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مقدمة التقرير



حاجةوتزايدالبشريةالمواردإدارةعلمتطورظلفي

تييأالبشريالمالرأسإدارةفيقدراتهالتطويرالمنظمات

الـمــواردإدارةــةحـال)عنمهنياً تحليلياً وصفاً ليقدمالتقريرهذا

راضباألمالمصابينلرعـايةالخيريةالجمعيةفيالبـشـريـة

.األولويةذاتالتطويرومقترحات("شفاء"المزمنة

:التقريرإعدادمنهجية

مواردالإدارةوفاعليةكفاءةمدىعنتقويماً التقريرهذايقدم

المزمنةباألمراضالمصابينلرعـايةالخيريةالجمعيةفيالبشرية

:اآلتيةالمراحلخاللمن"شفاء"

مقدمة التقرير
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:خاللمنالجمعيةفيالعملطبيعةعلىالعامالتعرف:األولىالمرحلة

.الجمعيةوأهدافاستراتيجيةعلىاالطالع▪

.الجمعيةوأهدافلالستراتيجيةمالئمتهمدىمنوالتحققالتنظيميالهيكلمراجعة▪

.ظيفيالو الوصفبطاقاتومراجعةالعمل،تحليلالجمعية،فيواملوظفينالوظائفأعدادمعرفة▪

.الرواتبسلممراجعة▪

الجمعيةفيالبشريةاملواردوسياساتلوائحمراجعة▪

.املنظمةالحتياجمالئمتهومدىالبشريةاملواردإدارةعملطبيعةعلىللتعرفأوناليناجتماععقد▪

مقدمة التقرير

5



وظائفالبأداءالجمعيةفيالبشريةالمواردإدارةالتزاممدىتقييم:الثانيةالمرحلة

:أهمهامنوالتيالبشرية،المواردإلدارةالمعيارية

البشريةاملواردخططوفاعليةوجودمنالتحقق.1

.العاملةالقوى تخطيطوفاعليةوجودمنالتحقق.2

.املوظفينوتعيينواختياراستقطابوإجراءاتسياساتوفاعليةوجودمنالتحقق.3

.للموظفينوالحوافزواملزاياالتعويضاتوسياساتأنظمةوفاعليةوجودمنالتحقق.4

.املوظفينأداءإدارةنظاموفاعليةوجودمنالتحقق.5

.(املوظفينشؤون)األفرادإدارةنظاموفاعليةوجودمنالتحقق.6

.الوظيفيةالجداراتدليلوفاعليةوجودمنالتحقق.7

.والتطويرالتدريبنظاموفاعليةوجودمنالتحقق.8

مقدمة التقرير
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Keyالرئيسةاألداءمؤشراتتصميم:الثالثةالمرحلة Performance Indicators))

الجمعيةفيالبشريةالمواردإدارةفاعليةمدىلتقويم

عبربناؤهامتوقد.املنظمةفيالبشريةاملواردقسموفعاليةكفاءةمدىتوضحللقياسقابلةمعاييروهي

:التاليةالخطوات

.الجمعيةفيالبشريةاملواردلقسمالتنظيميةاألهدافدراسة.1

.السابقاألداءومستوى لتحقيقهاالقسميخططكيفدراسة.2

 مهنيعليهااملتعارفاملعياريةاملؤشراتعلىبناءللقسمالرئيسةاألداءمؤشراتاقتراح.3
ً
.ا

مقدمة التقرير
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(1شكل).بشريةالاملواردوقسمبالجمعيةالتنفيذيةاإلدارةمعالتواصلعبرالتاليةالخطواتوفقالتقريربناءتموقد

جمع 
البيانات

لالتحلي

المراجعة

التقرير

"شفاء"المزمنةباألمراضالمصابينلرعـايةالخيريةالجمعيةفيالبـشـريـةالـمــواردإدارةحـالــةتقييمتقريرإلعدادالبياناتجمعتموقد

:التاليةاألدواتعبرأعالهاملنهجيةوفق

اإلدارةمنبئتهتعتمالجمعيةفيالبشريةاملواردإدارةووضعللجمعيةالعامالوضعلبيانالضروريةوالوثائقالبياناتيجمعللجمعيةعاماستبيان.1

.البشريةاملواردوقسمالتنفيذية

ولتقديمالعامبياناالستمناألوليةاالستنتاجاتصحةمنللتحقق(البشريةاملواردوقسمالتنفيذيةاإلدارة)الجمعيةفياملصلحةأصحابمعاملقابلة.2

.الجمعيةفيالتنظيميوالسياقالعملبيئةملعرفةمحددةاستفسارات

.الجمعيةفياملوظفينمنتعبئتهتمالوظيفيالرضالقياساستبيان.3

مقدمة التقرير
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أولا 

قياس مدى الرضا الوظيفي 



علىالحرصينبغيالذي(الداخليالعميل)باعتبارهماملنظمةفيللموظفينالبشريةاملواردإدارةتنظر

 يحققبمارضاهوتحقيقخدمته
ً
:أهمهاومنللمنظمة،املكاسبمنعددا

نوإنجازهاملوظفإنتاجيةمستوى ارتفاع- .للمنظمةالعاماألداءوتحسُّ

.املنظمةفياإلنتاجتكاليفتخفيض-

البشريةملوارداتكاليفوبالتاليالوظيفيالدوراننسبةيقللبما–للمنظمةالوالءمستوى ارتفاع-

.وغيرهاوالتطويراالستقطاب:مثل

تحقيقعلىتساعدللموظفالوظيفيالرضامنأعلىنسبةتحقيقأنعديدةعلميةدراساتبينتوقد

:ومنهانفسه،املوظفمستوى علىاإلضافيةاملكاسبمنعدد

.العملبيئةمعالتكيفعلىالقدرةزيادة-

.واالبتكاراإلبداعفيالرغبةزيادة-

.الذاتيوالتطويرالطموحمستوى زيادة-

الوظيفي،االرضتحقيقفيالعواملمنعددلتدخلاملوظفينبرضاالتامالتحكميمكنالفإنهولألسف

:ومنها

.املوظفينومهاراتومؤهالتبقدراتاملتعلقةالذاتية،العوامل-

.العملوظروفاملنظمةبسياساتاملتعلقةالتنظيمية،العوامل-

.واملوظفينالعملعلىاملؤثرةالبيئيةبالظروفاملتعلقةالبيئية،العوامل-

.ستبياناال هذاإعدادتمولذلكعالية،التنظيميةالعواملفيالتحكمعلىاملنظمةقدرةأنإال

 
ً
قياس مدى الرضا الوظيفي: أوال
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:االستبيانمنهجية

"شفاء"زمنةالمباألمراضالمصابينلرعايةشفاءجمعيةملوظفياالستبانةبعملاملواردتأهيلشركةقامتوقد
عنالرضامدىملعرفةجيدهونتائجواضحاتصورايعطيمماالعاملينعددمن(%50)منأكثربمعدلموظف(29)فيهاوشارك

.املنظمةاخلدباملوظفينالبشريةاملواردإدارةاهتماممنجزءاالستبيانهذايعتبركما.املنظمةداخلالبشريةاملواردخدمات

:رئيسيةمحاورأربععلىاالستبيانبناءتموقد

للمنظمةالعامالتقييم.1

.املنظمةفيالبشريةاملواردلوحدةالعامالتقييم.2

البشريةاملواردوحدةتقدمهاالتيوالخدماتالبرامجتقييم.3

املوظفينخدمةفيالبشريةاملواردوحدةتقييم.4

فييةالبشر املواردإلدارةوالبرامجوالخدماتاألعمالمعظمتغطيمختلفةعباراتعدةاألربعةاملحاور منمحور كلويشمل

.الجمعية

يقيسبمقياسلةمذي  العباراتوكانتاملجيبين،بياناتخصوصيةيضمن(الكترونينموذج)طريقعناالستبيانتقديمتموقد

التام،الرضاعدمعن(1)الرقمويعبرالتامالرضاعن(5)الرقميعبرحيث(5)-(1)منمؤشرعلىالعبارةمعاملجيباتفاقمدى

واقععلىرأكببموضوعيةالعباراتانعكاسيضمنبمااملنطبقةغيرالعباراتاستثناءلضمان(ينطبقال)خيارأضيفكما

.املوظفين

:االستبيانمنالغرض

رضاهممدىو املنظمةداخلوعالقاتهمعملهمعناملوظفينرضامدىقياسإلىالوظيفيالرضااستبيانيهدف
داخلطرافاأل جميعبينالعالقةتحسينكيفيةالكتشافمخصصهاستبانةعبرالبشريةاملواردخدماتعن

.املنظمة

 
ً
قياس مدى الرضا الوظيفي: أوال
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:النتائج

(%66)نسبةبالبشريةاملواردإدارةعناملوظفينرضامستوى إلىتشيرالعامةالنتائج

هذه.(%78)الشبيهةاملنظماتلدىاملعياري الوظيفيالرضامتوسطمعمقارنة

توى مسإلىللوصول الفجوةهذهلسدالعملمنوالبدفجوةوجودعلىتدلالنسبة

.الجمعيةموظفيلدىاملعياري الوظيفيالرضا

 أكثربشكلالرضانسباستعراضويمكن
ً
لالستبيان،ئيسةالر األربعاملحاور فيتفصيال

:العملطبيعةمعيتناسببماالفجوةهذهسدعلىالعملليتم

 
ً
قياس مدى الرضا الوظيفي: أوال
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29%

20%

26%

3%

17%

5%

راض ي راض ي للغاية راٍض إلى حٍد ما

غير راض ي محايد ال ينطبق

–%( 75)نسبة الرضا : التقييم العام للمنظمة

( :الرضا)وتشمل مجموع مستويات 

: جوانب التقييم العام للمنظمة

(الرضا وعدم الرضا)وتشمل مقارنة مجموع مستويات 

 
ً
قياس مدى الرضا الوظيفي: أوال
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

أفهم األهداف االستراتيجية للمنظمة

سياسات العمل في املنظمة واضحة ومناسبة

ياساتهتقدم املنظمة املرونة الضرورية فيما يتعلق بتطبيق أنظمة العمل وس

لكلدي الصالحيات الكافية التخاذ القرار في حال تطلب موقعي الوظيفي ذ

كل إليبيئة عمل املنظمة والبنية التحتية فيها مناسبة للقيام بالعمل املو 

هنالك فرصة للتطور والنمو الوظيفي للموظف داخل املنظمة

أشعر باألمان الوظيفي في املنظمة

لب مني التواجد بعد ساعات العمل الرسمية فإنني مستعد لذل
ُ
كفي حال ط

لدي الثقة بأن املنظمة تحافظ على املوظفين املتميزين في عملهم

تقوم املنظمة بمساعدتي في حاالت الظروف الشخصية الطارئة

عدم الرضا الرضا



:  ينتقييم إدارة الموارد البشرية في خدمة العمالء الداخلي

:( الرضا)وتشمل مجموع مستويات %( 68)نسبة الرضا 

22%

21%

25%

9%

17%

6%

راض ي راض ي للغاية راٍض إلى حٍد ما

غير راض ي محايد ال ينطبق

:  ليينالتقييم التفصيلي إلدارة الموارد البشرية في خدمة العمالء الداخ

(الرضا وعدم الرضا)وتشمل مقارنة مجموع مستويات 

 
ً
قياس مدى الرضا الوظيفي: أوال

14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

تسعى وحدة املوارد البشرية لتمثيل مصالح املوظفين1.4

يستجيب موظفو املوارد البشرية الحتياجات اإلدارات األخرى 2.4

لبشريةأشعر بالراحة في مناقشة مشاكلي الوظيفية مع موظفي املوارد ا3.4

جهاتعمل وحدة املوارد البشرية باستمرار على تحسين خدماتها وبرام4.4

عدم الرضا الرضا



12%

9%

25%
25%

18%

11%

راض ي راض ي للغاية راٍض إلى حٍد ما

غير راض ي محايد ال ينطبق

:  شريةتقييم البرامج والخدمات التي تقدمها وحدة الموارد الب

( :الرضا)وتشمل مجموع مستويات -%( 46)نسبة الرضا 

:  لبشريةالتقييم التفصيلي للبرامج والخدمات التي تقدمها إدارة الموارد ا

(الرضا وعدم الرضا)وتشمل مقارنة مجموع مستويات 

 
ً
قياس مدى الرضا الوظيفي: أوال
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

وسياساتهايهاوموظفباملنظمةوتعريفهالجديداملوظفبتوجيهالبشريةاملواردموظفيقوم1.3

واضحبشكل(عملهمهام)الجديدللموظفويشرح

التي(صادرواملاألدوات)وكافة"الجديداملوظفدليل"بتسليمالبشريةاملواردموظفيقوم2.3

عملأسبوعأول فيعملهفييحتاجها

فيالوظيالوصفمعمتوافقةوهيعمليفيمنياملطلوبةاملهامواضحبشكلأعرف3.3

املنظمةفيوالحوافزاملزايانظامبتوضيحالبشريةاملواردموظفيقوم4.3

 أتقاضاهالذيالحالياإلجماليالراتبيعتبر5.3
ً
مةاملنظفيبزمالئيمقارنةمرضيا

السنةبدايةفياملنظمةفي(املوظفأداءتقييمآلية)بتوضيحالبشريةاملواردموظفيقوم6.3

قاطونالقوةنقاطتوضيح)التقييمعمليةخاللأدائيبمناقشةاملباشرمديري يقوم7.3

عادلبشكل"(التطويرفرص"الضعف

املنظمةفيوالتطويرالتدريبنظامبتوضيحالبشريةاملواردموظفيقوم8.3

قدم9.3
ُ
منهاالهدفيحققبشكلليوالتدريبالتطويربرامجت

 ومطبقةواضحةالعمللتنظيمداخليةالئحةيوجد10.3
ً
عمليا

عدم الرضا الرضا



27%

29%

22%

5%

15%
2%

راض ي راض ي للغاية راٍض إلى حٍد ما

غير راض ي محايد ال ينطبق

: التقييم التفصيلي لوحدة الموارد البشرية 

(الرضا وعدم الرضا)وتشمل مقارنة مجموع مستويات 

%(  78)نسبة الرضا : التقييم العام لوحدة الموارد البشرية

:( الرضا)وتشمل مجموع مستويات 

 
ً
قياس مدى الرضا الوظيفي: أوال
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

الخدمات التي تقدمها وحدة املوارد البشرية في منظمتي واضحة ومحددة 1.2

…رية أجد ممثلي وحدة املوارد البش: عند احتياجي لخدمة من خدمات وحدة املوارد البشرية 2.2

 لقضايا املوارد البشرية3.2
ً
 مناسبا

ً
أجد لدى ممثلي املوارد البشرية  فهما

ارد البشريةيقدم ممثلو املوارد البشرية معلومات دقيقة و مفيدة عن احتياجاتي في مجال املو 4.2

يتعامل موظف املوارد البشرية مع بقية املوظفين بإحترام وتقدير5.2

(ة املناسببمستوى السري)استفساراتي / مشاكلي/ يعالج موظف املوارد البشرية طلباتي6.2

(ناسبفي الوقت امل)يرد موظف املوارد البشرية على طلباتي و استفساراتي أو أسئلتي 7.2

…في سياسات يقوم موظف املوارد البشرية بالتواصل بشكل مالئم إليضاح وشرح التغييرات8.2

عدم الرضا الرضا



:االستبيانلنتائجالعامةالقراءة

،املنظمةعنمقبولةرضامؤشراتالتقييميبين
ً
عنبهاأسالبرضاومؤشراتعموما

الرضاضينخفبينماالبشريةاملواردقسميقدمهاالتي(الداخليينالعمالءخدمة)
أنأي.(والخدماتالبرامج)فيالبشريةاملواردقسمأداءتقييمعندفادحبشكل
املواردقسممنالعملمنالكثيريتطلبوالتحسينللتصحيحواسعمجالهناك

.ناملوظفيويحفزالوالءجانبمنيرفعرضامستوى إلىللوصول البشرية

ملوجوداقبول بمعنى)التقليديالرضامنيتغيرأنالبدالوظيفيالرضاأنكما
.وظيفيالواالندماجالوالءبداخلهيكمنالذيالرضاإلى(املمكنأفضلباعتباره
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االستبيانعلىبناءً التوصيات

oقسمأداءسينلتحالتطويرنقاطوتفقدسنوي نصفبشكلالوظيفيالرضااستبيانعمل
.البشريةاملوارد

oاالستبيانفيللمشاركةاملوظفينكافةتحفيز.

oبتنفيذشاركينامليشعرمماللتحقيققابلةوأهدافتوصياتإلىاملشاركينمقترحاتتحويل
.مقترحاتهم

oعملهامومهوسياساتهاوموظفيهابالجمعيةوتعريفهالجديداملوظفبتوجيهالعناية.

oالجمعيةفيوالحوافزاملزايانظامبتوضيحالعناية.

oيناملوظفمعالتقييمنتائجومناقشةاملوظف،أداءتقييمآليةبتوضيحالعناية.

oالفعليجاالحتياوفقوتقديمهالجمعية،فيوالتطويرالتدريبنظامبتوضيحالعناية.

oوتطبيقها،العمللتنظيمالداخليةالئحةبتطويرالعناية 
ً
.عمليا

oفيناملوظواحتياجاتلطلباتالبشريةاملواردقسماستجابةوجودةبسرعةالعناية.

oالجمعيةفيالبشريةاملواردقسمعملأتمتةأهميةمدىدراسة.
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مرئيات الموظفين

مساندة متخذ بغرض-دون تمحيصها-وقد تم نقل ملخص ملرئيات املوظفين الواردة في االستبانة
ريق الف-أو عدم إقرار–وال يعني هذا إقرار . القرار في قراءة الصورة العامة للمنظمة من الداخل

.  االستشاري بصحة أو عدالة تلك املرئيات

التدريب والتطوير : أواًل 

oيقترح تقديم برامج تطوير وتدريب مستمرة

o يقترح عمل تقيم للموظف بعد الفترة التدريبة من قبل الرئيس املباشر

oيقترح مناقشة املوظف في تقيم أدائه بشكل عام

oيقترح عمل برنامج تقييم للموظفين وتحفيزهم بمكافآت بنهاية كل شهر

 
ً
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االندماج الوظيفي: ثانياً 

o 
ً
يقترح تقديم برامج تحفيز مستمرة شهريا

o   يقترح اعتماد الدوام املرن

oيقترح تفعيل املكافآت على اإلنجازات

oيقترح العمل على سلم رواتب واضح يتم من خالله تسكين املوظفين

oيقترح تفعيل الزيادة السنوية بناء على تقييم املوظف

oيقترح وضع وصف وظيفي لكل العاملين باملنظمة

o يقترح عمل برنامج تعريفي للموظفين الجدد

 
ً
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التواصل الداخلي: ثالثًا 

oيقترح شرح الحقوق والواجبات للموظفين والجمعية

oيقترح التواصل الدائم مع املوظفين وشرح مميزات العمل بالجمعية

oيقترح استخدام برنامج إلكتروني لتقديم خدمات املوظفين

oمن الضروري  أن يكون قسم املوارد البشرية على دراية تامة بكل تكليف خارج أوقات الدوام

oتعريف املوظفين باملهام الوظيفية املطلوبة والسلم الوظيفي

oتوضيح جميع بنود التعاقد واعطاء مساحة للمناقشة مع مسئول املوارد البشرية

oينبغي عمل صندوق اقتراحات ملعرفة مشاكل املوظفين ومتطلباتهم واحتياجاتهم

oالتركيز على االهتمام باملوظف من خالل االتصال الفعال

o يقترح عمل أنشطة ثقافيه وترفيهية للموظفين

أخرى: رابعاً 

oتقوية ثقة اإلدارة العليا بقسم املوارد البشرية

oقسم املوارد التعامل مع جميع املوظفين ضمن إطار واضح من اإلدارة العليا حتى ال يتسبب ذلك في إحراج
البشرية

oتطبيق هيكل تنظيمي لعدم التجاوزات بين املوظفين وفي األقسام

oالرجاء من وحدة املوارد البشرية معاملة املوظف على حسب مرونة العمل
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ثانياا 

تحليل البيئة الداخلية للموارد البشرية في الجمعية



وتضم.البشريةاملواردةإلدار االستراتيجيالتحليلجوانبأهمأحدتعتبرإذالجمعية،فيالبشريةللمواردالداخليةالبيئةتحليلعلىالتركيزتموقد

.(2شكل)التاليلشكلافيتوضيحهاويمكن.الجمعيةأهدافتحقيقسبيلفيوتتكاملتتفاعلالعناصرمنمجموعةالبشريةللمواردالداخليةالبيئة

السياسات
واإلجراءات

تخطيط القوى
العاملة

التعليم
والتطوير

إدارة
األداء

التعويضات
والمزايا

 
ً
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املزمنةباألمراضاملصابينةلرعـايالخيريةالجمعيةفيالبـشـريـةالـمــواردإدارةحـالــةتقييمبعدظهرتالتيالثغراتتصنيفتمللقارئ التقريرنتائجولتوضيح

منخفضةاطرومخ،(البنيباللون )متوسطةومخاطر،(األحمرباللون )عاليةمخاطرمستويات،ثالثةإلىمعهاالتعاملوأولويةأهميتهاحيثمن"شفاء"

:يليكماصنفكلمعالتعاملآليةاقتراحتمكما(األصفرباللون )

منخفضةمتوسطةعالية

االجراءاتخاذمنالبد
وقتأقربفيالصحيح

أواالستبداليمكن
رقصيملدىالتأجيل

نتحسين
 
منيمك

ةوكفاءفاعليةزيادة
البشريةاملوارد

املصابينلرعـايةالخيريةمعيةالجفيالبشريةاملواردإلدارةمتكاملةاستراتيجيةلبناء(العملياتنموذج)تطبيقاالستشاري الفريقيقترحاملخاطرهذهوملعالجة

:يليماوفقوذلك،"شفاء"املزمنةباألمراض

ً
ا
:األهدافتحديد/أوال

.البشريةاملواردبإدارةيتعلقفيماإليهاللوصول الجمعيةتسعىالتيواألهدافالغاياتبتحديدوذلك

ً
ا
:اللوائحووضعالسياساترسم/ثانيا

ألداءاملتكاملهدالجبتقديموذلكلديها،البشريةاملواردطاقاتمنالجمعيةاستفادةخاللهامنيتمالتيواإلجراءاتواللوائحالسياساتبتحديدوذلك

.أعلىووالءإنتاجيةيحققبماوالواجباتالحقوق وضوحولضمانبالعامليناملناطةاألعمال

ً
ا
:البرامجتصميم/ثالثا

والتطوير،التعلموبرامجالتوظيف،االستقطابخططومنهاالبشري،العنصرمعالفاعلةاملباشرةالعالقةتبنيالتيوالبرامجواملبادراتالخططبوضعوذلك

.باملوظفيناالحتفاظوخطةاألداء،تقييممنظومةواملعنوية،املاليةالحوافربرامج
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.(2كلش)فيأعالهلهااملشاًرالخمسةعناصرهامنعنصًركلفيالبشريةللمواردالداخليةالبيئةتحليلنتائجيليفيما

واإلجراءاتواللوائحالسياسات:األولالعنصر

المخاطرالتوصياتالتحليلالوضع الحاليالنقاط

منخفضةاالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارةمناعتمادهااألركانمكتملةالئحةموجودةًالالئحةًالداخليةًلنظامًالعمل

دليلًسياساتًوإجراءاتًاملوارد

البشرية
ً
ا
موجودًجزئيا

شرية املوارد الب( سياسات)املوارد البشرية مع ( إجراءات)ربط 

ا يزيد يساعد على تحقيق األهداف العامة للموارد البشرية كم

من وضوح وسهولة التفاعل بين املوظفين والعمل 

من الضروري وضع دليل واضح ومفصل لسياسات املوارد 

(.سياسة)مناسبة لكل ( إجراءات)البشرية يراعى فيه وضع 
متوسطة

قواعدًوأخالقياتًالسلوكً

الوظيفي
موجودة

ة في بناء االلتزام بقواعد سلوك العمل يعتبر من العناصر املهم

املين بيئة عمل صحية في الجمعية لضبط التعامل بين الع

بعضهم البعض والرؤساء واملرؤوسين 

لداخأنشطةالىوتحويلهاالقواعدعلىاملستمرالتدريب

الجمعية
منخفضة

موجودةًالئحةًالعملًالتطوعي
ي تنفيذ تعتمد كثير من املنظمات الخيرية على املتطوعين ف

تطلب وهذا ي. أعمالها وتحقيق أهدافها بجودة أعلى وكلفة أقل

 ليتم بشكل متكامل وفعال
ً
 واضحا

ً
.تنظيما

دوريبشكلبالالئحةاملتطوعينتعريف•

للتطوع،السعوديالوطنياملعيارمناالستفادة•

.الصددبهذاالوزارةمنالصادرةوالتنظيمات

أنبيجالتياملصاريفلتشملالالئحةتطويريفضل•

 الجمعيةتغطيها
ً
املتطوععننيابة

متوسطة

مصفوفةًالصالحياتًاإلدارية

واملالية
الًيوجد

حدة أو من الضروري وضوح الصالحيات اإلدارية واملالية لكل و 

اوز موظف لتسريع وتيرة العمل ويقلل من املركزية أو تج

.الصالحيات

والبدءواملالية،اإلداريةالصالحياتمصفوفةإعداد•

.العلياباملستويات

األهليةالجمعياتحوكمةمنصةمناالستفادةيمكن•

.جتماعيةاال والتنميةالبشريةاملواردلوزارةالتابعة(مكين)
عالية
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العاملةالقوىتخطيط:الثانيالعنصر

المخاطرالتوصياتالتحليلالوضع الحاليالنقاط

ةًالخطةًاالستراتيجي

والتشغيلية
موجودة

هدافأالىالتحويلبدون فقطالرئيسيةاملعالمفيهاوواضحةشاملةخطة

ومدىفيذالتنبتفاصيلالعنايةيفضل.مميزةوقيمورسالةرؤية.تفصيلية

أعمالفيرأكبانسجاملتحقيقالبشريةباملوارداالستراتيجيةالخطةارتباط

نوبماالبشريةاملوارد
 
.راتيجيةاالستاملستهدفاتتحقيقمناملنظمةيمك

ثمتشغيليةخطةالىاالستراتيجيةالخطةتحويل•

.األوقاتجدول معاإلداراتلكلاملهامجدول اعتماد

راتيجيةاالستالخطةإطارفيالبشريةاملواردخطةبناء•

.للمنظمة

متوسطة

موجودالهيكلًالتنظيمي

املهامتوضيحأهميةمع.الجمعيةلحجمبالنسبةمناسبجيدالهيكل

االرتباطقةعالوتوضيحمتكامل،هيكليكون لكيوقسمإدارةلكلواملسؤوليات

وجوديالتنظيمالهيكليبينقد.االعتماديةودرجةاملختلفةاإلداراتبين

.شاغرةوظائف

ارداملو إلدارةأعلىومستوى أكبرحجمإعطاءيفضل•

اريةاإلدالشؤونقطاعفياإلداراتبقيةعنالبشرية

علىون تكأنمنبدالالقراراتفيانسيابيةيضفيمما

.اإلداراتمعاملستوى نفس

داءاإل وإدارةوالتدريبالتوظيفعناصرإضافةيجب•

.البشريةاملواردإلدارةأساسيةكوظائف

متوسطة

موجوداألوصافًالوظيفية

 تعتبرالوظيفيةاألوصاف
ً
املهامتحددفهيواملوظفاملنظمةبينللعقدتفصيال

وعليه؛.البشريةاملواردفيالعملأسسمنوهياملوظف،مناملطلوبةواألدوار

بشكللديهواملهاراتالقدراتوتقييمللوظيفةاملرشحاختيارمراعاةيجب

.الوظيفةمهاممعينسجم

.الوظائفلكلاألوصافكافةتكملة•

راتواملهاالقدراتمعالعامةوالقدراتاملهاراتاعتماد•
.العملية

املوظفينجميعمنالوظيفيةاألوصافتوقيع•

متوسطة

خطةًالقوىًالعاملةً

والتوظيف

موجودةًجزئياًضمنً

السياساتً

للموظفينالوظيفيالتأهيلوعملاملقابالتوطريقةاالستقطابعمليةوضوح

ديدتحأهميةمع.املتخصصةالكفاءاتالستقطابالعملياتأهممنالجدد

لالستقطابامليزانيات

لإلداراتالفعلياالحتياجتوضيح•

 التوظيفمعيارتوضيح•
ً
 داخليا

ً
ببحسوخارجيا

.الوظائف

.العملياتكافةتكاليفمعرفة•

الالزمةالنماذجعمل•

متوسطة
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العاملةالقوىتخطيط:الثانيالعنصر

المخاطرالتوصياتالتحليلالوضع الحاليالنقاط

ًاالستقطابًوالتوظيف
ا
موجودًجزئيا

فيالوظيالتأهيلوعملاملقابالتوطريقةاالستقطابعمليةوضوح

ءاتالكفاالستقطابالبشريةاملواردأدوارأهممنالجددللموظفين

قبلومستاملنظمةإمكانياتعنموجزشرحإلىباإلضافة.املتخصصة

املوظف

ناسبةاملالكفاءاتالستقطاب(األوعية)املصادردراسة•

.الخيري القطاعفيللعمل

تقييمالوطريقةاملقابالتلعمليةالالزمةالنماذجعمل•

لالختيار

إلىالتوظيفعمليةبدايةمنالزمنيةاملدةحساب•

.نهايتها

عالية

غيًرموجودالدورانًالوظيفيً

معدلةمتابع:بهااالهتمامالبشريةاملواردمنالبدالتيالعملياتمن

مناملوظفينوخروجاالستقاالتأسبابملعرفةالوظيفيالدوران

متكرر،لبشكالجدداملوظفينتوظيفتكاليفلتفاديوذلك.املنظمة

 املنظمةبذلتالتيالكفاءاتخسارةوتقليل
ً
.هاتأهيلفيجهودا

كلمعاملقابالتوعملللمستقيلمقابلةنموذجإعداد•

البياناتتحليلثممستقيل
متوسطة

موجودًأوقاتًالعملً
ماوكلاملوظفينوانصرافحضور لضبطالتنظيماتأهممنوهي

فيعفلضيؤديالبما-االنتاجيةزادتالعمل؛أوقاتفياملرونةازدادت

.-العامالنظام

بلجذمنخفضةساعاتاعتمادأو(إجازات)نظاموضعيقترح

(إضافيةكمزايااستخدامها).عليهاوالحفاظالكفاءات
منخفضة
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والتطويرالتعليم:الثالثالعنصر

المخاطرالتوصياتالتحليلالوضع الحاليالنقاط

غيًرموجودةاملساراتًالوظيفيةً
علىالجمعيةيساعدبماواضحةوظيفيةمساراتيوجدال

ويريةالتطالخططووضعالوظيفيالتعاقبوخططالترقيات

املوظفينلجميع

ائف تصميم مسارات وظيفية للموظفين واختيار الوظ•

الرئيسية لإلحالل 
متوسطة

ًدليلًالجداراتً
ا
موجودًجزئيا

واملعارفوالقدراتاملهاراتمنمجموعةهيالجدارات

منهيو العمل،أداءفيعليهااملوظفيعتمدالتيوالسلوكيات

.يةالتطوير االحتياجاتتحديدعلىتساعدالتياألدلةأهم

وفقالجمعيةوظائفلجميعجداراتدليلإعداد•

.االحتياج

اراتالجدبدليلالجمعيةفيالتطويريةالبرامجربط•
متوسطة

غيًرموجودالتعليمًوالتدريبً
طويرتعمليةتنظيماملنظمةفيالبشريةاملواردأدوارأهممن

جذبفياملنظمةنجاحعواملأهممنكذلكوهياملوظفين

عليهاواملحافظةالكفاءات

والتدريبللتعليمسياسةوضع•

التدريبيةاالحتياجاتتحليل•

خليةالداالكفاءاتوتحديدالداخليللتدريبوحدةإنشاء•

.التدريبيةبالعملياتالقيامعلىالقادرة

مكثفةتطويريةعملورشإقامة•

عالية

األداءإدارة:الرابعالعنصر

المخاطرالتوصياتالتحليلالوضع الحاليالنقاط

ًتقييمًاألداءً
ا
موجودًجزئيا

حتاجتجيدنظاموهواألداءمؤشراتعلىمبنيتقييمبرنامج

عدبمناسبةبأرقامواضحةنماذجإلىتحويلهإلىالجمعية

دىملقياسمحددةزمنيةوبفتراتاإلداراتكافةمعالنقاش

األداءمراقبةعلىالقدرةوتطويراملؤشرتحقق

كافةتحويل.األداءمؤشراتلقياسنموذجعمل•

اإلنجازملراقبةواحدةبياناتلوحةالىاملؤشرات

.وجدإنالتأخيروتصحيحوالتقدم
عالية

 
ً
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والمزاياالتعويضات:الخامسالعنصر

المخاطرالتوصياتالتحليلالوضع الحاليالنقاط

موجودسلمًالرواتبً
منون يكقد.املستوى نفسمنجمعياتمعاملقارنةمعجيدرواتبسلم

السعوديغيرالعاملتكلفة:التحديات

مناسبةدرجاتعلىالسعوديةالكفاءاتتسكين•

.بهملالحتفاظ

بالتطبيقللبدءالسلماعتماد•

متوسطة

ًزاياالئحةًالتعويضاتًوامل
ا
موجودًجزئيا

تتملهاخالمنالتيالسياساتأهممنواملزاياالتعويضاتالئحةتعتبر

(األخرى زوالحوافالسنويةوالعالوةالسنويةواملكافئاتالبدالت)معرفة

.واألعلىاألدنىبالحدمقدارهاومعرفةبتنظيمهاوذلك

حةوموضمفصلبشكلواملزاياالتعويضاتالئحةعمل•

.باألرقام

املوظفينلجميعوشرحهاتقديمها•

متوسطة

ًالتأمينًالطبي
ا
متوسطة.ديينالسعو املوظفينعوائللجميعطبيتأميناعتماد•لكفاءاتالجذبللمنظماتالتنافسيةاملزاياومناألساسياتمنيعتبرموجودًجزئيا

افًزاملعنويةً موجودالحو
البينماةماليوغيرماليةحوافزعلىأنهاوبينتالالئحةفيالحوافزذكرت

بلرجيخاأوداخليتدريبنظاميوجدالوأيضالهامخصصةميزانيةيوجد

.ظهرإناالحتياجعلىاالعتماد

متوسطةاألداءتقييمنظامفياملعنويةالحوافزوضع•

 
ً
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:العامةالتوصياتملخص

ممايالزمنوالجدول واالعمالاملهامجدول الىوتحويلهاالتشغيليةبالخطةااللتزام.1

.البشريةاملواردوتطويردعمعلىيساعد

يعتبروهذامستمربشكلالبشريةاملواردوأنشطةلوائحعنبالتعريفمكثفةعملورش.2

.واملوظفينالبشريةاملواردبينالفعالالتواصلمن

وهذاموظفكلعملطبيعةمعيتناسببمااملوظفينجميعبينواملساوةالعدلتطبيق.3

.الوظيفيالرضاتقييمفيإليهاإلشارةتممما

.تطويرللالصحيحالطريقليبدأأسرعبشكلالداخليةالتدريبيةالدوراتتفعيل.4

دافبأهوربطها(التشغيلية)الوحداتبأهداف(الفردية)املوظفينأداءأهدافربط.5

.(االستراتيجية)الجمعية

ملينالعاتمكينمستوى منيرفعبماواملاليةاإلداريةالصالحياتمصفوفةإعداد.6

 
ً
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ثالثاا 

مؤشرات األداء لقسم الموارد البشرية 



:التاليةخطواتالعبربناؤهاويتم.الجمعيةفيالبشريةالمواردإدارةقسموفعاليةكفاءةمدىتوضحللقياسقابلةمعاييرهياألداءمؤشرات

.الجمعيةفيالبشريةاملواردإدارةلقسمالتنظيميةاألهدافدراسة.1

.السابقاألداءومستوى لتحقيقهاالقسميخططكيفدراسة.2

 عليهااملتعارفاملعياريةاملؤشراتعلىبناءللقسمالرئيسةاألداءمؤشراتاقتراح.3
ً
.مهنيا

فيالبشريةوارداملحالةوتحسينتطويرعلىتساعدالتيواملؤشراتاألهدافمنمجموعةاقتراحتمالبشريةاملواردقسمبهيقومالذيالدور وطبيعةالجمعيةواقعدراسةبعد

 الجمعيةأداءتطويرعلىينعكسبمااملوظفينإنتاجيةوتطويرالجمعية،
ً
.عموما

وفقاألداءراتمؤشإعدادتموقد.األهدافوتحقيقالعملتطويرعلىيساعدسوفالجمعيةفيالبشريةاملواردلقسمأدناهاألداءمؤشراتاعتمادأناالستشاري الفريقيعتقد

SMART)الذكيةاألهدافمعايير Goals)بزمنومحددةتحقيقها،يمكنكمابالجمعية،مؤثرةعالقةوذاتقياسها،ويمكنمحددة،تكون أنتشترطالتي.

وعالمةتحقيقهستهدفاملالعددإلىلتشير(#)عالمةوضعوتم.قياسهايمكنأداءمؤشراتعلىبناءً إدارتهايمكنالتيالبشريةللمواردالرئيسيةالبرامجأهملكمنستعرضوهنا

 .تحقيقهااملستهدفاملئويةالنسبةإلىلتشير(%)
ً
 البشريةاملواردلقسمأداءمؤشراتوجودلعدمونظرا

ً
هذهلتكون أساسيةمجاالتةثالثفياألداءمؤشراتتركيزتمفقدسابقا

وبناءً االستشاري،الفريقمنلهاتحليبعدالجمعيةإدارةمنتوفيرهاتمالتيالبياناتعلىبناءً األساس ياملعيارتحديدتموقد.البشريةاملواردفياألداءمؤشراتلقياساألولىاملرحلة

.الجمعيةوقدراتلواقعمالئمةأكثريجعلهبماوالتعديلللمناقشةقابلوهواملستهدفاملعياراقتراحتمعليها

 
ً
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المستهدفاألساسي قياس مؤشر األداء 

%60%0املوظفين الذين حصلوا على تدريب % 

%75%38رضا املوظفين عن الدورات التدريبية % 

المستهدفاألساسيقياس مؤشر األداء 

%50%0قبول العروض الوظيفية % 

%80%59الرضا عن عملية تأهيل املوظف الجديد% 

%5%10معدل دوران املوظفين %

المستهدفاألساسيقياس مؤشر األداء 

%70%46رضا املوظفين عن خدمات املوارد البشرية %

%80%55موائمة الوصف الوظيفي مع الهيكل التنظيمي % 

%10%21نسبة األخطاء في عمليات املوارد البشرية % 

يومين -الزمن املستغرق للرد على طلبات املوظفين# معدل 

االستقطاب والتوظيف : المجال الثاني التعليم والتطوير : المجال األول 

رية  القوى العاملة وعمليات الموارد البش: المجال الثالث
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الخاتمة

ستراتيجياتاال لتنفيذوامليسرةالداعمةالعليااإلدارةسواءالجميعمنالجهودتكاتفمنالبدللمنظماتالتطويررحلةفي
.مهبمهاطرفكلمساهمةوكيفيةالعلياباألهدافإطالععلىاألطرافجميعتكون وأناملوظفينقبلمنأووالخطط

ياساتالسطريقعناملتواصلةبمساهمتهااإلنجازاتتحقيقفياملساهمةاإلداراتأهممنالبشريةاملواردإدارةوتعتبر
.معاملجتوخدمةاملنظمةلخدمةالرسالةإيصالعلىالقادرةالكفاءاتاستقطابعلىيساعدبماوتنظيمهاواإلجراءات

...السبيلسواءالىالهاديوهللا



ملحقات التقرير



 
ً
مالحق التقرير: رابعا

التقييم العام للمنظمة: القسم األول 

5إلى1منمقياًساستخدما.مجالكلفيرضاكمستوى تقييميرجى.البشريةباملوارداملتعلقةبالجوانبيتصلفيماللمنظمةالعامالتقييماملحور هذايتناول 
راهاتقدالتيالتحسيناتإلىلإلشارةالنقاطمننقطةكلأسفلاملنطقةاستخدم."للغايةراٍض "5و"ماحٍد إلىراٍض "يعني3،"مرٍض غير"يعني1حيث

.نظركوجهةمنالجوانبلهذهمناسبة

:األوًلالقسمأسئلة

oللمنظمةاالستراتيجيةاألهدافأفهم.

oومناسبةواضحةاملنظمةفيالعملسياسات.

oاتهوسياسالعملأنظمةبتطبيقيتعلقفيماالضروريةاملرونةاملنظمةتقدم.

oذلكالوظيفيموقعيتطلبحالفيالقرارالتخاذالكافيةالصالحياتلدي.

oليإاملوكلبالعملللقياممناسبةفيهاالتحتيةوالبنيةاملنظمةعملبيئة.

oاملنظمةداخلللموظفالوظيفيوالنموللتطور فرصةهنالك.

oاملنظمةفيالوظيفيباألمانأشعر.

oلبحالفي
ُ
.لذلكمستعدفإننيالرسميةالعملساعاتبعدالتواجدمنيط

oعملهمفياملتميزيناملوظفينعلىتحافظاملنظمةبأنالثقةلدي.

oالطارئةالشخصيةالظروفحاالتفيبمساعدتياملنظمةتقوم.

oللتحسيناقتراحات.
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ً
مالحق التقرير: رابعا

التقييم العام لوحدة الموارد البشرية في المنظمة: القسم الثاني 

1منمقياًسااستخدم.مجالكلفيرضاكمستوى تقييميرجى.املنظمةفيالبشريةاملواردوحدةتقدمهاالتيللخدماتالعامالتقييماملحور هذايتناول 
التيالتحسيناتإلىلإلشارةالنقاطمننقطةكلأسفلاملنطقةاستخدم."للغايةراٍض "5و"ماحٍد إلىراٍض "يعني3،"مرٍض غير"يعني1حيث5إلى
.نظركوجهةمنالجوانبلهذهمناسبةتراهاقد

:الثانيالقسمأسئلة

oومحددةواضحةمنظمتيفيالبشريةاملواردوحدةتقدمهاالتيالخدمات.

oيملساعدتمتواجدينالبشريةاملواردوحدةممثليأجد:البشريةاملواردوحدةخدماتمنلخدمةاحتاجيعند.

oالبشريةاملواردممثليلدىأجد 
ً
 فهما

ً
.البشريةاملواردلقضايامناسبا

oالبشريةاملواردمجالفياحتياجاتيعنمفيدةودقيقةمعلوماتالبشريةاملواردممثلويقدم.

oوتقديربإحتراماملوظفينبقيةمعالبشريةاملواردموظفيتعامل.

o(املناسبالسريةبمستوى )استفساراتي/مشاكلي/طلباتيالبشريةاملواردموظفيعالج.

o(املناسبالوقتفي)أسئلتيأواستفساراتيوطلباتيعلىالبشريةاملواردموظفيرد.

oاملنظمةفيلبشريةااملواردسياساتفيالتغييراتوشرحإليضاحمالئمبشكلبالتواصلالبشريةاملواردموظفيقوم.

oللتحسيناقتراحات.
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ً
مالحق التقرير: رابعا

تقييم البرامج و الخدمات التي تقدمها وحدة الموارد البشرية: القسم الثالث 

غير"يعني1حيث5إلى1منمقياًسااستخدم.املنظمةملوظفيالبشريةاملواردوحدةمناملقدمةوالخدماتالبرامجمنمجموعةالقسمهذايتناول 
.الخدماتأوالبرامجهذهتحسينكيفيةإلىلإلشارةعنصركلأسفلاملنطقةاستخدم."للغايةراٍض "5و"ماحٍد إلىراٍض "يعني3،"مرٍض 

:الثالثالقسمأسئلة

oواضحبشكل(عملهمهام)الجديدللموظفويشرحوسياساتهاوموظفيهاباملنظمةوتعريفهالجديداملوظفبتوجيهالبشريةاملواردموظفيقوم.

oملعأسبوعأول فيعملهفييحتاجهاالتي(واملصادراألدوات)وكافة"الجديداملوظفدليل"بتسليمالبشريةاملواردموظفيقوم.

oالوظيفيالوصفمعمتوافقةوهيعمليفيمنياملطلوبةاملهامواضحبشكلأعرف.

oاملنظمةفيوالحوافزاملزايانظامبتوضيحالبشريةاملواردموظفيقوم.

oأتقاضاهالذيالحالياإلجماليالراتبيعتبر 
ً
.املنظمةفيبزمالئيمقارنةمرضيا

oالسنةبدايةفياملنظمةفي(املوظفأداءتقييمآلية)بتوضيحالبشريةاملواردموظفيقوم.

oعادلبشكل"(التطويرفرص"الضعفونقاطالقوةنقاطتوضيح)التقييمعمليةخاللأدائيبمناقشةاملباشرمديري قوم.

oاملنظمةفيوالتطويرالتدريبنظامبتوضيحالبشريةاملواردموظفيقوم.

oقدم
ُ
.منهاالهدفيحققبشكلليوالتدريبالتطويربرامجت

oومطبقةواضحةالعمللتنظيمداخليةالئحةيوجد 
ً
.عمليا

oللتحسيناقتراحات....
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ً
مالحق التقرير: رابعا

تقييم وحدة الموارد البشرية في خدمة الموظفين: القسم الرابع 

يعني3،"مرٍض غير"يعني1حيث5إلى1منمقياًسااستخدم.للموظفينالبشريةاملواردوحدةتقدمهاالتيللخدمةالعاماملستوى القسمهذايتناول 
.الخدماتهذهتحسينكيفيةإلىلإلشارةعنصركلأسفلاملنطقةاستخدم."للغايةراٍض "5و"ماحٍد إلىراٍض "

:الرابعالقسمأسئلة

oاملوظفينمصالحلتمثيلالبشريةاملواردوحدةتسعى.

oاألخرى اإلداراتالحتياجاتالبشريةاملواردموظفويستجيب.

oالبشريةاملواردموظفيمعالوظيفيةمشاكليمناقشةفيبالراحةأشعر.

oوبرامجهاخدماتهاتحسينعلىباستمرارالبشريةاملواردوحدةتعمل.

oالتحسيناقتراحات..
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ً
مالحق التقرير: رابعا

أسئلة عامة: القسم الخامس 

لإلشارةعنصركلأسفلاملنطقةاستخدم."للغايةراٍض "5و"ماحٍد إلىراٍض "يعني3،"مرٍض غير"يعني1حيث5إلى1منمقياًسااستخدم
.الخدماتأوالبرامجهذهتحسينكيفيةإلى

:الخامسالقسمأسئلة

oالبشريةاملواردوحدةعنعامبشكلرضاكتقيمكيف.

oمنظمتكفيالبشريةاملواردوحدةتقدمهاالتيالبرامجأوالخدماتلتحسيناقتراحاتأيإلىلإلشارةاملساحةهذهاستخدم.

oبهايقومون اللكنهمالبشريةاملواردوحدةبهاتقومأناملفترضمنالخدماتأوالبرامجالنقاط،ماهي 
ً
.حاليا

oأخرى تعليقات.
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