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كلمة العميد

تهموخبراومهاراتهمالعاملينقدراتوتنميةالمتميزةالكفاءاتاستقطابيتعلقالمتكاملةالمواهبإلدارةالعامالمفهومإن

بيئةيروتطوالوظيفياالرتباطوزيادةالمعنوياتورفعالعملمصلحةمعيتوافقبماالفرداتجاهاتفيتغييرإحداثإلىإضافة

منةالمميزالكوادرعلىالحفاظبهدفذلكوكلأعمالهمتأديةأثناءالعاملينسالمةعلىوالحرصوالمادية،التنظيميةالعمل

.الجامعةفيالعملأداءوتيرةتتأثرالحتىالتسرب،

لجامعةاداخللألفرادالنفسيوالبعدالماديالبعدفيهايتداخلومعقدةوعميقةشاملةعمليةالمتكاملةالمواهبإدارةعمليةإن

بماتفضيالته،ربتغييالجامعةداخلاتجاهاتهفيوالتأثيروقدراتهكفاءتهوزيادةالفردإنتاجيةوتعظيمالوظيفيالوالءتعميقبهدف

أويةاالجتماعأوالماليةسواءًمصالحهتحميمنهيتصبحالجامعةإنبل.مصالحهمعيتعارضوالالعمل،مصلحةمعيتوافق

.الصحية

حسين تبدأ عملية إدارة المواهب المتكاملة في مرحلة مبكرة جداً وذلك من خالل تحسين عمليات االستقطاب للقوى العاملة وت
وكذلك . املةأسلوب عملية االختيار والتعيين ومن ثم استقبال الموظف الجديد، والتدريب التوجيهي والتدريب المستمر للقوى الع

.االهتمام بالجوانب التحفيزية وبرامج الرفاه االجتماعية

44



مقدمة

االقتصادجلةعتقودالتياألساسيةالركيزةأنهحيثالبشريالماللرأسكبيراًاهتماماًالسعوديةالعربيةالمملكةحكومةتولي

والمواهب،الكفاءاتعلىوالحفاظواستقطابجذببضرورةمنهاوإيماناً.المتقدمةالدولمصاففييضعهامماوالتنمية

تعتمدالجهاتبدأتلقد.بفعاليةوتطبيقهاتبنيهاعلىالعملجهاتشجعتكماالصدد،بهذااستراتيجيةمبادراتبوضعقامت

الشواغرعناإلعالنإلىفإضافة.عليهاوالحفاظواستقطابهاالكفاءاتلجذبالتقليديةوغيرالمبتكرةواألدواتاألساليبعلى

والتطبيقاتاعياالجتمالتواصلمواقعفيهابمااألمثلبالشكلالتكنولوجياتستغلأصبحتالتوظيف،وكاالتوعبرالصحففي

عمليةأثناءعدةعواملتراعيالجهاتغدتوقدهذا.المواهبمنأكبرشريحةإلىللوصولوكذلكالعصر،لمواكبةوذلكالذكية،

طرقتخداماسعبرقياسهايمكنواضحةمعاييرعلىبناءًالكفاءاتاختيارالحصر،الالمثالسبيلعلىمنها،واالستقطابالجذب

منتفاديُسبحيثاإلعاقةذويبفئةواالهتمامللجنسين،المتاحةوالتطويرالعملفرصتساويعلىوالتركيزموثوقة،علمية

حابأصمنالموظفينفئةوكذلكالعمليةطموحاتهملتحقيقالشبابفئةيدعمماكلوتوفيرالمجتمع،خدمةفيمهاراتهم

الاليومموظفيبأنالجهاتأدركتفقدالكفاءات،علىالحفاظيخصفيماأماللمعرفة،منبعاًيشكلونالذينالطويلةالخبرات

وتلكالخاصة،والحياةالعملحياةبينالتوازنلهمتوفرالتيالعملبيئةعنيبحثونكذلكبلالماليالكسبإلىفقطيتطلعون

بعمادةممثلةعبدالعزيزبنسطاماألميرجامعةأعدتعليهوبناءً .الوظيفيالنموفرصتوفيرعبرالمهنية،مسيرتهمتدعمالتي

تقطابواسجذبعمليةفيالمباشرينوالرؤساءالبشريةالمواردإداراتيدعمبحيث،االسترشاديالدليلهذاالبشريةالموارد

بادراتالممنوحزمةوالتشغيليةاالستراتيجيةالمؤشراتمنمجموعةاالعتباربعينآخذةعليها،والحفاظوالكفاءاتالخبرات

وقد.السعوديةالعربيةالمملكةفيالبشريةللموارداالستراتيجيةاألهدافكذلكو،2030رؤيةتحقيقفيتسهمالتيوالمشاريع

رةإدامجالفيوعالمياًمحلياًرائدةومؤسساتجهاتمنمتميزةوتطبيقاتوممارساتمعياريةبمقارناتالعمادةاستعانت

.البشريالمالرأسوتطوير
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:أهداف الدليل ومحتواه

الجامعة،فيالعملفيلالنخراطالمواهبجذبالدليلهذااعدادمناألساسيالهدفيكمن

قياداتوأولوياتتطلعاتيوافقمماالبشري،المالرأسإدارةمجالفيالتطوراتومواكبة

:التاليةاألهدافلتحقيقالدليلهذاويسعى.الجامعة

الوقوف. .منهاوالحدالمختلفةالجامعةجهاتمنوالمواهبالكفاءاتتسربعواملعلى1

تحديد. العملسوقمنوالمواهبالكفاءاتلجذبآلياتلتطويرللجامعةاسترشاديإطار2

.عليهاوالحفاظ

دعم. وصيةخصتضمنمبتكرةوحلولممارساتلتطويربالتوظيفالمعنيةالجهاتوتشجيع3

.الكفاءاتعلىوالحفاظواالستقطابالجذبعملياتفعاليةيعززوبماجهة،كل

:هماأساسيينمحورينعلىالدليلويشتملهذا

الجذب. .واالستقطاب1

الحفاظ. .الموظفينعلى2

66



التاليةالمصطلحاتالدليلهذافيوسترد

الهوية المؤسسية للجهة
ى هي صورة الجهة من وجهة نظر الموظفين والمتعاملين التي تبن

ما على الثقافة المؤسسي القائمة على الممارسات المعمول بها، م

ينعكس على االنطباع العام عن الجهة كمكان مفضل للعمل

التناغم
يعبر عن مدى اهتماما لموظف بعمله وانخراطه به وبمكان العمل، ومدى 

ارتباطه عاطفياً بوظيفته والغاية منها وعالقات العمل معا لزمالء 

والمسؤولين

االجتماعيالرفاه 

هو مجموعة البرامج والمبادرات والخدمات التي تهدف لتعزيز وتحسين 

وير الصحة النفسية والجسدية للموظفين، لما تمثله من أهمية في تط

ما سلوكهم وأدائهم الوظيفي وإنتاجيتهم، وتحسين دافعيتهم للعمل م

.ينعكس إيجاباً على سعادتهم ووالئهم وانتمائهم المؤسسي

77



:لماذا ننفذ عمليات إدارة المواهب المتكاملة

تتيح. البشريالمالرأسبينالتوفيقعلىتعملوالتيالتكلفةوالمنخفضةالفعالةالتوظيفقراراتاتخاذللمديرين1

.التنظيميةواألهداف

توفير. .سبالمناالوقتفيعالية،ومهاراتواسعةمعرفةتتطلبالتيتلكوخاصةالحرجة،الوظائفمناالحتياج2

ربط. .محددةتنظيميةبأهدافوالتدريبوالتطويرالتوظيفقرارات3

.التنظيميةالتوجهاتتبدلعنتنتجالتيالوظيفياالحتياجفيالتغييرواحتماالتإمكانياتتحديد4.

.العاملةالقوىبينوالمساءلةوالمرونةالتنوعتسهيلعلىالعمل5.
.جديدةمعلوماتعلىالحصولعندومراجعتهاعليهاواالعتراضالخاطئةوالقراراتالسابقةاالفتراضاتتقييمامكانية

88



نطاق االستراتيجية
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االستراتيجيةأهداف

استقطاب األيدي العاملة الكفؤة التي تحتاجها الجامعة فعلياً، والمحافظة عليها من ال. .تسرب1

تقليل معدالت او نسب دوران العمل. 2.

تنمية قدرات العاملين بالتدريب المستمر من بداية التعيين بالجامعة، وحتى انتهاء ف. ترة 3

.خدمتهم بالتقاعد

الحد من عدم االستقرار واالجهاد في الوظيفة. 4.

زيادة الرضاء الوظيفي والوالء للجامعة. 5.

رفع معدل األداء العام للموظفين وزيادة اإلنتاجية الفردية. 6.

تشجيع سياسة االبتكار واالبداع للموظفين. 7.

احداث تغيير إيجابي في اتجاهات الموظفين وسلوكهم داخل الجامعة بما يتوافق مع أهداف. 8

.الجامعة

تحقيق ميزة تنافسية جاذبة للعمل في الجامعة توفر العناية بالموظف من تاريخ تعي. ينه وحتى 9

.بعد تقاعده
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اتيجية الجهات ذات العالقة بتنفيذ االستر

1111



:استراتيجيات اكتساب المواهب الوظيفية

سوقمنالجاهزةالمواهبذوياألفرادعلىالحصولاألولىالوظيفيةالمواهبالكتساباستراتيجيتانهناك

.الجامعةمنسوبيمناألفرادعلىالحصولوالثانية.العمل

منماعياًواجتثقافياًالمؤسسةثقافةفيالجددالوافديندمجالبشريةالموارددوريكوناألولىالحالةففي

.العملأثناءالتوجيهخاللمنأوالتواصللتعزيزدوراتخالل

للتأكدراتوالمهاالمعارفوتنميةلألفرادالكامنةالمواهباكتشافالبشريةالموارددوريكونالثانيةالحالةأما

.منهمالمطلوبةباألدواراألفرادقياممن

:عمليات إدارة المواهب المتكاملة

إدارة األداء. 1

إدارة األهداف. 2

إدارة التعويضات. 3

اكتساب. توظيف المواهب /4

أنظمة إدارة التعلم. 5

التطوير الوظيفي. 6

التخطيط لتعاقب الموظفين

1212



إدارة األداء الوظيفي واستراتيجية إدارة المواهب المتكاملة

ولىاألالعمليةوهي–العاملةللقوىالسليماالستراتيجيالتخطيطفيالوظيفياألداءتقييميسهم

هذافيتاألولويالتحديدالمناسبةالمعلوماتتوفيرخاللمن-االستراتيجيةهذهفيبالتحسينالمستهدفة

.وضوعيةومسليمةأسسعلىالتنظيميةوالوحداتلألفرادالتدريبيةاالحتياجاتتحديدعلىيساعدمماالمجال

اتوإجراءالتوظيف،خطةفيذلكاستدراكيمكنمعينةمهاراتفيمعيناًقصوراًالتقويمنتائجأظهرتفإذا

.المقترحةالتدريبوبرامجالجدد،للموظفينالتهيئةوبرامجوالتعيين،االختيار

إلىمونقلهأخرىأعمالألداءللموظفينالكامنةالمستقبليةالقدراتعنالكشففييسهمكما

ذلكلفاعلبشكلمواهبهمواستغاللاإلدارية،المناصبفيالترقيوإمكانيةقدراتهم،معتتواءمجديدةأعمال

واشباعرضانحققالطريقةوبهذهالمستقبلية،القياداتمنالثانيالصفعلىعلميةبطريقةللتعرفأداةهو

.أخرىلجهاتتسربهمعدمونضمنالجامعةفيالعاملةللقوىوظيفي

تحديدوالموظفأداءعلىالحكمعلىمقتصراًاستخدامهيعدفلمالوظيفي،األداءإدارةمفهومتطورلقد

علىساعدتهموماألفراد،تحفزوسيلةفأصبحالموظفينلتنميةأساسيةوسيةأصبحبلأدائهفيالقصورجوانب

بدقةتطبيقهتمإذاأنهوذلكبجديةالوظيفياألداءنظامموضوعتأخذأنالجامعةوعلىسلوكهم،تعديل

.والمنظمةللفردالفوائدمنالعديديحققفإنهوموضوعيةواتساق
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:الجامعةفيالوظيفياألداءإدارةمفهومتطبيقفوائدأبرزومن

.للموظفوالضعفالقوةنقاطعلىالضوءيسلطأنهحيثالعاملينأداءوتطويرتنمية

:بالمسئوليةاإلحساسزيادة

يؤديواألداء،مستوىتحسينوإلىالصحيحالوجهعلىالعملألداءالالزمالجهدبذلإلىالموظفينيدفع

.األداءمشكالتمعالجةفيالجادالعملإلى

:التنظيميةالفاعليةتحقيق

ةوحدكلفيالعاملينكفاءةمدىويظهرأهدافهتحقيقفيالجهازفاعليةمدىعنمؤشريعطيأنهحيث

.اإلداريبالجهازالمختلفةالعملياتعنعكسيةتغذيةيعطيألنهإدارية

:التنظيميةاالتصاالتتحسين

مواطنعلىللتغلبلهمالمشورةوتقديمالمرؤوسينألداءالرؤساءمتابعةاألداءتقويمعمليةتتطلبحيث
تمماإذاذلكويسهمبأدائهالقياداتباهتمامالموظفيشعرذلكخاللومنوتطويره،األداءفيالضعف

.العملعالقاتتحسينفيموضوعيبشكل
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العمليات المستهدفة في االستراتيجية
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:األولىالعملية
االستقطابعملياتتحسين

أيدافأهتحقيقيمكنالحيثتنافسيةميزةيعتبرالبشريةللمواردالصحيحاالستقطابإن

.األهدافلتحقيقسلفاًالمرسومبدورهاللقياممؤهلةبشريةمواردبدونمؤسسة

همأأحديعتبرالبشريالموردأنحيثوتطويرهااالستقطاببعمليةاالهتمامالجامعةعلىفيجب

قادرةتكونلومعارفهاقدراتهاوتنميةاستقطابهاطريقةفياالستثمارفعليهاللجامعةاالقتصاديةاألصول

وتطورهتمرمسبشكلخبراتهاالجامعةتفعلأنويجب.التنافسيةشديدةبيئةفيواالستمرارالصمودعلى

.لديهاالمتاحةالمواردحسبللجامعةالحقيقيةبالحاجةوربطهاالستقطابعمليةأثناءنوعياً

اجاتاالحتيبتحديدوذلكالعاملةالقوىتخطيطعمليةهياالستقطابعمليةلتطويرخطوةوأول

وترشيدالموظفيناختيارسالمةعلىللمساعدةوالقصيرالبعيدالمدىفيالكوادرمنوكماً نوعاًالفعلية

يةوامكانالجامعة،فيالعاملةالبشريةالقوةفيوالفائضالعجزمواطنومعرفةالعاملةالقوىاستخدام

.الكفاءاتتسربعمليةوتقليلالمستقبليةباالحتياجاتالتنبؤ

:عناصراربعةمناالستقطابعمليةتتكون

تحليل. الوظائف1

تخطيط. العاملةالقوى2

اإلجراءات. االستقطابعمليةفيالمتبعة3

إدارة الموارد البشرية في عملية االستقطابكفاءة .   4
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التوظيفمصادر 

توظيف خارجيتوظيف داخلي

استخدام المواقع المهنية المتخصصةالتوصية الداخلية

اإلعالن في وسائل االعالم اإللكترونية أو الورقيةالتقدم مباشرة على الوظيفة

توظيف الطلبة الجامعيينالترقيات

معارض التوظيفالتدوير أو النقل

مؤسسات التوظيف وشركات البحث

ترشيحات الموظفين

برامج التدريب والمتدربين

:هناك مصدران رئيسيان للتوظيف
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التوظيف الداخلي. 1  :

يفسواءً بإنشاء بنك مواهب أو اعداد قائمة بالموظفين ذوي القدرات العالية لشغل المناصب اإلشرافية أو القيادية، أو شغل الوظائف الحرجة

.الجامعة

.وكذلك الترقيات والتدوير الوظيفي أو النقل الداخلي

التوظيف الخارجي. 2:

اإلعالن. 1:

.اإلعالن في وسائل االعالم اإللكترونية أو الورقية

اإلنترنت. 2:

(.لينكدان)استخدام المواقع المهنية المتخصصة مثل 

توظيف الطلبة الجامعيين. 3:

.تقوم الجامعة باختيار المتميزين من خريجي كلياتها واستقطابهم للعمل في الجامعة

معارض التوظيف. 4:

.المشاركة في معارض التوظيف على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي للبحث عن المواهب الجاهزة للعمل فوراً في الجامعة

مؤسسات التوظيف وشركات البحث. 5:

.وهي خيار تقليدي تلجأ إليه الجامعة للبحث عن الكفاءات خارج المستوى الوطني

ترشيحات الموظفين. 6:

.الذين عملوا بقرب مع الكفاءات المرشحة، واطلعوا على مهاراتهم وقدراتهم المعرفيةاألخذ بتوصيات موظفي الجامعة

برامج التدريب والمتدربين. 7  :

وانتقاء أفضل ( ثانوي، دبلوم، جامعي، ماجستير)افتتاح برامج تدريب منتهية بالتوظيف للخريجين الجدد من مختلف القطاعات والمستويات التعليمية 
.الكفاءات للعمل في قطاعات الجامعة المختلفة
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مزايا استخدام مصادر التوظيف بأنواعه

سلبياتإيجابياتمصادر التوظيف

توظيف داخلي

مكافأة األداء المتميز للموظفين . 

.الحاليين

معرفة الموظف بالثقافة المؤسسية.

للجهة وأهدافها وسياساتها،

ومعرفة الجهة لقدرات الموظف .

.وكفاءاته

دة القدرة على التأقلم في الوظيفة الجدي.

.بشكل أسرع من التوظيف الخارجي

لتكثيف الجهود لتدريب وتطوير الحاجة 

الجددالموظفين 

توظيف خارجي

.دعم الجهة بمواهب وأفكار جديدة. 

مساعدة الجهة على الحصول على الكفاءات •

.المطلوبة

ف تخفيض تكاليف التدريب في حال توظي. 

.الخبرات لمؤهلة

قد يؤدي إلى توظيف أشخاص غير . 

. هةالمؤسسية للجالثقافة متناغمين مع

.زيادة تكلفة التوظيف. 

.يلوالتأهللتدريب أطولالحاجة إلى فترة . 
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:اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة

اغر في هي الوسيلة المستخدمة إلبالغ الموظفين في الجهة أو المرشحين في سوق العمل عن توفر ش

:هناك عدة اعتبارات عند إعداد إعالن الوظائف الشاغرة والتي يجب األخذ بها وهي.الجهة

الوصف الوظيفي. ية على الجهة أن تضع وصفاً وظيفياً واضحا في اإلعالن يشتمل على المهام الوظيف:1

ة الرئيسية المطلوبة والحد األدنى للمؤهل العلمي المقبول والحد األدنى المقبول لسنوات الخبر

والكفاءات الرئيسية المطلوب توافرها في المتقدم للوظيفة وأية شروط أخرى أساسية لشغل

 .الوظيفة

الدرجة . .على الجهة أن توضح الدرجة الوظيفية التي سيتم التعيين عليها:الوظيفية2

ذين على الجهة أن توضح نطاق الراتب اإلجمالي والمزايا التي ستمنحها للمرشحين ال: الراتب والمزايا3.

.سيتم تعيينهم في الجهة إن أمكن

تقبال يجب على الجهة تحديد الموعد النهائي الس: آخر موعد الستقبال السير الذاتية وطلبات التوظيف4.

طلبات التوظيف

على الجهة تحديد الموعد المطلوب لبدء العمل من قبل لمرشحين : تاريخ بدء العمل المتوقع5.

.  المحتملين
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:الثانيةالعملية

والتعييناالختيارعملياتتحسين

فنجاحةالجامعفيللعملاستقطابهمتمالذينالمرشحينأفضلانتقاءاجراءعلىوتتركزاألهمالمرحلةوهي

.الوظائفمهامألداءعاليةكفاءةذاتكوادروجودعلىيعتمدوأهدافهاغاياتهاإلىالوصولفيالمنظمات

ارفهومعالنفسيواستعدادهالفردوقدراتالعملمتطلباتبينالمواءمةتحقيقهياالختيارعمليةفأساس

الغيرخصالشوضعأنحيثالوظيفي،والرضااإلنتاجيةزادتوالوظيفةالفردبينالمواءمةمنكبيرةبنسبةتحققفإذا

بببسوالمالالجهدمنالكثيرالمنظمةيكلفوذلكالوقتواهدارباإلحباطالشعورإلىيؤديالوظيفةفيمناسب

.العملدورانتكاليف

الغيراألشخاصمنالتخلصالصعبمنويكونالجامعة،فيالعملياتجميععلىيؤثراالختيارفسوء

.توظيفهمبعدمناسبين

.والتدريبالعملودوراناإلنتاجيةرداءةلتكاليفتوفيراًسليمةاالختيارأسستكونأنفالبد

:كالتاليمحددخطواتاتباعمنالبداالختيارعمليةولنجاح

مقابلة. (مبدئياً)للعملالمتقدمين1

.مختصرةالمقابلةتكون-أ

عليهاالمتقدمينوالوظائفبالمنظمةالمتقدمينتعريف-ب

المتقدميناستفساراتعلىاإلجابة-جـ

المتطلباتمناألدنىالحدأياألساسيةللشروطالمتقدميناستيفاءمنالتأكد-د
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تعبئة. .لهاالمصحابةالوثائقمنوالتأكدالتوظيفطلب2

اجراء. مهارةوالالمهاراتفيلقياسهأعدتمالقياسمعدةتكونأنالبدوالتيالوظيفيةاالمتحانات3

.معينةوظيفةلشغلالمطلوبة

اجراء. افيةإضمعلوماتعلىالحصولبغرضلالمتحاناتمتممةتكونبحيثالشخصيةالمقابلة4

.للوظيفةالنفسيواستعدادهالمتقدمةشخصيةفيجوانبتكونماوغالبا

االستعالم. .المتقدمعن5

قرار. .االختيار6

فترة. .صالحيتهعدمأوالعملفياستمرارهودراسةللموظفالفعلياألداءلقياسالتجربة7
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:والتعييناالستقطابعمليةسيرملخص

مراجعة قائمة المرشحين

اعتماد القائمة النهائية

ةعقد االختبارات الوظيفي

د رفع النتائج لعمادة الموار

البشرية

اعداد خطة المقابالت 

الشخصية

ةعقد المقابالت الشخصي

وضع قائمة بالمرشحين 

المحتملين

ن االستفسار عن المرشحي

من أعالهم السابقة

انهاء اجراءات التعيين 

2323يةلقائمة المرشحين النهائ



:الموظفينعلىالحفاظ

ص،والخاالعامالقطاعينفيالجهاتيواجهالذيالدائمالتحدييعتبرالموظفينعلىالحفاظإن
ندرةفيهلوحظوالذيالجديدةاأللفيةفيظهرقدوالكفاءاتالمواهبحربمفهومأنحيث

الحفاظاستراتيجياتتقوم.عليهاللحصولالجهاتبيندائمتنافسووجودوالمهارات،المواهب
العمريةالفئةومنهاالعواملمنلعددالواضحالفهمأساسعلىوالمواهبالكفاءاتعلى

ةبيئإلىالثالثينسندونهمممنالجددالموظفونينجذب.فئةكلواهتماماتللموظفين
ينبأعمارهمتتراوحالذينالموظفونيعتبربينماالمهني؛التقدمفرصلهمتوفرالتيالعمل

بنسبةايتمتعووأنالمهنيةحياتهمإدارةعلىقادرينيكونواأنالمهممنبأنهوالخمسينالثالثين
جلنفيكوالخمسينعنأعمارهمتزيدالذينللموظفينبالنسبةأما.الوظيفيالرضامنعالية

.التقاعدلمرحلةوالتخطيطالوظيفياألمانعلىمنصباًاهتمامهم
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:يفهوالمواهبالكفاءاتعلىالحفاظاستراتيجياتعلىتؤثرالتياألخرىللعواملبالنسبةأما

سمعة. .اآلخرينأماموصورتهاالعملجهة1

عملية. .والتعييناالستقطاب2

قدرة. بالشكلاألفرادبإدارةالمتعلقةأدوارهمممارسةوعلىالموظفيناحتواءعلىالمدراء3

.المناسب

فرص. .والتطويروالتعلمالتدريب4

تقدير. الجهةفيالبشريةالمواردإدارةمعبالتعاونالمباشرينالرؤساءعلى:ومكافأتهالجيداألداء5

الماليةلمزايااتقديمعلىتقتصرالبحيثالموظفينعلىللحفاظوآلياتحلوللتطويربيديداالعمل

فعالالوالتواصلالثقةعلىقائمةمؤسسيةوثقافةمالئمة،عملبيئةتوفيرإلىتتجاوزهابل

.لعملهإنجازهعندوالفخربالتحدييشعرالموظفيجعلعملوتوفيرالمتبادل،واالحترام

:الموظفينعلىالحفاظآلياتحلول

Interviews”الخروجمقابالتتستثمرأنالجهاتعلى Exit استقاالتوراءالحقيقيةاألسبابعلىللتعرف”
رضاالاستبياناتخاللمنيمكنهاكما.التحسينتتطلبالتيالجوانبعلىجهودهاتركزبحيثموظفيها
وبناء.جةمعالإلىتحتاجالتيالنواحيتتضحبحيثالمواضيعمنعددحول ًالموظفينآراءتتبينأنالوظيفي

:اليةالتالعملياتتراعيبحيث،والمواهبالكفاءاتعلىللحفاظمتكاملةخطةتضعأنللجهةيمكنعليه،
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:الثالثةالعملية

الجديدالموظفاستقبال

نظراًالمسألةبهذهاالهتمامالجامعةوعلى.العملمجموعةمعالجديدالموظفاندماجلتسهيلجداًمهمةعملية

يخلفظفللموالجيدواالستقبالوبيئتها،الجامعةعنالمستجدالموظفلدىاألولياالنطباعتعطيأنهاحيثلحساسيتها

.الجامعةعنإيجابيأوليانطباعويشكلللمنظمة،الوالءوتنميةوالثقةباألمانشعورلديه

ةالجامعفيالوظيفيودورهمبأعمالهملتعرفيهمومخططمنظمنحوعلىالجديدالموظفاستقباليكونأنفالبد

.الجامعةفيالمطبقةواألنظمةورؤساءهمزمالءهمعلىوالتعرف

فالموظويشعراإلدارية،بيئتهامعوالتكيفالجامعةفيالعملنحوإيجابيةاتجاهاتتكوينعلىيساعدذلكوكل

.العملمجموعةمنجزءوأنهبأهميته

:الموظفاستقبالمراحلوأهم

التوجيه. :المستجدللموظفالمبدئي1

والمبادئواألعرافالقيموقبولوفهمالعملمعاييرفهمعلىلمساعدتهبأعمالهللقيامالجديدالموظفتهيئةوهو

ةتهيئبرنامجإعدادويجب.المقبولالسلوكونوعيةاألداءمستوىحيثمنالمدراءتوقعاتوفهم.الجامعةفيالسائدة

.مستمربشكلوتعديلهتقويمهويتمومنتظمكامل

التدريب. :التوجيهي1

.كياًتدريب الموظف الجديد على المهام الجديدة بتزويده بالمعارف والمهارات المحددة للوظيفة لتحسين أدائه فنياً وسلو
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:الرابعةالعملية

والتنميةالتدريب

معهمتكيفمنويزيدموظفيهاإنتاجيةرفععلىالجامعةقدرةيزيدالعاملةللقوىالعاليوالتأهيلالجيداإلعداد

يلبيبمااتالقدرمنمتطورةمستوياتتوفيرفيأيضاًيساهموالتدريباليومية،المهامألداءالمستخدمةالتقنيةمستويات

التدريبدويعالتخصصات،كافةفيالمطلوبةالمهاراتفيالسريعةالتغيراتلمواكبةوالمستقبليةالحاليةالجامعةحاجات

.بهاالعاملةللقوىالجامعةبهتقوماستثماراهم

تلفوتخ،الجامعةداخلالمهاراتفيوالمستقبليةالحاليةاألفراداحتياجاتمعيتعامالنوالتنميةالتدريب

فيألفرادلالحاليةبالحاجةمحددالتدريبأماوالقدرات،المهاراتمنالمدىطويلةباالحتياجاتاألولىبعنايةالتدريبعنالتنمية

برامجفيدمجهماتمإذاالجامعةفياألداءمشاكلحلفييساهمانوكالهماككلالجامعةيشملالتنميةونطاقالمهارات،

.التدريب

القوىطيطوتخالوظيفياألداءكتقويمأخرىبعناصريرتبطالبشريةالمواردسياساتعناصرأهمأحدالتدريبيعد

:مراحلبأربعةالتدريبيةالعمليةوتمربالترقية،ومرتبطالعاملة

تحديد. :التاليةالعناصربتحليلذلكيتم:التدريبياالحتياج1

.والمستقبليةالحاليةالتنظيميةالجوانبودراسةوالغاياتلألهدافشاملةدراسة:المنظمةتحليل-أ

.ألدائهامهاراتمنتحتاجهوماالوظائفدراسة:المهامتحليل-ب

.تحليل الفجوات في األداء بعد عملية تقييم األداء الوظيفي وامتحان القدرات وتقارير اإلنجاز: تحليل الفرد -جـ
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تحديد. :التدريبأهداف2

:التاليةالجوانبتغطياالحتياجاتعلىبناءللجامعةتدريبخطةإعداد

.األساسيةوالمبادئوالمفاهيمبالنظرياتالموظفتزويد:المعارف-أ

.العملوتطبيقلممارسةالالزمةبالقدرةالموظفتزويد:المهارات-ب

.إيجابيةبطريقةاألشياءنحووأفكارهالموظفقيمعلىالتأثير:االتجاهات-جـ

تصميم. :التدريبيةالبرامج3

.وتكاليفههومكانالبرنامجومدةوالمدربينالتدريبيةاألساليبواختيارالتدريبيةللحقائبالمناسبالمحتوىتحديد

تقويم. :التدريب4

.للموظفالفعلياألداءعلىالتدريبفاعليةدراسة
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:العملية الخامسة 

التحفيز المعنوي

والخبرةالشكركشهاداتومعنويماديمقابلفيهاويقدمالوظيفيالتميزجوائز-1

والتطويراالبتكارمسابقات-2

خارجوالخاصةالحكوميةوالجهاتاالخرىالجامعاتوحداتمعالوظيفيةالخبراتمشاركةبرامج-3

الجامعة

راتدولتقديماعدادهمالطويلةالخدمةذويالموظفينخبراتمناالستفادة:المدربيناعدادبرامج-4

منهمجتمعيخدمةلتقديمفيهمشاركهوتكونوخبراتهممعارفهملنقلاالهليةالتدريبمراكزفي

(المحليالمجتمعخدمةفياسهام)الجامعة
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:  العملية السادسة 

برامج الرعاية الصحية 

الدورتفعيليجبولكناالسنانطبوكليةالجامعيالمستشفىويقدمهمتوفرةهللابحمدوهي

والمعارضالتوعويةالمنشراتبتقديمبأهميتهالجامعةموظفيشعروانالمجالهذافياالعالمي

فيمبدئيالالفحصوتقديمالمزمنةاالمراضعنالمختلفةالصحيةوالفعالياتواخرىفترةبينالخاصة

.عليهاالحصولوطريقةتقدمهاالتيالخدماتوشرحالجامعةوحدات

للعدوىالتعرضوتجنبصحتهمعلىللمحافظةالجامعةفيالعاملينتوجيهبهدفذلكوكل
واالمراض
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:العملية السابعة 

السالمة المهنية 

تعالىهللابإذنالحوادثمنخاليةنموذجيةعملبيئةتصميم-1

المهامألداءالضروريةالتجهيزاتبكاملمناسبةعملبيئةتهيئة-2

العملمكانفيالعامةالنظافةحالةمراعاة-3

والورشالمكتبفيمثاليةواضاءةالمناسبةالتهويةمنالعملظروفمراعاة-4

الجامعةفيالتغذيةخدماتتقديمأماكنفيالصحيةالشروطتوافرمنالتأكد-5

حينهافياالشكاالتومعالجةمصادرهامعرفةخاللالعملضغوطتخفيففيالمساهمة6

هذهيدوتحيعملاصاباتلوقوعالمحتملةالمخاطروتحديدالعملاماكنعلىالوقائيالتفتيش-7

.المخاطر
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:العملية الثامنة 

الخدمات االجتماعية  

الجامعةلمنسوبيخاصه(الخ..سياراتوصحي)تأمينبرامجتوفير-1

.شراكةاتفاقياتعقدخاللمن(بنوك–فنادقحجوزات–طيرانحجوزات)الجامعةلمنسوبيالتكاليفمنخفضةخدماتتوفير-2

(ثقافي–صحي–رياضي)الجامعةبمنسوبيخاصناديتوفير-3

.الجامعةمنسوبيألبناءتعليميةخدماتتقديم-4

.االخرىالحكوميةالجهاتفيالجامعةمنسوبيمعامالتإلنجازالعامةللخدماتمكاتب-5
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:إلدارة المواهبمؤشرات األداء الرئيسية 

دورية القياسطريقة القياسالمؤشر

نصف سنوياستبيان لقياس نسبة السعادة في بيئة العملسعادة الموظف

سنوياستبياننسبة الرضا عن الحفاظ على الموظفين

سنوياستبياننسبة الرضا عن برامج الرفاه االجتماعي

سنويمعادلة الدوران الوظيفينسبة الدوران الوظيفي

سنويمعادلة النسبة المئويةنسبة الحاصلين على تدريب 

سنويمعادلة النسبة المئويةنسبة الموظفين المستفيدين من الحوافز

سنوياستبياننسبة الرضا عن برامج التدريب

سنويمعادلة النسبة المئويةنسبة اصابات العمل

سنويمعادلة النسبة المئويةنسبة مبادرات الموظفين المطبقة

نسبة الموظفين المستفيدين من برامج الرفاه 

االجتماعي
سنويمعادلة النسبة المئوية

ربع سنويمعادلة النسبة المئويةنسبة تنفيذ خطة التدريب

سنويمعادلة النسبة المئويةنسبة اكتمال وثائق األداء الوظيفي

سنوياستبيانالخدمةنهاية استبيان 
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مخرجات االستراتيجية

خطة استقطاب مبنية على الحاجة الفعلية

رفع درجة المهنية في االختيار والتعيين

برنامج استقبال وتوجيه للموظف الجديد

خطة تدريب مبينة على االحتياج الفعلي من المهارات والمعارف

ادة من تأهيل المتقاعدين من الجامعة للعمل في مراكز التدريب لالستف
مهاراتهم وخبراتهم

تصميم برنامج للسالمة المهينة

تصميم برنامج للخدمات االجتماعية
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