�شهُم

�شاتالعملاخلريي. تخ�شّ

الّنوعية- والكوادر ال�ّشابة القيادات ل�شتقطا	 ي�شعى
املتمّيزة.

بالّراأي- الب�شرّية املوارد و�شيا�شات اأنظمة حت�شني يف ُي�شهُم
والّتعاون.

ُي�شّجعتفّرغالكوادرالب�شرّيةيفاجلهاِتاخلريّية.-

indd   25.تارادج سوماق 09/05/16   1:39:05 PM



26
قامو�س جدارات

امل�ستوى الأول: تبنى ال�سرتاتيجيات: 
ُي�شهُميفبناءاخلططال�شرتاتيجّيةوخطط-

الّطوارئ.

غمرة- يف ال�شرتاتيجي التوّجه على ُيحافظ
الن�شغالبالأعمالالّتنفيذّية.

لتحقيق- املوؤ�ّش�شة اإدارات بني الّتن�شيق يدعُم
اأهدافموّحدة.

ُي�شَدريفجميعت�شّرفاتهالقيادّيةعنوجودروؤية-
ا�شرتاتيجّيةوا�شحة.

امل�ستوى الّثاين: النتقاء ال�سرتاتيجي: 
ُيرّكزعلىالأولوياتال�شرتاتيجّيةللموؤ�ّش�شة.-

واأولوّياتها،- املوؤ�ّش�شة ر�شالة حتقيق نحو ي�شعى
والوفاءبتطّلعاتاملانح.

ُيرّكزعلىالربامجاّلتيتخدمال�ّشرائحالُكربىيف-
املجتمع.

يدعُمطرحامل�شروعاتذاتالأثرامل�شتمر.-

ُيحّلُلامل�شكلةاأواملوقفلال�شتفادِةمنهيفالتعّرف-
اإىلفر�سو/اأوحت�شيناٍتطويلةاملدى.

الّتوّجه 
ال�سرتاتيجي

اّلتمحور حول امل�ستقبل
تفهمالّتوّجهال�شرتاتيجيللموؤ�ّش�شةوامل�شاركةبتلقائّيةيفبنائه

وحتقيقه.
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م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

 امل�ستوى الأول: تبنى ال�سرتاتيجيات: 
ُي�شهُميفبناءاخلططال�شرتاتيجّيةوخططالّطوارئ.-

ُيحافظعلىالتوّجهال�شرتاتيجييفغمرةالن�شغالبالأعمال-
الّتنفيذّية.

اأهداف- لتحقيق املوؤ�ّش�شة اإدارات بني الّتن�شيق يدعُم 
موّحدة.

ُي�شَدريفجميعت�شّرفاتهالقيادّيةعنوجودروؤيةا�شرتاتيجّية-
وا�شحة.

 امل�ستوى الّثاين: النتقاء ال�سرتاتيجي: 
ُيرّكزعلىالأولوياتال�شرتاتيجّيةللموؤ�ّش�شة.-

ي�شعىنحوحتقيقر�شالةاملوؤ�ّش�شةواأولوّياتها،والوفاءبتطّلعات-
املانح.

يف- الُكربى ال�ّشرائح تخدم اّلتي الربامج على ُيرّكز 
املجتمع.

يدعُمطرحامل�شروعاتذاتالأثرامل�شتمر.-

ُيحّلُلامل�شكلةاأواملوقفلال�شتفادِةمنهيفالتعّرفاإىلفر�سو/-
اأوحت�شيناٍتطويلةاملدى.

امل�ستوى الّثالث: التنمية ال�سرتاتيجية:
الأوجه،- متعّددة املعّقدة، البيانات من جديدًة روؤًى ي�شتقي

يفطريقةعملاملنظمة. لإحداِثتغيرٍيجذريٍّ

يعمُلعلىاإحداثالأثرالإيجابيوتعظيماأثراملنح.-

ُي�شّجعاجلمعّياتاخلريّيةعلىالنتقالمنالّتنفيذاإىلالّتفكري-
ال�شرتاتيجي.

ُيراعياأهميةُم�شاركةاملوؤ�ّش�شةيفحتقيقماترمياإليهالّتنمية-
الوطنيةوت�شتهدفه.
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قامو�س جدارات

ق��������ي��������ادة 
ال���ّت���غ���ي���ري 

دارت����ه واإ
النتقال اإىل الأف�سل

داخل الآخرين ُم�شاعدة مع وبدئه؛ وتطبيقه، الّتغيري، تاأييد
املوؤ�ّش�شةعلىالّتحّولوخارجها.
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م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

امل�ستوى الأّول: عالج ال�ّسلبّيات
املوؤ�ّش�شة- داخل الإيجابي للّتغيري امل�شتمّرة الأهمّية ُيدرك

وخارجها.

واجلهات- للموؤ�ّش�شة، والإدارّي الّتنظيمي البناء تقوية يدعُم
امل�شتفيدة.

على- ويعمل الإدارّية اجلوانب يف عف ال�شّ نقاط اإىل يتعّرُف
عالجها.

مقاومة- على للتغّلب معها ويتعامُل الّتغيري، خماوف ير�شُد
الّتغيري.

امل�ستوى الّثاين: تنمية الإيجابيات
يعمُلعلىتر�شيخثقافةالعملالّتنموييفالعمِلاخلريّي)حتويل-

اإىلجهاتم�شتدامة،حتويلامل�شروعاتمن امل�شتفيدة اجلهات
الّرعويةاإىلالتنموّية(.

ي�شتفيُدمنالّتقنيةاحلديثةيفتطويرالأعمال.-

والعمل- اجلودة نحو الّتنظيمّية الّثقافة تغيري ُيوؤّيد
ال�شرتاتيجي.

ي�شتفيُدمناملخرجاتالعاملّيةوتوّجهاتهايفاأ�شاليباملنح.-

امل�ستوى الّثالث: تطوير القطاع
�شاتداخلالعملاخلريي.- يهتّمبتنّوعالتخ�شّ

جاذبة- بيئة اخلريي العمل قطاع جعل اإىل ي�شعى
�شني. للُمتخ�شّ

العمل- يف دقيق �س تخ�شّ ذات جهات اإن�شاء على يعمُل
اخلريي.

اإن�شاءجهاٍتلتطويرالعملالّتنموي،مثل:دعمالكرا�شي- يدعُم
العلمّيةيفالعمِلاخلريي.

العلمّي- البحث خدمِة يف جديدة كيانات اإن�شاء على يعمُل
وت�شجيعه.
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تطوير 
الآخرين

تنمية الكفاءات
ومناخ واآليات جهود دعم طريق من الآخرين تطوير ت�شجيُع
اخلريّي العمل �شوق يف اأو املوؤ�ّش�شة داخل �شواء التعّلم،

واملجتمع.
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ن�سُر املعرفة
ُيزّودمروؤو�شيهباجلديديفاملجالتذاتالعالقةبالعمل.-

ُي�شهُميفجهودن�شرثقافةالعملاخلريّييفاملجتمع.-

يهتّمبتح�شنيوعياجلهاِتاخلريّيةباآلياِتاملنح.-

يهتّمبن�شِرالوعيلدىاجلمعّياتاخلريّيةواملجتمعبامل�شروعات-
الّتنمويةذاتالأثراملتعّدي.

اآلياُت الّتطوير 
كّل- يف اأْكفاء ب�شرّية كوادر وتطوير اإتاحة برامج يدعُم

املجالت.

ُيعطيالقدوةيفتطويرالعاملنييفجمالالعمِل-
اخلريي.

فالّثاين.- يهتّمبربامجبناءالقياداتالفاعلةواإعدادال�شّ

يدعُمدرا�شةالحتياجاتالّتطويرّيةوامل�شتقبلّيةللعمل-
اخلريّي.

مناخ الّتطوير 
ُي�شانُدتنميةالإثراءالوظيفّيللموّظفنييفُمواجهةظاهرتي-

الت�شّر	ونق�ساحلوافز.

ُي�شهُميفمتكنياجلهاِتاخلريّيِةواجلهاِتامل�شتفيدةلتحقيق-
الكتفاءالّذاتي.

ُيرّكُزعلىتنميةاملجتمعاتاملحلّيةباختيارقراراتالّدعم-
املنا�شبة.

يدعُمجهودتطويرالعملواجلودةيفالقطاعاخلريي.-
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قيم العمِل 
واأخالقّياته

الأ�سوة احل�سنة  
اللتزامباأخالقّياتالعملاخلرييوقيمهيفاحلياةال�ّشخ�شّية

واملوؤ�ّش�شّية،وحثالآخريناللتزامبها.
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م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

القدوة ال�ّسخ�سّية: 
يبعُدعنال�ّشبهاتويّتقيمظانالفنت.-

يلتزُمبالحت�شاِ	والّروحالّتطوعّيةيفالعملاخلريي.-

واملوّدة،- رب، )ال�شّ الّرفيع اخللق من عالية درجات مُيار�س
والّرفق،والّلني(.

مع- ت�شرفاته كّل يف واملبادئ القيم تاأ�شيل على يعمُل
الآخرين.

يف- حّتى والقيم باملبادئ التم�شك يف لالآخرين القدوة يعطي
الظروفال�شعبة

القيم املوؤ�ّس�سّية:
الّذهنّية- �شورتها وحت�شني املوؤ�ّش�شِة �شمعة على باملحافظة يهتّم

يفاملجتمع.

وت�شّرفاته- قراراتِه يف وامل�شداقّية بالو�شوح يلتزم
القيادّية.

وامل�شاغل- ة اخلا�شّ امل�شاغل بني الف�شل على يحر�ُس
الوظيفّية.

ُيبديدرجاتعاليةمنالولءللعملواملوؤ�ّش�شة.-

ُيقّدمم�شلحةالعملعلىالعالقاتال�ّشخ�شّية.-

ن�سر القيم:
فعل- ردود دون البناء بالّنقد الّتنظيمّية ال�ّشلبيات ُيواجه

�شلبّية.

يف- العاملني اإىل تت�شّر	 قد اّلتي ال�ّشلبّية لل�ّشلوكيات يت�شّدى
العمِلاخلريي.

يعمُلعلىن�شِرروحالعملاخلريّيلدىاأع�شاءالفرقومن�شوبي-
املوؤ�ّش�شة.

كاهتمامها- بالقيم تهتُم اإيجابّيٍة عمٍل بيئِة حتقيِق على يعمُل
بالإجنازات.
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الّتعّلم 
املُ�ستمّر

الّتطوير الّذاتي
التعّرفامل�شتمراإىلالحتياجاتالّذاتّيةللّتدريبوالتطوير،

والعملعلىتلبيتهامناأجلحت�شنيالأداء.
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الطالع والتعلم
ُيوؤمنبالّتاأثريالإيجابيللتعّلمامل�شتمر.-

يتناولالّدوراتالّتدريبّيةبجدّية.-

َوفق- الّتخ�ش�شّية العمل مو�شوعات تعلم على يحر�ُس
الحتياج.

اأّوًل- احلكومّية اجلهاِت تعليماِت على الّطالع على يحر�ُس
باأول.

الرتقاء الّتطويري
والرتقاء- حيح، ال�شّ الّنحو على القيادّي دوره فهم على يعمُل

باملهاراتالقيادّيةوالإدارّية.

يف- منها ال�شتفادة ويدعم احلديثة، الّتقنّية الّتطّورات ُيتابُع
العمل.

الّتف�شيالت- وي�شتطلع بانفتاح، العمل م�شتجّدات اإىل يتعّرُف
ومقت�شياتالعملبها.

اآليات ُم�ستمّرة
�شّية)اأوالّتاأهيل- ي�شعىللح�شولعلىالّدرا�شاتالعلمّيةالتخ�شّ

الأكادميي(يفالعملاخلريي.

تطوير- اأجل من با�شتمراٍر اخلريّي العمل ممار�شات ير�شُد
الأعمال.

اأ�شاليب- يف العاملّية والّدرا�شات املمار�شات اأف�شل ُيتابع
املنح.

طريق- من امل�شتمّر التعّلم منهجّية يف لالآخرين القدوة ُيعطي
قنواٍتم�شتمّرة.
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الوعّي 
املُوؤ�ّس�سي

اخلربُة الّتنظيمّية
فهماأعمالاملوؤ�ّش�شةوهيكلهاوثقافتهاوا�شتخدامذلككّله

لتحقيقالّنتائج.
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املُ�ستوى الأّول: الإدراك
الحّيةداخلاملوؤ�ّش�شةوخارجها.- يدركجهاتال�شّ

حيحةدون- يوّجهاملرا�شالتواملعامالتاإىلاجلهاتال�شّ
لب�س.

ُيدركمواطنالّتاأثريوالّنفوذويفعلهال�شالحالعمل.-

يطلععلىتف�شيالتالأنظمةوالأ�شاليباّلتيتعملبها-
املوؤ�ّش�شة.

امل�ستوى الّثاين: الأمتتة
ُيتابعالتغيرياتيفالّنظموالإجراءاتبوجٍهممنهٍجويلتزم-

بها.

ي�شعىاإىلموؤ�ّش�شةالأعمالوتوثيقالّنظم.-

يدعماإن�شاءالأدّلةالّتو�شيحيةلإجراءاِتالعمل.-

عفيفالبناءالّتنظيميوالإداريويعمُلعلى- يتعّرُفمواطنال�شّ
عالجها.

امل�ستوى الّثالث: التطوير
يعمُلعلىغر�سمفهومالعملاملوؤ�ّش�شيلدىاملوظفني.-

يعمُلعلىالرتقاءبالّثقافةالّتنظيمّيةنحواجلودةوالعمل-
ال�شرتاتيجيوالعملاملوؤ�ّش�شي.

ي�شعىاإىلالرتقاءبالّنظماملوؤ�ّش�شّية،مثل:تطبيقاجلودة-
ال�ّشاملةومبداأاملنّظمةاملتعّلمة.

ُي�شهُميفحتقيقمتطّلباتنظاماحلوكمة.-

indd   37.تارادج سوماق 09/05/16   1:39:07 PM



38
قامو�س جدارات

بن����������اء 
العالقات 
املهن�ّي������ة

�سركاء الأعمال
البحثعنجهاتتخ�ش�شّية،وبناء�شركاتمهنّيةتعملعلى

تنميةاأهدافالقطاعواملوؤ�ّش�شة.
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جهود الّتكامل
يدعمالّتعاونوالّتكاملبنيمن�شوبياملوؤ�ّش�شةواإداراتها.-

يدعمتقويةالعالقاتبنيجميعامل�شتوياتالإدارّيةيف-
املوؤ�ّش�شة.

يحر�ُسعلىان�شجامالأدواربنياجلهاتاملانحة-
وتنا�شقها.

يهتّمبالّتكاملبنياجلهاتالعاملةيفالعملاخلريي.-

اآليات الّتوا�سل
يعمُلعلىتوثيقالبياناتوتبادلهامعاجلهاتذاتالهتمام-

امل�شرتك.

يدعمال�ّشراكاتوالّتحالفاتوت�شكيلجلانتن�شيقبنياجلهاِت-
املانحة.

ُي�شّجعو�شعقواعدبياناتللمواردالب�شرّيةيفالعملاخلريي-
و�شيانتها.

تنمية ال�ّسراكات
ُي�شّجعالّتعاونبنياجلهاتاملانحةواخلرييةيفم�شروعات-

املنا�شرةملو�شوعاٍتموّحدة.

الح- ُيوّجهالّتحدياتالّتناف�شّيةبنياجلهاتاملانحةاإىلال�شّ
العام.

يبحُثعناملزيدمنبيوِتاخلربةذاتالعالقةوي�شتفيد-
منها.
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م�سفوفة اجلدارة:
ذات باجلدارات ح�شرّية قائمة هو: اجلدارة  م�شفوفة  تعريف 
العمل جمال يف التفّوق من القائد متكني يف الأعلى الأولوّية

اخلريي.

حيث اجلدارة، قامو�س تف�شيل مبنزلة اجلدارة م�شفوفة تاأتي
الإدارية ال�ّشرائح من �شريحة لكّل الع�شر اجلدارات اأهمّية ح ُتو�شّ

الأربع:

ُم�ستوى القيادات:)الّرئي�سالّتنفيذيوم�شاعديه(. -
الإدارات - )مديري العليا: الإدارة  ُم�ستوى 

والفروع(.

الأق�شام - )روؤ�شاء الّتنفيذّية: الإدارة  ُم�ستوى 
وامل�شرفني(.

ُم�ستوى املوّظفني غري الرئا�سّيني. -

م�شتوى القيادات

الرئي�س التنفيذي

مديرو الإدارات 

روؤ�شاء الأق�شام

م�شاعدي الرئي�س التنفيذي

مديرو الفروع 

امل�شرفون

م�شتوى الإدارة العليا

م�شتوىالإدارةالّتنفيذّية

ُم�شتوىاملوّظفنيغريالرئا�شّيني
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م�ستويات املوؤ�سرات امل�سفوفة لكل جدارة
م�ستويات املوؤ�سرات لكل جدارة:

حهااجلدولالآتي: متاجلدارةاإىلثالثةم�شتوياتكمايو�شّ ُق�شِّ

امل�ستوى الّثالث:

املحرتف
امل�ستوى الّثاين:

املمار�س
امل�ستوى الأّول:

الّنا�سئ

املتوّقع الأداء امل�شتوى هذا ي�شُف
املعارف طّور اّلذي القائد من
الّذاتية وال�ّشلوكّيات واملهارات
يف وُي�شهم عالية، بجودٍة املختلفة
اإدارته م�شتوى على القيادة تطوير
املجتمع مع وُي�شارك ومنّظمته،
يف العالقة ذات واجلهات املحّلي
�شة. تقدميِخْدماتقيادّيةمتخ�شّ

املتوّقع الأداء امل�شتوى هذا ي�شُف
العمل ممار�شته اأثناء يف القائد من
اكت�شا	 من متّكنه بحيث القيادّي،
اخلرباتواملهاراتالاّلزمةلال�شتمرار

يفحتقيقالإجنازوالّنموالّذاتي.

من املتوّقع الأداء امل�شتوى هذا ي�شُف
جمال دخوله عند امل�شتجد القائد
القيادة،ومايجباأنيّتبعهمنمعارف،
يف اأ�شا�شّية و�شلوكّيات ومهارات،
القيادةلتحقيقالإجنازوالّنموالّذاتي.
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الوعي
املوؤ�ّش�شي

بناء
العالقات

اإدارة
املوارد

التعّلم
امل�شتمر

اإدارة
الّتغيري

قيادة
الفريق

قيمالعمل
واأخالقّياته

تطوير
الآخرين

التوجه
ال�شرتاتيجي

اإدارة
الّنتائج اجلدارة

+ 3 3 + 3 3 + 3 3 + الإدارة القيادية

+ 2 2 3 2 2 + 2 2 3 اإدارة
عليا 

3 - 1 2 1 1 3 - 1 3  اإدارة
تنفيذية

1 - 1 1 - - 2 - - 1 تنفيذيون

2-+ جدارة استهالليةغير مطلوبةمستوى اجلدارة
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جدارة ا�ستهاللية:وهياخل�شائ�سالأ�شا�شّيةالتيعادةماتكون
ل اّلتي القراءة على القدرة مثل: اأ�شا�شية، مهارات اأو معلومات
ي�شتغنىعنهااأّيفرديفالوظيفةلتحقيقاأقّلقدرمقبولمنالفعالّية
دوناأنتكونعالقةمتّيزاملتفّوقنيعلىاملتو�ّشطني،ومثاًللذلكهو:
الأنظمة معرفة الإدارة ملدير ال�شتهاللّية اجلدارات �شمن من اأّن

والّلوائحللموؤ�ّش�شة»الوعياملوؤ�ّش�شي«...اإلخ.
ما نراعي اأن يجُب ال�ّشابقة اجلدارة للم�شفوفة قراءتنا عند

ياأتي:
 ُينتظر	 رمّبا املهنّي، بدايةعمله امل�شوؤولعنفريٍقيف القائَد اإّن

منهاأنُيبديجداراتيفُم�شتوىالّنا�شئ)1(،وبع�سكفاياتيف
ُم�شتوىاملمار�س)2(.

 القائداملنتميلالإدارةالُو�شطىرمباُينتظرمنهاأنُيبديجدارات	
يفُم�شتوىاملمار�س)2(،وُم�شتوىاملحرتف)3(.

 جدارات	 من العديد حتقيق منهم فُيتوّقع الكبار القادة اأما 
ُم�شتوىاملحرتف)3(،وبع�سمنُم�شتوىممار�س)2(.

ل )+( امل�شفوفة يف اجلدارة م�شتوى حتديد عدم ُمهّمة: ملحوظة 
رورة-عدماأهميتها.علىالعك�سمنذلكقديعنياأّنها يعني-بال�شّ

جدارة)ا�شتهاللّية(ُيفرت�سوجودها.
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اجلزء الرابع 
تطبيق اجلدارة 

لتح�شني ا�شتخداماجلدارات بوا�شطتها مُيكن اّلتي الّطرائق حتديُد
الأداءيفموؤ�ّش�شة�شليمانبنعبدالعزيزالّراجحياخلريّية.

 مقّدمةعاّمة.	

 توّجهاتاملوؤ�ّش�شةلال�شتفادةمنها.	

 اأدواتعاّمةلال�شتفادةمنتطبيقاتاجلدارة.	

 العزيز	 عبد بن �شليمان موؤ�ّش�شة يف اجلدارة تطبيق نظم
الّراجحياخلريّية.

 م�شفوفةاجلدارة.	

 الّتوظيفوالّتعيني.	

 الّتدريبوالّتطوير.	

 قيا�سالأداءالوظيفي.	

 تخطيطالإحالل.	

م�شفوفة
اجلدارات

خطط الإحالل

امل�شار الوظيفي

التوظيف

التدريب
 والتطوير

اإدار الأداء

اجلدارات
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مقدمة 
تطبيقات اجلدارة 

الّنحو على الب�شرّية املوارد اأن�شطة يف اجلدارة تطبيق ميكن
الآتي:

التوظيف والتعيني:  	
الّتحّققمنوجوداخل�شائ�ساملنا�شبةيفال�ّشخ�سقبلقبوله

يفالوظيفة.

خطوط الإحالل: 	
�شغل قبل ال�ّشخ�س املنا�شبةيف وجوداخل�شائ�س من الّتحّقق

الوظيفة.

الّتدريب والّتطوير:  	
اأ�شوة تنميتها لل�ّشخ�س ينبغي اّلتي اخل�شائ�س اإىل التعّرف

باملتوّفقنييفتلكالوظيفةوتدريبهعليها.

اإدارة الأداء: 	
ُمقابلةاأداءالفردباأداءاملتفّوقنييفالوظيفة.

امل�سارات الوظيفّية:  	
الّتعّرفاإىلالوظيفةاّلتيُتنا�شبخ�شائ�سال�ّشخ�ساأكرثمن

غريها.
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توجهات املوؤ�س�سة لال�ستفادة من اجلدارة
الأولويات:

اأعطتاملوؤ�ّش�شةالأولوّيةيفتطبيقاجلدارةللم�شتوياتالّرئا�شّية؛
اّلذين املديرين وجود اإّن فيها. الّتطبيق جدوى لرتفاع نظًرا
حيحِة�شينتُجعنه حيحةيفالوظائفال�شّ ميلكوناجلداراتال�شّ

م�شتوياتعاليةمنالإداءيفاملوؤ�ّش�شة.

العنا�سر الأ�سا�سية:
العنا�شر بناء على اجلدارة لتطبيق املوؤ�ّش�شة توّجهات تعتمُد
اخلربات وتنمية العاملّية، اخلربة بيوت مع بالّتعاون الأ�شا�شّية
الّتطبيقات خدمة يف العنا�شر هذه و�شع ثّم ومن الّداخلّية؛

الأ�شا�شّيةاملنا�شبةاأّوًلباأّولَوفقالحتياج.

ومنالعنا�شراّلتيجّهزتهااملوؤ�ّش�شة:

 قامو�ساجلدارة:ُم�شتماًلعلىم�شفوفةاجلدارة،و�شت�شَعى	
للوظائف الأ�شا�شّية الّنماذج من جمموعة عمل اإىل

الّرئا�شّية.

 اأدواتقيا�ساجلدارة:ومنهاا�شتبانةاجلدارة.	

الّتطبيقات: 
اإىل اخلريّية الّراجحي العزيز عبد بن �شليمان موؤ�ّش�شة ت�شعى
اأّن اإىل اإ�شافًة اجلدارة. لتطبيق الّنظم من جمموعة اإعداد
املجاَلمفتوٌحللُمديرينلتوظيفالِفَكرواملعلوماتالواردةيفهذا
ةل�شتخداماجلداراتيفاإدارة الّدليل؛لبتكارطرائقهماخلا�شّ

مروؤو�شيهم.اأّماالّنظماّلتين�شعىاإىلاإعدادهافهي:

 نظاُمالّتوظيفوالّتعيني.	

 نظاُمالّتطويروالّتدريب.	

 نظاُمتقييمالأداء.	

 نظاُمامل�شاراتالوظيفّية.	

 نظاُمالإحالل.	
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اأدوات وم�سادر ت�ساعدك يف ا�ستخدام تطبيقات اجلدارة
هذهجمموعةمنالأدواتالعاّمةوامل�شادراّلتيمُيكنكال�شتعانةبها
ةاإ�شافّيةيف يفتطبيقاتاجلدارة.اإ�شافًةاإىلاأّنهناكاأدواتخا�شّ

�شفحاتبع�سالّتطبيقات:

قامو�س اجلدارة 
ملوؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الّراجحي اخلريّية:

دتمنطريقالّدار�شة يت�شّمُنهذاالقامو�سجميعاجلداراتاّلتيُحدِّ
امليدانّيةيفاملوؤ�ّش�شةعلىاأّنهامهّمةللّنجاحيفاملهامالإدارّيةداخل
الّثاينمن القامو�سيفاجلزء املوؤ�ّش�شة.مُيكنكالّطالععلىهذا

هذاالّدليل.

مناذج اجلدارة الإدارية
 ملوؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الّراجحي اخلريّية:

تف�شيلّية جدارة ناذج اإجاد على القادم العام يف املوؤ�ّش�شة ت�شعى
...( امل�شروعات ق�شم ورئي�س )باحث، مثال: الوظائف لبع�س

بالعتمادعلىدرا�شةميدانّيةلهذهالوظائف.

اخلربة والّن�سح من داخل ال�ّسركة: 
جمال يف املرجعّية اخلربات من العديد املوؤ�ّش�شة لدى جتّمعت
مل�شاعدتك تام ا�شتعداٍد على والّتطوير الّتدريب ق�شم اجلدارة.
املتعّلقة ا�شتف�شاراتكم على والّرد اجلدارة، قامو�س ا�شتخدام على

بتنظيماجلداراتللوظائفاملختلفة.

الو�سف الوظيفي / مناذج جمموعات 
الوظائف:

َدالو�شفالوظيفيجلميعامل�شتوياتالوظيفّيةوالعائالتالوظيفّية. ُحدِّ
مُيكنكاحل�شولعليهامنال�ّشوؤونالإدارّيةواملواردالب�شرّية.

ا�ستبانة اجلدارات:
ما 360(؛ اأو )270 املتعّدد الّتقييم يف ال�شتبانة ا�شتخدام مُيكن
ُم�شتوى عن الّراجعة التغذية على احل�شول على املوّظف ُي�شاعد
ونف�شه وزمالوؤه املوظف رئي�س عادًة ال�شتبانة ُتعبئ اجلدارات.

ومروؤو�شيه.
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الّنظم املبنّية على اجلدارة
اأّوًل: نظام الّتوظيف والّتعيني املبني على اجلدارة 

 فاإّن	 املتمّيز؛ الأداء توّقع على ُي�شاعد اجلدارات تطبيق لأّن
ا�شتخدامهاكاأ�شا�سلقراراِتالختياروالّتوظيفيرتّتبعليه
الختيار نظم اإّن الأحيان. ُمعظم يف الأفراد اأف�شل توظيف
املبنّيةعلىاجلدارةهياأف�شلتخميناتُمتاحةاليوملقيا�س

الأداءعلىراأ�سالعمل.

 الّنقاط	 اإحدى �شغلتك اإذا م�شاعدتك الّنظام لهذا مُيكن
الآتية:

حتديُداحلاجةللّتدريبللموّظفامل�شتجديفال�ّشركة.-

اإنتاجّيةاأواأداء�شعيفيفوظيفةحرجة.-

من- املتمّيزين للموّظفني/ا�شتقالة مرتفع ت�شّر	 معّدل
املوّظفني.

تخطيطالإحاللالوظيفياأ�شحىُم�شكلة.-

حلني- الوظيفة يف تعيينه من للموّظف الّتدريب ُمّدة طوال
ُي�شبحفعاًلفيها.

خطوات الختيار والتوظيف املبني على اجلدارة
مزيًدا تعطيك الآتية اخلطوات فاإّن ح؛ املو�شّ املخّطط اإىل اإ�شافًة
منالّتف�شيالتحولنظامالختياروالّتوظيفاملبنيعلىنظام

اجلدارة.

1 الواجب. ال�ّشروط الوظيفي الو�شف ُيحّدد الوظيفي: الو�شف 
وجودهايف�شاغلالوظيفة،وي�شعالإطارالعامللمهاماملناطة
ال�ّشوؤون باإدارة بات�شالك الوظيفي الو�شف من حتّقق به.

الإدارّيةواملواردالب�شرّية.

2 وامل�شتويات. املعّينة اجلدارات حُتّدد اجلدارات: قامو�س 
امل�شتهدفةاملطلوبةلالأداءالعايليفوظيفٍةما.

3 القيا�س. اأدوات متنّوعةمن القيا�س:هناكجمموعات اأدوات 
املر�ّشح جدارة م�شتوى اإىل التعّرف طريقها من مُيكن اّلتي
التفّوق جدارات يف املطلو	 بامل�شتوى ُمقابلة الوظيفة ل�شغل
واملوارد الإدارّية ال�ّشوؤون اإدارة لدى ُيتاح الوظيفة. لتلك
وقد اجلدارة(، قيا�س )ا�شتبانة وهي قيا�س اأداة الب�شرّية
َ	فريقعمل»م�شروعحت�شنيجداراتاملوؤ�ّش�شة«علىاآلّية ُدرِّ

ا�شتخدامه.

4 تدّر	 املقيمني على اأدواِت القيا�س:يجُبتدريُباملُقيمنيعلى.
الّتن�شيقلذلك وجٍهُمنا�شبوُمعتمدلإجراءالقيا�س.مُيكنك

ا-منطريقق�شمالّتدريبوالّتطوير. -اأي�شً
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5 قيم جدارات كّل واحد من املر�ّسحني:طبقالأدواتمنطريق.
ُيوؤّديالّتطبيقاإىلالتعّرفاإىلمالمح املقيمنياملدّربني�شوف
اجلدارةلكّلمر�ّشحعلىحدة.مُبقابلةتلكاملالمحمعنوذج

اجلدارةللوظيفةيتبنّيلكاأن�شباملر�ّشحني.

6 على. املبني الّتقييم  ُيَعدُّ ل الأخرى:  املعايري  عن  تغفل  ل 
للوظيفِة املعرفة الأخرى،مثل: بدياًلملعايريالختيار اجلدارِة
نتائج �شْع لها. ُمكّمل هو واإّنا الّدرا�شّيِة، ال�ّشهاداِت اأو
اجلدارةيفخدمةُمّتخذالقرارليعّدها�شمنمعايريالختيار

الأُخرى.

 الطلب من اإدارة ال�شوؤون الإدارية
واملوارد الب�شرية

 الطلب الدعم من ق�شم
التدريب والتطوير

 هل يوجد و�شف وظيفي
للوظيفةامل�شتهدفة؟

البداية

قيم جدارات 

ا�شتخدم نتائج اجلدارات �شمن ال�شوابط 
الأخرى لعملية الختيار

النهاية

 هل يوجد اأدوات
قيا�س لتلك الوظيفة؟

ل

ل

نعم

نعم

indd   49.تارادج سوماق 09/05/16   1:39:13 PM



50
قامو�س جدارات

الّنظم املبنّية على اجلدارة 
ثانيًا: نظام التدريب والتطوير املبني على اجلدارة.

 عن	 اجلدارة على املبني والّتطوير الّتدريب طبيعة تختلُف
عميقة ال�ّشلوك اأناط على الرّتكيز يف التقليدّي الّتدريب

اجلذورلأجلاإحداثتغرّيدائم.

 حاحلاجةاإىلالّتدريبوالّتطويراملبنيعلى	 الّنقاطالآتيةُتو�شّ
اجلدارة:

احلاجُةاإىلتطويراملهاراتالقيادّية.-

متمّر�شني- ُي�شبحوا حّتى طوياًل وقًتا اجلدد الأفراد ي�شتغرق
يفاأدوراهم.

هناك�شعوبٌةيفاإحداثتغيريدائميفثقافةبيئةالعمل.-

 على	 املبني والتطوير الّتدريب اأّن الأبحاث اأو�شحت لقد
الأُخرى الّتدريب اأنواع اأعلىبكثرٍيمن ُيعطيعائًدا اجلدارة

يفنطاقوا�شعمنالأعمال.

خطوات الّتدريب والّتطوير املبني على اجلدارة:
مزيًدا تعطيك الآتية اخلطوات فاإّن ح؛ املو�شّ املخّطط اإ�شافة
على املبني والّتطوير الّتدريب نظام حول الّتف�شيالت من

اجلدارة:

1 بكفاءة:. تطويرها  اأو  تدريبها  ميكنك  اّلتي  اجلدارات  حتديد 
بع�ساجلداراتي�شهلتطويرهااأكرثمنغريها،وذلكَوفق
مدىعمقتلكاجلدارة،مثاًل:)اأهيعلىُم�شتوىاجلدارات

الّتنفيذّيةاأمُم�شتوىاجلداراتالّتطويرّية؟(.

2 ور�س. اخليارات تت�شّمُن الّتدريبّية: الو�شائل  اأف�شل  اختيار 
مراكز حمّددة( جدارات ت�شتهدف )عادة الّتدريبّية العمل

الّتدريبوالّتعلمالّذاتيوالّتدريبعلىراأ�سالعمل.

3 من. العائد لقيا�س وذلك الّنتائج: قيا�س  و�شائل  ت�شميم 
تقييماجلدارة360)270( ا�شتبانات مثالذلك: الّتدريب،

جلمعالّتغذّيةالّراجعةعنالأفراد.

4 اإن�شاء مراكز معلومات:حتتويهذهاملراكزعلىكتٍب،وعرو�س.
فيديو،وغريذلكمنو�شائلالّتطويرالّذاتيوو�شائلالّتطوير
املبنّيةعلىاحلا�شبالآيل.وتتمّتُعهذهاملراكزبالأثرالكبري

للّتدريبعلىراأ�سالعمل.

5 تقييم فاعلّية برامج الّتدريب..
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حدد الأهداف بو�شوح

ت�شميم و�شيلة لقيا�س العائد من التدريب

هل اأهداف تطوير
 املوظفني وا�شحة 

البداية

اختيار اجلدارات املراد تطويرها

نفذ الربنامج التدريبي

�شمم/ اختار الربنامج التدريبي املنا�شب

النهاية

هل ميكن قيا�س
العائد من التدريب 

هل حتقق العائد
املرجو من التدريب 

ل

ل

نعمل

نعم

نعم

حلل مو�شع اخللل واتخذ الإجراء 
املنا�شب

راجع اجلدوى بعد 12 �شهر
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الّنظم املبنّية على اجلدارة 
ثالًثا: نظام اإدارة الأداء املبني على اجلدارة.

 اأربع	 اإىل )اجلديد( الوظيفي الأداء اإدارة نظام ينق�شُم
املراد والأهداف الوظيفة م�شئولّيات حتديد )1( مراحل:
يف والّدعم الّراجعة التغذية اإتاحة )2( العام. يف تنفيذها
اأثناءمّدةالأداء)مرحلةاملتابعة)1(و)2((.)3(تقييم
بالّتعوي�شات الّنتائج تعزيز )4(، املُّدة نهاية عند الأداء

وامل�شاراتالوظيفية.

 الأداء	 اإدارة ُم�شكالت من كثرٍي حّل على اجلدارات ت�شاعُد
ةعندما: خا�شّ

ͽغري حاليًّا امل�شتعملة الأداء ومقايي�س الّتقييم معايري تبدو
عادلةولُمن�شفة.

ͽ)بريوقراطي(ول ُينظراإىلقيا�سالأداءعلىاأّنهعمٌلورقيٌّ
يتعاملمعهبجدّية.

ͽقيا�س من �شيء اأّي يك�شبون باأّنهم املوّظفون يرى ل
الأداء.

ͽيكونللعملّيةتاأثريقليليفالإدارةالفعلّية:لينتجعنهااإدارة
املديرونملوّظفيهمبوجٍهاأف�شل.

ͽليعك�سنظامقيا�سالأداءال�شرتاتيجّيةالعامةللموؤ�ّش�شِة،
وليدعمها.

ͽُيباَلُغيفتقييماتالأداء؛حيُثيح�شلعددغريمتكافٍئمن
الأفرادعلىتقييماٍتعالية.

 اجلدارات	 ا�شتخدام فاإّن اآنًفا؛ املذكورة املواد اإىل اإ�شافًة 
الّظروف بع�س يف ُمنا�شًبا يكون الأداء قيا�س من كجزٍء
م�شتقّرٍة غري بيئٍة يف العمُل مثل: ة، اخلا�شّ الّتنظيمّية
�شيطرة حتت -دائًما- النتائج تكون ل حيث ب�شرعة تتغرّي
عب موّظفيك،والأعمالاخلدمّيةالّنوعّيةحيثيكونمنال�شّ

حتديدالّناجتاّلذيمُيكنقيا�شه.

خطواُت تقييم الأداء املبني على اجلدارة 
 يتمّيُزنظاماإدارةالأداءاملبنيعلىاجلدارِةعننظماإدارة	

الأداءالتقليدّيةيفقيا�شِهكيفّيةاأداءالفردلأعمالِه،اإ�شافًة
الّروؤ�شاء وبذلكفهوي�شمندعم ُيحّققها؛ اّلتي الّنتائج اإىل

ملوّظفيهميفتطويراأنف�شهملي�شبحوااأكرثجناًحا.

 تعطيك	 الآتية اخلطوات فاإّن ح؛ املو�شّ املُخّطط اإىل اإ�شافًة
على املبني الأداء تقييم نظام حول الّتف�شيالِت من مزيًدا

اجلدارة:

1 حتديد اجلدارات املطلوبة لالأداء املتمّيز يف الوظائف اّلتي .
اأداء اأنترقىمب�شتوى تديرها:هذهاملهاراتاملختارةيجب

املوّظفلي�شبحاأداوؤهاأكرثمتّيًزامناأدائِهاحلايل.

2 اإىل. -اإ�شافًة للّنماذج ينبغي الأداء: قيا�س  ناذج  ت�شميُم 
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قيا�سالّنتائج-قيا�سجداراتالأفراداّلذينُيحّققونهذه
الّنتائج؛هذايدعُمالرّتكيزعلىكيفّيةاأداءالأعمال،ولي�س

مااأُجِنَزفقط.

3 تدريُب املديرين واملوّظفني على قيا�س الأداء: يجُبتو�شيح.
توّقعاتاملديرواملوّظفبوجٍهوا�شح،اإّناأدوارالّطرفنييف

العملّيةتت�شاوىيفالأهمّية.

4 بداية. )يف الّتفاق هو الّتطبيق مواد اأّول العملّية: تطبيُق 
وكيفّية العمل اأهداف على واملوّظف الّرئي�س بني املُّدة(
يف للموّظف امل�شتهدفة اجلدارات على والّتفاق قيا�شها،
اّلذي الّدعم ُيتَّفُقعلى ا. اأي�شً وامل�شتهدفة وظيفتِهاحلالّية

�شُيقّدمهاملديرللموّظفيفاأثناءالعامالقادم.

5 اإدارةالأداء؛فيجب. واملتابعة:هذاجزءمهّممن املراجعة 
اإعطاءالّتغذيةالّراجعةبوجٍهمنتظٍماأكرثمنمّرةواحدة
يفالعام،ويفاجتماعتقييمالأداءنف�شهُيتاَبُعتنفيذاأهداف
مع لربِطها متهيًدا اجلدارات تطوير واأهداف الأداء،

الّتعزيزاملنا�شب.
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راجع قامو�س اجلدارة

هل مت التعرف اإىل
 جدارات العمل؟ 

البداية

�شمم اأ�شلو	 قيا�س الأداء ي�شمل قيا�س م�شتويات 
اجلدارة

طبق النظام ملدة عام كامل

دّر	 املوظفني والروؤ�شاء على ا�شتخدام النظام

راجع اأ�شاليب التطبيق حلل مو�شع اخللل واتخذ الإجراء املنا�شب

النهايةراجع اأ�شاليب القيا�س

هل يلتزم الروؤ�شاء
التطبيق بفعالية؟ 

 هل يوؤدي ذلك اإىل
النتائج املرجوة؟

ل

نعم

نعم

ل

نعمل
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الّنظم املبنّية على اجلدارة 
رابًعا: نظم تخطيط امل�سارات الوظيفّية 

ت�شعىاملوؤ�ّش�شةيفالأّيامالّتاليةاإىلاإتاحةنظمتخطيطامل�شارات
لتحديد  قويٍّ اأ�شا�ٍس من اجلدارات ُتتيحُه ملا وذلك الوظيفّية؛
امل�شاراتالوظيفّيةداخلاملوؤ�ّش�شةبوجٍهعام،ويفحالامل�شارات
اأعمال قطاعات اأو اإدارات )بني خا�س بوجٍه الأفقّية الوظيفّية

خمتلفة(.

 املبنيعلىاأ�شا�ساجلدارة	 اإّنا�شتخدامالّتخطيطالوظيفيِّ
�شيكونمفيًداعندماتكون:

الفر�س- ب�شببغيا	 للموّظفني ا�شتبقاء هناكم�شكلةعدم
املهنّيةاملنظورة.

يبقىاملوّظفونيفالوظائِفنف�شهالوقٍتطويل.-

يرىاملوّظفوناأّناأعمالهماحلاليةلُتنا�شبهم.-

خطوات الّتخطيط الوظيفي املبني على اجلدارات 
ح؛فاإّناخلطواتالآتيةتعطيكمزيًدا اإىلاملُخّططاملو�شّ اإ�شافًة
على املبني الوظيفي التخطيط نظام حول الّتف�شيالت من

اجلدارة:

1 وامل�شتويات . املختلفة  الوظائف  يف  املطلوبة  اجلدارات  حّدد 
جلميع الوظيفّية امل�شارات �شُتحّدُد املوؤ�ّس�شة: يف  املختلفة 

وظائفاملوؤ�ّش�شةيفالأّيامالّتالية-باإذناهلل-.

2 هرمي . اأ�شا�س  على  اجلدارة  م�شتويات  يف  الختالفات  حّلل 
م�شتويات يف الفجوات الّتحليل هذا �شيقت�شُد واأفقي:
بني للتحّرك عليها اجل�شور بناء لالأفراد ينبغي اجلدارة،
املعرفة يف الفجوات تعريف يجُب لذلك اإ�شافًة الوظائف.

ال�ّشاملةواملهاراتواخلربات.

3 ا�شتخرْج. املوؤ�ّس�شة: داخل  املتعّددة  املهنّية  امل�شارات  تابع 
اخلطوة يف اأُجرَي اّلذي الّتحليِل على بناًء مهنّية م�شاراٍت
ال�شابقة.مُيكنا�شتخدامهذهكاأ�شا�سمل�شاعدةالأفرادعلى
تخطيطمهامهممعاإظهارقدراتهماخلفّيةللتقّدموالتو�ّشع

الوظيفي.

4 على . املوّظفني  حركة  حلفز  والّتطوير  الّتدريب  ا�شتهداف 
لدى  حرًجا  الأكرث  الفجوات  مللء  املهنّية  امل�شاراِت  طول 
الأن�شطة تخطيط على املهنّية امل�شارات ُت�شاعد املوؤ�ش�شة:
الّتدريبّيةوالّتطويرّيةللّتحّققمناأّناأف�شلالأفرادموجودون
ويجريتطويرهموظيفيًّامل�شلحتهم املنا�شبة، الوظائف يف

ومل�شلحةاملوؤ�ش�شةعلىال�ّشواء.

indd   56.تارادج سوماق 09/05/16   1:39:13 PM



57
م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية 

راجع قامو�س اجلدارة

 هل مت التعرف اإىل
جدارات العمل؟

البداية

حلل اجلدارات الأهم يف امل�شار

قّيم م�شتوى جدارات املوظف

قارن مع متطلبات امل�شار

جهز خطة تطويرية مع املوظف

ناق�س البدائل مع 
املوظف

اأعد الكرة يف 
فرتات دورية

النهاية

هل تتنا�شب مع
احتياجات املوؤ�ش�شة؟ 

حلل اجلدارات املطلوبة يف امل�شتويات املختلفة بال�شركة

نعم

نعم

ل

ل
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الّنظم املبنّية على اجلدارة 
خام�ًسا: نظام تخطيط الإحالل

جمموعة يف اجلدارات تطبيق �شُيتيحها اّلتي املهّمة الّنظم من
نظماملواردالب�شرّيةيفاملوؤ�ّش�شة،هو:تفعيلالتخطيطالإحاليل

ملجموعةمنالوظائفيفاملوؤ�ّش�شة.

 الأفرادلالنتقال	 بتحديدجاهزّية الإحاليل الّتخطيط  يهتمُّ
هذه حُتّدد الرّتقية(. طريق عن )عادة خمتلفٍة اأدوار اإىل
املوؤ�ّش�شة. داخل يف وجودها ُيحتمل اّلتي الفجوات العملّية
ُفهذهالأدوارباأّنها نَّ وهذهُمهّمةعلىنحوخا�سعندماُت�شَ

حرجةلنجاحاملوؤ�ّش�شة.

 فيمايتعّلقبتخطيطالإحالل؛فاإّنهبا�شتخداماجلداراتيف	
تطويرخططالإحالليزدادعدداملوؤّهلنيلالإحالليفاأكرث

الوظائف.

 تخطيط	 ل�شتخدام احلاجة حان تو�شّ الآتيتان الّنقطتان
اإحاللمبنيعلىاجلدارات:

فجواتكثريةيفخّطةالإحاللعلىنحٍومتكّرر.-

نق�ساملر�ّشحنيالأكفاءلالأدوارالّرئي�شة.-

خطوات تخطيط الإحالل املبني على اجلدارة:
وبيانات اخلربة، مثل: الأخرى، املعايري مع اجلدارات ُت�شتخدم

الأداءوالّتطلعالوظيفي،وما�شابههايفعملّيةالحالل.

اجلدارة على املبني الإحالل نظام يف اجلدارة اإدخال يتلّخ�س
اإىل التعّرف اإىل الأوىل:هيمقدرةاجلدارة اثنتني. يفماّدتني
قدرتها هي والّثانية: ، �شخ�سٍ لكّل الوظيفّية امل�شارات اأن�شب
علىالتعّرفاإىلالحتياجاتالّتطويرّيةالواجبتغطيتهايفهذا

ال�ّشبيل.

ح؛فاإّناخلطواتالآتيةتعطيكمزيًدا اإىلاملُخّططاملو�شّ اإ�شافًة
على املبني الوظيفي التخطيط نظام حول الّتف�شيالت من

اجلدارة:

1 حّددالوظائف�شمنامل�شارالوظيفيلوظيفةحرجة..

2 للوظائف. املحتملني للمّر�شحني اجلدارة م�شتويات حّدد
احلرجة.

3 لرفع. للمّر�شحني والّتطوير الّتدريب اإعطاء من حتّقق
جاهزّيتهملالإحالل.
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البداية

حدد املوظفني املر�شحني

قّيم جدارات املر�شحني

قارن النتائج 

جهز خطة تطويرية مع املوظف

النهاية

هل تتنا�شب
مع املطلو	؟ 

حدد الوظائف احلرجة يف املوؤ�ش�شة

 اأعد الكرة يف
فرتات دورية

ناق�س البدائل مع الرئي�س املعني

نعم

ل
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