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متهيد:

�سعي ًا من �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملوارد الب�شرية لتحقيق املنظمة املتعلمة ور�ضا
املوظفني ،فقد قامت خالل عام 2015م بعدد من م�شاريع التطوير املهمة يف جمال
حت�سنيواقع املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سة للو�صول للأهداف املرجوة.
ومن �أبرز هذه امل�شاريع م�شروع بناء قامو�س اجلدارات يف امل�ؤ�س�سة الذي ي�أتي يف �إطار
املبادرة اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة يف �إعداد منهج متخ�ص�ص لتطوير قيادات العمل
اخلرييوفق هذا املفهوم.
وبعد عمل ا�ستمر (ثالثة �أ�شهر) ن�ضع بني �أيديكم هذا الدليل الذي يحتوي على نبذة
عن مفهوم اجلدارة بالإ�ضافة �إىل قامو�س اجلدارة و تطبيقاتها .
ويطيب لنا �أن ننتهز هذه الفر�صة لنتقدم بال�شكر لكل من �شارك من من�سوبي هذه
امل�ؤ�س�سة ولها ولهم نهدي هذا الإجناز

ق�سم التدريب و التطوير
�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملوارد الب�شرية

09/05/16 1:38:55 PM
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اجلزء الأ ّول
مقدمة :
ّ -1

تتطلع م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية ب�صفتها
الرائدة يف جمال دعم العملاخلريي يف اململكة� ،إىل �إن�شاء م�شروع
تطوير �إداري �شامل يهدف �إىل االرتقاء مبمار�ساتاملوارد الب�شرية
يف امل�ؤ�س�سة وي�شكل نواة لتطبيقات مماثلة على م�ستوى القطاع
اخلريي يف اململكةالعربية ال�سعودي ة.
وانطالق ًا من ذلك فقد ر�أى جمل�س تطوير املوارد الب�شرية يف
امل�ؤ�س�سة �أن املدخل ال�صحيح لهذه الر�ؤية هو البدء بتحديد �أهم
اجلدارات التي متيز من ينتمي لهذه امل�ؤ�س�سة و يف هذا الإطار كلفت
عمل مك ّون من اثنني من اخلرباء اال�ست�شاريني :د.
امل�ؤ�س�سةفريق ٍ
حممد ال ّنجار ،و م� .أ�شرف جمعة  ،وخم�سة منمن�سوبي امل� ّؤ�س�سة،
متم ّثلة مبدير امل�شروع �أ� .أ�سعد النت�شة ،و�أربعة �أع�ضاء هم� :أ .عبد
الكرمي البحريي� ،أ .خالد با�سريدة� ،أ .علي العنزي� ،أ� .إبراهيم
العبد .
قام الفريق بتنفيذ درا�سة ميدانية ليناء قامو�س اجلدارة يف امل�ؤ�س�سة
�شارك فيها ( )45منمن�سوبي امل� ّؤ�س�سة من  الإدارة القياد ّية ،متم ّثلة
بف�ضيلة الأمني العام ّ
ال�شيخ عبد ال ّرحمن ال ّراجحي و�سعادةال ّرئي�س
التّنفيذي �أ� .سليمان الزّكري وم�ساعدَيه :د .حممد املجيدل ،و �أ.
حممد اخلمي�س ،والإدارة العليامتم ّثلة ُمبديري الإدارات ،والفروع
ني
والإدارة التّنفيذ ّية ُمتم ّثلة بر�ؤ�ساء الأق�سام وامل�شرف 
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 -2الهدف من امل�شروع :
يهدف امل�شروع �إىل   ا�ستخدام منهجية م�شاريع اجلدارة يف
احل�صول على �إطار جدارة لقيادات العمل اخلريي يف م�ؤ�س�سة
�سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية متهيد ًا ال�ستخدامه يف
التطبيقاتالتالية:
 .أتر�شيد قرارات اختيار �شاغلي املنا�صب القيادية يف م�ؤ�س�سة
�سليمان بن عبد العزيزالراجحي اخلريية.
 .بتوفري �إطار علمي لتطوير القيادات ولإعداد ال�صف الثاين
من قيادات العمل اخلريييف م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز
الراجحي اخلريية.
كما يهدف امل�شروع على املنظور اال�سرتاتيجي �إىل التمهيد لإن�شاء
م�شروع م�ستقبلي لنموذج اجلدارة لقيادات العمل اخلريي يف
امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة بهدف ا�ستخدامه يف التطبيقات التالية على
نطاق �سوق العمل اخلريي يف اململكة العربية ال�سعودية:
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�أو ًال  :امل�ؤ�س�سات الداعمة يف اململكة:

مكونات الدليل :

1 .1تر�شيد قرارات اختيار �شاغلي املنا�صب القيادية يف امل�ؤ�س�سات
الداعمة.

يقع هذا الدليل يف �أربعة �أجزاء :

2 .2توفري �إطار علمي لتطوير القيادات ولإعداد ال�صف الثاين من
قيادات العمل اخلريييف امل�ؤ�س�سات الداعمة.
3 .3دعم �صناع القرار يف امل�ؤ�س�سات الداعمة التخاذ قرارات الدعم
املنا�سبة.

ثاني ًا  :امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة يف اململكة:
1 .1تر�شيد قرارات اختيار �شاغلي املنا�صب القيادية يف امل�ؤ�س�سات
امل�ستفيدة .
� 2 .2إتاحة �إطار علمي لتطوير القيادات ولإعداد ال�صف الثاين من
قيادات العمل اخلريي يف امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة .
3 .3االرتقاء بقدرة امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة للح�صول على دعم
امل�ؤ�س�سات الداعمة .

Ó Óاجلزء الأول :مقدمة عن  م�شروع اجلدارات و �أهدافه .
Ó Óاجلزء الثاين :نبذة عن م�شروع قامو�س اجلدارات
ومراحله.
Ó Óاجلزء الثالث  :قامو�س اجلدارة بامل�ؤ�س�سة :وفيه نبذة
عن مفهوم اجلدارة وعنا�صرها الأ�سا�سية  .ويعطي تفا�صيل
قامو�س اجلدارة ،وهي اجلدارات التي ن�سعى لتطويرها لدى
املوظفني.
Ó Óاجلزء الرابع :التطبيقات وي�سرد تف�صيالت النظم املعتمدة
يف امل�ؤ�س�سة لتطبيق اجلدارة.

الدليل:
هذا ّ
ُيع ُّد هذا الدّليل وثيقة مرجع ّية لقامو�س اجلدارة مع �شرح املفاهيم
الأ�سا�س ّية ا ّلتي ُبني عليهاّ ،
والطرائق املختلفة؛ لال�ستفادة منه يف
م� ّؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز ال ّراجحي اخلري ّية.

الدليل؟
كيف تقر�أ هذا ّ
نن�صح اجلميع بقراءة اجلزء الثاين والثالث ً
ا�ستعرا�ض
كاملّ ،ثم
ٍ
ُ
�سريع ملحتويات اجلزء الرابعمتهيدً ا لل ّرجوع �إليه -الح ًقاَ -وفق
ٍ
االحتياج.
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اجلزء الثاين

�إ ّنها خ�صائ�ص كامنة :نظ ًرا لأنّ عددًا من اجلدارات هي �أعمق من
املهارات واملعرفة ّ
الظاهرة؛ ف�إنّ على امل�ؤ�س�سة بذل جهود مك ّثفة
ِ
لتحديد طرائق قيا�س تلك اجلدارات وو�سائل تطويرها.

ملاذا ّ
كل هذا االهتمام باجلدارات؟

ميكن قيا�سها وتطويرها :لو مل يكن من املمكن قيا�س اجلدارات ا ّلتي
داع لال�ستثمار يف
يتمتّع بها الأفراد �أو تطويرها ملا كان هناك ٍ
درا�ستها �أو تطبيقها .الواقع �أ ّنه ميكن بالفعل قيا�س اجلدارات
وتطويرها؛ وعلى هذا ميكننا ت�صميم عدّة تطبيقات لتح�سني
�إدارة املوارد الب�شر ّية داخل امل� ّؤ�س�سة.

�إنَّ من �أهم قيم امل�ؤ�س�سة يف تقدمي خدماتها للم�ستفيدين
((الإتقان)) .فتحقق هذه القيمة ابتداء من امتالك من�سوبي
امل�ؤ�س�سة لل�سمات ال�شخ�صية التي حتقق لهم هذه القيمة .ولذا
كان اخترياامل�ؤ�س�سة للجدارات لأنها:
جتعل �أعمالنا �أجنح :ذكرنا �أنّ اجلدارات هي :خ�صائ�ص التف ّوق،
و�إ ّنها :(جمموعة اخل�صائ�ص  امل�شرتكة ا ّلتي مت ّيز املتف ّوقني
عن العاد ّيني يف وظيف ٍة ما)؛ وبذلك ف�إنّ اجلدارات لي�ست هي
الأن�شطة ،و� ّإنا هي ما ي�ؤهّ ل الأ�شخا�ص  لإجناز الأن�شطة� .أي:
اخل�صائ�ص الكامنة ا ّلتي ت�ؤهّ ل ّ
ال�شخ�ص  لأداءٍ  �أف�ضل يف ُمعظم
الأحوال ،وبتكرا ٍر �أكرب ،ونتائج �إيجاب ّية.
ُي�ساع ُد تعريف اجلدارة -هذا -على معرفة ما نرمي �إليه من
ا�ستخدام اجلدارة يف �أعمالناون�ستهدفه.
ينتج عنها �أداء رفيع� :سوف ينتج عن وجود املديرين ذوي اجلدارات
ال�صحيحة م�ستويات عالية من الأداء
ال�صحيحة يف الوظائف ّ
ّ
يف م� ّؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز اخلري ّية� .إنّ املديرين ا ّلذين
يتمتّعون باجلدارات ا ّلتي حدّدتها امل� ّؤ�س�سة �سي�ؤدّون كث ًريا من
الوقت واجلهد ،وحتقيق
ال�صحيحة ،مع االقت�صاد يف
ِ
الأعمال ّ
�أف�ضل ال ّنتائج.

09/05/16 1:38:56 PM

.indd 10تارادج سوماق

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

11
كيف ُبني قامو�س اجلدارة...

ثان ًيا :مرحلة حتليل البيانات:

مل�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز اخلري ّية؟

ح ّلل فريق اخلرباء امل�ست�شارين مع فريق امل� ّؤ�س�سة الدّاخلي تلك البيانات
على �ضوء منهج ّية �إدار ّيةحديثة ،و ُمقابلتها ب�أف�ضل املمار�سات العامل ّية
امل�شابهة ،واخلروج بهذا القامو�س .

يتم ّيز �أ�سلوب اجلدارة باعتماده على درا�سات ميدان ّية يف البيئ ِة نف�سها
ا ّلتي يتم تطبيقه فيها،مبعنى� :إنّ قامو�س جدارات م� ّؤ�س�سة �سليمان
بن عبد العزيز اخلري ّية قد ُبني من طريق بحث ميداين (�شامل)
وتوجهاتها اال�سرتاتيج ّية،
خروجه مع ًربا عن بيئة امل� ّؤ�س�سة،
ّ
ال�سائدة ،وما
وظروفها املتم ّيزة يف تلك املرحلة،والأمناط الإدار ّية ّ
رات داخل ّية وخارج ّية ت�ؤ ّثر يف خ�صائ�ص املتف ّوقني
�إىل ذلك من م�ؤ ّث ٍ
يف م� ّؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز اخلري ّية .مت ذلك من خالل
املراحل التالية:

ثالث ًا:مرحلة العر�ض واملناق�شة وتوثيق النتائج:
ذهني للإدارة
جل�سات
ُع ِر َ�ضت ال ّنتائج املبدئية للقامو�س يف
ٍ
ِ
ع�صف ٍّ
ال ُعليا ،وفريق امل� ّؤ�س�سة للح�صول على تعليقاتهم يف مرحلة التّنقيح
ال ّنهائ ّية للقامو�س.

�أو ًال :مرحلة جمع البيانات:
ُجمِ َعت البيانات باالعتماد على جل�سات ع�صف ذهني ُمك ّثفة
ملجموعات من ال ّر�ؤ�ساء يف الإداراتوالفروع وامل�ستويات الإدارية يف
امل� ّؤ�س�سة كا ّفة ،و ُن َ
وق�ش فيها:
 1 .طبيعة العمل على �ضوء املرحلة ال ّراهنة لأعمال امل� ّؤ�س�سة.
 .2التّ�ص ّورات امل�ستقبل ّية.
وقدرات يف العمل لدى الأ�شخا�ص .
مهارات
 3 .ما يتط ّلبه ذلك من
ٍ
ٍ
 4 .ما يتّ�صف به ذوي الأداء املتم ّيز يف تلك امل�ستويات الإدار ّية .

09/05/16 1:38:56 PM
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اجلزء ّ
الثالث
قامو�س اجلدارة
جدارات املتفوقني يف م� ّؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز اخلري ّية:
9 9املفاهيم والتعريفات
مقدمة عا ّمة عن قامو�س اجلدارات.
ّ 99
 اجلدارات ّ
ال�شخ�ص ّية.
 اجلدارات التّنفيذ ّية.
 اجلدارات التّطوير ّية.

 اجلدارة الدّافعة.

9 9م�صفوفة اجلدارة.

اجلدارة:
ُيكن تعريف اجلدارة ب�أ ّنها :خ�صائ�ص  التف ّوق ،وحتديدً ا هي:
(جمموعة اخل�صائ�ص امل�شرتكة ا ّلتي ُت ّيز املتف ّوقني عن العاد ّيني
يف وظيف ٍة ما).

قامو�س اجلدارة:
ُي ّ
و�ضح قامو�س اجلدارة خ�صائ�ص  التف ّوق يف العمل يف م� ّؤ�س�سة
�سليمان بن عبد العزيز ال ّراجحي اخلري ّية َوفق درا�سة ميدان ّية
متخ�ص�صة ،ويتك ّون القامو�س من ( )10جدارة ُق ِّ�سمت �إىل ()3
ّ
�أق�سام رئي�سة،�إ�ضاف ًة �إىل جدارة الدّافعة.

09/05/16 1:38:56 PM
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ما �أنواع اجلدارات؟
ُيكن ت�شبيه جدارات ّ
ال�شخ�ص  بجبل اجلليد ا ّلذي يظهر منه
ري حتت ال�سطح
جزء ي�سري (جدارات ظاهرة) يف حني يختفي كث ٌ
(جدارات كامنة):

اجلدارات الظاهرة:
�صفات ي�سهل اكت�سابها وقيا�سها ،ت�شمل:
1 .1املعلومات :املعلومات ا ّلتي لدى ّ
ال�شخ�ص يف جمال تخ�ص�ص 
ُم ّعي ،مثل :معرفة ّ
اخلا�صة بعملة� ،أو معرفة
املوظف بال ّنظم
ّ
املهند�س بال ّر�سومات الهند�س ّية.
2 .2املهارات :املقدرة على �أداء مه ّمة عقل ّية �أو ج�سد ّية ،بطريق ٍة
مم ّيز ٍة و�أكرث فعال ّية ،مثل :مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف
الأعمال املكتب ّية.

اجلدرات
الظاهرة

اجلدارات الكامنة:

�صفات �أ�سا�س ّية ذاتية تتو ّقع ما قد يفعله ال ّنا�س يف �أعمالهم على املدى
ّ
الطويل دون رقابة ل�صيق ٍة ،ت�شمل:
1 .1املفهومات االجتماعيّ ة :وهي نظرة ّ
ال�شخ�ص للآخرين ،ودوره
يف املجتمع ،مثل :نظرة املد ّر�س الأبو ّية �إىل التّالميذ.
2 .2املفهومات ّ
ال�شخ�صيّ ة :وهي قيم الفرد ونظرته لنف�سه ،مثل:
ال ّثقة بال ّنف�س.
ّ 3 .3
ال�صفات :وهي اخل�صائ�ص ال ّذات ّية ،مثل :التّح ّكم يف امل�شاعر
واملبادرة.
الدوافع :وهي الأ�شياء امل�ستق ّرة يف جوهر ّ
ال�شخ�ص وتُ�س ّبب يف
ّ 4 .4
ال�سيطرة.
ّوجه للإجناز� ،أو ّ
�إقدامه على ت�ص ّرف ما ،مثل :الت ّ
حب ّ

09/05/16 1:38:57 PM
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مثال تو�ضيحي:
منوذج اجلدارة ملدير .

املدير العادي
جدارات �أ�سا�سية ظاهرة

جدارات مم ّيزة كامنة

املدير املتف ّوق
Óالتخطيط،
Óالتنظيم،
Óالتوجيه،
 ÓÓالرقابة
Óالتوجه الأ�سرتاتيجي
Óالإدارة بالنتائج
Óبناء العالقات
Óالوعي امل�ؤ�س�سي

اخلال�صة
ما ي ّيز املتف ّوقني عن العاد ّيني يف تلكالوظيفة .يف حني تُع ّد اجلدارات ّ
الظاهرة �أ�سا�س ّية
 فيما يتع ّلق ب� ّأي وظيفة :ف�إنّ اجلدارات الكامنة هي ُلك ّل من ي�شغل الوظيفة.
  �إ�ضاف ًة �إىل �سهولة قيا�س اجلدارات ّالظاهرة ف�إنّ تطويرها ً � -
أي�ضا� -أي�سر من تطوير اجلداراتالكامنة.
ال�سهل  -ن�سب ًّيا -تطوير اجلدارات ّ
الظاهرة.
 لذلك ف�إنّ من الأجدى اقت�صاد ًّيا �أن ّ
يتم االختيار َوف ًقا للجدارات الكامنة .يف حني من ّ
أي�ضا -ف�إنّ للتّدريب عائدً ا �أكرث عند توجيهه لبناء اجلدارات الكامنة لدى ّ
 ولذلك ً � -
املوظفني.
 غري �أ ّننا ال نن�سى � -أبدً ا -جميع اجلدارات ا ّلتي ميكن قيا�سها وتطويرها.
تعلم ّ
الطاوو�س القفز بني الأغ�صان؛ غري �أ ّنه من الأجدى ا�ستخدام قط لهذه امله ّمة!
ُيكنك �أن ّ

09/05/16 1:39:00 PM
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اجلدارات يف م� ّؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز اخلري ّية
ق�سمة �إىل ( )3جمموعات،
ي�شمل القامو�س ( )10جدارات ُم ّ
�إ�ضاف ًة �إىل جدارة دافعة كما ي�أتي:
تنفيذية :تُ�ساعد القيادات على مواكبة التّحديات
1 .1جدارات
ّ
التّنفيذ ّية لدور القائد ،ممثلة يف ( )3جدارات ،هي� :إدارة
ال ّنتائج ،و�إدارة فرق العمل ،و�إدارة املوارد.
تطويرية :تُ�ساعد القائد على الوفاء بامل�س�ؤول ّية
2 .2جدارات
ّ
التّطوير ّية �سواء جتاه الأفراد (تطوير الآخرين)� ،أو امل� ّؤ�س�سة
(التوجه اال�سرتاتيجي)� ،أو �سوق العمل اخلريي (�إدارة
ّ
التّغيري).
3 .3جدارات �شخ�صيّ ةُ :ت�ؤهّ ل القائد لت�أدية �أدواره التّنفيذ ّية
والتّطوير ّية ،حمور ال ّذات (التع ّلم امل�ستمر) ،وحمور امل� ّؤ�س�سة
(الوعي امل� ّؤ�س�سي) ،وحمور الآخرين (بناء العالقات).
الدافعة :يف قلب املجموعات ال ّثالث ت�أتي جدارة
4 .4اجلدارة ّ
أ�سا�س دفني تتف ّرع منه اجلدارات
القيم و�أخالق ّيات العمل ك� ٍ
الأخرى كا ّفة.

09/05/16 1:39:00 PM
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تعريف اجلدارات و�أوزانها

09/05/16 1:39:00 PM

اجلدارة

الوزن

التعريف

�إدارة ال ّنتائج

%17

تنظيم الوقت والعمل واملوارد من �أجل حتقيق نتائج عالية اجلودة ،باالعتماد على �أكرث
ّ
الطرائق كفاءة وفعال ّية.

ّوجه اال�سرتاتيجي
الت ّ

%14

تف ّهم التّوجه اال�سرتاتيجي للم� ّؤ�س�سة ،وامل�شاركة بتلقائ ّية يف بنائه وحتقيقه.

تطوير الآخرين

%12

قيم العمل و�أخالق ّياته

%10

قيادة فرق العمل

%10

الت�ص ّدي لأدوار قياد ّية يف �أثناء م�ساعدة الآخرين على حتقيق نتائج ممتازة.

قيادة التّغيري

%8

ت�أييد التّغيري وتطبيقه وبدئه مع م�ساعدة الآخرين على التح ّول.

التع ّلم امل�ستمر

%8

�إدارة املوارد

%7

بناء العالقات املهن ّية

%7

الوعي امل� ّؤ�س�سي

%6

ت�شجيع تطوير الآخرين بوا�سطة خلق مناخ م�ؤ ّيد للتع ّلم� ،سواء داخل امل� ّؤ�س�سة �أو يف
�سوق العمل اخلريي واملجتمع.
االلتزام ب�أخالق ّيات العمل اخلريي وقيمه يف احلياة ّ
ال�شخ�ص ّية وامل� ّؤ�س�س ّية ،وحثّ
الآخرين على االلتزام بها.

التع ّرف امل�ستمر �إىل االحتياجات ال ّذات ّية للتّدريب والتّطوير ،والعمل على تلبيتها من
�أجل حت�سني الأداء.
�إدارة مدخالت وخمرجات العمل اخلريي (مال ّية ،تنظيم ّية ،ومعلومات ّية) مبا يعظم
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للم� ّؤ�س�سة.
تخ�ص�ص ّية ،وبناء �شركات مهن ّية تعمل على تنمية �أهداف القطاع
البحث عن جهات ّ
وامل� ّؤ�س�سة.
فهم �أعمال امل� ّؤ�س�سة وهيكلها وثقافتها ،وا�ستخدام ذلك كله لتحقيق ال ّنتائج الإيجاب ّية.
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 تن�سيق �صفحات القامو�سمت ترتيب القامو�س ب�صورة منطية ت�سهل ا�ستخدامه واال�ستفادة
منه ،بحيثيتم تناول كل جدارة خالل �صفحة:

م�ستويات
اجلدارة
ا�سم اجلدارة

1
2

تعريف اجلدارة

09/05/16 1:39:02 PM

3
درجات متفاوتة لإظهار اجلدارة
(من� 1إىل  )3م�ستوياتمتدرجة
امل�ضمون حيث يكون امل�ستوى
الأول هو �أب�سطها وامل�ستوى
الثالث هو �أعالها درجة
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قامو�س جدارات
م� ّؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلري ّية
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�إدارة
النتائج
ا ّلرتكيز على املخرجات
�إدارة الوقت والأعمال من �أجل حتقيق نتائج عالية اجلودة
بوا�سطة طرائق فاعلة.
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امل�ستوى الأ ّول :م� ّؤ�شرات �أولية (�أعمال):

امل�ستوى ال ّثالث :م� ّؤ�شرات تناف�س ّية (تطوير):

يحر�ص على فهم الأعمال والتّخطيط لها قبل البدء.
  ُ

دوري
وجه ٍّ
 يراجع الأعمال التّنظيم ّية و�إجراءات املنح على ٍ
ويط ّورها.
 يعم ُل على تطوير اخلدمات املقدّمة وحت�سينها مبا يخدم تط ّلعات
امل�ستفيدين.
 يعم ُل على مواكبة امل� ّؤ�س�سة للتقنيات احلديثة يف خدمة
امل�ستفيد.

  ُينج ُز الأعمال املوكلة �إليه بد ّقة وجودة.
ات ،و�إدارة وقت العاملني.
يهتم برتتيب الأولو ّي ِ
  ّ
 يتابع امل�شروعات ميدان ًّيا ويق ّيمها با�ستمرا ٍر ل�ضمان حتقيق
الأهداف.
  ُيبدي املبادرة لإيجاد طرائق لتح�سني املُخرجات.

امل�ستوى ال ّثاين :م�ؤ�شرات متقدمة (نتائج):
  ُيح ّقق ال ّن�سبة املطلوبة يف م� ّؤ�شرات ّ
اخلطة التّنفيذ ّية.
 يتم ّكن من �إي�صال الدّعم للجهات امل�ستفيدة َوفق اخلطط
امل�ستهدفة.

خ�ضم امل�شاغل التّنفيذ ّية
  ُيحافظ على االعتبارات التّطوير ّية يف ّ
امل�ستم ّرة.
  ُ
العمل
يعمل على املناف�سة مع �أف�ضل املمار�سات العامل ّية يف
ِ
اخلريي.
ّ

القيا�س؛ من �أجل تطوير
يهتم بقيا�س �أثر املنح واال�ستفادة من
ِ
  ّ
ال ّنتائج.
  ُ
يعمل على حت�سني ن�سبة تلبية االحتياجات الفعل ّية
لل ُم�ستفيدين.
 يت ُ
ّخذ موق ًفا متم ّك ًنا هاد ًئا وفور ًّيا يف ح ّل امل�شكالت ،ومن طريقه
ُير ّك ُز على املُخرجات ً
بدل عن الإجراءات.

09/05/16 1:39:05 PM
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�إدارة
املوارد
اجلدوى من تخ�صي�ص املوارد
اخلريي (مال ّية،
�إدارة مدخالت وخمرجات العمل
ّ
وتنظيم ّية ،ومعلومات ّية) مبا يعظم حتقيق �أهداف امل� ّؤ�س�سة
اال�سرتاتيج ّية.

09/05/16 1:39:05 PM

.indd 22تارادج سوماق

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

23
امل�ستوى الأول :توزيع املوارد:

امل�ستوى ال ّثالث :تر�شيد املوارد:

 يبحثُ عن �إيجاد حلول تر�شيد الإنفاق.

  ُ
يعمل على حتقيق اال�ستدامة املال ّية.

 ي�سعى �إىل ح�سن ا�ستغالل املوارد املال ّية املتاحة.

للم�شروعات َوفق ارتباطها بخطط
  ُيحدّد �أولويات الدّعم
ِ
التّنمية.

  ُيراعي الفوارق بني املناطق اجلغراف ّية.
 يعم ُل على �س ّد فجوة االحتياجات بني املناطق.
اال�ستخدام الأم َثل.
ي�ستخدم املوارد
 
ُ
َ

امل�ستوى ال ّثاين� :صيانة املوارد:
يدعم و�ضع الأد ّلة التّنظيم ّية والإجرائ ّية.
  ُ

  ُيعطي الأولو ّية للأعمال املرتبطة ب�أهداف التّنمية يف
املجتمع.
  ُيح ِّل ُل املُخرجات والفوائد يف مقابل ال ّنفقات واملخاطر عند
التّخطيط و�صناعة القرار.

 ي�سان ُد اجلهود ا ّلتي �أ ّمتتها نظم العمل يف امل� ّؤ�س�سة.
 يعتني بالدّرا�سات الإح�صائ ّية وحتليالت الواقع.
 يعم ُل على تلبية احتياجات املناطق الأوىل بالدّعم.
 ي�سعى �إىل تطوير �أ�ساليب التّوثيق واالحتفاظ بر�أ�س املال
املعريف.

09/05/16 1:39:05 PM
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قيادة
فريق
العمل

.

تفعيل طاقات الآخرين
نتائج متازة
التّ�صدي لأدوار قياد ّية تُ�ساعد الآخرين على حتقيق
ُ
عمل مواتية
يف
ِ
ظروف ٍ

09/05/16 1:39:05 PM
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امل�ستوى الأول :توزيع الأعمال

امل�ستوى ال ّثالث :توفري الكوادر

خال من ال ّلب�س
يهتم بتو�ضيح الأدوار واملهام للموظفني ٍ
بوجه ٍ
  ّ
والتّ�ضارب.

ونوعا يف جميع
�سهم يف االرتقاء مبتط ّلبات ال ّت�أهيل ك ًّما ً
  ُي ُ
تخ�ص�صات العمل اخلريي.
ّ

  ُي�سهم يف تر�شيد قرارات املوارد الب�شر ّية (التّوظيف ،والتّعيني،
وال ّنقل ،واالنتداب) مبا يتنا�سب مع حتقيق الأهداف.

 ي�سعى ال�ستقطاب  القيادات ّ
ال�شابة والكوادر ال ّنوعية
املتم ّيزة.

يهتم ببناء فرق العمل مع و�ضع ّ
ال�شخ�ص  املنا�سب يف املكان
  ّ
املنا�سب.

�سهم يف حت�سني �أنظمة و�سيا�سات املوارد الب�شر ّية بال ّر�أي
  ُي ُ
والتّعاون.

امل�ستوى ال ّثاين :تفعيل الطاقات

اجلهات اخلري ّية.
�شجع تف ّرغ الكوادر الب�شر ّية يف
ِ
  ُي ّ






09/05/16 1:39:05 PM

الوظيفي لدى ّ
موظفيه ،ويعم ُل على
ي�ستطلع م� ّؤ�شرات ال ّر�ضا
ّ
حت�سينها.
يعم ُل على تهيئة �آل ّيات العمل امل�ساعدة وجتهيزاته لتفعيل قدرات
العاملني.
 ُيراعي تنمية روح الوالء واالنتماء لدى ّ
موظفيه ،ورفع م�ستويات
الإجناز والكفاءة.
 ُ
عمل �إيجاب ّية لت�شجيع ا�ستقرار ّ
املوظفني
يعمل على �إتاح ِة بيئ ِة ٍ
و�إنتاجهم.
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وجه
ال ّت ّ
اال�سرتاتيجي

امل�ستوى الأول :تبنى اال�سرتاتيجيات:
�سهم يف بناء اخلطط اال�سرتاتيج ّية وخطط
  ُي ُ
ّ
الطوارئ.
التوجه اال�سرتاتيجي يف غمرة
  ُيحافظ على
ّ
االن�شغال بالأعمال التّنفيذ ّية.
يدعم التّن�سيق بني �إدارات امل� ّؤ�س�سة لتحقيق
  ُ
موحدة.
�أهداف ّ
 يُ�صدَ ر يف جميع ت�ص ّرفاته القياد ّية عن وجود ر�ؤية
ا�سرتاتيج ّية وا�ضحة.

امل�ستوى ال ّثاين :االنتقاء اال�سرتاتيجي:
  ُير ّكز على الأولويات اال�سرتاتيج ّية للم� ّؤ�س�سة.
 ي�سعى نحو حتقيق ر�سالة امل� ّؤ�س�سة و�أولو ّياتها،
والوفاء بتط ّلعات املانح.
  ُير ّكز على الربامج ا ّلتي تخدم ّ
ال�شرائح ال ُكربى يف
املجتمع.

حول امل�ستقبل
امل�شروعات ذات الأثر امل�ستمر.
يدعم طرح
ا ّل 
تمحور ُ
بتلقائ ّر ّيةفيف بنائه
للم� ّؤ�س�سة
اال�سرتاتيجي
وامل�شاركةيف التع
لال�ستفاد ِة منه
املوقف
ّوجهامل�شكلة �أو
تفهم  ُيالتح ّل ّ ُل

وحتقيقه.
حت�سينات طويلة املدى.
�إىل فر�ص و�/أو
ٍ

09/05/16 1:39:06 PM
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امل�ستوى الأول :تبنى اال�سرتاتيجيات:

امل�ستوى ال ّثالث :التنمية اال�سرتاتيجية:

�سهم يف بناء اخلطط اال�سرتاتيج ّية وخطط ّ
الطوارئ.
  ُي ُ
التوجه اال�سرتاتيجي يف غمرة االن�شغال بالأعمال
  ُيحافظ على ّ
التّنفيذ ّية.

 ي�ستقي ر�ؤىً جديد ًة من البيانات املع ّقدة ،متعدّدة الأوجه،
جذري يف طريقة عمل املنظمة.
إحداث تغي ٍري
ٍّ
ل ِ
 يعم ُل على �إحداث الأثر الإيجابي وتعظيم �أثر املنح.

يدعم التّن�سيق بني �إدارات امل� ّؤ�س�سة لتحقيق �أهداف
 
ُ
موحدة.
ّ

�شجع اجلمع ّيات اخلري ّية على االنتقال من التّنفيذ �إىل التّفكري
  ُي ّ
اال�سرتاتيجي.

  يُ�صدَ ر يف جميع ت�ص ّرفاته القياد ّية عن وجود ر�ؤية ا�سرتاتيج ّية
وا�ضحة.

  ُيراعي �أهمية ُم�شاركة امل� ّؤ�س�سة يف حتقيق ما ترمي �إليه التّنمية
الوطنية وت�ستهدفه.

امل�ستوى ال ّثاين :االنتقاء اال�سرتاتيجي:
  ُير ّكز على الأولويات اال�سرتاتيج ّية للم� ّؤ�س�سة.
  ي�سعى نحو حتقيق ر�سالة امل� ّؤ�س�سة و�أولو ّياتها ،والوفاء بتط ّلعات
املانح.
  ُير ّكز على الربامج ا ّلتي تخدم ّ
ال�شرائح ال ُكربى يف
املجتمع.
يدعم طرح امل�شروعات ذات الأثر امل�ستمر.
  ُ
  ُيح ّل ُل امل�شكلة �أو املوقف لال�ستفاد ِة منه يف التع ّرف �إىل فر�ص و/
حت�سينات طويلة املدى.
�أو
ٍ
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ق��������ي��������ادة
ال��� ّت���غ���ي�ي�ر
و �إدارتــــه
االنتقال �إىل الأف�ضل
ت�أييد التّغيري ،وتطبيقه ،وبدئه؛ مع ُم�ساعدة الآخرين داخل
امل� ّؤ�س�سة على التّح ّول وخارجها.
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ال�سلب ّيات
امل�ستوى الأ ّول :عالج ّ

امل�ستوى ال ّثالث :تطوير القطاع

  ُيدرك الأهم ّية امل�ستم ّرة للتّغيري الإيجابي داخل امل� ّؤ�س�سة
وخارجها.

التخ�ص�صات داخل العمل اخلريي.
يهتم بتن ّوع
  ّ
ّ

إداري للم� ّؤ�س�سة ،واجلهات
يدعم تقوية البناء التّنظيمي وال ّ
  ُ
امل�ستفيدة.
 يتع ّر ُف �إىل نقاط ّ
ال�ضعف يف اجلوانب الإدار ّية ويعمل على
عالجها.
ُ
ويتعامل معها للتغ ّلب على مقاومة
 ير�ص ُد خماوف التّغيري،
التّغيري.

امل�ستوى ال ّثاين :تنمية الإيجابيات

 ي�سعى �إىل جعل قطاع العمل اخلريي بيئة جاذبة
تخ�ص�صني   .
لل ُم ّ
  ُ
تخ�ص�ص  دقيق يف العمل
يعمل على �إن�شاء جهات ذات
ّ
اخلريي.
جهات لتطوير العمل التّنموي ،مثل :دعم الكرا�سي
يدعم �إن�شاء ٍ
  ُ
العمل اخلريي.
العلم ّية يف ِ
العلمي
 يعم ُل على �إن�شاء كيانات جديدة يف خدم ِة البحث
ّ
وت�شجيعه.

اخلريي (حتويل
العمل
ّ
 يعم ُل على تر�سيخ ثقافة العمل التّنموي يف ِ
اجلهات امل�ستفيدة �إىل جهات م�ستدامة ،حتويل امل�شروعات من
ال ّرعوية �إىل التنمو ّية).
 ي�ستفي ُد من التّقنية احلديثة يف تطوير الأعمال  .
  ُي�ؤ ّيد تغيري ال ّثقافة التّنظيم ّية نحو اجلودة والعمل
اال�سرتاتيجي.
وتوجهاتها يف �أ�ساليب املنح.
 ي�ستفي ُد من املخرجات العامل ّية ّ
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تطوير
الآخرين
تنمية الكفاءات
ت�شجي ُع تطوير الآخرين من طريق دعم جهود و�آليات ومناخ
اخلريي
التع ّلم� ،سواء داخل امل� ّؤ�س�سة �أو يف �سوق العمل
ّ
واملجتمع.
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ن�شر املعرفة
ُ

مناخ التّطوير

  ُيز ّود مر�ؤو�سيه باجلديد يف املجاالت ذات العالقة بالعمل.

الوظيفي ّ
للموظفني يف ُمواجهة ظاهرتي
  ُي�سان ُد تنمية الإثراء
ّ
الت�س ّرب ونق�ص احلوافز.

آليات املنح.
يهتم بتح�سني وعي
اجلهات اخلري ّية ب� ِ
ِ
  ّ

واجلهات امل�ستفيدة لتحقيق
اجلهات اخلري ّي ِة
�سهم يف متكني
ِ
ِ
  ُي ُ
االكتفاء ال ّذاتي.

اخلريي يف املجتمع.
�سهم يف جهود ن�شر ثقافة العمل
ّ
  ُي ُ
بن�شر الوعي لدى اجلمع ّيات اخلري ّية واملجتمع بامل�شروعات
يهتم ِ
  ّ
التّنموية ذات الأثر املتعدّي.

� ُ
آليات التّطوير
يدعم برامج �إتاحة وتطوير كوادر ب�شر ّية �أ ْكفاء يف ك ّل
  ُ
املجاالت.

  ُير ّك ُز على تنمية املجتمعات املحل ّية باختيار قرارات الدّعم
املنا�سبة.
يدعم جهود تطوير العمل واجلودة يف القطاع اخلريي.
  ُ

العمل
  ُيعطي القدوة يف تطوير العاملني يف جمال ِ
اخلريي  .
ال�صفال ّثاين.
  ّ
يهتمبربامجبناءالقياداتالفاعلةو�إعداد ّ
يدعم درا�سة االحتياجات التّطوير ّية وامل�ستقبل ّية للعمل
  ُ
اخلريي.
ّ
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العمل
قيم
ِ
و�أخالق ّياته
الأ�سوة احل�سنة
االلتزام ب�أخالق ّيات العمل اخلريي وقيمه يف احلياة ّ
ال�شخ�ص ّية
وامل� ّؤ�س�س ّية ،وحث الآخرين االلتزام بها.
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القدوة ّ
ال�شخ�ص ّية:

ن�شر القيم:

 يبع ُد عن ّ
ال�شبهات ويتّقي مظان الفنت.

ال�سلبيات التّنظيم ّية بال ّنقد البناء دون ردود فعل
  ُيواجه ّ
�سلب ّية.

باالحت�ساب وال ّروح التّطوع ّية يف العمل اخلريي.
يلتزم
ِ
  ُ
(ال�صرب ،واملودّة،
  ُيار�س درجات عالية من اخللق ال ّرفيع
ّ
وال ّرفق ،وال ّلني).
 يعم ُل على ت�أ�صيل القيم واملبادئ يف ك ّل ت�صرفاته مع
الآخرين.
 يعطي القدوة للآخرين يف التم�سك باملبادئ والقيم حتّى يف
الظروف ال�صعبة

ال�سلب ّية ا ّلتي قد تت�س ّرب �إىل العاملني يف
لل�سلوكيات ّ
 يت�صدّى ّ
العمل اخلريي.
ِ
  ُ
اخلريي لدى �أع�ضاء الفرق ومن�سوبي
ن�شر روح العمل
ّ
يعمل على ِ
امل� ّؤ�س�سة.
  ُ
تهتم بالقيم كاهتمامها
يعمل على
حتقيق بيئ ِة ٍ
ِ
عمل �إيجاب ّي ٍة ُ
بالإجنازات.

القيم امل� ّؤ�س�س ّية:
يهتم باملحافظة على �سمعة امل� ّؤ�س�س ِة وحت�سني �صورتها ال ّذهن ّية
  ّ
يف املجتمع.
 يلتزم بالو�ضوح وامل�صداق ّية يف قرارات ِه وت�ص ّرفاته
القياد ّية.
اخلا�صة وامل�شاغل
يحر�ص على الف�صل بني امل�شاغل
  ُ
ّ
الوظيف ّية.
  ُيبدي درجات عالية من الوالء للعمل وامل� ّؤ�س�سة.
  ُيقدّم م�صلحة العمل على العالقات ّ
ال�شخ�ص ّية.
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ال ّتع ّلم
�ستمر
املُ ّ
التّطوير ّ
الذاتي
التع ّرف امل�ستمر �إىل االحتياجات ال ّذات ّية للتّدريب والتطوير،
والعمل على تلبيتها من �أجل حت�سني الأداء.
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االطالع والتعلم

�ستمرة
�آليات ُم ّ

  ُي�ؤمن بال ّت�أثري الإيجابي للتع ّلم امل�ستمر.

التخ�ص�ص ّية (�أو ال ّت�أهيل
 ي�سعى للح�صول على الدّرا�سات العلم ّية
ّ
الأكادميي) يف العمل اخلريي.

يحر�ص على تعلم مو�ضوعات العمل التّخ�ص�ص ّية َوفق
  ُ
االحتياج.
يحر�ص على ّ
اجلهات احلكوم ّية �أ ّو ًل
تعليمات
االطالع على
ِ
ِ
  ُ
ب�أول.

اخلريي با�ستمرا ٍر من �أجل تطوير
 ير�ص ُد ممار�سات العمل
ّ
الأعمال.

 يتناول الدّورات التّدريب ّية بجد ّية.

االرتقاء التّطويري

  ُيتابع �أف�ضل املمار�سات والدّرا�سات العامل ّية يف �أ�ساليب
املنح.
  ُيعطي القدوة للآخرين يف منهج ّية التع ّلم امل�ستم ّر من طريق
قنوات م�ستم ّرة.
ٍ

ال�صحيح ،واالرتقاء
 يعم ُل على فهم دوره
ّ
القيادي على ال ّنحو ّ
باملهارات القياد ّية والإدار ّية.
  ُيتاب ُع التّط ّورات التّقن ّية احلديثة ،ويدعم اال�ستفادة منها يف
العمل.
 يتع ّر ُف �إىل م�ستجدّات العمل بانفتاح ،وي�ستطلع التّف�صيالت
ومقت�ضيات العمل بها.
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الوعي
ّ
املُ� ّؤ�س�سي
اخلرب ُة التّنظيم ّية
فهم �أعمال امل� ّؤ�س�سة وهيكلها وثقافتها وا�ستخدام ذلك ك ّله
لتحقيق ال ّنتائج.
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املُ�ستوى الأ ّول :الإدراك

امل�ستوى ال ّثالث :التطوير

ال�صالح ّية داخل امل� ّؤ�س�سة وخارجها.
 يدرك جهات ّ

  ُ
يعمل على غر�س مفهوم العمل امل� ّؤ�س�سي لدى املوظفني.
  ُ
يعمل على االرتقاء بال ّثقافة التّنظيم ّية نحو اجلودة والعمل
اال�سرتاتيجي والعمل امل� ّؤ�س�سي.

ال�صحيحة دون
  ّ
يوجه املرا�سالت واملعامالت �إىل اجلهات ّ
لب�س.
  ُيدرك مواطن ال ّت�أثري وال ّنفوذ ويفعلها ل�صالح العمل.
 يطلع على تف�صيالت الأنظمة والأ�ساليب ا ّلتي تعمل بها
امل� ّؤ�س�سة  .

 ي�سعى �إىل االرتقاء بال ّنظم امل� ّؤ�س�س ّية ،مثل :تطبيق اجلودة
ال�شاملة ومبد�أ ّ
ّ
املنظمة املتع ّلمة.
�سهم يف حتقيق متط ّلبات نظام احلوكمة.
  ُي ُ

امل�ستوى ال ّثاين :الأمتتة
ممنهج ويلتزم
بوجه
  ُيتابع التغيريات يف ال ّنظم والإجراءات ٍ
ٍ
بها.
 ي�سعى �إىل م� ّؤ�س�سة الأعمال وتوثيق ال ّنظم.
إجراءات العمل.
 يدعم �إن�شاء الأد ّلة التّو�ضيحية ل
ِ
 يتع ّر ُف مواطن ّ
ال�ضعف يف البناء التّنظيمي والإداري ويعم ُل على
عالجها.
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بنــــــــــاء
العالقات
املهنـ ّيــــــة
�شركاء الأعمال
البحث عن جهات تخ�ص�ص ّية ،وبناء �شركات مهن ّية تعمل على
تنمية �أهداف القطاع وامل� ّؤ�س�سة.

09/05/16 1:39:09 PM

.indd 38تارادج سوماق

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

39
جهود التّكامل

تنمية ّ
ال�شراكات

 يدعم التّعاون والتّكامل بني من�سوبي امل� ّؤ�س�سة و�إداراتها.

�شجع التّعاون بني اجلهات املانحة واخلريية يف م�شروعات
  ُي ّ
موحدة.
املنا�صرة
ٍ
ملو�ضوعات ّ

 يدعم تقوية العالقات بني جميع امل�ستويات الإدار ّية يف
امل� ّؤ�س�سة.
يحر�ص على ان�سجام الأدوار بني اجلهات املانحة
  ُ
وتنا�سقها.
يهتم بالتّكامل بني اجلهات العاملة يف العمل اخلريي.
  ّ

ال�صالح
  ُي ّ
وجه التّحديات التّناف�س ّية بني اجلهات املانحة �إىل ّ
العام.
بيوت اخلربة ذات العالقة وي�ستفيد
 يبحثُ عن املزيد من ِ
منها.

�آليات التّوا�صل
  ُ
يعمل على توثيق البيانات وتبادلها مع اجلهات ذات االهتمام
امل�شرتك.
 يدعم ّ
اجلهات
ال�شراكات والتّحالفات وت�شكيل جلان تن�سيق بني
ِ
املانحة.
�شجع و�ضع قواعد بيانات للموارد الب�شر ّية يف العمل اخلريي
  ُي ّ
و�صيانتها.
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م�صفوفة اجلدارة:
تعريف م�صفوفة اجلدارة هو :قائمة ح�صر ّية باجلدارات ذات
الأولو ّية الأعلى يف متكني القائد من التف ّوق يف جمال العمل
اخلريي.
ت�أتي م�صفوفة اجلدارة مبنزلة تف�صيل قامو�س اجلدارة ،حيث
ُو�ضح �أهم ّية اجلدارات الع�شر لك ّل �شريحة من ّ
ت ّ
ال�شرائح الإدارية
الأربع:
  ُم�ستوى القيادات( :ال ّرئي�س التّنفيذي وم�ساعديه).

 ُم�ستوى

الإدارة

العليا:

الرئي�س التنفيذي
م�ساعدي الرئي�س التنفيذي
م�ستوى الإدارة العليا

الإدارات

مديرو الإدارات

  ُم�ستوى الإدارة التّنفيذ ّية( :ر�ؤ�ساء الأق�سام
وامل�شرفني).

مديرو الفروع



والفروع)  .



(مديري

م�ستوى القيادات

 ُم�ستوى ّ
املوظفني غري الرئا�س ّيني.

م�ستوى الإدارة التّنفيذ ّية

ر�ؤ�ساء الأق�سام
امل�شرفون
ُم�ستوى ّ
املوظفني غري الرئا�س ّيني
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م�ستويات امل�ؤ�شرات امل�صفوفة لكل جدارة
م�ستويات امل�ؤ�شرات لكل جدارة:
ُق ِّ�سمت اجلدارة �إىل ثالثة م�ستويات كما ّ
يو�ضحها اجلدول الآتي:

امل�ستوى الأ ّول:

امل�ستوى ال ّثاين:

امل�ستوى ال ّثالث:

النّا�شئ

املمار�س

املحرتف

ُ
ي�صف هذا امل�ستوى الأداء املتو ّقع من
القائد امل�ستجد عند دخوله جمال
القيادة ،وما يجب �أن يتّبعه من معارف،
ومهارات ،و�سلوك ّيات �أ�سا�س ّية يف
القيادة لتحقيق الإجناز وال ّنمو ال ّذاتي.
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ُ
ي�صف هذا امل�ستوى الأداء املتو ّقع
من القائد ا ّلذي ط ّور املعارف
ُ
ي�صف هذا امل�ستوى الأداء املتو ّقع
وال�سلوك ّيات ال ّذاتية
واملهارات
ّ
من القائد يف �أثناء ممار�سته العمل
املختلفة بجود ٍة عالية ،و ُي�سهم يف
القيادي ،بحيث مت ّكنه من اكت�ساب 
ّ
تطوير القيادة على م�ستوى �إدارته
اخلربات واملهارات ّ
اللزمة لال�ستمرار
ّ
ومنظمته ،و ُي�شارك مع املجتمع
يف حتقيق الإجناز وال ّنمو ال ّذاتي.
املح ّلي واجلهات ذات العالقة يف
متخ�ص�صة.
تقدمي ِخ ْدمات قياد ّية
ّ
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اجلدارة
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التوجه تطوير قيم العمل قيادة
�إدارة
ال ّنتائج اال�سرتاتيجي الآخرين و�أخالق ّياته الفريق

بناء الوعي
�إدارة التع ّلم �إدارة
التّغيري امل�ستمر املوارد العالقات امل� ّؤ�س�سي

مستوى اجلدارة

-

غير مطلوبة

+

جدارة استهاللية
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جدارة ا�ستهاللية :وهي اخل�صائ�ص الأ�سا�س ّية التي عادة ما تكون
معلومات �أو مهارات �أ�سا�سية ،مثل :القدرة على القراءة ا ّلتي ال 
ي�ستغنى عنها � ّأي فرد يف الوظيفة لتحقيق �أق ّل قدر مقبول من الفعال ّية
املتو�سطنيً ،
ومثال لذلك هو:
دون �أن تكون عالقة مت ّيز املتف ّوقني على ّ
�أنّ من �ضمن اجلدارات اال�ستهالل ّية ملدير الإدارة معرفة الأنظمة
وال ّلوائح للم� ّؤ�س�سة «الوعي امل� ّؤ�س�سي» � ...إلخ.
يجب �أن نراعي ما
ال�سابقة ُ
عند قراءتنا للم�صفوفة اجلدارة ّ
ي�أتي:
املهنيّ ،ربا ُينتظر
فريق يف بداية عمله
�Óإنّ القائدَ امل�س�ؤول عن ٍ
ّ
منه �أن ُيبدي جدارات يف ُم�ستوى ال ّنا�شئ( ،)1وبع�ض كفايات يف
ُم�ستوى املمار�س(.)2
Óالقائد املنتمي للإدارة ال ُو�سطى رمبا ُينتظر منه �أن ُيبدي جدارات
يف ُم�ستوى املمار�س( ،)2و ُم�ستوى املحرتف(.)3
� Óأما القادة الكبار ف ُيتو ّقع منهم حتقيق العديد من جدارات
ُم�ستوى املحرتف( ،)3وبع�ض من ُم�ستوى ممار�س(  .)2
ملحوظة ُمهمّة :عدم حتديد م�ستوى اجلدارة يف امل�صفوفة ( )+ال 
ّ
بال�ضرورة -عدم �أهميتها .على العك�س من ذلك قد يعني �أ ّنهايعني
جدارة (ا�ستهالل ّية) ُيفرت�ض وجودها.
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اجلزء الرابع
تطبيق اجلدارة
حتدي ُد ّ
تي يكن بوا�سطتها ا�ستخدام اجلدارات لتح�سني
الطرائق ا ّل ُ
الأداء يف م� ّؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز ال ّراجحي اخلري ّية.
Óمقدّمة عا ّمة.
توجهات امل� ّؤ�س�سة لال�ستفادة منها.
ّ Ó
�Óأدوات عا ّمة لال�ستفادة من تطبيقات اجلدارة.
Óنظم تطبيق اجلدارة يف م� ّؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز
ال ّراجحي اخلري ّية.

م�صفوفة
اجلدارات

Óم�صفوفة اجلدارة.
Óالتّوظيف والتّعيني.
Óالتّدريب والتّطوير.

التوظيف

Óقيا�س الأداء الوظيفي.
Óتخطيط الإحالل.

خطط الإحالل

اجلدارات
التدريب
والتطوير

امل�سار الوظيفي
�إدار الأداء

09/05/16 1:39:11 PM
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مقدمة
تطبيقات اجلدارة
ميكن تطبيق اجلدارة يف �أن�شطة املوارد الب�شر ّية على ال ّنحو
الآتي:
Ó Óالتوظيف والتعيني:
التّح ّقق من وجود اخل�صائ�ص املنا�سبة يف ّ
ال�شخ�ص قبل قبوله
يف الوظيفة.
Ó Óخطوط الإحالل:
التّح ّقق من وجود اخل�صائ�ص املنا�سبة يف ّ
ال�شخ�ص قبل �شغل
الوظيفة.
Ó Óالتّدريب والتّطوير:
التع ّرف �إىل اخل�صائ�ص  ا ّلتي ينبغي ّ
لل�شخ�ص  تنميتها �أ�سوة
باملتو ّفقني يف تلك الوظيفة وتدريبه عليها.
�Ó Óإدارة الأداء:
ُمقابلة �أداء الفرد ب�أداء املتف ّوقني يف الوظيفة.
Ó Óامل�سارات الوظيف ّية:
ّ
خ�صائ�ص ال�شخ�ص �أكرث من
التّع ّرف �إىل الوظيفة ا ّلتي تُنا�سب
غريها.
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توجهات امل�ؤ�س�سة لال�ستفادة من اجلدارة
الأولويات:

التّطبيقات:

�أعطت امل� ّؤ�س�سة الأولو ّية يف تطبيق اجلدارة للم�ستويات ال ّرئا�س ّية؛
نظ ًرا الرتفاع جدوى التّطبيق فيها� .إنّ وجود املديرين ا ّلذين
�سينتج عنه
ال�صحيح ِة
ُ
ال�صحيحة يف الوظائف ّ
ميلكون اجلدارات ّ
م�ستويات عالية من الإداء يف امل� ّؤ�س�سة.

ت�سعى م� ّؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز ال ّراجحي اخلري ّية �إىل
�إعداد جمموعة من ال ّنظم لتطبيق اجلدارة� .إ�ضاف ًة �إىل �أنّ
َ
املجال مفتو ٌح لل ُمديرين لتوظيف ال ِف َكر واملعلومات الواردة يف هذا
اخلا�صة ال�ستخدام اجلدارات يف �إدارة
الدّليل؛ البتكار طرائقهم
ّ
مر�ؤو�سيهم� .أ ّما ال ّنظم ا ّلتي ن�سعى �إىل �إعدادها فهي:

العنا�صر الأ�سا�سية:
توجهات امل� ّؤ�س�سة لتطبيق اجلدارة على بناء العنا�صر
تعتم ُد ّ
الأ�سا�س ّية بالتّعاون مع بيوت اخلربة العامل ّية ،وتنمية اخلربات
الدّاخل ّية؛ ومن ّثم و�ضع هذه العنا�صر يف خدمة التّطبيقات
الأ�سا�س ّية املنا�سبة �أ ّو ًل ب�أ ّول َوفق االحتياج.
ومن العنا�صر ا ّلتي ج ّهزتها امل� ّؤ�س�سة:
Óقامو�س اجلدارةُ :م ً
�شتمل على م�صفوفة اجلدارة ،و�ست�س َعى
�إىل عمل جمموعة من ال ّنماذج الأ�سا�س ّية للوظائف
ال ّرئا�س ّية.

نظام التّوظيف والتّعيني.
ُ Ó
نظام التّطوير والتّدريب.
ُ Ó
نظام تقييم الأداء.
ُ Ó
نظام امل�سارات الوظيف ّية.
ُ Ó
نظام الإحالل.
ُ Ó

�Óأدوات قيا�س اجلدارة :ومنها ا�ستبانة اجلدارة.
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�أدوات وم�صادر ت�ساعدك يف ا�ستخدام تطبيقات اجلدارة

تي يكنك اال�ستعانة بها
هذه جمموعة من الأدوات العا ّمة وامل�صادر ا ّل ُ
خا�صة �إ�ضاف ّية يف
يف تطبيقات اجلدارة� .إ�ضاف ًة �إىل �أنّ هناك �أدوات ّ
�صفحات بع�ض التّطبيقات:

اخلربة والنّ�صح من داخل ّ
ال�شركة:

قامو�س اجلدارة

جت ّمعت لدى امل� ّؤ�س�سة العديد من اخلربات املرجع ّية يف جمال
ا�ستعداد تام مل�ساعدتك
اجلدارة .ق�سم التّدريب والتّطوير على
ٍ
على ا�ستخدام قامو�س اجلدارة ،وال ّرد على ا�ستف�ساراتكم املتع ّلقة
بتنظيم اجلدارات للوظائف املختلفة.

الراجحي اخلري ّية:
مل�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز ّ
يت�ض ّمنُ هذا القامو�س جميع اجلدارات ا ّلتي ُحدِّ دت من طريق الدّار�سة
امليدان ّية يف امل� ّؤ�س�سة على �أ ّنها مه ّمة لل ّنجاح يف املهام الإدار ّية داخل
�سة .يكنك ّ
االطالع على هذا القامو�س يف اجلزء ال ّثاين من
امل� ّؤ�س ُ
هذا الدّليل.

مناذج اجلدارة الإدارية
الراجحي اخلري ّية:
مل�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز ّ

ت�سعى امل� ّؤ�س�سة يف العام القادم على �إجاد مناذج جدارة تف�صيل ّية
لبع�ض  الوظائف مثال( :باحث ،ورئي�س ق�سم امل�شروعات )...
باالعتماد على درا�سة ميدان ّية لهذه الوظائف.

09/05/16 1:39:12 PM

الو�صف الوظيفي  /مناذج جمموعات
الوظائف:
ُحدِّ َد الو�صف الوظيفي جلميع امل�ستويات الوظيف ّية والعائالت الوظيف ّية.
ُيكنك احل�صول عليها من ّ
ال�ش�ؤون الإدار ّية واملوارد الب�شر ّية.

ا�ستبانة اجلدارات:
ُيكن ا�ستخدام اال�ستبانة يف التّقييم املتعدّد (� 270أو )360؛ ما
ُي�ساعد ّ
املوظف على احل�صول على التغذية ال ّراجعة عن ُم�ستوى
اجلدارات .تُعبئ اال�ستبانة عاد ًة رئي�س املوظف وزمال�ؤه ونف�سه
ومر�ؤو�سيه.
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النّظم املبن ّية على اجلدارة

�أ ّو ًل :نظام التّوظيف والتّعيني املبني على اجلدارة

Óلأنّ تطبيق اجلدارات ُي�ساعد على تو ّقع الأداء املتم ّيز؛ ف�إنّ
لقرارات االختيار والتّوظيف يرتتّب عليه
ا�ستخدامها ك�أ�سا�س
ِ
توظيف �أف�ضل الأفراد يف ُمعظم الأحيان� .إنّ نظم االختيار
املبن ّية على اجلدارة هي �أف�ضل تخمينات ُمتاحة اليوم لقيا�س
الأداء على ر�أ�س العمل.
ُ Óيكن لهذا ال ّنظام م�ساعدتك �إذا �شغلتك �إحدى ال ّنقاط
الآتية:
 حتدي ُد احلاجة للتّدريب ّ
للموظف امل�ستجد يف ّ
ال�شركة.
 �إنتاج ّية �أو �أداء �ضعيف يف وظيفة حرجة.
ّ
للموظفني/ا�ستقالة املتم ّيزين من
 معدّل ت�س ّرب  مرتفع
ّ
املوظفني.
 تخطيط الإحالل الوظيفي �أ�ضحى ُم�شكلة.
ّ
للموظف من تعيينه يف الوظيفة حلني
 طوال ُمدّة التّدريب
ُي�صبح ً
فعل فيها.

خطوات االختيار والتوظيف املبني على اجلدارة
�إ�ضاف ًة �إىل ّ
املخطط ّ
املو�ضح؛ ف�إنّ اخلطوات الآتية تعطيك مزيدً ا
من التّف�صيالت حول نظام االختيار والتّوظيف املبني على نظام
اجلدارة.

1 .1الو�صف الوظيفيُ :يحدّد الو�صف الوظيفي ّ
ال�شروط الواجب
وجودها يف �شاغل الوظيفة ،وي�ضع الإطار العام للمهام املناطة
به .حت ّقق من الو�صف الوظيفي بات�صالك ب�إدارة ّ
ال�ش�ؤون
الإدار ّية واملوارد الب�شر ّية.
ُ
اجلدارات :تدّد اجلدارات املع ّينة وامل�ستويات
2 .2قامو�س
امل�ستهدفة املطلوبة للأداء العايل يف وظيف ٍة ما.
�3 .3أدوات القيا�س :هناك جمموعات متن ّوعة من �أدوات القيا�س
تي يكن من طريقها التع ّرف �إىل م�ستوى جدارة ّ
املر�شح
ا ّل ُ
ل�شغل الوظيفة ُمقابلة بامل�ستوى املطلوب يف جدارات التف ّوق
لتلك الوظيفةُ .يتاح لدى �إدارة ّ
ال�ش�ؤون الإدار ّية واملوارد
الب�شر ّية �أداة قيا�س وهي (ا�ستبانة قيا�س اجلدارة) ،وقد
ُد ِّر َب فريق عمل «م�شروع حت�سني جدارات امل� ّؤ�س�سة» على �آل ّية
ا�ستخدامه.
تدريب املُقيمني على
يجب
ُ
أدوات القيا�سُ :
4 .4تدرّب املقيمني على � ِ
القيا�س .يكنك التّن�سيق لذلك
وجه ُمنا�سب و ُمعتمد لإجراء
ٍ
ُ
� ًأي�ضا -من طريق ق�سم التّدريب والتّطوير.
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البداية

5 .5قيم جدارات ك ّل واحد من ّ
املر�شحني :طبق الأدوات من طريق
املقيمني املد ّربني �سوف ُي�ؤدّي التّطبيق �إىل التع ّرف �إىل مالمح
اجلدارة لك ّل ّ
مر�شح على حدةُ .مبقابلة تلك املالمح مع منوذج
يتبي لك �أن�سب ّ
املر�شحني.
اجلدارة للوظيفة ّ
6 .6ال تغفل عن املعايري الأخرى :ال  ُي َع ُّد التّقييم املبني على
اجلدار ِة ً
بديل ملعايري االختيار الأخرى ،مثل :املعرفة للوظيف ِة
�أو ّ
هادات الدّرا�س ّي ِة ،و� ّإنا هو ُمك ّمل لها� .ض ْع نتائج
ال�ش ِ
اجلدارة يف خدمة ُمتّخذ القرار ليعدّها �ضمن معايري االختيار
الأُخرى.

ال
الطلب من �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية
واملوارد الب�شرية

ال

هل يوجد و�صف وظيفي
للوظيفةامل�ستهدفة؟

نعم
هل يوجد �أدوات
قيا�س لتلك الوظيفة؟

الطلب الدعم من ق�سم
التدريب والتطوير

نعم
قيم جدارات

ا�ستخدم نتائج اجلدارات �ضمن ال�ضوابط
الأخرى لعملية االختيار
النهاية

09/05/16 1:39:13 PM

.indd 49تارادج سوماق

قامو�س جدارات

50

النّظم املبن ّية على اجلدارة

ثاني ًا :نظام التدريب والتطوير املبني على اجلدارة.

ُ Ó
تختلف طبيعة التّدريب والتّطوير املبني على اجلدارة عن
التقليدي يف ّ
ال�سلوك عميقة
التّدريب
ّ
التكيز على �أمناط ّ
تغي دائم.
اجلذور لأجل �إحداث ّ
Óال ّنقاط الآتية ت ّ
ُو�ضح احلاجة �إىل التّدريب والتّطوير املبني على
اجلدارة:
 احلاج ُة �إىل تطوير املهارات القياد ّية.
 ي�ستغرق الأفراد اجلدد وقتًا ً
طويل حتّى ُي�صبحوا متم ّر�سني
يف �أدوراهم.
 هناك �صعوب ٌة يف �إحداث تغيري دائم يف ثقافة بيئة العمل.
Óلقد �أو�ضحت الأبحاث �أنّ التّدريب والتطوير املبني على
اجلدارة ُيعطي عائدً ا �أعلى بكث ٍري من �أنواع التّدريب الأُخرى
يف نطاق وا�سع من الأعمال.

خطوات التّدريب والتّطوير املبني على اجلدارة:
ّ
املخطط ّ
املو�ضح؛ ف�إنّ اخلطوات الآتية تعطيك مزيدً ا
�إ�ضافة
من التّف�صيالت حول نظام التّدريب والتّطوير املبني على
اجلدارة:
1 .1حتديد اجلدارات الّتي ميكنك تدريبها �أو تطويرها بكفاءة:
بع�ض اجلدارات ي�سهل تطويرها �أكرث من غريها ،وذلك َوفق
مدى عمق تلك اجلدارةً ،
مثل�( :أهي على ُم�ستوى اجلدارات
التّنفيذ ّية �أم ُم�ستوى اجلدارات التّطوير ّية؟).

التدريبيّ ة :تت�ض ّمنُ اخليارات ور�ش 
2 .2اختيار �أف�ضل الو�سائل ّ
العمل التّدريب ّية (عادة ت�ستهدف جدارات حمدّدة) مراكز
التّدريب والتّعلم ال ّذاتي والتّدريب على ر�أ�س العمل.
3 .3ت�صميم و�سائل قيا�س ّ
النتائج :وذلك لقيا�س العائد من
التّدريب ،مثال ذلك :ا�ستبانات تقييم اجلدارة )270( 360
جلمع التّغذ ّية ال ّراجعة عن الأفراد.
كتب ،وعرو�ض 
�4 .4إن�شاء مراكز معلومات :حتتوي هذه املراكز على ٍ
فيديو ،وغري ذلك من و�سائل التّطوير ال ّذاتي وو�سائل التّطوير
املبن ّية على احلا�سب الآيل .وتتم ّت ُع هذه املراكز بالأثر الكبري
للتّدريب على ر�أ�س العمل.
التدريب.
5 .5تقييم فاعليّ ة برامج ّ
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البداية
ال

هل �أهداف تطوير
املوظفني وا�ضحة

نعم

حدد الأهداف بو�ضوح

ال

هل ميكن قيا�س
العائد من التدريب

نعم

ت�صميم و�سيلة لقيا�س العائد من التدريب

اختيار اجلدارات املراد تطويرها

�صمم /اختار الربنامج التدريبي املنا�سب
نفذ الربنامج التدريبي
راجع اجلدوى بعد � 12شهر

حلل مو�ضع اخللل واتخذ الإجراء
املنا�سب
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نعم
هل حتقق العائد
املرجو من التدريب

النهاية
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النّظم املبن ّية على اجلدارة

ثال ًثا :نظام �إدارة الأداء املبني على اجلدارة.

ينق�سم نظام �إدارة الأداء الوظيفي (اجلديد) �إىل �أربع
Ó
ُ
مراحل )1( :حتديد م�سئول ّيات الوظيفة والأهداف املراد
تنفيذها يف العام� )2( .إتاحة التغذية ال ّراجعة والدّعم يف
�أثناء مدّة الأداء (مرحلة املتابعة ( )1و ( )3( .))2تقييم
الأداء عند نهاية املُدّة ( ،)4تعزيز ال ّنتائج بالتّعوي�ضات
وامل�سارات الوظيفية.
Óت�ساع ُد اجلدارات على ح ّل كث ٍري من ُم�شكالت �إدارة الأداء
خا�صة عندما:
ّ
ͽ ͽتبدو معايري التّقييم ومقايي�س الأداء امل�ستعملة حال ًّيا غري
عادلة وال  ُمن�صفة.
ورقي (بريوقراطي) وال 
ͽ ͽ ُينظر �إىل قيا�س الأداء على �أ ّنه عم ٌل ٌّ
يتعامل معه بجد ّية.
ͽ ͽال  يرى ّ
املوظفون ب�أ ّنهم يك�سبون � ّأي �شيء من قيا�س
الأداء.
ͽ ͽيكون للعمل ّية ت�أثري قليل يف الإدارة الفعل ّية :ال ينتج عنها �إدارة
املديرون ّ
بوجه �أف�ضل.
ملوظفيهم ٍ
ͽ ͽال يعك�س نظام قيا�س الأداء اال�سرتاتيج ّية العامة للم� ّؤ�س�س ِة،
وال يدعمها.
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متكافئ من
ͽ ͽ ُيبا َل ُغ يف تقييمات الأداء؛ حيثُ يح�صل عدد غري
ٍ
تقييمات عالية.
الأفراد على
ٍ
� Óإ�ضاف ًة �إىل املواد املذكورة �آن ًفا؛ ف�إنّ ا�ستخدام اجلدارات
كجزءٍ من قيا�س الأداء يكون ُمنا�س ًبا يف بع�ض  ّ
الظروف
اخلا�صة ،مثل :العم ُل يف بيئ ٍة غري م�ستق ّر ٍة
التّنظيم ّية
ّ
تتغي ب�سرعة حيث ال  تكون النتائج -دائ ًما -حتت �سيطرة
ّ
ّ
ال�صعب
موظفيك ،والأعمال اخلدم ّية ال ّنوع ّية حيث يكون من ّ
ذي يكن قيا�سه.
حتديد ال ّناجت ا ّل ُ
ُ
خطوات تقييم الأداء املبني على اجلدارة
Óيتم ّي ُز نظام �إدارة الأداء املبني على اجلدار ِة عن نظم �إدارة
الأداء التقليد ّية يف قيا�س ِه كيف ّية �أداء الفرد لأعمال ِه� ،إ�ضاف ًة
�إىل ال ّنتائج ا ّلتي ُيح ّققها؛ وبذلك فهو ي�ضمن دعم ال ّر�ؤ�ساء
ّ
جناحا.
ملوظفيهم يف تطوير �أنف�سهم لي�صبحوا �أكرث ً
�Óإ�ضاف ًة �إىل املُ ّ
خطط ّ
املو�ضح؛ ف�إنّ اخلطوات الآتية تعطيك
ّف�صيالت حول نظام تقييم الأداء املبني على
مزيدً ا من الت
ِ
اجلدارة:
1 .1حتديد اجلدارات املطلوبة للأداء املتميّ ز يف الوظائف الّتي
تديرها :هذه املهارات املختارة يجب �أن ترقى مب�ستوى �أداء
ّ
املوظف لي�صبح �أدا�ؤه �أكرث مت ّيزًا من �أدائ ِه احلايل.
ُ
ت�صميم مناذج قيا�س الأداء :ينبغي لل ّنماذج �-إ�ضاف ًة �إىل
2 .2
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قيا�س ال ّنتائج -قيا�س جدارات الأفراد ا ّلذين ُيح ّققون هذه
يدعم ّ
التكيز على كيف ّية �أداء الأعمال ،ولي�س
ال ّنتائج؛ هذا ُ
جنزَ فقط.
ما �أُ ِ
ُ 3 .3
يجب تو�ضيح
تدريب املديرين
واملوظفني على قيا�س الأداءُ :
ّ
بوجه وا�ضح� ،إنّ  �أدوار ّ
تو ّقعات املدير ّ
الطرفني يف
واملوظف ٍ
العمل ّية تت�ساوى يف الأهم ّية.
ُ 4 .4
تطبيق العمليّ ة� :أ ّول مواد التّطبيق هو االتّفاق (يف بداية
ّ
واملوظف على �أهداف العمل وكيف ّية
املُدّة) بني ال ّرئي�س
ّ
للموظف يف
قيا�سها ،واالتّفاق على اجلدارات امل�ستهدفة
وظيفت ِه احلال ّية وامل�ستهدفة � ً
أي�ضاُ .يتَّفقُ على الدّعم ا ّلذي
�س ُيقدّمه املدير ّ
للموظف يف �أثناء العام القادم.
مهم من �إدارة الأداء؛ فيجب
5 .5املراجعة واملتابعة :هذا جزء ّ
منتظم �أكرث من م ّرة واحدة
بوجه
�إعطاء التّغذية ال ّراجعة ٍ
ٍ
يف العام ،ويف اجتماع تقييم الأداء نف�سه ُيتا َب ُع تنفيذ �أهداف
لربطها مع
الأداء ،و�أهداف تطوير اجلدارات متهيدً ا ِ
التّعزيز املنا�سب.
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البداية

ال

هل مت التعرف �إىل
جدارات العمل؟

نعم

راجع قامو�س اجلدارة

�صمم �أ�سلوب قيا�س الأداء ي�شمل قيا�س م�ستويات
اجلدارة
درّب املوظفني والر�ؤ�ساء علىا�ستخدام النظام
طبق النظام ملدة عام كامل

حلل مو�ضعاخللل واتخذالإجراء املنا�سب

ال

هل يلتزم الر�ؤ�ساء
التطبيق بفعالية؟

راجع �أ�ساليب التطبيق

نعم

راجع �أ�ساليبالقيا�س
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هل ي�ؤدي ذلك�إىل
النتائج املرجوة؟

نعم

النهاية
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النّظم املبن ّية على اجلدارة

راب ًعا :نظم تخطيط امل�سارات الوظيف ّية

ت�سعى امل� ّؤ�س�سة يف الأ ّيام التّالية �إىل �إتاحة نظم تخطيط امل�سارات
قوي لتحديد
أ�سا�س ٍّ
الوظيف ّية؛ وذلك ملا تُتيح ُه اجلدارات من � ٍ
بوجه عام ،ويف حال امل�سارات
امل�سارات الوظيف ّية داخل امل� ّؤ�س�سة ٍ
بوجه خا�ص (بني �إدارات �أو قطاعات �أعمال
الوظيف ّية الأفق ّية ٍ
خمتلفة).
الوظيفي املبني على �أ�سا�س اجلدارة
�Óإنّ ا�ستخدام التّخطيط
ِّ
�سيكون مفيدً ا عندما تكون:
 هناك م�شكلة عدم ا�ستبقاء ّ
للموظفني ب�سبب غياب الفر�ص 
املهن ّية املنظورة.
 يبقى ّ
لوقت طويل.
املوظفون يف
الوظائف نف�سها ٍ
ِ
 يرى ّ
املوظفون �أنّ  �أعمالهم احلالية ال تُنا�سبهم.
خطوات التّخطيط الوظيفي املبني على اجلدارات
�إ�ضاف ًة �إىل املُ ّ
خطط ّ
املو�ضح؛ ف�إنّ اخلطوات الآتية تعطيك مزيدً ا
من التّف�صيالت حول نظام التخطيط الوظيفي املبني على
اجلدارة:

2 .2حلّل االختالفات يف م�ستويات اجلدارة على �أ�سا�س هرمي
و�أفقي� :سيقت�ص ُد هذا التّحليل الفجوات يف م�ستويات
اجلدارة ،ينبغي للأفراد بناء اجل�سور عليها للتح ّرك بني
يجب تعريف الفجوات يف املعرفة
الوظائف� .إ�ضاف ًة لذلك ُ
ّ
ال�شاملة واملهارات واخلربات.
ا�ستخرج
املتعددة داخل امل� ّؤ�س�سة:
3 .3تابع امل�سارات املهنيّ ة
ْ
ّ
ُ
جري يف اخلطوة
ّحليل ا ّلذي �أ َ
ٍ
م�سارات مهن ّية بنا ًء على الت ِ
ال�سابقة .يكن ا�ستخدام هذه ك�أ�سا�س مل�ساعدة الأفراد على
ُ
والتو�سع
تخطيط مهامهم مع �إظهار قدراتهم اخلف ّية للتقدّم
ّ
الوظيفي.
املوظفني على
التدريب ّ
4 .4ا�ستهداف ّ
والتطوير حلفز حركة ّ
امل�سارات املهنيّ ة مللء الفجوات الأكرث حر ًجا لدى
طول
ِ
امل�ؤ�س�سة :تُ�ساعد امل�سارات املهن ّية على تخطيط الأن�شطة
التّدريب ّية والتّطوير ّيةللتّح ّقق من �أنّ  �أف�ضل الأفراد موجودون
يف الوظائف املنا�سبة ،ويجري تطويرهم وظيف ًّيا مل�صلحتهم
ال�سواء.
ومل�صلحة امل�ؤ�س�سة على ّ

حدد اجلدارات املطلوبة يف الوظائف املختلفة وامل�ستويات
ّ 1 .1
املختلفة يف امل� ّؤ�س�سة� :ستُح ّد ُد امل�سارات الوظيف ّية جلميع
وظائف امل� ّؤ�س�سة يف الأ ّيام التّالية -ب�إذن اهلل.-
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البداية

ال

راجع قامو�ساجلدارة

هل مت التعرف�إىل
جدارات العمل؟

نعم
حلل اجلداراتاملطلوبة يف امل�ستوياتاملختلفة بال�شركة

حلل اجلدارات الأهميف امل�سار
قيّ م م�ستوى جداراتاملوظف
ناق�شالبدائل مع
املوظف

ال

هل تتنا�سب مع
احتياجات امل�ؤ�س�سة؟

قارن مع متطلبات امل�سار
�أعدالكرةيف
فرتاتدورية

نعم
جهز خطة تطويريةمع املوظف

النهاية
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النّظم املبن ّية على اجلدارة

خام�سا :نظام تخطيط الإحالل
ً

خطوات تخطيط الإحالل املبني على اجلدارة:

من ال ّنظم امله ّمة ا ّلتي �س ُيتيحها تطبيق اجلدارات يف جمموعة
نظم املوارد الب�شر ّية يف امل� ّؤ�س�سة ،هو :تفعيل التخطيط الإحاليل
ملجموعة من الوظائف يف امل� ّؤ�س�سة.

تُ�ستخدم اجلدارات مع املعايري الأخرى ،مثل :اخلربة ،وبيانات
الأداء والتّطلع الوظيفي ،وما �شابهها يف عمل ّية االحالل.

Óيهت ُّم التّخطيط الإحاليل بتحديد جاهز ّية الأفراد لالنتقال
ُ
�إىل �أدوار خمتلف ٍة (عادة عن طريق ّ
قية) .تدّد هذه
الت
العمل ّية الفجوات ا ّلتي ُيحتمل وجودها يف داخل امل� ّؤ�س�سة.
وهذه ُمه ّمة على نحو خا�ص عندما ت َُ�ص َّن ُف هذه الأدوار ب�أ ّنها
حرجة لنجاح امل� ّؤ�س�سة.
Óفيما يتع ّلق بتخطيط الإحالل؛ ف�إ ّنه با�ستخدام اجلدارات يف
تطوير خطط الإحالل يزداد عدد امل�ؤهّ لني للإحالل يف �أكرث
الوظائف.
Óال ّنقطتان الآتيتان ّ
تو�ضحان احلاجة ال�ستخدام تخطيط
�إحالل مبني على اجلدارات:
 فجوات كثرية يف ّ
خطة الإحالل على نح ٍو متك ّرر.
ّ
نق�ص املر�شحني الأكفاء للأدوار ال ّرئي�سة.
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ّ
يتلخ�ص �إدخال اجلدارة يف نظام الإحالل املبني على اجلدارة
يف مادّتني اثنتني .الأوىل :هي مقدرة اجلدارة �إىل التع ّرف �إىل
�شخ�صّ ،
والثانية :هي قدرتها
�أن�سب امل�سارات الوظيف ّية لك ّل
ٍ
على التع ّرف �إىل االحتياجات التّطوير ّية الواجب تغطيتها يف هذا
ال�سبيل.
ّ
�إ�ضاف ًة �إىل املُ ّ
خطط ّ
املو�ضح؛ ف�إنّ اخلطوات الآتية تعطيك مزيدً ا
من التّف�صيالت حول نظام التخطيط الوظيفي املبني على
اجلدارة:
1 .1حدّد الوظائف �ضمن امل�سار الوظيفي لوظيفة حرجة.
2 .2حدّد م�ستويات اجلدارة للم ّر�شحني املحتملني للوظائف
احلرجة.
3 .3حت ّقق من �إعطاء التّدريب والتّطوير للم ّر�شحني لرفع
جاهز ّيتهم للإحالل.
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البداية
حدد الوظائف احلرجة يف امل�ؤ�س�سة
حدد املوظفني املر�شحني
قيّ م جدارات املر�شحني
�أعدالكرةيف
فرتاتدورية

قارن النتائج

ال
ناق�شالبدائل مع الرئي�س املعني

هل تتنا�سب
معاملطلوب؟

نعم
جهز خطة تطويريةمع املوظف

النهاية
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