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تمهيد

 قام المجلس الوطني لشؤون االسرة في العام 2014 باعداد معايير االعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة 
المؤسسات  كافة  مع  وبالشراكة  والشرطية(  والقانونية،  والتربوية  واالجتماعية  االسري)الصحية  العنف  لحاالت 
الوطنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية االسرة من العنف، وتم اعتماد هذه المعايير من قبل مجلس 
الوزراء بقراره رقم )5980( تاريخ 12/10/ 2014 وجرى تعميمها على كافة المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية 
للعمل على تطبيقها، وتعتبر هذه المعايير مرجعّيًة للمؤسسات الوطنية  لتنظيم عملها في مجال االستجابة 
لحاالت العنف االسري، ووضع الّسياسات المؤّسسية المتعلقة بحماية االسرة من العنف، وتقّييم جميع عملياتها 
ويسهم  خدماتها،  على  والتطوير  للتحسين  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  للمعاّيير،  تبعًا  خدماتها  بتقديم  المتعلقة 
تطبيق المؤسسات الوطنية لهذه المعايير في ضمان تقديم خدمات ذات نوعية وموحدة لحاالت العنف األسري في 
جميع أنحاء المملكة، والتركيز على توحيد آليات العمل ومرجعياته وتحديد األدوار والمسؤولّيات المشتركة لهذه 

المؤّسسات وبدرجًة عاليًة من الفهم المشترك بين كافة المؤسسات.

استمرارًا لجهود المجلس في تعزيز منظومة الحماية وترسيخ االنجازات الوطنية في مجال االستجابة لحاالت العنف 
االسري، وانطالقًا من دور المجلس في تقديم الدعم الفني للمؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية بحماية 
االسرة من العنف وتطوير وسائل عملها،عمل المجلس وبالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين/ مكتب 
االردن على تطوير دليل ارشادي حول آليات ومنهجيات تطبيق معايير ضبط جودة الخدمات المقدمة لحاالت العنف 
االسري بهدف بناء وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بتقديم الخدمات لحاالت العنف االسري وتمكينها 
من تطبيق هذه المعايير على المستوى المؤسسي من خالل توفير وثيقة مرجعية ارشادية توضح للمؤسســات 
المنهجيات والممارسـات المؤسسية التــي تمكنها من تطبيـق متطلبات هذه المعــايير والقيام بعمليات التقييم 
الذاتي وفقًا لها، وتحديد فرص تحسين جودة الخدمات التي تقّدمها، واتخاذ االجراءات المؤسسية الالزمة لترجمة 

فرص التحسين الجراءات وقرارات عملية تساهم في االستجابة المؤسسية المتكاملة لحاالت العنف االسري. 

وختامًا؛ فإننا نؤّكد اعتزازنا بشراكتنا كمؤّسسات وطنّية ُتعنى بحماية األسرة من العنف األسرّي، والتزام المجلس 
بوصفه مظله للمؤسسات العاملة في مجال شوؤن االسرة بالعمل مع كافة الجهات لترسيخ نهج العمل التشاركي 
في مجال حماية األسرة، وبما ُيعّزز منظومة حماية األسرة على المستوى الوطنّي، وال يفوتنا أْن نتقدم بجزيل الشكر 
واالمتنان للمفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين على دعمهم العداد هذا الدليل والشكر الموصول 
لكل من ساهم بتطويره، مؤّكدين أهمّية استمرار العمل التشاركي بين جميع المؤّسسات، داعيًا الباري ـ عّز وجّل 
الجاللة  صاحب  موالي  ظّل  في  الحبيب  وطننا  ألبناء  الكريم  العيش  ُسبل  لتوفير  جميعًا  جهودنا  تتكاتف  بأْن  ـ 

الهاشمية الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم أعّز اهلل ملكه.
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المقدمة

يأتي اعداد الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد وضبط الجودة للخدمات المقّدمة لحاالت العنف األسري، انطالقا 
من سعي المجلس الوطني لشؤون االسرة لمساعدة المؤّسسات الوطنّية المعنية بتقديم هذا النوع من الخدمات 
الخدمات من خالل تطوير  لتقديم  المهنّية  الُممارسة  المؤّسسي على  الطابع  للرقي بمستوى خدماتها؛ وإضفاء 
وتقديم منهجيات مؤسسية تساعد المؤسسات في التطبيق السليم للمعاّيير حيث تم تنفيذ المشروع بتمويل 

من المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين  . 

يقسم هذا الدليل االرشادي الى ثالثة اجزاء رئيسية هي:

• االعتماد 	 ربط متطلبات معايير  والية  اعداده،  الدليل، مرتكزات  أهداف  ويوضح  الدليل:  الى  مدخل 
وضبط جودة الخدمات ومؤشراتها مع ما يقابلها من منهجيات تساعد في التطبيق السليم لتلك المعايير 

والمؤشرات، باإلضافة الى الجهات المســتفيدة والمستهدفة منــه.

• المنهجيات المؤسسية: وتتناول عددا من الممارسات االدارية الجيدة لكيفية تطبيق متطلبات 	
معايير االعتماد وضبط جودة الخدمات المقدمة، حيث وتضمن كل منهجية من المنهجيات عرضا للمفاهيم 
والمبادئ واالرشادات، واالجراءات والنماذج، والتي ستمكن المؤسسات، في حال تطبيقها بشكل سليم، 

من توفير بيئة مؤسسية تساعد في تقديم خدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة لمتلقي الخدمات.

• المتبعة في 	 المؤسسية  السياسات واإلجراءات  لتقييم  أداة  )الرادار(: وهي  التقييم  منهجية 
تقديم الخدمات لحاالت العنف االسري، والتحقق من تنفيذ تلك السياسات واإلجراءات بشكل فعال، بحيث 
فرص  ومعالجــة  القـــوة  جوانـــب  لتـــدعيم  الالزمة  واإلجـراءات  التحسين  وفرص  القـوة  نقـاط  تحديـد  يتم 

التحسين بغـــرض التحسين والتطوير الذي يجب ان يكون:

شــــــامال يغطي جميــــــع جوانــــــب العمــــــل، وجميـع الخـدمات المقدمـة	 

مســتمرا ال ينتهـي حتـى يبـدأ مـن جديـد وهكـذا 	 

تعاونيــا يشـترك جميع العاملين في المؤسسـة في تصـميم أدواتــه وتطبيقهــا والعمل بنتائجها	 

والمسـتفيدين(، 	  الخدمات,  ومتلقي  للعـاملين،   ( الدوريـة  الـرأي  اسـتطالعات  عناصره من  يسـتمد 
الداخلية والخارجية، واية وثائق  المراجعات  المالية واإلدارية وتقارير  التقارير  تقارير األقسام واللجان  

داعمة اخرى

مبنيا وفق مؤشرات أداء محددة تقيس مدى التقدم المحرز في تطبيق البرامج والمبادرات	 
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مدخل إلى الدليل

أهداف الدليل 
يهدف هذا الدليل الى بناء وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بتقديم الخدمات لحاالت العنف االسري 

وتمكينها من تطبيق معايير االعتماد وضبط جودة الخدمات المقدمة على المستوى المؤسسي من خالل:
• توفير وثيقة مرجعية ارشادية توضح للمؤسســات المعنية بتقديم الخدمات لحاالت العنف االسري عددا من 	

الممارسـات المؤسسية الجيدة التــي يمكـن اتباعهــا لتطبيـق متطلبات معــايير االعتماد وضمان جودة 
الخدمات.

• واالرشادات 	 االساسية،  بالمفاهيم  فيهـا  والعـاملين  المعنية  المؤسسـات  إدارة  علـى  القـائمين  تعريـف 
العامة، واالجراءات التفصيلية لكيفية التطبيق الفعال لمتطلبات معايير االعتماد معايير االعتماد وضبط 

جودة الخدمات
• ايجاد فريق من داخل تلك المؤسسات مدرب على آليات وإجراءات تطبيق معايير االعتماد وضبط الجودة  	

في مؤسساتهم بإكسابهم المعلومات واإلرشادات حول كيفية:
تطبيق المعايير وقياس مدى االلتزام بها على المستوى المؤّسسي	 
الذاتي 	  التقييم  باستخدام منهجيات  للمعاّيير  تبعًا  الخدمات  بتقديم  المتعلقة  العمليات  تقّييم 

للمؤسسات وتحديد فرص التحسين على جودة الخدمات التي تقّدمها
االولويات في مجال حماية 	  المؤسسي وتحديد  المستوى  الثغرات على  العمل لسّد  تطوير خطط 

االسرة 
• تقديم آلية للتقييم الذاتي تقيس مدى كفاءة وفعالية تطبيق متطلبات المعايير، وتساعد المؤسسـات 	

المعنية بتقديم الخدمات لحاالت العنف االسري علـى تقييم أدائها وتطـويره باالستناد الى نتائج التقييم.
• مأسسة عمليات تطبيق معايير االعتماد وضبط جودة الخدمات في المؤسسات المعنية، بالتركيز على:	

التي 	  بالخدمة  المتعلقة  المهنية  للمعاّيير  مؤّسسة  لكّل  الداخلّية  اإلجراءات  مراعاة  من  التحّقق 
تقدمها

في 	  بينها  فيما  والتكامل  األسري  العنف  لحاالت  الخدمة  مقدمة  المؤّسسات  جميع  بين  التنسيق 
كافة مراحل تقديم الخدمة.

 ضمان تناسق الخدمات المقّدمة من الشركاء وتناغمها.	 
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منهجية اعداد الدليل
وتفاصيل - 1 األسري  العنف  لحاالت  الخدمة  مقدمة  للمؤسسات  الجودة  وضبط  االعتماد  معايير  دراسة 

مؤشراتها دراسة متعمقة لتحديد متطلباتها من المنجيات واليات العمل.
تصنيف المعايير وفقا لطبيعتها الى محورين:- 2

معايير القدرة المؤسسية: وتعنـي امـتالك المؤسسـة لمقومـات تنظيمية، وبشـرية، وماديـة، 	 
ومالية تدعم قدرتها على القيام بوظائفها الحالية والمستقبلية بكفاءة وفعالية مـن خــالل عـدد 

مـن البنـود كما هو موضح في الشكل أدناه
الخدمات 	  وتقديم  الحالة  ادارة  لعمليـة  الجـودة  علـى متطلبـات  الفنية:ويركـز  الفعالية  معايير 

باعتبارهـا أهـم وظـائف المؤسسـة، وكما هو مبين في الشكل أدناه

بناء عدد من المنهجيات المتضمنة المفاهيم االساسية، واالرشادات العامة، واالجراءات التفصيلية لكيفية - 3
التطبيق الفعال لمتطلبات معايير االعتماد معايير االعتماد وضبط جودة الخدمات وذلك باالستناد الى 

متطلبات معايير القدرة المؤسسية وتضمنت:
• منهجيات/ اجراءات ونماذج للتخطيط االستراتيجي وتقييم االداء المؤسسي تركز على محاور مثل:	

تضمين االستراتيجية دور المؤسسة في التعامل مع حاالت العنف االسري- 1
وضع خطط العمل الكفيلة بتطوير االداء المؤسسي - 2
تقييم ومتابعة االداء المؤسسي بما يخدم في متابعة تنفيذ االهداف االستراتيجية خاصة تلك المتعلقة - 3

بالتعامل مع حاالت العنف االسري
توجيه وتصحيح األداء بناءا على نتائج التقييم- 4

• الخدمات 	 تركز على تطوير وتحسين مستوى  اجراءات ونماذج إلدارة العالقة مع متلقي الخدمات  منهجيات/ 
المقدمة وبناء الثقة معهم من خالل :

تحديد وتصنيف متلقي الخدمة وفق معايير تضمن تصميم وتقديم الخدمة بشكل يراعي االختالف فيما بين متلقيها- 1
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للبالغات•
والتحقيق

إنهاء•
الحالة

ملف•
الحالة

ملف•
الحالة

ملف•
الحالة

ملف•الحالة

ملف•
الحالة

البنى•
التحتية

البنى•
التحتية

ادارة•دار•
االيواء

البنى•
التحتية

البنى•
التحتية

ملف•
الحالة

البنى•
التحتية

معايير الفعالية الفنيةمعايير القدرة المؤسسية
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تحديد وتلبية متطلبات التواصل اليومي وطويل األمد مع كافة فئات متلقي الخدمة واستخدام الوسائل - 2
المناسبة للتواصل مع كل فئة.

استخدام وسائل وقنوات للتواصل مع متلقي الخدمة واالستفادة من التغذية الراجعة في تطوير الخدمات - 3
سواء من خالل:

استبانات رضى متلقي الخدمات 	 
االقتراحات والشكاوي	 
االستفسارات 	 

• منهجيات/ اجراءات ونماذج إلدارة العالقة مع الشركاء تتفق مع االطار الوطني لحماية االسرة  من العنف وتتضمن:	
العنف - 1 لحاالت  الخدمات  بتقديم  المرتبطة  االستراتيجية  االهداف  تحقيق  في  المؤسسة  شركاء  تحديد 

االسري وتصنيف هؤالء الشركاء باالعتماد على معايير تتضمن طبيعة العالقة، ومدى تأثير الشريك على 
مستوى الخدمة المقدمة.

وضع اليات للتواصل والتنسيق الفعال فيما بينهم خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات لحاالت العنف - 2
االسري

تحديد أطر التعاون والتنسيق المؤسسي لتعزيز وتطوير العالقة مع الشركاء من خالل اتفاقيات التفاهم - 3
واالطر التشريعية

• منهجيات/ اجراءات ونماذج إلدارة البيانات والمعلومات بما فيها الدراسات واالبحاث بالتركيز على مبادئ السرية 	
في المعلومات خاصة تلك المتعلقة بحاالت العنف االسري وتتضمن:

تحديد البيانات ذات االهمية واساليب جمعها- 1
حفظ البيانات والحفاظ عليها- 2
استرجاع البيانات واالستفادة منها في كتابة التقارير الدورية واتخاذ القرارات- 3

• منهجيات/ اجراءات ونماذج للتوعية والترويج ونشر الخدمات والتعريف تركز على:	
تحديد الفئات المستهدفة إليصال المعلومات- 1
تحديد االدوات المستخدمة من بروشورات واعالنات ورسائل قصيرة وغيرها - 2
تحديد قنوات الترويج مثل حمالت التوعية والحمالت االعالنية والموقع االلكتروني وغيرها- 3
دراسة مدى فاعلية االدوات والوسائل في تحقيق اهداف النشر والترويج- 4

• منهجيات/ اجراءات ونماذج العمل التشاركي بالتركيز على تقديم الخدمات لحاالت العنف االسري بما يتضمنه من:	
تنوع في االختصاصات والمهارات والخبرات في الفريق بحسب ما تقتضيه المهام المطلوبة - 1
تقنيات ومهارات العمل الجماعي- 2

• منهجيات/ اجراءات ونماذج ادارة العمل من قبل الرؤساء بالتركيز على تقديم الخدمات لحاالت العنف االسري 	
بما يتضمنه من:

توزيع المهام ومتابعة العمل واالشراف على التنفيذ ومدى تطبيق اليات العمل بكفاءة وفاعلية- 1
متابعة وتقييم االداء باالعتماد على منهجية تقييم االداء- 2
تقديم الدعم الفني والمعنوي لفرق العمل واالفراد- 3

• منهجيات/ اجراءات ونماذج إلدارة الموارد البشرية تتضمن:	
منهجيات/ اجراءات ونماذج االوصاف الوظيفية المتضمنة المسميات الوظيفية وما يرتبط بها من واجبات - 1

المرتبطة بتقديم  الوظائف  بالتركيز على  ومسؤوليات وصالحيات ومؤهالت وارتباطات هيكلية وغيرها 
الخدمات لحاالت العنف االسري 

مدونات السلوك الوظيفي لمقدمي الخدمات لحاالت العنف االسري وما تتضمنه من ارشادات وتعليمات - 2
تتعلق بالمظهر والسلوك وطرق تقديم الخدمة والحفاظ على السرية وغيرها

منهجيات/ اجراءات ونماذج االختيار والتعيين للوظائف المرتبطة بتقديم الخدمات لحاالت العنف االسري  - 3
المتضمنة :

االهداف 	  لتحقيق  والالزمة  البشرية  الموارد  من  االحتياجات  تحديد  على  المعتمدة  التوظيف  خطط 
المؤسسية
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المؤهالت المطلوبة للوظائف والمعتمدة على االوصاف الوظيفية	 
عمليات االعالن والمقابالت واالختيار	 

منهجيات/ اجراءات ونماذج تدريب الموظفين بالتركيز على مقدمي الخدمات لحاالت العنف االسري وتهيئة - 4
من يليهم في تقديم الخدمة والمتضمنة:

تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين باالعتماد على نتائج تقييم االداء وفرص التطور الوظيفي	 
وضع خطط التدريب وموازنته	 
تنفيذ خطط التدريب ومن ثم تقييم أثرها على تحسن األداء 	 

منهجيات/ اجراءات ونماذج تقييم اداء الموظفين بالتركيز على مقدمي الخدمات والمتضمنة:- 5
االهداف المطلوب من الموظف تحقيقها مع اوزانها النسبية ومؤشرات االداء الالزمة لتقييمها	 
المهارات والخبرات الالزم تقييمها والمستنبطة من االوصاف الوظيفية المعتمدة	 
اهم مخرجات التقييم من ترفيع، مكافآت، تدريب، عقوبة وغيرها	 

 منهجيات/ اجراءات ونماذج المكافآت والحوافز المرتبطة بتقييم االداء الفردي والمؤسسي- 6
منهجيات/ اجراءات ونماذج حفظ ملفات الموظفين بالتركيز على مقدمي الخدمات لحاالت العنف االسري - 7

متضمنة:
اهم البنود والوثائق الالزم توافرها في الملف	 
طرق وتعليمات حفظ واسترجاع الوثائق	 
صالحيات الدخول واالطالع على الملفات	 

منهجيات/ اجراءات ونماذج قياس رضى الموظفين بالتركيز على مقدمي الخدمات واالستفادة من التغذية - 8
الراجعة في تحسين وتطوير انظمة ادارة الموارد البشرية

• وتتضمن 	 لتقييم:  الرادار  منهجية  على  باالعتماد  الذاتي  المؤسسي  التقييم  ونماذج   اجراءات  منهجيات/ 
عدد من االجراءات والنماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات مقّدمة الخدمات لحاالت العنف األسرّي لتقييم 
العمليات  وتقّييم جميع  المؤّسسي،  المستوى  المعايير على  بتطبيق  االلتزام  المؤسسي وقياس مدى  االداء 
المتعلقة بتقديم الخدمات تبعًا للمعاّيير بشكل يشمل جميع الخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري وما يرتبط 
التقّييم  أداة  الرادارRADAR© Methodology وهي  باالعتماد على منهجية  انظمة وسياسات، وذلك  بها من 
المستخدمة في نموذج التمّيز المعتمد لدى المؤّسسة األوروبّية إلدارة الجودة EFQM ، وبحيث يتم التحقق من 

أربعة عناصر هي:
النتائج من حيث التجزئة، النمطية، المستهدفات، المقارنات - 1
صحة ومنطقية المنهجيات المعتمدة في المؤسسة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة - 2
شمولية ونظامية تطبيق المنهجيات بما يخدم استدامة تقديم خدمات ذات جودة عالية- 3
التقّييم والتحسين من حيث القياس التعّلم والتطوير المستمر على المنهجيات المعتمدة لضمان استمرارية - 4

التحسين على الخدمات
ابراز العالقة ما بين المنهجيات المعدة من جهة مع معايير االعتماد وضبط جودة الخدمات ومؤشراتها - 5

التفصيلية من جهة أخرى باستخدام عدد من الجداول التي تظهر هذا الربط والواردة في الملحق رقم )1( 
في اخر الدليل، وكما يظهر في المثال في الشكل أدناه:
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النهج المؤّسسي
أوال: االستراتيجيات

المنهجية الداعمة المؤشر  

المعيار المهني: ُيعدُّ تقديم الخدمات لحاالت العنف األسري أحد محاور الخطة االستراتيجّية للمؤّسسة.

منهجية التخطيط االستراتيجي مؤّشر -1: ُتبرز اإلستراتيجّية دور المؤّسسة في التعامل مع حاالت العنف األسرّي

منهجية المتابعة والتقييم مؤّشر -2: توجد أنظمة محددة لمتابعة تنفيذ أهداف الخطة اإلستراتيجّية 
في مجال التعامل مع حاالت العنف األسري بشكل سنوي

منهجية المتابعة والتقييم مؤّشر -3: توجد آلّيات محددة التخاذ قرارات تصحيحية ألداء المؤّسسة الكلي في 
مجال التعامل مع حاالت العنف األسرّي في ضوء نتائج تقّييم االستراتيجية

منهجية ادارة الموارد المالية استدراج  وآلّيات  والمصروفات  اإليرادات  تبين  مالية  وتقارير  توجد خطة   :4- مؤّشر 
التمويل الخاّصة بالمؤّسسة في مجال التعامل مع حاالت العنف األسرّي

منهجية الرادار مع ربطها مع 
منهجيات: 

منهجية التخطيط 	 
االستراتيجي

منهجية المتابعة والتقييم	 
منهجية خطط العمل	 
منهجية ادارة الموارد المالية 	 

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
مراجعة الخطة االستراتيجية للمؤّسسة لكل من: 

مدى توثيق أهداف خاّصة بالتعامل مع حاالت العنف األسرّي في الخطة االستراتيجية	 
مدى صحة ما هو موثق وارتباطه مع آلّيات العمل بالشكل المناسب.	 
وجود أسس محددة لمتابعة تنفيذ األهداف.	 
والتقّييم 	  المتابعة  نتائج  ووجود  التنفيذية،  الخطط  تطبيق  مدى 

السنوية.
أّن التطوير والتعديل على بنود الخطة االستراتيجية يتّمان بناًء على 	 

المراجعة الدورية لها
مدى توثيق تقارير تبين اإليرادات والمصروفات للمؤّسسة.	 
مدى وجود آلّيات موثقة الستدراج التمويل، ومدى ترابطها وتطبيقها.	 

الجهات المستفيدة من الدليل
الراغبة في مأسسة وتطوير أداءها المؤسسي، وتحديدا في هذا  الدليل جميع المؤسسات   يستفيد من هذا 
السياق يستفيد من هذا الدليل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية  مقدمة الخدمات لحاالت العنف االسري 
المستوى  على  المعايير  هذه  تطبيق  من  والشرطية(لتمكينها  والقانونية،  والتربوية  واالجتماعية  )الصحية 
التــي  المؤسسية  والممارسـات  المنهجيات  لها  توضح  ارشادية  مرجعية  وثيقة  توفير  خالل  من  المؤسسي 
تمكنها من تطبيـق متطلبات هذه المعــايير والقيام بعمليات التقييم الذاتي وفقًا لها، وتحديد فرص تحسين 

جودة الخدمات التي تقّدمها، واتخاذ االجراءات المؤسسية الالزمة بشأنها .

الفئات االدارية المستهدفة
يعد هذا الدليل أداة استرشادية مفيدا لجميع العاملين في المؤسسة على مختلف مستوياتهم االدارية، وعلى 

وجه اكثر تخصيصا، يستهدف هذا الدليل:
المكافآت 	  أنظمة  واعتماد  االداء،  وتقييم  االستراتيجي،  التخطيط  بعمليات  المعنية  العليا  االدارة 

والحوافز وذلك على سبيل المثال ال الحصر
أخصائيو التطوير المؤسسي وتحسين األداء في المؤسسة	 
مسؤولو وموظفة ادارات الموارد البشرية	 
المعنيون بادارة وتقديم الخدمات لحاالت العنف االسري	 





الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

11

المنهجيات المساندة لتطبيق معاّيير االعتماد وضبط الجودة

للخدمات المقّدمة لحاالت العنف األسرّي
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ستعرض الدليل في هذا الجزء المنهجيات المؤسسية  التي ستساعد المؤسسات على تطبيق متطلبات المعايير 
والتي تتناول عددا من الممارسات االدارية الجيدة لكيفية تطبيق متطلبات معايير االعتماد وضبط جودة الخدمات 
المنهجيات عرضا للمفاهيم والمبادئ واالرشادات، واالجراءات، والنماذج،  المقدمة، حيث تتضمن كل منهجية من 
والتي ستمكن المؤسسات، في حال تطبيقها بشكل سليم، من توفير بيئة مؤسسية تساعد في تقديم خدمات 

ذات جودة عالية وقيمة مضافة لمتلقي الخدمات. وهذه المنهجيات هي:
• التخطيط االستراتيجي	
• خطط العمل	
• متابعة وتقييم االداء	
• ادارة المخاطر	
• ادارة العالقة مع الشركاء	
• االوصاف الوظيفية	
• تقييم الوظائف وتحديد سلم الرواتب	
• مدونة السلوك الوظيفي	
• االستقطاب والتعيين	
• التدريب	
• تقييم أداء الموظفين	
• المكافآت والحوافز	
• العقوبات والجزاءات	
• حفظ ملفات الموظفين	
• قياس رضى الموظفين	
• منهجية ادارة البيانات	
• منهجية االتصال والتوعية	
• ادارة العالقة مع متلقي الخدمات	
• منهجية تطوير الخدمات	
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منهجيات التخطيط االستراتيجي، خطط العمل، والمتابعة والتقييم 
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تعريف التخطيط االستراتيجي
التخطيط االستراتيجي هو عملية لمساعدة القطاعات / المؤسسات لتحقيق أداء أفضل من خالل وضع خارطة 
طريق مفصلة لالنتقال من الوضع الحالي إلى المستقبل وهو يوفر إطارا لوضع مجموعة من األولويات، وتحديد 
القرارات الصحيحة، وتخصيص الموارد الالزمة لتحقيق أهداف محددة سلفا مع مراعاة المتغيرات الداخلية والخارجية.

التخطيط االستراتيجي

إطار عملية التخطيط االستراتيجي

الهدف من منهجية التخطيط االستراتيجي
مساعدة المؤسسات على إعداد الخطة االستراتيجية بشكل مناسب وبطريقة موحدة باستخدام أدوات - 1

التخطيط االستراتيجي المناسبة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. ويسعى الدليل إلى تقديم 
شرح مبسط وإطار شامل لألدوات والتحليل االستراتيجي فضال عن النماذج التي يمكن استخدامها لهذا 

الغرض.
العالقة، مما يعزز فرص نجاح - 2 بالتعاون مع أصحاب  التخطيط االستراتيجي  القيام بأنشطة  شرح كيفية 

التخطيط االستراتيجي وسهولة التنفيذ باإلضافة إلى تعزيز ثقة أصحاب العالقة في االستراتيجية.
مساعدة صانعي القرار على توجيه اإلجراءات واتخاذ القرارات المناسبة من خالل وضع خطة استراتيجية - 3

تأخذ في االعتبار العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على عمل القطاع وكذلك تحديد األولويات التي 
سيتم التركيز عليها خالل الفترة القادمة

مراحل إعداد خطة استراتيجية
المرحلة األولى: مرحلة اإلعداد والمباشرة:

• أهداف هذه المرحلة هي:	
تشكيل الفريق الذي سيعد خطة استراتيجية وتحديد األدوار والمسؤوليات.- 1
تحديد وتصنيف أصحاب العالقة.- 2
إعداد خطة العمل إلعداد الخطة االستراتيجية- 3

• مهام الفريق هي:	
والخطوات - 1 العمل  مراحل  أهم  تتضمن  التي  االستراتيجية  الخطة  إلعداد  عمل  خطة  إعداد 

التنفيذية في كل مرحلة والجهة/ الشخص المسؤول واإلطار الزمني والمخرجات لكل مرحلة.
تحديد أصحاب العالقة وإشراكهم في مختلف مراحل الخطة االستراتيجية. - 2
إعداد الخطة االستراتيجية وفقا لخطة العمل.- 3
اإلشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية بعد الموافقة عليها.- 4

اين نريد أن نكوناين نحن اآلن
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المرحلة الثانية: تحديد أصحاب العالقة وتصنيفهم وتحديد أولوياتهم:
• التي 	 والمؤسسات  والجماعات  األفراد  من  مجموعة  هم:  الذين  العالقة  أصحاب  جميع  وقائمة  تحديد 

تؤثر و / أو تتأثر اإلجراءات والقرارات االستراتيجية. ويمكن أن تشمل تلك الجهات المتلقية للخدمات 
ذات الصلة، والشركاء، والموظفين، والموردين ومؤسسات القطاع العام، وقطاع األعمال، والمجتمع، 

والمؤسسات غير الحكومية، والمانحين، باإلضافة إلى المواطنين بصفة عامة.
• تحديد مستوى األولوية لكل من أصحاب العالقة على أساس مستويات “الفائدة” و “األثر”. وينبغي أن 	

تساعد هذه الخطوة في تحديد من ينبغي استشارته عند إعداد الخطة االستراتيجية.
• جلسات 	 األدوات  تشمل  قد  ألولويتهم.  وفقا  العالقة  أصحاب  مع  للتشاور  المناسبة  األدوات  تحديد 

العصف الذهني، مجموعات التركيز، المقابالت، االستبيانات أو غيرها.
• اشراك أصحاب العالقة في إعداد الخطة االستراتيجية لزيادة  التزامهم بإنجاح تنفيذ االستراتيجية	

النوع
المستفيد. -
المزود. -

صانع السياسات -

مرحلة
مرحلة التخطيط. -

مرحلة التنفيذ. -
تقييم النتائج -

وسائل•االتصال
اإللكترونية. -
اجتماعات -
مخاطبات -

مستوى•الشركاء
صانعي القرار. -
مزود معلومات -

طبيعة•الشركاء
حكومة. -
مؤسسات دولية -
ممولين -

الموارد
البنية التحتية. -
القوى العاملة. -

التكنولوجيا. -

التأثير
تحقيق اهداف -

 المؤسسة

االعتبارات•الخاصة
المجموعات  -

المهمشة.
المعيقات أمام  -

المشاركة.

االهمية
الصالحيات. -

االنشطة والمشاركة -

تحديد•
اصحاب•العالقة

نقاط•القوة
المهارات -
المعارف -
الخبرات -
الثقافة -
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تحليل أصحاب العالقة	•
التأثير: يشير إلى مدى قوة صاحب العالقة.

الفائدة: تشير إلى أصحاب العالقة الذين تمثل مشاكلهم واحتياجاتهم ومصالحهم أولوية االستراتيجية

مصفوفة التأثير والفائدة

A : أهم عامل: إشراكهم	•
التنبه من الجهة/الشخص المعارض من اصحاب المصلحة ذات التأثير العالي.

 	A الحفاظ على رضى الجهة/الشخص ومحاولة جلبهم إلى :B 
C: اطالع اصحاب العالقة بشكل مستمر على سير العمل وتأكيد على أهمية أراءهم وأنه يتم أخذها 	 

بعين االعتبار.
D: اعدم اغفالهم و االبقاء على العين عليهم	 

األهمية

 A
شراكات•فعالة

C
اطالعهم•

 B
الحفاظ•على•الرضى

D
عدم•اغفالهم

10

5

0

10

ير
تأث
ال
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المرحلة الثالثة: جمع وتحليل المعلومات
• الصلة، 	 ذات  الوطنية  )االستراتيجيات  الالزمة  المعلومات   / الوثائق  ومراجعة  وجمع  قوائم  إعداد 

والممارسات الجيدة، ووثائق العمل(
دستور 	 
القوانين واألنظمة	 
األجندة الوطنية	 

استراتيجيات القطاعات ذات الصلة:
االستراتيجيات الوطنية- 1
تقارير قياس الممارسات الجيدة.- 2
الخطط السابقة للقطاع - 3
اإلحصاءات والتقارير ذات الصلة، .. الخ- 4

قائمة الوثائق

محتوى الوثيقةاسم الوثيقةالرقم

• تحليل البيانات:	
األهداف 	  مع  االستراتيجية  األهداف  مواءمة  من  للتأكد  والقطاعية  الوطنية  الخطط  مراجعة 

المحددة في االستراتيجيات القطاعية والوطنية والسعي لتحقيقها.
تواجه 	  التي  الرئيسية  والصعوبات  التحديات  لتحديد  السابقة  االستراتيجية  الخطط  مراجعة 

التنفيذ، وكذلك التحقق من ما تم تحقيقه من هذه الخطط. ومن المالئم إجراء تحليل متعمق 
وأسباب كل  تواجهها  التي  والتحديات  المحرز  النجاح  عناصر  وتحديد  السابقة  لالستراتيجيات 

منها.
الخطط 	  تنفيذ  في  مواجهتها  تم  التي  الصعوبات  لتحديد  األدوات  من  عدد  استخدام  يمكن 

االستراتيجية السابقة وأهم منهج هو السبب والنتيجة، والمعروف أيضا باسم “مخطط هيكل 
السمكة”.
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•	) SWOT Analysis ( تحليل البيئة الداخلية والخارجية 
والغرض من هذه الخطوة هو تحديد نقاط القوة والضعف في القطاع، فضال عن الفرص والتهديدات التي يواجهها.

:SWOT Analysis اختصار
• نقاط القوة –) السمات اإليجابية الداخلية(	
• نقاط الضعف – )السمات السلبية الداخلية(.	
• الفرص )العوامل االيجابية الخارجية(.	
• التهديدات )العوامل السلبية الخارجية(	

تحليل البيئة الداخلية )نقاط القوة والضعف(	•
العوامل داخلية داخل القطاع:

تعزيز وتطوير نقاط القوة في رفع مستوى الفعالية والكفاءة. 	 
بالنسبة إلى نقاط الضعف، يتم تحديدها من أجل التغلب على التأثير السلبي على القطاع أو الحد 	 

منه
من بين أهم األدوات التي يمكن استخدامها عند النظر في تحليل البيئة الداخلية هو 7S الذي يقوم على تحليل 

قيمة 7 عوامل داخلية. وتشمل هذه العوامل ما يلي:
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 االستراتيجية- 1
بعض األسئلة التي يمكن استخدامها في هذا الجانب هي:

العامة 	  األهداف  هي  ما  معها؟  وتتكامل  القطاع  استراتيجية  مع  المؤسسة  استراتيجية  ترتبط  هل 
للقطاع؟

تخطط 	  كيف  ؟  وغيرها(  تكنولوجية..  مالية،  )بشرية،  المتاحة  الموارد  مع  االستراتيجية  تتناسب  هل 
المؤسسة الستخدام الموارد المتاحة لتحقيق األهداف؟ هل لديك ما يكفي من الموارد لمتابعة هذه 

االستراتيجية؟
هل تلبي االستراتيجية متطلبات المستفيدين من الخدمات؟	 
هل تتكيف االستراتيجية مع الظروف الخارجية المتغيرة؟	 
هل تختلف االستراتيجية المطبقة عن االستراتيجية الموثقة؟	 
ما النسبة المئوية لالستراتيجيات المطبقة بفعالية؟	 
هل تتناسب استراتيجيتك مع ما يحدث في البيئة المحيطة؟	 
هل سيواجه المنافسون صعوبة في مواكبتك؟	 
هل عناصر االستراتيجية متناسقة داخليا؟	 
هل عناصر االستراتيجية قابلة للتنفيذ؟	 

 الهيكلية:- 2
بعض األسئلة التي يمكن استخدامها في هذا الجانب هي:

األدوار 	  لمختلف  النسبية  األهمية  والمؤسسة  القطاع  من  لكل  التنظيمية  الهياكل  تعكس  هل 
والمهام والمسؤوليات؟

هل هناك تعريف واضح للسلطات والمسؤوليات؟	 
كيف يتم التنسيق والتعاون داخل القطاع/ المؤسسة وفيما بين القطاعات المختلفة؟	 
هل هناك أي تضارب في المصالح في استخدام سلطات مختلفة في القطاع/ المؤسسة؟ ما هي؟	 
كيف يتم تنظيم العمل في مؤسسات القطاع؟	 
هل تمنح السلطات مسؤوليات؟	 
هل عملية صنع القرار مركزية أو المركزية؟ هل هذا ما ينبغي أن يكون بسبب طبيعة عمل القطاع/ 	 

المؤسسة؟
ما مدى مالءمة الهيكل التنظيمي الحالي لطبيعة العمل المطلوب؟	 
هل الهيكل التنظيمي مرن بشكل كافي يسمح بالتجاوب بسرعة مع التغيرات في ظروف مختلفة؟	 

النظم )اإلدارية والمالية والتقنية(- 3
األساليب واإلجراءات المستخدمة من قبل القطاع/ مؤسساته المعنية باألنشطة الدورية، وكيفية اتخاذ القرارات، 

وتحديد اإلطار العام لكيفية العمل. بعض األسئلة التي يمكن استخدامها في هذا الجانب هي:
ما هي السياسات واإلجراءات الرئيسية المستخدمة في القطاع/ المؤسسة؟	 
كيف تتم عملية متابعة وتقييم تلك السياسات واإلجراءات؟	 
ما هي آلية تعديل هذه اإلجراءات إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟	 
ما هي آليات تتبع التقدم المتحقق؟	 
ما هي القواعد واإلجراءات المستخدمة للحفاظ على المسار الصحيح؟	 
هل هناك ازدواجية أو تداخل بين األنظمة المختلفة؟	 
الى أي مدى ستساعد النظم القائمة على تحقيق األهداف؟	 
هل يتم التخطيط للموارد المالية وفقا للنهج المؤسسة والخطط القطاعية واالحتياجات؟	 
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 المهارات- 4
المتاحة.  والمهارات  والكفاءات  القدرات  بما في ذلك  المؤسسة،  القطاع/  المملوكة من قبل موظفي  القدرات 
وهو يساعد على فهم المهارات القائمة وتحديد القدرات والكفاءات الالزمة لتعزيز وتنفيذ االستراتيجية. بعض 

األسئلة التي يمكن استخدامها في هذا الجانب هي:
ما هي أهم القدرات والمهارات الموجودة في القطاع / المؤسسة؟	 
هل هناك أي فجوات / نقص في المهارات المطلوبة؟	 
هل يتمتع الموظفون الحاليون بالمهارات المطلوبة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم؟	 
ما هي إجراءات تطوير مهارات وقدرات الموظفين في القطاع/ المؤسسة؟	 
ما هي آليات متابعة وتقييم المهارات الموجودة؟	 

 الموظفون- 5
والمكافآت  الحوافز  أنواع  عن  فضال  وتدريبهم،  اختيارهم  وكيفية  وأعدادهم  الموظفين  العامل  هذا  ويغطي 

الممنوحة لهم. بعض األسئلة التي يمكن استخدامها في هذا الجانب هي:
هل يتناسب عدد الموظفين مع أدوار ومسؤوليات ومهام القطاع/ المؤسسة؟	 
ما هي الوظائف والكفاءات في القطاع؟ هل هناك نقص في الكفاءات المطلوبة؟	 
هل تتناسب كفاءات هؤالء الموظفين بشكل متناسب مع طبيعة أعمالهم؟	 
الجهة 	  أولويات  أعلى  على  العمل  في  الموظف  يقضيه  الذي  الوقت  من  المئوية  النسبة  هي  ما 

)المؤسسة(؟
هل األجور والمكافآت تتناسب مع العمل المطلوب في كل وظيفة؟	 
ما هي احتياجات العمل في القطاع/ المؤسسة؟	 
هل هناك أنظمة تحفيزية لزيادة جهود الموظفين وتحسين أدائهم؟	 
هل هناك دليل محدث لوصف الوظائف وتصنيفها؟	 
إلى أي مدى يتم االعتماد على الوصف الوظيفي، وهل تستخدم لتحديد االحتياجات التدريبية، وتقييم 	 

أداء الموظفين؟

 أسلوب اإلدارة- 6
طريقة إدارة القطاع / المؤسسات من قبل اإلدارة العليا. بعض األسئلة التي يمكن استخدامها في هذا الجانب 

هي:
ما هي أساليب اإلدارة في القطاع/ المؤسسة؟	 
هل تتبنى اإلدارة النهج “التشاركي” كأسلوب قيادة؟ كيف يرحب القادة بآراء ومقترحات الموظفين؟	 
ما مدى فعالية الطريقة الحالية لإلدارة؟	 
هل تعتمد الفرق نهجا تشاركيا؟	 
ما هي السلوكيات والمهام التي وتكافئها اإلدارة العليا ؟	 
هل يشجع المناخ التنظيمي على توليد أفكار مبتكرة؟	 
هل يوفر المناخ التنظيمي فرصا للتعلم والتحسين التنظيمي؟	 
هل يساعد أسلوب اإلدارة الحالي في تحفيز الموظفين ودفعهم للعمل بجد؟	 

 القيم المشتركة- 7
القواعد والمعايير التي توجه سلوك الموظف واإلجراءات. بعض األسئلة التي يمكن استخدامها في هذا الجانب 

هي:
ما هي القيم األساسية لهذا القطاع/ المؤسسة؟	 
ما هي مهمة القطاع/ المؤسسة؟	 
ما هي رؤية القطاع/ المؤسسة؟	 
ما هي الفجوة بين القيم المطلوبة والقيم الحالية؟	 



الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

23

التحليل البيئي الخارجي	•
التي يمكن  الفرص  التي ليس للقطاع/ المؤسسة سيطرة عليها من خالل تحديد  الخارجية  تحليل العوامل 
االستفادة منها، والتهديدات التي يجب معالجتها / التعامل معها. ويساعد تحليل هذه العوامل في صياغة 

أهداف ذكية، وتوجيه الموارد المتاحة، وتحسينها.
منهجية تحليل البيئة الخارجية “بيستيل” وهي واحدة من األدوات المستخدمة إلجراء مسح وتحليل لبعض 
العوامل الخارجية من أجل تحديد التهديدات والفرص الموجودة في البيئة الخارجية للقطاع من أجل مواجهة 

التهديد وتقليل اآلثار السلبية على أعمالها، أو تحويلها إلى موقف إيجابي نحو تحقيق األهداف

    العوامل األساسية ل بيستيل هي:

 العوامل السياسية- 1
تشير العوامل السياسية إلى استقرار البيئة السياسية وقدرتها على التأثير على بيئة العمل في القطاع/ 

المؤسسة. . ويمكن أن تشمل العوامل السياسية:
الجو السياسي العام، بما في ذلك تأثير األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات العمالية	 
السياسات العامة للحكومة.	 
عدم االستقرار السياسي الداخلي	 
االضطرابات اإلقليمية	 

العوامل االقتصادية- 2
العوامل االقتصادية هي معايير الحالة االقتصادية العامة التي يمكن أن تنعكس على أداء القطاع/ المؤسسة. 
ويجب تحديدها لتنفيذ الخطة االستراتيجية على النحو األمثل .. ومن األمثلة على العوامل االقتصادية ما يلي:

البطالة	 
مستويات الدخل	 
أهم التحديات االقتصادية	 
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العوامل االجتماعية- 3
تشمل العوامل االجتماعية عقلية وثقافة األفراد في البيئة التي يعمل فيها القطاع/ المؤسسة. وهنا بعض 

العوامل االجتماعية:
الطبيعة الديموغرافية للسكان )مثل العمر والجنس والحالة االجتماعية والعرق ومستويات التعليم 	 

ومستويات الدخل والمهنة(.
المستويات المادية	 
العادات االجتماعية	 
الفقر	 
عدم المساواة في الحصول على التعليم وترك الدراسة في وقت مبكر.	 
ضعف آفاق سوق العمل	 
انهيار األسرة التقليدية والثقافات	 
العنف المتفشي، بما في ذلك العنف ضد الغرباء والعنف المنزلي واالعتداء الجنسي	 
السلوكيات الخطرة، وخاصة الجنس في عمر مبكر وتعاطي المخدرات	 
الفساد والشعور بأن “النظام غير عادل”	 
التغييرات في أنماط الحياة واالتجاهات	 
المستويات التعليمية	 

العوامل التكنولوجية- 4
المعلومات،  تكنولوجيا  مجال  في  والتغيرات  الجديدة،  االختراعات  أساس  على  تبنى  التكنولوجية  العوامل 
والتغيرات في االتصاالت المتنقلة، وشبكة اإلنترنت، والتجارة اإللكترونية، واإلنفاق الحكومي على البحوث وأثر 
التي  والمحتملة  المتاحة  التكنولوجيات  عن  البحث  الخطوة  هذه  وتشمل  القطاع.  على  العوامل  هذه  كل 

تمكن من تحسين الكفاءة الداخلية. في ما يلي بعض العوامل الفنية:
اكتشافات وابتكارات جديدة	 
تكلفة التقدم التقني واالبتكار	 
تكلفة التقدم التكنولوجي	 
منصات وأدوات تقنية جديدة	 

العوامل البيئية- 5
يأخذ هذا العامل في االعتبار الجوانب البيئية مثل الظروف المناخية والتأثيرات البيئية مثل التلوث والضجيج 

وموارد المياه الجوفية والكوارث الطبيعية واستهالك الطاقة والنفايات وغيرها. بعض هذه العوامل هي:
قوانين حماية البيئة	 
تنظيم استهالك الطاقة	 
تعامل المواطنين مع القضايا البيئية وموقفهم من الحفاظ عليها.	 

العوامل القانونية- 6
تشمل هذه الخطوة تحديد القوانين واألنظمة والتشريعات، واألدوات المختلفة التي تؤثر على تشغيل القطاع. 

بعض العوامل القانونية ذات األهمية هي:
القوانين واالنظمة التي تحكم تشغيل القطاع:

نظم التوظيف	 
أنظمة الصحة والسالمة	 
القوانين الناظمة لعمل القطاع	 
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سجل تحليل البيئتين الداخلية
)sisylanA TOWS(  والخارجية 

االولوية
-/--/---+/++/+++البيئة

نقاط الضعفنقاط القوةداخلية

التهديداتالفرصخارجية
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تحديد أولويات نقاط القوة / نقاط الضعف /الفرص / التهديدات	•
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نقاط القوة / مواطن الضعف في تحديد األولويات	•
قائمة مرجعية ألداء نقاط القوة / تحليل نقاط الضعف

مستوى ضعيف جدًا مستوى ضعيف محايد مستوى جيد مستوى عالي

القيادة الداعمة

الموارد البشرية 
المؤهلة

الموارد المالية  
المتاحة

التشريعات الداعمة

بنية تحتية قوية

تطوير استراتيجيات العمل	•
االستراتيجيات هي األساليب والوسائل لتحقيق األهداف.	 
ينبغي أن تكون االستراتيجيات:	 

مناسبة لتحقيق األهداف.	•
مدعومة بالبيانات واإلحصاءات والتقارير.	•

معايير اختيار االستراتيجيات:	•
األهمية/ الصلة. تتوافق  االستراتيجية مع احتياجات أصحاب العالقة.	 
الفاعلية: تمثل اهداف االستراتيجية المستوى األدنى من تحقيق غرض مشروع.	 
الكفاءة: مدى الكفاءة في تحويل المدخالت إلى نتائج ضمن موارد االستراتيجية.	 
المواكبة مع سياسات التطوير.	 
استدامة المشروع.	 
االفتراضات والمخاطر	 

•	SWOT – استراتيجيات تطابق
من 	  مجموعة  الفريق  يحدد  والخارجية،  الداخلية  البيئتين  تحليل  عملية  نتائج  إلى  واستنادا 

وإدارة  القوة والفرص واالستفادة منها،  الحفاظ على أفضل مواطن  التي تساعد في  االستراتيجيات 
المخاطر والتهديدات والتغلب عليها بعناية

)S - O( نقاط القوة - الفرص)W-O( نقاط الضعف - الفرص

)S-T( نقاط القوة - التهديدات)O-T( نقاط الضعف - التهديدات
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مشاورات أصحاب العالقة.	•
الغرض من عملية التشاور مع أصحاب العالقة الذين تم تحديدهم مسبقا هو تقديم، والتحقق من، 	 

وإثراء المراجعة المكتبية ونتائج تحليل البيئتين.
يقوم ميسرون موضوعيون محايدون بإدارة هذه العملية وإعداد أسئلة محددة متقدمة استنادا إلى 	 

المراجعة المكتبية ونتائج تحليل البيئتين.
أدوات التشاور هي:	 

نوعي )مثل مجموعات التركيز / مقابالت متعمقة(.	•
الكمية )مثل االستطالعات / استطالعات الرأي(.	•
دمج بين االثنين معًا	•

• العملية والتفكير في االستراتيجية، يمكن 	 الفعل على  العاملة بمراجعة ردود  الموضوعيون  الميسرون  يقوم 
القيام بذلك باستخدام إحدى الطرق التالية:

العصف الذهني: هي عملية لتوليد وجمع األفكار من جميع أعضاء الفريق من خالل جلسات العمل. 	 
تدار جلسات العصف الذهني من ميسر موضوعي محايد يضمن مشاركة جميع أعضاء الفريق. وعادة 

ما تتم هذه الطريقة على مستويات الفرق الداخلية.
العالقة 	  المباشر مع أصحاب  الحوار  المعلومات من خالل  هي عملية تطوير  المتعمقة:  المقابالت 

وعادة ما يتم هذا األسلوب مع أصحاب العالقة الرئيسيين )مهم جدا، مؤثرة جدا(. خصائص المقابلة 
المتعمقة:

 استخراج األفكار على مستوى أعمق.	•
 أكثر مرونة.	•
 تجنب تأثير سيطرة المجموعة.	•

إجراء المقابالت المتعمقة مفيد بشكل خاص عند العمل مع األشخاص الذين هم:
خبراء في مجاالتهم )على سبيل المثال القادة السياسيون أو المدنيون أو الصحفيون(.	 
حساسية للغاية ألسباب مختلفة )مثل الحاالت السياسية(.	 
أقل احتمال للتعبير عن أفكارهم الحقيقية في مجموعة التركيز	 
تتطلب االجتماعات معهم سرية متزايدة.	 
يصعب الوصول إليهم	 
من الصعب جدولة اجتماعاتهم بسبب توافرهم.	 

• مجموعات التركيز: هي عملية الجمع بين مجموعة من الخبراء المؤهلين والمتخصصين في مجال معين 	
للتعرف على آرائهم وانطباعاتهم عن نتائج االستعراض المكتبي وتحليل سوت. ويتألف من 7 إلى 10 أشخاص 
مجموعة  في  المشاركة  المجموعة  يقود  الذي  الميسر  ويتولى  وساعتين.  ساعة  بين  تتراوح  لمدة  يجتمعون 

التركيز من خالل مناقشة تفاعلية لتحفيز الحوار المتبادل. خصائص مجموعات التركيز:
 لماذا ومدى قوة آراء الناس.	 
 ال يمكن تعميم نتائج المشروع الكبر عدد من السكان.	 
 يتم تشكيل المجموعات حسب خصائص مشتركة. 	 
 عدد المشاركين من ستة إلى عشرة أشخاص ومدير.	 
 األسئلة تكون مفتوحة.	 

• أصحاب 	 إلى  االستبيانات  إرسال  يتم  الحالة،  هذه  في  اإللكتروني(:  البريد  )عبر  اإللكترونية  االتصاالت 
المصلحة لملء األسئلة ذات الصلة خالل فترة زمنية محددة. وتستخدم هذه الطريقة أيضا إلرسال التحليل الناتج 

عن أساليب التشاور األخرى إلعطاء ردود الفعل النهائي على االستراتيجية. 
• المسوحات واالستبانات وخصائصها هي:	

 مجموعة متطابقة من األسئلة.. 	 
  يمكن تعميم نتائج المشروع ألكبر عدد من السكان.	 
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مرحلة تطوير وبناء االستراتيجية
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• الرؤية والرسالة والقيم:	
الرؤية: عبارة عن بيان يشير إلى ما يجب أن تكون عليه الجهة

 خالل فترة )5- 10( سنوات في المستقبل 
وهي صورة واقعية لما تريد الجهة أن تصبح أو ما هو ممكن ان تكون

 عليه ويعبر عنها باألسئلة التالية:
أين نريد أن نذهب؟	 
ماذا نريد أن نصبح؟	 
ما الذي  نريد تحقيقه؟	 
لماذا هو مهم؟	 

• الرسالة	
الرسالة: تعبر عن مهمة الجهة، الخطوات

 التي تعرف الرسالة:
تحديد المهمة.      	 
تحديد الجهة المستفيدة.	 
تحديد االحتياجات الالزمة للجهة المستفيدة	 
تحديد الخدمات التي تغطي االحتياجات المستفيد. 	 

• القيم 	
القيم: ما هي المبادئ أو المعتقدات التي توجه عملنا وتشكل الثقافة المؤسسية السائدة؟

ترسيخ القيم األخالقية بعمل الجهة )االمانة، الثقة، االحترام، الحرية، النزاهة(.	 
يجب ان تكون القيم قابلة للتطبيق لدى الجهة.	 
تقدم اإلدارة عادة القدوة الحسنة في تمثيل القيم تحديدا المرتبط منها بأفضل الممارسات وبما يقدم 	 

أعلى جودة لمتلقي الخدمة.
 	

• األهداف االستراتيجية:	
وصفات محددة إلنجاز المطلوب

)S( محدد  
)M( قابل للقياس   

)A( قابل للتحقيق    
)R( واقعي.      

)T( محدد بوقت       

مثال: على الرؤية:
وكالة الفضاء األمريكية )ناسا( قبل 1968

»الوصول للقمر”

مثال على الرسالة:

APEX ELEVATOR

توفير طريقة موثوقية وخالية من األخطاء 
لنقل األشخاص والمنتجات إلى أعلى وأسفل.

.JOSEPHSON DRUG COMPANY, INC"
توفير مستلزمات طبية عالية الجودة من 

خالل الدراسات  البحثية لتطوير أدوية جديدة 
ومنتجات صحية.

من نحن.	 
ماذا نقدم.	 
لمن نقدم.	 
كيف نقدم.	 



الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

31

• أولويات االهداف االستراتيجية	

جدول تحديد أولويات األهداف االستراتيجية

مجموع 
النقاط

المستوى: )1( منخفض، )2(متوسط، )3( مرتفع

الموارد الهدف االستراتيجي
المتاحةأو 
المتوفرة

األثر على 
متلقي 
الخدمة

تحليل 
الرباعي 

ذات العالقة

مرتبط بتحقيق 
الرؤية والرسالة

• خطة العمل	
هي وثيقة تستخدم لتوجيه وتحسين العمل من خالل تنفيذ األنشطة ضمن جدول زمني وفريق متخصص 

وموارد متوفرة.
فوائد خطة العمل 	 

يوضح األدوار والمسؤوليات في الخطة.- 1
ضمان تنفيذ استراتيجية بشكل واقعي.- 2
 يتم تحديد الفجوات في الموارد والخبرات بهدف المساهمة بنجاح الخطة.- 3
تسهل عملية المتابعة والتقييم من خالل توفير إطار تفصيلي لكل إجراء.- 4

• كيف تطور خطة العمل؟	
األهداف يجب ان تكون واضحة.- 1
إعداد قائمة باألنشطة.- 2
 تحليل، وتحديد األولويات، واختيارها.- 3
تحديد الموارد الالزمة واإلطار الزمني.- 4
 تنظيم خطة العمل، وكتابة خطة العمل الفردية.- 5
بدء تنفيذ الخطة.- 6
ابعة تنفيذ الخطة ومراجعتها بشكل دوري.- 7
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• أولويات المشروع	

مصفوفة أولويات المشروع

مجموع 
النتقاط

المستوى: )1( منخفض، )2(متوسط، )3( مرتفع
المشروع

توفر الموارد األثر على متلقي 
الخدمة

مرتبط بتحقيق 
الهدف االستراتيجي

• المتابعة والتقييم:	
تستخدم المتابعة والتقييم لضمان أن الجهة تسير ضمن إطار محدد أثناء التخطيط اإلستراتيجي.	 
المتابعة: نشاط مستمر يضمن سير المشروع على المسار الصحيح )جمع المعلومات واإلبالغ عنها 	 

بانتظام لمعرفة ما إذا كانت النتائج الفعلية تتحقق ضمن المخطط له(.
التقييم: تقييم األثر )عمل تحليلي لإلجابة على أسئلة محددة حول أداء أنشطة البرنامج(	 

مستويات المتابعة:	 
مستويات متابعة تنفيذ االستراتيجية الخطة التنفيذية.	•
مستويات قياس تنفيذ الخطط التنفيذية.	•
مستويات متابعة تحقيق األهداف.	•

مؤشرات األداء: أداة توفر دليل دقيق وموثوق لتحقيق نتيجة محددة.	 
تحديد المؤشرات األكثر أهمية  من خالل العمل مع الخبراء الفنيين من قبل الجهة المعنية. 	•
يتوجب أن تكون عملية جمع المعلومات عن المؤشرات مرنة لتسهل عملية صنع القرار.	•
يتوجب تحديد مؤشرات األداء على جميع مستويات )سلسلة النتائج(	•

معايير اختيار مؤشرات األداء:	 
الصالحية: هل يقيس النتيجة؟	•
المصداقية: هل هو مقياس متوافق مع مرور الوقت، وإذا ما تم توفيره دعم خارجي، هل سيظل 	•

متاحا؟
حساسة: عندما يحدث تغيير سيكون متأثر بتلك التغييرات؟	•
بسيط: هل سيكون من السهل لجمع وتحليل المعلومات؟	•
مفيد: هل ستكون المعلومات مفيدة لصنع القرار؟	•
سهل: هل لدينا الموارد الالزمة لجمع المعلومات؟	•
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معايير اختيار مؤشرات جيدة:

  يجب أن تكون مؤشرات األداء ذكية.	 
محددة، قابلة للقياس، واقعية، مستهدفة.	 
  قابل للقياس: واضحة وال لبس فيها حول 	 

ما يتم قياسه       
 	    x، y، z 50٪ من مراكز الصحية تقدم األدوية 

ألكثر من أسبوع.

يجب أن يكون لكل مؤشر خطة للمتابعة والتقييم

 تعريف، واضحة ودقيق لما سيتم قياسه )وحدة القياس(.	 
 خط األساس	 
البرنامج. 	  بداية  في  المؤشر  قيمة  األساس،  خط 

نحو  التقدم  قياس  عند  اساس  كنقطة  وتستخدم 
النتيجة المستهدفة.

للمؤشر في 	  المقصودة  القيمة  المستهدفة،  القيم 
قياس  سيتم  والتي  معينة،  زمنية  نقطة  نهاية 

النتائج الفعلية.
طريقة الحصول على البيانات. مصدر البيانات، التكرار 	 

/ الجدول الزمني / المسؤول عن عملية جمعها.
الجدول 	   / عرضها./التكرار  وطرق  البيانات  تحليل 

الزمني طريقة التحليل ومسؤولي العرض.
 المسار الحرج. العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر 	 

بشكل كبير على تحقيق هدف ونتائج البرنامج.

سلسة النتائج:	 

النتائج

النتائج على 
المستوى البعيد/ 

متابعة بشكل 
منطقي للمخرجات

نتائج 
قصيرة

نهاية 
المشروع/نتائج 

البرنامج

لماذا

كيف ؟

األنشطةالمخرجاتالنتائجاألثر

مدخالت

ماذا نريد  ؟
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المدخالت: هي الموارد البشرية والمادية والمالية وغيرها من الموارد المطلوبة للقيام باألنشطة.	•
األنشطة: اإلجراءات المتخذة إلنتاج مخرجات محددة من خالل استخدام المدخالت.	•
المخرجات: هذه نتائج مباشرة )نتائج لألنشطة المكتملة(.	•
النتيجة: احتمالية تحقق نتائج أو انها تحقق آثارا قصيرة األجل ومتوسطة األجل.	•
األثر: اآلثار طويلة األجل )النتيجة المنطقية لتحقيق النتائج(	•

مثال النتائج النتائج

الصحية  والشروط  الصحة  تحسين 
في المجتمعات المستهدفة األثر

النتائج  قياس  في  المصداقية  زيادة 
ضمن اإلطار الزمني  األثر

ضمان وصول المياه وخدمات الصرف الصحي 
لمجتمعات المستهدفة.

النتائج إعداد  في  العاملين  معارف  تحسين 
وقياس مؤشرات األداء.

النتائج

تحسين وتجديد أنظمة المياه  مخرجات
لدى  والمهارات  المعارف  تحسين 

المشاركين. مخرجات

المياه  خدمات  وهيكلية  تصميم 
والصرف الصحي. األنشطة

من  للمشاركين  تدريبية  دورات  عقد 
المؤسسات المحلية. األنشطة

الخبرات،  التدريب،  البشرية،  الموارد 
التمويل ...الخ. المدخالت

الميسرين  المعدات،  التمويل،  العمل،  فريق 
الخ.. المدخالت

نموذج تحديد النتائج

النتائج المتحققةمستوى النتائج

األثر: استمرار تحسين المجمع أو رفاهية الناس.

النتائج: التغير السلوك أو تحسين الوصول أو جودة 
الموارد

المخرجات: منتج نشاطات لمشروع/ البرنامج

األنشطة: األنشطة المنفذة من قبل المشروع / البرنامج

المدخالت: المصادر المطلوبة لألنشطة المحددة.
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قائمة البرامج حسب الهدف القطاعي

الهدف الوطني:

األهداف القطاعية:

التكلفة المنفذالبرنامجالرقم
اإلجمالية

مصادر 
المؤشرالتمويل

خط 
المستهدفاألساس

سنة 
السنة 3السنة 2السنة 1المرجعية

قائمة المشاريع لكل برنامج

الهدف الوطني:

األهداف القطاعية:

اسم البرنامج:

التكلفة مواردمشروعالرقم
اإلجمالية

مصادر 
المؤشرالتمويل

خط 
المستهدفاألساس

سنة 
السنة 3السنة 2السنة 1المرجعية
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نموج خطة عمل المشروع

اسم المشروع:

رقم البرنامجالهدف القطاعي:

مسؤولية أنشطة:
التنفيذ

المدة الزمنيةالموارد

النتائج

تاريخ تاريخ البدءماديةماليةبشرية
االنتهاء
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قائمة المؤشرات

تاريخ: مدة التخطيط:

الموارد 
الالزمة المسؤولية تكرر جمع 

البيانات

طريقة جمع 
البيانات/ 
مصادر 
التحقق

البيانات 
المطلوبة

القيمة 
األساسية المؤشر الرقم
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نموذج متابعة المؤشر

المسؤولية المؤشر:

تاريخ 
االنتهاء المسؤولية التصحيح أسباب 

االنحراف
االنحراف 
التراكمي االنحراف اإلنجاز المخطط فترة 

المتابعة
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منهجية ادارة المخاطر
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• تعريف الخطر	
المخاطر هي المشاكل المحتملة التي قد تؤثر على النجاح في إنجاز مشروع المخطط.	 
تنطوي المخاطر على احتمالية حدوث المشكالت أثناء سير العمل.	 
الهدف من تحليل المخاطر وإدارتها مساعدة فريق العمل على فهم وإدارة المشاكل المتوقعة أثناء 	 

عملية التطوير.

• االستراتيجيات الوقائية:	
تبدأ إدارة المخاطر قبل بدء العمل الفني بفترة طويلة، ويتم تحديد المخاطر وتحديد أولوياتها حسب 	 

األهمية
يبني الفريق العمل خطة لتفادي المخاطر للحد منها في حال تحولها إلى مشاكل.	 

• خطوات إدارة المخاطر	
تحديد المخاطر المحتملة والتعرف على ما يمكن أن يحدث خطأ.	 
تحليل كل خطر لتقدير احتمال حدوثه والتأثير وفي حال وقوعه.	 
تصنيف المخاطر حسب االحتمالية والتأثير.	 
إعداد خطة طوارئ إلدارة المخاطر ذات االحتمالية العالية والتأثير العالي.	 
اإلجراءات الواجب اتخاذها.	 

تجنب المخاطر من خالل توفير البدائل المناسبة لذلك.	•
الحد من احتمال حدوثه.	•
التقليل من آثار المخاطر في حال حدوثها.	•

تحويل المخاطر عن طريق السماح لطرف آخر بحمل المخاطر أو المشاركة كجزء منه، مثل التأمين 	 
على المستودعات.

تحليل المخاطر
مصفوفة االحتمالية واألثر

الثر
ا

االحتمالية

AC

D B

10

0

5

5 0

A: أولوية عالية جدا تحتاج إلى تطوير خطة طوارئ مشددة إلدارة المخاطر )مع اتخاذ تدابير استباقية عالية(
B & C: أولوية يجب أن تكون جاهزة

d: االنتباه اليها وعدم اغفالها.
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نموذج إدارة المخاطر

الموارد المسؤولية إجراءات إدارة 
المخاطر

تصنيف 
المخاطر 
)4,3,2,1(

تأثير حدوث احتمال 
حدوث

وصف 
المخاطر الرقم
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ادارة العالقة مع الشركاء

)تقرأ بالترابط مع الجزء المعني بـ“تحديد أصحاب العالقة وتصنيفهم وتحديد 
أولوياتهم”من منهجية التخطيط االستراتيجي( 
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الشريك: هو أي جهة ) فرد أو مجموعة( تتقاطع مع المؤسسة في تحقيق هدف من اهدافها االستراتيجية.
أهداف ادارة العالقة مع الشركاء

مأسسة آلية تحديد الشركاء وتصنيفهم وفق استراتيجية المؤسسة - 1
مأسسة آلية ادارة العالقة والتعامل مع الشركاء وتطوير العالقات معهم- 2
ضمان تحقيق األهداف االستراتيجية المشتركة وتحقيق رؤية المؤسسة والعمل المشترك لتحسين - 3

أداء العمليات ودعم مشاريع التطوير المشتركة
والشفافية - 4 واالحترام  الثقة  أسس  على  والعمل  الشركاء  مع  التشاركية  العالقة  وتقوية  تعزيز 

المتبادلة

خطوات إدارة العالقة مع الشركاء:
تحليل العالقة مع الشركاء: من خالل تحليل البيانات الرئيسية للشركاء، وطبيعة العالقة وقوتها، - 1

ونتائج تلك العالقة.
تصنيف كل شريك الى صنفين: شريك رئيسي أو شريك فرعي وذلك حسب األهمية وحسب مدى - 2

المساهمة في تحقيق االهداف االستراتيجية للمؤسسة
أي - 3 مع  المشتركة  الوطنية  االهداف  وتحديد  الشركاء،  من  شريك  كل  مع  العالقة  طبيعة  تحديد 

منهم.
تحديد - 4 يضمن  بما  شريك  كل  مع  التشاركية  العالقة  تعزيز  الى  الهادفة  والبرامج  االليات  وضع 

األولويات لتحقيق االهداف المشتركة.
بناء خطة اتصال مع الشركاء: تحديد وسائل االتصال والتنسيق مع الشركاء ومنها االجتماعات - 5

واللقاءات ...الخ.

مبادئ إدارة العالقة مع الشركاء:
االستماع للشركاء والتواصل معهم حول كل ما يتعلق باحتياجاتهم واهتماماتهم والتحديات - 1

التي قد تواجههم، وأخذ وجهات نظرهم والتعامل معها بجدية عند اتخاذ القرارات.
اعتماد إجراءات وممارسات تقوم على أساس التفاعل مع اهتمامات وقدرات الشركاء واالستجابة - 2

لها.
العمل على توزيع الفوائد واألعباء الناجمة عن العمل المشترك.- 3
العمل مع الشركاء للحد من المخاطر والتعويض عنها بشكل مالئم عندما ال يمكن تفاديها.- 4
والحياد - 5 واالحترام  األخالق  معايير  أعلى  إلى  واستنادًا  وصدق  بشفافية  الشركاء  مع  التعامل 

واالهتمام.
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نموذج تحديد الشركاء

#
اسم 

الشريك
الهدف 

االستراتيجي
طبيعة 
العالقة

آلية 
المحافظة 

على العالقة

محددات 
العالقة

مقترحات 
للتحسين

طريقة 
االتصال



الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

46

مصفوفة الشركاء

اسم #
الشريك

طبيعة 
العالقة

تصنيف 
الشريك 

مسؤولية 
التنفيذ

الهدف 
المشترك

دور 
الشريك 

في 
تحقيق 
الهدف

آلية 
المحافظة 

على 
العالقة

محددات 
العالقة

مقترحات 
للتحسين

طريقة 
االتصال

1
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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منهجيات ادارة الموارد البشرية
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ادارة الموارد البشرية
تعتبر الموارد البشرية من أهم البنى األساسية ألية مؤسسة، لذلك فان االهتمام الرئيسي للباحثين والممارسين 
في مجال اإلدارة هو البحث عن كيفية تعظيم االستفادة من هذه الموارد للوصول الى تميز األداء التنظيمي. كذلك 
فان إدارة الموارد البشرية تمثل إحدى الوظائف الهامة في المؤسسات، فالوصول الى الفعالية في تحقيق أهداف 
المؤسسة يرتكز وبشكل اساسي الى توافر الموارد البشرية ذات المعارف والمهارات، والكفاءات الالزمة لتحقيق تلك 

االهداف.

أهداف ادارة الموارد البشرية
تهدف إدارة المــوارد البــشرية إلى مــساعدة المؤسسة في استمرارية األداء بكفاءة وفعالية وتحقيــق النجــاح مــن 

خــالل األفــراد العاملين بها. وتاليا األهـداف الـتي تسعى لها المؤسسة من إدارة مواردها البشرية:
المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة.	 
التوفيق بين األفراد )الموارد البشرية( والوظائف المطلوبة.	 
ديمومة تحقيق اإلشباعات المناسبة )دافع/حافز(.	 
توظيف المهارات والكفاءات عالية التدريب والمتحفزة.	 
زيادة الرضا الوظيفي وتحقيق الذات عند الموظفين إلى أعلى قدر ممكن.	 
إيصال سياسات الموارد البشرية إلى جميع الموظفين في المؤسسة.	 
المساهمة في المحافظة على السياسات السلوكية وأخالقيات العمل.	 
إدارة وضبط عملية “التغيير” لتعود بالنفع على كل من المؤسسة والموظف.	 
 الكفاءة والفعالية والتجانس واالستقرار.	 
 تطوير وتنمية المهارات وتحقيق االنتماء والوالء.	 

 أما أهداف األفراد، تتلخص  فيما يلي:
 فرص عمل جديدة.	 
 ظروف ومناخ عمل جيد.	 
العدالة في األجور والمعاملة.	 
فرص للتقدم الوظيفي.	 
الحصول على الخدمات والرعاية االجتماعية والصحية وغيرها.	 

مخرجات ادارة الموارد البشرية
موارد بشرية: 

متجانسة من حيث الخلفية السلوكية.	 
منتجة تخرج الخدمة طبقًا للمعايير المحددة في الوقت المحدد.	 
فعالة يتم إنجاز العمل منها بأحسن الطرق وأقل التكاليف واقصر وقت.	 
مستقرة تنخفض فيها نسبة دوران العمل والغياب.	 
مدربة ومؤهلة منمية القدرات.	 
راضية ومنتمية حريصة على الوالء للمؤسسة.	 

أهمية إدارة الموارد البشرية
قدرة إدارة الموارد البشرية على استقطاب أفضل العناصر البشرية لشغل الوظائف الشاغرة والذي - 1

سينعكس بدوره على االنتاجية والربحية.
التحفيز ودفعهم للعطاء - 2 التنظيمي الصالح للعمل من حيث  المناخ  قدرة المؤسسة على توفير 

واالنتاجية.
المعالجة الفورية للمشاكل المحتملة في مجال التعيين وتقويم األداء والتدريب والترقيات ستوفر - 3

تكاليف محتملة ناتجة عن سرعة دوران العمل أو زيادة معدالت الغياب أو انخفاض االنتاجية.
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المؤسسات الناجحة اقتصاديا هي تلك المؤسسات التي تحتوي منتجاتها على أكبر قدر ممكن من - 4
جوانب المعرفة البشرية وصناعة اإللكترونات خير شاهد على ذلك.

ارتباط التقدم في مجال اإلنتاج والصناعة ارتباطا وثيقا بقاعدة المعرفة البشرية.- 5
الموارد - 6 بأهمية  مقارنة  المعرفة  مجاالت  العاملة في شتى  البشرية  للموارد  النسبية  األهمية  تزايد 

البشرية التي يرتبط عملها بالقدرات المادية والصناعية ومثال على ذلك زيادة الطلب على مبرمجي 
ومحلي النظم.

وهو - 7 التنظيمية  المعرفة  مفاتيح  يملكون  الذين  العاملين  إلى  المؤسسات  داخل  القوة   تحول 
يتحكمون في مصادر القوة والثروة داخل المؤسسة في نفس الوقت.

يتوقف نجاح العديد من المؤسسات الحديثة على جودة ما تملكه تلك المؤسسات من رأس المال - 8
البشري ويقصد بالجودة هنا مقدار المعرفة والمعلومات المتاحة للعمالة البشرية.

المعرفة أصبحت إحدى المجاالت األساسية للصراع العالمي بين القوى العظمى وذلك بدال من الصراع - 9
على الموارد المادية.

أهمية التخطيط للموارد البشرية
الطاقات - 1 إلى استثمار  المؤسسة مما يؤدي  الوظائف في  بالحاجات المستقبلية من  الدقيق  التنبؤ 

البشرية بكفاءة وتقليل الفائض في بعض الوظائف.
يوفر للمؤسسة الكفاءات المطلوبة )مهارات، قابليات، خصائص( في الوقت المناسب.- 2
يساهم في نجاح خطط وسياسات الموارد البشرية األخرى كاالختيار والتحفيز والتدريب.- 3
العاملين - 4 المؤسسة مما يرفع مستوى رضا  الكفاءات بشكل منسجم مع حاجات ومتطلبات  يوفر 

عن إعمالهم.

الوظائف األساسية الدارة الموارد البشرية
توصيف الوظائف وهو عملية مكونة من عدة خطوات صممت لتزويد المؤسسة باألفراد المناسبين - 1

للوظائف المناسبة.
التدريب و التطوير، والذي بهدف الى معرفة وتحسين المهارات المطلوب توافرها في األفراد المعنيين - 2

لشغل وظيفة معينة.
األداء - 3 الفعلي للعمل يوافق معايير  األداء  أن  للتأكد من  القياس  البشرية، وهو  الموارد  أداء  تقييم 

المحددة.
األجور والحوافز، وهو ما ُيـدفع للفرد مقابل قيامه بالعمل ومن ثم تحفيزه على االداء الجيد.- 4
تخطيط الموارد البشرية.- 5
االختيار والتعيين للموارد البشرية.- 6
توفير الرعاية الصحية للعاملين.- 7
حفظ ملفات العاملين- 8
الترقيات والنقل.- 9
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منهجية األوصاف الوظيفية
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الوصف الوظيفي: هو البيان الذي يعرف الوظيفة ويظهر عوامل التقييم الداخلة في تكوينها ويبرز مدى 
الوظيفي  الوصف  بطاقة  لنموذج  وفقًا  لشغلها  الالزمة  التأهيل  مطالب  ويحدد  ومسؤولياتها  واجباتها  صعوبة 

بصفة أساسية، ويتضمن:
مسمى الوظيفة: المختصر الدال على نوع ومستوى صعوبة األعمال التي تؤدى في إطار الوظيفة. - 1
الوصف العام:  تحديد موقع الوظيفة بالهيكل التنظيمي واختصاصها العام ومسؤوليتها وصالحية - 2

اتخاذ القرار. 
الواجبات والمسؤوليات :المهام التفصيلية التي يؤديها الموظف وتبرز مستوى صعوبة ومسؤولية - 3

العمل وتنوعه على ضوء العوامل الداخلة في تكوين الوظيفة وأهمها: 
  المعارف النظرية التي تتطلبها الوظيفة.	 
 مستوى ونوع اإلشراف الذي تخضع له الوظيفة.	 
 مدى صعوبة العمل.	 
 الصالحيات	 
 نوع االتصاالت والهدف منها.	 
 ظروف وبيئة العمل التي تزاول فيها أعمال الوظيفة.	 

شروط شغل الوظيفة:  تتضمن نوع ومستوى التأهيل العلمي، والخبرة العملية ومدتها، والقدرات - 4
والمهارات الالزمة ألداء العمل والتدريب الذي تتطلبه، وأي شروط أخرى تحددها بطاقة وصف الوظيفة. 

وصف - 5 عناصر  ضوء  في  الوظيفة  بها  تلحق  التي  المناسبة  المالية  الدرجة  تحديد  الوظيفة:  تقييم 
الوظيفة وتعريف المجموعات النوعية والدرجات المالية.

تتم عملية مراجعة األوصاف الوظيفية في حاالت:
إضافة مهام جديدة للدور الوظيفي أو تغير مهام/ طبيعة الدور 	 
إحدى 	  أو  للمؤسسة  التنظيمي  الهيكل  في  التعديالت  عن  الناتجة  الوظيفية  األدوار  دمج  أو  فصل 

إداراتها

أهداف وأهمية التوصيف الوظيفي
نظرًا ألهمية وصف وتصنيف الوظائف سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، تحرص المؤسسات الناجحة على 

تحديث البطاقات الخاصة بوظائفها بشكل دوري، وتتمثل هذه االهمية بما يلي:
تقسيم وتوزيع األهداف العامة للمؤسسة إلى مهام ومسؤوليات يتم تحقيقها من خالل الوظائف - 1

الفردية مما يساعد في فهم وتقدير مدى مساهمة الوظيفة في تحقيق األهداف .
تحديد مسؤوليات وواجبات كل وظيفة بصورة واضحة مما يساهم في تنفيذ األعمال والمهام وفقًا - 2

للمعايير المطلوبة،  تعزيز األداء، وتنظيم العمل، وتوضيح المسارات الوظيفية، والتقليل من تضارب 
الواجبات والمهام بين شاغلي الوظائف. 

واجبات - 3 الى  باالستناد  المؤسسة  في  الوظائف  شاغلي  ومواصفات  الوظيفية  المسميات  تحديد 
ومسؤوليات تلك الوظائف.

مساندة المؤسسة في فهم وتخطيط وتغطية احتياجاتها من الوظائف والموارد بما يسهل تنفيذ - 4
األعمال والخطط والبرامج.

المساندة في االستقطاب الفعال للكفاءات والتي على ضوئها يتم االختيار والمفاضلة بين - 5
المرشحين.

المساهمة في ضبط أسس النقل والترقية وفق الهيكل التنظمي للمؤسسة  استنادا إلى متطلبات - 6
الوظيفة الحالية والوظيفة المراد النقل/الترقية إليها

 وضع مسارات تدريبية تتناسب مع المجموعات الوظيفية المتجانسة ومستوياتها- 7
ومهام - 8 يتناسب  بما  الوظائف  لشاغلي  والمعنوي  المالي  المردود  عدالة  تحقيق  في  المساهمة 

الوظيفة ومواصفاتها
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أهم الشروط الواجب مراعاتها عند إعداد/  تعديل الوصف الوظيفي
التركيز على تحديد المهام والمسؤوليات واألهداف األساسية للدور والمتطلبات المرتبطة بالوظيفة - 1

من حيث أولويات االنجاز وذلك في ضوء االحتياجات الحالية للمؤسسة وأهدافها على المدى البعيد 
بغض النظر عن شاغل الوظيفة. 

مراعاة واقعية المهام والمسؤوليات المدرجة في الوصف الوظيفي ضمن إطار الدور المطلوب.- 2
تحديد الحد األدنى من المؤهالت المطلوبة للدور وأية مؤهالت أخرى إضافية يتطلبها الدور.- 3
تحديد الكفاءات المطلوبة للوظيفة بما يتفق مع نظام إدارة األداء للموظفين. - 4
إدراج المهارات التخصصية/الفنية الالزمة ألداء الدور على الوجه األمثل.- 5
كتابة المهام والمسؤوليات بجمل فعلية ألغراض تيسير التقييم وتحري الدقة وتجنب الطرح العام. - 6
استخدام عبارات محددة وذات صياغة واضحة. - 7
يتم تعديل وصف وظيفي قائم بطلب رسمي مع توضيح األسباب- 8
ال يتم تعديل أي وصف وظيفي قبل مرور سنة من تاريخ اعتماده مع االلتزام بتحديث ومراجعة األوصاف - 9

الوظيفية مرة كل 3 إلى 5 سنوات .

مراحل إعداد/ تعديل الوصف الوظيفي:
المرحلة األولى: التحليل الوظيفي	•

هي المرحلة التي تسبق مرحلة إعداد أو تعديل الوصف الوظيفي والتي تعتمد على دراسة متعمقة للوظيفة 
والمهام والواجبات المترتبة عليها عن طريق جمع وتحليل المعلومات الوظيفية بهدف توفير كافة المعلومات 

الالزمة إلعداد بطاقة الوصف الوظيفي.
المباشرين  الرؤساء  بالتعاون مع  الوظيفي  التحليل  بإجراء عملية  البشرية  الموارد  إدارة  الغاية تقوم  ولهذه 

ومدراء اإلدارات المعنية من خالل اآللية التالية :
استبيان - 1 بنموذج  باالسترشاد  وذلك  الوظيفة  بتحليل  الخاص  االستبيان  باستكمال  اإلدارات  تقوم 

التحليل الوظيفي. 
الستكمال - 2 المعنية  التنظيمية  الوحدات  رؤساء  مع  المقابالت  إجراء  البشرية  الموارد  إدارة   تتولى 

البيانات المطلوبة.
تقوم اإلدارات المعنية بدراسة مكونات وعناصر الوظيفة الرئيسة من خالل التركيز على تحليل ووصف - 3

األجزاء الرئيسة للوظيفة والتحقق من صحة المعلومات ومطابقتها مع غيرها من البيانات التي تم 
الحصول عليها من بين الوظائف المتشابهة. 

يتم إعداد التقارير الخاصة بدراسة مكونات وعناصر الوظيفة من قبل الرئيس المباشر وعرضها على - 4
إدارة الموارد البشرية للمراجعة. 

تقوم إدارة الموارد البشرية بتحليل المعلومات وتدوين نتائج التحليل وفق اآللية المذكورة أعاله ومن - 5
ثم عرضها على الرئيس المباشر للموظف أو مدير اإلدارة للمراجعة وإجراء أي تعديالت إن لزم.

تتولى إدارة الموارد البشرية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي الالزمة.- 6



الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

54

نموذج استبيان التحليل الوظيفي

معلومات عامه تعبئ من قبل المسؤول المباشر

• االسم :	
• مسمى  الوظيفة :	
• اإلدارة/ القسم / الشعبة :	
• المسمى الوظيفي للرئيس المباشر :	
• موقع الوظيفة في الهيكل التنظيمي  :	

المهام

الهدف الرئيسي الوظيفة ؟ 

-1

ما هي واجبات ومهام الوظيفة؟ مرتبة حسب األهمية ودوريتها ) يوميه، أسبوعية، شهرية، ربع سنوية او 
سنوية( و الفتره التي يؤدى فيها كل عمل دوري والنسب المئوية من الوقت الالزم ألداء كل منها ؟

الدوريةالمهام الوظيفيةالترتيب

-2

المهام العارضة للوظيفة ؟

-3

كيف تساهم االهداف العامة للوظيفة  في المهام الوظيفية للمديرية؟
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المهام اإلشراقية للوظيفة 

-1

هل تتطلب الوظيفة بطريق مباشر أو غير مباشر اإلشراف على المرؤوسين او الموظفين اآلخرين  نعم  

، في حال كانت اإلجابة بنعم تحدد الوحدات التنظيمية التي تقع تحت £  ال £  ؟       
 النطاق اإلشرافي للوظيفة وعدد الموظفين الذين يشرف عليهم ودرجاتهم.

اإلشراف على الوحدات

اإلشراف على الموظفــــــين

مسمى الوحدةالرقم

المسمى الوظيفي

العدد

المسمى الوظيفي

العدد

المسمى الوظيفي

العدد



الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

56

• صالحيات الوظيفة فيما يختص باالتي :	

ال نعم الصالحية

-2

إسناد األعمال لآلخرين

توجيه اآلخرين وتصحيح أخطائهم

منح  مكافآت  أو حوافز

نقل أو فصل موظفين

رد التظلمات والتعامل مع الشكاوي

صالحيات أخرى ، تذكر

اإلشراف والمتابعة على نتائج االعمال :

هل من ضمن مهام الوظيفة مسؤوليات مالية تتعلق باإلذن والصرف والتمهيد له أو جمع المال أو الموارد 
أو الممتلكات ؟

 £  ال 

 £ نعم،  إذا كانت اإلجابة بنعم فتحدد مع ذكر أمثلة    

 -1    

-2    

-3    
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المسؤوليات

هل من ضمن مهام الوظيفة مسؤوليات مالية تتعلق باإلذن والصرف والتمهيد له أو جمع المال أو الموارد 
أو الممتلكات ؟

    £  ال 

  £ نعم،  إذا كانت اإلجابة بنعم فتحدد مع ذكر أمثلة    

 -1    

-2    

-3    

-1

مسؤولية تشغيل وصيانة اآلالت واألجهزة والمعدات ؟هل تتضمن مهام الوظيفة تشغيل وصيانة اآلالت 
واألجهزة والمعدات ؟

 £ ال    £ نعم  ،  إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي األجهزة والمعدات والقيمة التقريبية لها ؟

القيمة التقريبية الجهاز/ المعدة الرقم

-2

مسؤولية متابعة تنفيذ العمليات والتأكد من مطابقة سير االجراءات 

£ ال    £ نعم ، إذا كانت اإلجابة بنعم توضح. -3

مسؤولية عن عمل االخرين ،إذا كانت اإلجابة بنعم توضح.

 £ ال    £ نعم  

-4
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مسؤولية سالمة وامن االخرين، إذا كانت اإلجابة بنعم توضح

£ ال    £ نعم   -5

المسؤولية بالتعامل مع متلقي الخدمة، إذا كانت اإلجابة بنعم توضح

£ ال    £ نعم   -6

مسؤوليات أخرى،  اذكرها

-7

اتخاذ القرارات

هل الوظيفة تمكن شاغلها من اتخاذ قرارات؟£ال £ نعم ، إذا كانت اإلجابة بنعم يذكر نوع ومجال القرارات 
يتم اتخاذها او يشارك في انجازها  ) مثال :  قرارات تتعلق بإجراءات العمل اليومية،  قرارات تتعلق بتحديد 

البرامج الزمنية لتنفيذ الخطط والبرامج او المشاريع، قرارات تتعلق باألهداف العامة والتنفيذية ....الخ (

 -

 -

-
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االتصاالت والهدف منها

هل تتطلب طبيعة عمل الوظيفة االتصال بأشخاص/ جهات  داخل او خارج الوحدة: 
 £ ال   £  نعم   ، إذا كانت اإلجابة بنعم فما نوع االتصاالت )  كتابي ،  هاتفي ،  شخصي ،... (  والهدف منها  

      

) إعطاء معلومات،  تنسيق ،...(  

شرح اهدف من االتصال جهة االتصال نوع االتصال

مكان العمل ونسبة الزمن المستغرق فيه

مسؤولية متابعة تنفيذ العمليات والتأكد من مطابقة سير االجراءات 

مكان آخر ، يوضح : ميداني    مكتب مكان العمل

£ £ £ الزمن المستغرق

£ £ نسبة الزمن المستغر
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بيئة وظروف العمل 

• الظروف التي يؤدى فيها العمل من حيث اإلضاءة ، التهوية، الحرارة ...الخ	

 £  ظروف عادية 

ظروف غير عادية  : صف أي ظروف غير طبيعية يقابلها الموظف في موقع عمله، مثل الضوضاء  والحرارة 
واألتربة والدخان، التعامل مع مواد كيماوية او سامة ....الخ والتي تعتبرها ظروف عمل صعبة .

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

المخاطر

صف المخاطر او الحوادث التي يمكن ان يتعرض لها الموظف اثناء العمل .

صعوبات بدنية / نفسية

- المجهود البدني :    مجهود عادي  £ متوسط  £ كبير ، اذكر أمثلة :

• 	 

• 	 

- صعوبات نفسية : £ ال      £  نعم، أمثلة : 

• 	 

• 	 

الجزء التالي يعبأ من خالل مدير الوحدة اإلدارية

الحد االدنى من المؤهالت العـــــــــــلمية والخبرات والدورات التدريبية الالزمة الشغال الوظيفة

مدتـــــــهانوعــــــــــــــــهاالعناصر

المؤهالت العلمية

الخبرات السابقة 

الدورات التدريبية 
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الحد األدنى من متطلبات إشغال الوظيفة

• المعارف والقدرات والمهارات :	

األنظمة واللوائح والتعليمات تذكر بالتفصيل : -

المعارف والقدرات والمهارات تذكر بالتفصيل : -

المعايير )مؤشرات االداء(  التي تقييم كفاءة انجاز االعمال؟ -

مالحظات الموظف المعني ان وجد )حول المعلومات أعاله( :

توقيع شاغل الوظيفة )ان وجد(:               توقيع معد االستبانة:                        التاريخ   :    /    /                                                         

توقيع الرئيس المباشر:                                  مسمى الوظيفة :                        التاريخ   :    /     /

توقيع مديري الوحدة اإلدارية:                                                                                التاريخ   :    /     /

رئيس قسم الموارد البشرية:                                                                               التاريخ   :    /     /
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• المرحلة الثانية: إعداد بطاقة الوصف الوظيفي	
الوظيفة  التي تخص  االستبيان  نتائج  وتحليل  المعلومات  الوظيفي وجمع كافة  التحليل  انتهاء مرحلة  بعد 
تبدأ مرحلة إعداد بطاقة الوصف الوظيفي وفقًا للنموذج المعتمد في نظام تقييم وتوصيف الوظائف )مرفق...(، 

وذلك كما يلي:

تفاصيل الوصف العام:- 1
المسمى الوظيفي: هو الذي يشير إلى دور محدد في الوظيفة التي تم تقييمها على مستوى 	 

معين في الهيكل التنظيمي للمؤسسة من أمثلة المسميات الوظيفية: مدير إدارة، مهندس زراعي، 
محاسب، سكرتير ...الخ.

الفئة الوظيفية: هي مجموعة الوظائف التي تشترك في التخصص والنوع وتندرج تحت وظيفة ضمن 	 
عائلة وظيفية معتمدة.

• مثال الفئة الوظيفية لعدد من المسميات الوظيفية التالية:	

الفئة الوظيفيةالمسمى الوظيفي

التشغيلية )فنية(مفتش صحة

الدعم اإلداريسكرتير- إداري أول

اإلدارة التنفيذيةمدير إدارة

اإلشرافيةرئيس قسم

اآللية 	  بناء على  تقييمها  بعد  المؤسسة  للوظيفة في  المعتمدة  الدرجة  هي  الوظيفية:  الدرجة 
المعتمدة لتقييم الوظائف.

الرئيس المباشر: وهو منصب الشخص المعني بشكل مباشر بمسؤولية اإلشراف على المهام 	 
الموكلة لشاغل الوظيفة والمحددة ضمن إطار الهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسة. 

اإلدارة : هي الوحدة التنظيمية في الهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسة	 
قيادية 	  اتجاهها سواء كانت  و  الوظيفة  نوعية  بموجبه  تتحدد  الذي  الخط  هو  الوظيفي:  المسار 

بينها  فيما  تترابط  الوظيفية  النطاقات  من  مجموعة  مسار  لكل  ويكون  مهنية/  تخصصية  إدارية 
لوظيفة  الوظيفي  المسار  المثال  سبيل  على  ومنها  المسؤولية.  وحجم  الخبرة  لتعكس مستوى 
أو  آخر كتعيينه مديرا لمستشفى  إلى مسار  تتغير وظيفته  التخصصي مالم  المسار  )طبيب( هو 

مديرا لمديرية الصحة عندها يصبح مساره قيادي.

الهدف العام من الوظيفة:- 2
هو موجز عام عن الدور الرئيسي للوظيفة دون التطرق إلى تفاصيل المهام والمسؤوليات المناطة لشاغل 

الوظيفة.
من توفر  والتأكد  اإلشراف  تكون  البشرية(   الموارد  تخطيط  قسم  )رئيس  وظيفة  من  العام  الهدف  مثال: 
و  المستويات  استراتيجيًا على كافة  وتوزيعها  المؤسسة  الالزمة في  والمهارات  المؤهلة  البشرية  الكوادر 

الفئات الوظيفية.

أبعاد الوظيفة، وتتمثل في اآلتي:- 3
المسمى 	  تحديد  و  وجد  إن  مباشر  مباشر/غير  الوظيفة  لشاغل  إداريًا  التابعين  الموظفين  أعداد 

الوظيفي لكل منهم.
قسم  ورئيس  اإليرادات  قسم  رئيس  مباشر:  بشكل  إداريًا  يتبعه  المالية  الشؤون  إدارة  مدير  مثال: 
المصروفات ويتبعه إداريًا بشكل غير مباشر: أربعة موظفين تابعين لرؤساء مباشرين آخرين يتبعون 

مدير اإلدارة: محاسب أول، محاسب رئيسي، تنفيذي إجراءات مالية، مدقق مالي.
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المالية 	  التنظيمية  والقرارات  التشريعات  للوظيفة تنظمها  المقررة  المزايا  :إحدى  المالية  الصالحيات 
يخول بموجبها شاغل الوظيفة بصرف المبالغ المالية ضمن الحدود المقررة ماليًا إن وجد.

المسؤوليات  الرئيسة، وتتمثل في اآلتي:- 4
المهام الرئيسة: هي التي ترتبط ارتباطًا مباشرا بالدور الوظيفي المناط بشاغل الوظيفة كونه 	 

المسؤول األول عن هذه المهام و تكون مهام إدارية تنفيذية إشراقية وتتميز بأنها تفصيلية حيث 
توضح مستوى صعوبة الدور وحجم المسؤولية المترتبة عليه. 

مثال: المهام الرئيسة لوظيفة تنفيذي دعم شبكات هي:
إعداد البرمجيات ونظم التشغيل.	 
صيانة الشبكات دوريًا.	 
التعامل مع أي طارئ لضمان سالمة العمل.	 
ضمان أمن الشبكات.	 
صيانة وتحديث وتطوير الموقع اإللكتروني لجهة العمل.	 

مؤشرات األداء الرئيسة للدور : تشمل أهم المؤشرات األساسية والعامة للدور إن وجدت والتي - 5
يتم من خاللها الحكم على مستوى أداء شاغل الوظيفة للمسؤوليات الرئيسة المناطة بالوظيفة حيث تكون 

عبارة عن مؤشرات يمكن قياسها  كأرقام أو نسب مئوية.
مثال: مؤشرات األداء الخاصة بوظيفة خبير موارد بشرية هي :

دقة التقارير و اإلحصائيات المقدمة.	 
عدد المشروعات المكلف بها والمنجزة وفق الخطة المعتمدة	 
نسبة المبادرات التطويرية المطبقة إلى مجموع المبادرات المقترحة.	 

دريبات العملية الالزمة - 6 راسية والمهنية والتَّ هادات الدِّ المؤهالت: هي الحد األدنى من مجموعة المعارف والشَّ
لشغل الوظيفة. مثال: شهادة بكالوريوس / شهادة الماجستير / شهادة الدكتوراه / في أي من المجاالت سواء 

في المجال اإلداري، التقني، الهندسي الطبي وغيرها أو ما يعادلها من جامعة معتمدة.
الخبرة:- 1

هي الحد األدنى من سنوات العمل السابقة ذات الصلة بالوظيفة الحالية، والمطلوبة لشغل الوظيفة
مثال :الخبرة المطلوبة لوظيفة رئيس قسم الموازنة هي خبرة عملية من 4 إلى 6 سنوات في 

المحاسبة وفي إعداد الموازنات.
الكفاءات الفنية التخصصية والسلوكية:- 2

 الكفاءات الفنية التخصصية: هي القدرات التخصصية المحددة لألدوار و الوظائف ضمن العوائل 	 
و  الوظيفة  تتطلبها  والتي  فعاال  أداًء  تنتج  التي  التقنية  الفنية/  المعرفة  تتضمن  و  الوظيفية 
يتعين توفرها في من يشغلها )مثل القدرة على استخدام برمجيات معينة كلغة الجافا Java أو 

مهارة معرفية في مجاالت تخصصية مثل التحليل المالي،...الخ).
الكفاءات السلوكية وتتضمن التالي:	 

 الكفاءات القيادية: التفكير االستراتيجي، تمكين الموظفين وتطوير قدراتهم، قيادة التغيير.- 1
بفعالية، - 2 الموارد  إدارة  المساءلة،  )كفاءات  جوانب  ستة  ضمنها  وتندرج  األساسية  الكفاءات 

بروح  العمل  االتصال،  ومهارات  التواصل  العمالء،  خدمة  على  التركيز  النتائج،  على  التركيز 
الفريق.(

المهارات:- 3
هي القدرات الشخصية والتي يتعين توفرها في شاغل الوظيفة على سبيل المثال مهارات حسابية، 

مهارات استخدام برامج الحاسب اآللي ومهارة اجادة التحدث بأكثر من لغة بطالقة،...الخ
 توثيق اإلجراءات المتعلقة بإعداد ومراجعة اعتماد بطاقة الوصف الوظيفي واألشخاص المناط بهم 	 

ذلك.
شاغل 	  توقيع  يشمل  المباشر  والرئيس  المعني  الموظف  من  الوظيفي  الوصف  اعتماد   سجل 

الوظيفة ورئيسه المباشر بغرض اعتماد الدور المناط بشاغل الوظيفة والمهام المطلوبة منه.
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نموذج بطاقة الوصف الوظيفي
تفاصيل المهام- 1

المسمى الوظيفي
الفئة الوظيفية

الدرجة الوظيفية

الرئيس المباشر

اإلدارة
المسار الوظيفي

الهدف العام للوظيفة:- 2

أبعاد الوظيفة:- 3

عدد الموظفين التابعين إداريا 
لشاغل الوظيفة

الصالحيات االداريةالصالحيات الماليةمباشر

غير مباشر

المسؤوليات الرئيسة:- 4
مؤشرات األداء الرئيسةالمهام الرئيسة

المؤهالت: - 5

الخبرة:- 6

الكفاءات الفنية والسلوكيات:- 7
مستوى الكفاءةالكفاءة

المهارات:- 8

توثيق اإلجراءات:- 9
التاريخ:اإلعداد المسؤول المباشر: 

التاريخ:مراجعة المسؤول المباشر:
التاريخ:االعتماد المدير المسؤول أذا لزم: 
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أسس ومبادئ التوصيف الوظيفي:
مبدًا الوظيفة:- 1

يتم إعداد التوصيف الوظيفي لكل إدارة تحتاجها وقف الهيكل التنظيمي المقترح للمؤسسة وبالتالي 
فان هذا الهيكل هو هيكل وظائف وليست هيكل موظفين وذلك يعني ان شاغل الوظيفة المكلف بها 
رسميًا يقوم بأعباء الوظيفة كما هي محددة في التوصيف الوظيفي بغض النظر عن الدرجة او مسمى 

الوحدة اإلدارية الوظيفية التي وصل لها.
مبدأ المهام والواجبات الرئيسية:   - 2

شاغل 	  بها  يقوم  ن  يجب  التي  الرئيسية  والواجبات  المهام  على  الوظيفي  التوصيف  يقتصر 
الوظيفة. وعليه فأن ما تشتمله بطاقة الوصف الوظيفي ليست حصرًا كاماًل للمهام والواجبات أو 

المسؤوليات الثانوية والتفصيلية التي تطلبها الوظيفة.
المهام والواجبات المذكورة في بطاقة الوصف الوظيفي وضعت بشكل عام وليس بكل تفصيلي 	 

وعليه ال يوجد تحديد لإلجراءات المطلوب القيام بها لتنفيذ مهام وواجبات الوظيفية.
حدود 	  الصالحيات  الئحة  تحدد  وإنما  الموظف  صالحيات  على  تشتمل  ال  الوظيفي  الوصف  بطاقة 

صالحية كل موظف في كل نوع من انواع الصالحية  المطلوبة في حال اشتملت بطاقة الوصف 
الوظيفي على ما يبدو وكأنه صالحية فأن ذلك يعني أن ممارسة هذه الصالحية أنما هي احد مهام 

وواجبات الموظف.
مبدًا متطلبات الوظيفة:- 3

تشتمل بطاقة الوصف الوظيفي على بيان بمتطلبات الوظيفية من حيث المؤهل العلمي وعدد 	 
سنوات الخبرة والمتطلبات األخرى. حيث يتم إعداد هذه المتطلبات بناًء على مبدأ عدم المغاالة 
في هذه المتطلبات أي يجب أن تتضمن ما يفوق الحد األدنى كما يجب بنفس الوقت ان تنطلق من 
افتراض افضل المواصفات المطلوبة ومن هنا فان التقييم الوظيفي للموظف سيحدد مدى توفر 
هذه المتطلبات لدى شاغل هذه الوظيفة ليتم بعد ذلك إعداد قائمة بمن تتوفر به هذه المتطلبات 
إضافة إلى ممن تتوفر لدية مؤهالت علمية وخبرات أكبر وما تتطلبه الوظيفة التي يشغلها حاليًا.

اهداف الوصف الوظيفي:- 4
الهدف الرئيسي للوصف الوظيفي هو تحديد واضح للمهام والواجبات والعالقات الوظيفية لكل 	 

االزدواجية  الحد من  إلى  إضافة  المؤسسة  أو  للمؤسسة  الوظيفي  الهيكل  مدرجة ضمن  وظيفة 
ضمن  الوظيفة  موقع  كان  مهام  موظف  كل  يوجه  مما  العاملة  العناصر  مهام  بين  والتداخل 
الهيكل الوظيفي في المؤسسة كونه يوضح حدود وواجباته ومسؤولياته باإلضافة إلى من هو 
الرئيس المباشر ومن هو الموظف الذي يشرف عليه ويعمل على إدارته ومع من ينسق ويتعاون 

لتحقيق األهداف المرسومة والخطط الموضوعة للمؤسسة.
مبدأ استخدام الوصف الوظيفي:- 5

يعتبر الوصف الوظيفي أداة فعالة من أدوات نظام اإلدارة الحديث واستخداماتها تفيد كل من:	 
وهل 	  وطبعتها  الوظيفة  على  التعرف  على  المتقدم  يساعد  الوظيفي  الوصف  دليل  الموظف: 

تناسب مؤهالته وخبراته ام ال. كما انه وسيلة فعالة تساعد الموظف خالل وقت قصير على رؤسائه 
واجباته   لمعرفة  الموظف  إلى مساعدة  إضافة  العمل.  خريطة  على  وموقعة  وزمالئه   ومرؤوسيه 

ومسؤولياته بشكل مفصل بحيث يمكنه من تقييم مدى قيامة بمهامة وواجباته.
الرئيس المباشر:  يساعد الوصف الوظيفي الرئيس على تعريف الموظف الجديد بعملة وتدريبيه 	 

على أداء واجباته وجعلة فرد منتج في أقل وقت ممكن. كما تساعد الرئيس على توزيع العمل 
بين العاملين لدية أو إعادة توزيعها حسب حجم العمل وظروف العمل وعدد العاملين. لذا يساعد 
لذا  الوظيفة  أهداف  تحقيق  نحو  الموظف  عمل  ومراقبة  لمتابعة  أداة  الرئيس  الوظيفي  الوصف 

تساعد الرئيس  لتقييم أداء الموظف كونه معيار سليم.
الموارد البشرية: الوصف الوظيفي يساعد لإلعالن عن الوظائف بصورة تمكن من جذب الكفاءات 	 

والخبرات ومن هنا يمكن اعتبارها أداة مناسبة لالختيار سليم للموظف المرشح لشغل الوظيفة 
من بين المرشحين لتلك الوظيفة، ويعتبر الوصف الوظيفي أداة مناسبة لمراجعة صحة القرارات 

لترقية ونقل حسب استيفاء شروط شغل الوظيفة.
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التدريب والتطوير: الوصف الوظيفي وسيلة هامة في دراسة وتحديد احتياجات الموظفين للتدريب 	 
استخدام  يمكن  لذا  بها.  القائم  وأداء  قدرات  وبين  الوظيفة  بين متطلبات  الفروقات  يوضح  فهو 
الوصف الوظيفي لتصميم البرامج والموارد التدريبية ومناهجها. من هنا يساعد على الربط بين 
التدريب باألهداف، لذا يساهم في  الفعلية للموظف تحقيقًا لمبدأ  التدريبية واالحتياجات  الجهود 
والمؤهل  األداء  ومستوى  المهني  تخصصها  في  العاملين  من  المتجانسة  المجموعات  اختيار  

العملي والخبرة لإلشراك في الدورات التدريبية.
من - 6 مجموعة  على  بناًء  الوظيفي  الوصف  بطاقة  تحديث  يتم  الوظيفي:  الوصف  بطاقات  تحديث  مبدأ 

البيانات واهداف وعالقات وواجبات الوظيفة لذا نعرض بعض النقاط التي تتعلق بذلك.
تحديث بيانات الوظيفة: ) عند حدوث تعديل في مسمى الوظيفة أو موقعها(.	 
تحديث هدف الوظيفة: )عند تغير الوظيفة نتيجة تغيير مهامها ومسؤولياتها(.	 
تحديث العالقات الوظيفية: ) في حال تم نقل الوظيفة من إدارة إلى أخرى أو من قسم إلى أخر حيث 	 

يتغير هنا المسمى  الوظيفي للرئيس والمرؤوس ونتيجة لذلك تختلف العالقات  الوظيفية(.
تحديث متطلبات أو مواصفات الوظيفة: ) وذلك أذا رأى المسؤولين تخفيض / رفع درجات متطلبات 	 

كان يطلب للوظيفة المؤهل الجامعي بدالً من الدبلوم أو متطلب شهادة جامعية وخبرة 7 سنوات 
بدالً من شهادة جامعية وخبرة 4 سنوات(.

تحديث المهام والمسؤوليات: ) عند إدخال تغييرات في مهام ومسؤوليات الوظيفة لذا يمكن ان نميز 	 
هذه الوظيفة بإعطائها أهمية أكبر تتمثل في منح المزيد من المسؤوليات اإلشراقية والتخطيطية 

او الرقابية أو التنسيقية أو التقليل من اهمية الوظيفة بتخفيض مهامها ومسؤولياتها(.

تقييم الوظائف وتحديد سلم الرواتب
أقساط  التقاعد،  أقساط  العالوات،  الراتب،   ( العامل  أو  للموظف  تدفع  التي  المالية  المدفوعات  هو جميع  االجر: 

التأمين الصحي، أقساط التأمين االجتماعي...... الخ (.

مقارنة  الوظائف  من  وظيفة  لكل  النسبية  األهمية  تحدد  التي  العملية  هي  الوظائف:  تقييم  عملية 
والمؤهالت  العمل  والمواصفات وظروف  والمهام  والمسؤوليات  والواجبات  الخصائص  حيث  األخرى من  بالوظائف 
الالزمة والنتائج المترتبة وذلك لالستفادة منها في العديد من أنشطة ادارة الموارد البشرية وأهمها تحديد األجر 

العادل لكل وظيفة ووضع هيكل الرواتب واألجور على مستوى المؤسسة ككل .

أهداف عملية تقييم الوظائف
توفير أساس موضوعي لبناء وتحديث هيكل أجور رسمي وثابت يعتمد على قيمة الوظيفة.- 1
تحقيق العدالة في نظام األجور والمساهمة في القضاء على التفاوت بين األجور بوسيلة علمية- 2
تمكن من تحديد عالقات الفئات الوظيفية ببعضها- 3
استقطاب الكفاءات البشرية من الخارج والمحافظة على الكفاءات التي بالداخل- 4

مبادئ عامة في تقييم الوظائف
ليس هنالك عالقة بين الوظيفية التي يتم تقييمها و شاغل هذه الوظيفة .- 1

عملية التقييم هي عملية مقارنه للوظائف.- 2
التقييم عملية تقديرية- 3
يتحدد هيكل الرواتب واألجور نتيجة عملية التقييم أي بعد التقييم وليس قبله- 4

اإلعداد لعملية التقييم
قبل تقييم الوظائف تقوم المؤسسة  بالتهيئة لعملية التقييم من خالل:

حصر الوظائف المراد تقييمها: حيث يتم إعداد قائمة بعدد الوظائف الداخلة في التقييم تشمل 	 
مسمياتها ومراتبها والوحدات اإلدارية التي تتبع لها . 

لتسهيل 	  بطاقات  على  يكتب  وظيفي  وصف  وظيفة  لكل  يعد  حيث  الوظيفية:  األوصاف  إعداد 
 , الوظيفي موقعها  ورقمها  الوظيفة  أن يتضمن ذلك مسمى  والمقارنة الحقًا على  الفرز  عملية 

واجباتها مسؤولياتها , ظروف العمل ......
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تشكيل لجان التقييم	 
اختيار عوامل التقييم وتعريفها ومنها: المهارات الذهنية/ المهارات العقلية/ المعرفة/ المبادأة/ 	 

درجة تعقيد العمل.....إلخ 
اختيار وتعريف الوظائف الدالة: يجب إعطاء هذا الموضوع عناية فائقة إذ أن الوظائف الدالة يجب أن 	 

تكون ممثلة لمجموعة الوظائف المشمولة بالتقييم من حيث:
المستويات اإلدارية المختلفة ) عليا , وسطى , تنفيذية (	 
األنواع المختلفة للوظائف )حرفية , كتابية , فنية (	 
المستويات المختلفة لألجور )أجور مرتفعة , متوسطة , منخفضة (	 
أهميتها 	  اإلمكان  بقدر  بالواجبات وذات أسم مميز يعكس  يتعلق  أن تكون واضحة ودقيقة فيما 

النسبية مقارنة بغيرها.

• طرق تقييم الوظائف	
تقسم طرق تقييم الوظائف الى طريقتين اساسيتين هما:

االساليب غير الكمية )الرتب، التصنيف(	 
االساليب الكمية )التقدير بالنقاط(	 

حيث يتم اختيار طريقة التقييم المناسبة للمؤسسة بناءا على المعايير التالية :
الهدف من عملية التقييم	 
اإلمكانات المادية المتاحة	 
اإلمكانات البشرية القادرة على تبني التقييم وتنفيذه	 
درجة الدقة المطلوبة	 
حجم مجتمع الدراسة ) جميع وظائف المؤسسة , عدد محدد من الوظائف(	 

• األساليب غير الكمية	
الطريقة أ-  األهمية وتصلح هذه  تنازليًا حسب  الوظائف  ترتيب  يتم  )gniknaR(: حيث  الُرتب  طريقة 

للمؤسسات الصغيرة إذ يتم ترتيب الوظائف على مستوى األقسام ثم اإلدارات في المؤسسة . 

الرتبةمواصفات الوظيفةالوظيفة

5العمل روتيني ، ال يتطلب تدريب عالي ، مسئولية قليلةتنظيم السجالت

4العمل روتيني ، يتطلب تدريب قليل ، وبعض المسئولياتكاتب طابعة

3العمل بسيط ، يتطلب مهارات معينةكاتب طابعة بلغتين

2العمل معقد نوعًا ما ، يتطلب مهارات عالية ، ومسئولية عاليةعامل ماكينة

العمل معقد ، مهارات متطورة جدًا ، مسئولية كبيرة ودرجة عالية استشاري صيانة أجهزة
1من االبداع

طريقة التصنيف أو التدريج: ب- 
يتم تصنيف الوظائف إلى مجموعات تمثل كل منها درجة معينة ) درجة أولى، درجة ثانية ، . 	 

. . الخ ( أو فئات محددة تشترك في مسئوليات متقاربة ) وظائف فنية، وظائف إدارية، وظائف 
لألعمال بشكل ُمسبق  تحديد مقياس  يتم  الطريقة  لهذه  وفقًا  استشارية، وظائف مساندة( 

ويمثل هذا المقياس درجات محددة للوظائف.
تحديد عدد الدرجات داخل كل مجموعة )أو عائلة( وظيفية معينة ، ويتحدد ذلك حسب رغبة 	 

الدرجات  عبر  الترقية  سياسة  وحسب  الدرجات،  من  كبير  أو  قليل  عدد  وجود  في  المؤسسة 
المختلفة، فإن أرادت المؤسسة فتح مجاالت مستمرة للترقي وجب زيادة عدد الدرجات.
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والتعليم، 	  والمسؤوليات،  الواجبات،  على  هنا  التركيز  يتم  المختلفةحيث  الدرجات  توصيف 
والمهارة، والخبرة.

توزيع الوظائف على الدرجات: وفيها هذه الخطوة يتم مراجعة وصف كل وظيفة يراد تقييمها، 	 
ثم مقارنة هذا الوصف بما هو متاح من درجات )وذلك داخل كل مجموعة أو عائلة وظيفية(، ثم 
يتم تحديد الدرجة المناسبة وذلك على أساس مدى التشابه أو التطابق بين وصف الوظيفة 

ووصف الدرجة.
وتعتبر هذه الطريقة أكثر دقة من طريقة الترتيب، وذلك ألنه تم وضع معيار للتقييم وهو وجود درجات، ووصف 
لهذه الدرجات، إال أن ما يعيب هذه الطريقة هو اعتمادها على التقييم العام للوظيفة، كما أنه قد يصعب مقارنة 
وصف الوظيفة بوصف الدرجات، وبالتالي يصعب تحديد الدرجة المناسبة. وعادة ما يتم استخدام هذه الطريقة في 

األعمال الحكومية.
على الرغم من سهولة األساليب غير الكمية إال أن لها عدد من التحديات من أهمها:

الرتب:
ال تظهر درجة اختالف أهمية الوظائف	 
ال تصلح لعدد كبير من الوظائف	 

الدرجات:
صعوبة وضع تعريفات دقيقة للدرجات . 	 
صعوبة وضع مصطلحات لفضية دقيقة تعبر عن متطلبات الدرجات في المستويات الوظيفية . 	 
التأثر بالنواحي الشخصية	 

• األساليب الكمية	 طريقة التقدير بالنقاط	
تقوم هذه الطريقة على أساس تحليل الوظائف إلى العوامل األساسية المكونة لها ومن ثم تحديد 	 

األهمية النسبية لهذه العوامل بإعطاء عدد من النقاط لكل عامل من العوامل وكلما كبر مجموع 
النقاط كلما كانت الوظيفة أكثر أهمية واستحقت أجرًا أعلى .

ال يتم تحليل جميع الوظائف في المؤسسة بل يتم اختيار مجموعة من الوظائف األساسية تسمى 	 
بالوظائف الدالة ولهذه الغاية يتم تقسيم وظائف المؤسسة إلى وظائف فنية ووظائف إدارية ووظائف 

كتابية .
يتم اختيار العوامل المراد تقييمها مع مراعاة اختالف تلك العوامل باختالف طبيعة الوظائف وعادة ما 	 

يتم اختيار عدد محدود من العوامل لتسهيل عملية المقارنة والعوامل التي يتم استخدامها عادة 
هي:

المجهود الذهني )اتخاذ  القرارات، التخطيط للعمل، الدراسات، ....(	•
المهارة	•
المجهود البدني.	•
المسئولية. )مسئولية المالية، مسئولية اإلشراف على اآلخرين، مسئولية العدد واآلالت(	•
ظروف العمل ومخاطره )الضغوطات النفسية، مخاطر طبيعية...(	•

مسئولية 	  من  يتدرج  مثاًل  المسئولية  عامل  أن  حيث  الوظيفة  في  العامل  وجود  درجة  تحديد  يتم 
منخفضة جدًا إلى مسئولية مرتفعة جدًا.
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مدونات السلوك الوظيفي
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بها  ان يتحلى  التي يجب  باألسس ومبادئ  الموظف  أخالقية تساهم في تذكير  السلوك عبارة عن وثيقة  مدونة 
خالل تأديته لعمله سواء في تعامله مع متلقي الخدمات او مع زمالءه الموظفين في المؤسسة او غيرها.  تعتمد 
مدونات السلوك بمرجعيتها على التشريعات والقوانين واألنظمة والتعليمات  الصادرة عن المؤسسة ومن أبرز 

المرتكزات التي تستند اليها مدونات السلوك:
مبادئ العدالة، والشفافية، والمساءلة، والنزاهة او المهنية، والحيادية	 
 تعزيز ثقة متلقي الخدمة بعمل المؤسسات وخدماتها.	 
 ترسيخ معايير أخالقية، وقواعد ومبادئ أساسية آلداب الوظيفة وقيم وثقافة العمل المهني.	 
تعزيز االلتزام بالمعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة والحاكمية الرشيدة.	 
 توعية الموظفين وتوجيههم نحو األخالقيات الوظيفية السليمة وأطر االنضباط الذاتي التي تحكم 	 

سير عمل والمنسجمة مع القوانين واألنظمة السارية.

نموذج مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة للعاملين في المؤسسة
المادة:)1( :

تسمى هذه المدونة مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة
المادة )2 ( :

تسري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين العاملين في الخدمة العامة
المادة) 3( :

يجب على اي موظف جديد وقبل مباشرته العمل توقيع وثيقة يتعهد بها االلتزام بهذه المدونة، ويتم أ- 
االحتفاظ بنسخة من هذا التعهد في ملفه الوظيفي

والمساءلة، ب-  والشفافية،  الفرص،  تكافؤ  وعلى  ومبادئها،  العدالة  أسس  على  المدونة  هذه  ترتكز 
والنزاهة المهنية، والحيادية واالنتماء للوطن والدائرة واإلصرار على تحقيق رسالتها وأهدافها، وتحمل 
ترتكز  التي  والمبادئ  األسس  إلى  إضافة  المدونة  هذه  بأحكام  االلتزام  الموظف  وعلى  المسؤولية، 

عليها. 
أي مخالفة ألحكام هذه المدونة تستوجب المساءلة واتخاذ اإلجراءات والعقوبات التأديبية وفقًا ألحكام ج- 

النظام
المادة )4( : تهدف هذه المدونة إلى ما يلي: 

إرساء معايير أخالقية، وقواعد ومبادئ أساسية آلداب الوظيفة العامة، وقيم وثقافة مهنية عالية لدى أ- 
موظفي الخدمة المدنية، وتعزيز االلتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات 
الجيدة والحاكمية الرشيدة، وذلك من خالل توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو األخالقيات 
الوظيفية السليمة وأطر االنضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الخدمة المدنية والمنسجمة 
مع القوانين واألنظمة السارية، وذلك من خالل بيان واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ودورهم في 

تحسين الخدمات وتعزيز المصداقية بالخدمة العامة. 
والتقدير ب-  االحترام  وزيادة  الحكومية،  المؤسسات  بعمل  العامة  الخدمة  ومتلقي  المواطن  ثقة  تعزيز 

لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة. 
المادة )5( : واجبات الموظف ومسؤولياته العامة، على الموظف: 

أداء واجبات وظيفته ومهامها الموكلة إليه بنشاط متوخيًا األمانة والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد أ- 
وبأقصى إمكانياته، وأن يعمل على خدمة أهداف وغايات الدائرة وتحقيق المصلحة العامة دون سواها

 الحرص على اإللمام بالقوانين واألنظمة النافذة وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال. ب- 
القيام بأي نشاط ال يتعلق ج-  الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته، وعدم   .تكريس أوقات 

بواجباته الرسمية. 
السعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية واالطالع على آخر المستجدات في مجال عمله د- 

وعمل الدائرة التي يعمل لديها، والقيام بتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين أساليب العمل 
ورفع مستوى األداء في الدائرة، والمساعدة في توفير بيئة عمل آمنة وصحية. 
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االمتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك اآلداب والسلوك القويم، واالمتناع عن اإلساءة إلى 	-ه
اآلراء السياسية أو المعتقدات الدينية لآلخرين داخل أو خارج دائرته أو التحريض ضدها

الممكنة و-  الوسائل  بجميع  المختصة  الجهات  بها  تقوم  التي  والتفتيش  التحقيق  إجراءات  تسهيل   
وتقديم المعلومات والرد على االستفسارات التي بحوزته للمسؤولين عن مهمات التحقيق والتفتيش، 

وذلك وفقًا للقوانين واألنظمة النافذة. 
المتعلقة ز-  الجماعية  العرائض  تنظيم  عن  واالمتناع  عليه،  الغير  تحريض  أو  العمل  عن  اإلضراب  عدم 

الواجبة  التظلم  بطرق  وااللتزام  والدوافع،  األسباب  كانت  تنظيمها مهما  االشتراك في  أو  بالوظيفة 
اإلتباع. ح. اإليفاء بكل المستحقات المالية المترتبة عليه للدائرة وفقًا للقوانين واألنظمة النافذة دون 

تأخير. 
حسن المظهر والسلوك يؤثر في إعطاء انطباع جيد عن الشخص، لذا يتوجب على الموظف العام ح- 

الحكومي،  العمل  وسمعة  باآلداب  يخل  ال  نحو  على  والتقاليد  العادات  وفق  الالئق  المظهر  مراعاة 
نظافته  والحفاظ على  العمل  بارتدائه خالل ساعات  تلزمهم وظائفهم  لمن  الرسمي  بالزي  والتقيد 
دائمًا، كذلك ينبغي أيضًا أن يكون سلوك الموظف يتفق مع العادات والتقاليد واالحترام الواجب آلداب 

وشرف الوظيفة واالبتعاد عن التصرفات التي تنتهك اآلداب وتسيء للجهة.
المادة )6( : التعامل مع اآلخرين

في مجال التعامل مع متلقي الخدمة، على الموظفأ- 
وكياسة - 1 ولباقة  باحترام  الجمهور  مع  والتعامل  استثناء،  دون  اآلخرين  احترام حقوق ومصالح 

المعتقدات  أو  االجتماعي  النوع  أو  العرق  أساس  على  تمييز  دون  وموضوعية  وتجرد  وحيادية 
الدينية أو السياسية أو الوضع االجتماعي أو السن أو الوضع الجسماني أو أي شكل من أشكال 

التمييز. 
.السعي إلى اكتساب ثقة الجمهور من خالل نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله - 2

بما يتوافق مع القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة
على - 3 واإلجابة  االختصاص،  حدود  المطلوبة وضمن  والدقة  بالسرعة  المطلوبة  المعامالت  إنجاز 

عدم  حال  األسباب في  وبيان  بدقة وموضوعية وسرعة،  الخدمة  متلقي  استفسارات وشكاوى 
الموافقة أو حصول تأخير على معامالتهم

توفير المعلومات المطلوبة لمتلقي الخدمة والمتعلقة بأعمال ونشاطات دائرته بدقة وسرعة - 4
دون خداع أو تضليل وفقًا للتشريعات النافذة، والقيام بإرشادهم إلى آلية تقديم الشكاوى في 

حالة رغبتهم في رفع شكوى إلى الجهات المعنية
إعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي االحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم- 5
التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية المتعلقة باألفراد الذين يتعامل معهم بسرية تامة - 6

ووفقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها، وعدم استغالل هذه المعلومات لغايات شخصية
االمتناع عن أي عمل يؤثر سلبًا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة- 7

في مجال التعامل مع رؤسائه، على الموظفب- 
التقيد بتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل اإلداري، وإذا كانت تلك - 1

إلى  خطيًا  رئيسه  يعلم  أن  الموظف  فعلى  النافذة  للتشريعات  مخالفة  والتعليمات  األوامر 
المخالفة الحاصلة، وال يلتزم بتنفيذ هذه األوامر والتعليمات إال إذا أكدها رئيسه خطيًا، وله في 
هذه الحالة أن يعلم ديوان المحاسبة بالمخالفة الحاصلة، وفي جميع األحوال على الموظف أن 
يعاقب عليها  أو جناية  أو جنحة  إذا كانت مخالفتها تشكل مخالفة  التعليمات  تنفيذ  يرفض 

قانون العقوبات أو أي تشريع نافذ آخر
التعامل مع رؤسائه باحترام وعدم محاولة كسب أي معاملة تفضيلية عبر أساليب التملق أو - 2

الخداع أو من خالل الواسطة والمحسوبية.
عدم خداع أو تضليل رؤسائه، واالمتناع عن إخفاء معلومات متعلقة بعمله بهدف التأثير على - 3

القرارات المتخذة، أو إعاقة سير العمل، وعليه أن يتعاون مع رؤسائه وتزويدهم بالرأي والمشورة 
والخبرة التي يمتلكها بكل موضوعية وصدق، وأن يضع بتصرفهم المعلومات التي بحوزته بما 

فيه مصلحة العمل



الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

72

إعالم رئيسه عن أي تجاوز أو مخالفة أو صعوبات يواجهها في مجال العمل- 4
إطالع رئيسه المباشر الجديد وبشكل كامل ودقيق على المواضيع والوثائق بما في ذلك األمور - 5

العالقة، لضمان استمرارية العمل
 في مجال التعامل مع الزمالء، على الموظفج- 

التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زمالئه، والمحافظة على عالقات سليمة وودية معهم، دون - 1
تمييز، والحرص على احترام خصوصياتهم واالمتناع عن استغالل أية معلومات تتعلق بحياتهم 

الخاصة بقصد اإلساءة
التعاون مع زمالئه ومشاركاتهم آراءه بمهنية وموضوعية عالية وتقديم المساعدة لهم حيثما - 2

أمكن لحل المشكالت التي تواجههم في مجال العمل، والحرص على نشر االتجاهات االيجابية 
بين الزمالء للمساعدة في االرتقاء بأداء العمل وتحسين بيئة العمل وتجذير الثقافة المؤسسية 

السليمة في الدائرة
االمتناع عن أية تصرفات أو ممارسات أو أعمال ال أخالقية تنتهك اآلداب العامة والسلوك القويم، - 3

والتزام الرجل باحترام المرأة كزميلة، وشريكة في العمل.
في مجال التعامل مع مرؤوسيه، على الموظفد- 

تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم، وأن يكون قدوة حسنة - 1
لمرؤوسيه بالعمل على االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة

نقل المعرفة والخبرات التي أكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات - 2
ونقل المعرفة فيما بينهم.

األشراف على مرؤوسيه ومساءلتهم عن أعمالهم، وتقييم أدائهم بموضوعية وتجرد والسعي - 3
لتوفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقًا لألنظمة والتعليمات النافذة ذات العالقة

رفض أية ضغوطات من طرف ثالث تؤدي إلى التعامل مع المرؤوس معاملة تفضيلية- 4
احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز- 5
االلتزام بأن تكون التوجيهات لمرؤوسيه خطية في حالة تلقي مالحظة خطية من مرؤوسه بأن - 6

أوامره أو توجيهاته التي أصدرها مخالفة للتشريعات المعمول بها. 
المادة )7( :  الحفاظ على السرية وآليات اإلفصاح عن المعلومات على الموظف:

عدم اإلفشاء للغير المعلومات الرسمية والوثائق والمستندات التي حصل أو اطلع عليها أثناء قيامه أ- 
أو  قرارات  أو  الكترونيًا، وصدر بشأن سريتها تعليمات  أو  أو شفويًا  بوظيفته سواء كان ذلك كتابيًا 
تشريعات خاصة، أو يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها حتى بعد انتهاء مدة خدمته، إال إذا حصل على 

موافقة خطية من الوزير بذلك
االمتناع عن اإلدالء بأي تعليق أو تصريح أو مداخلة تتعلق بمواضيع ما زالت قيد الدراسة أو المداولة ب- 

لدى األجهزة الحكومية
 إعالم األمين العام في حال طلبه للشهادة في المحاكم المختصة، إال إذا تعلقت الشهادة بمعلومات ج- 

يحظر القانون إفشاءها وبشكل يتفق مع القوانين واألنظمة المعمول بها
اإلفصاح بشكل كامل ودقيق عن آل المعلومات الرسمية التي تستوجب اإلفصاح عنها بحكم وظيفتهد- 

المادة )8(: قبول أو طلب الهدايا واالمتيازات والفوائد األخرى
أو أ-  مباشرة  كانت  كانت، سواء  نوع  أي  من  أخرى  فوائد  أي  أو  أو ضيافة  هدايا  أي  أو طلب  قبول  عدم 

بالواسطة، قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيته في تنفيذ مهامه الوظيفية أو 
من شأنها أن تؤثر على قراراته، أو قد تضطره لاللتزام بشيء ما لقاء قبولها.

 عندما يكون الموظف في حالة ال يمكنه فيها رفض الهدايا أو الضيافة أو الفوائد األخرى التي ال تنطبق ب- 
عليها الحاالت الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة، أو عندما يعتقد أن قبول أنواع معينة من الضيافة 
سيعود بنفع جيد على المؤسسة، على الموظف إعالم رئيسه المباشر بذلك خطيًا، وعلى الرئيس 
االحتفاظ  أو  األخرى  الفوائد  أو  الضيافة  أو  الهدايا  آان يجب رفض  إذا  ما  الموظف خطيًا  إعالم  المباشر 
بها من قبل الدائرة، أو التبرع بها لمؤسسة خيرية، أو التصرف بها أو االحتفاظ بها من قبل الموظف 

المعني.
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الفقرة )ب( ج-  الواردة في  الهدايا  المقدمة للدائرة تسجل فيه  الدائرة بفتح سجل خاص بالهدايا   تقوم 
من هذه المادة وكيفية التعامل معها سواء كانت من خالل االحتفاظ بها في الدائرة أو التبرع بها أو 

االحتفاظ بها من قبل الموظف. 
المادة )9(: تضارب المصالح على الموظف

 االمتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين أ- 
مصالحه الشخصية من جهة وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى. 

االمتناع عن القيام بأي نشاط ال يتناسب مع أدائه الموضوعي والمتجرد لمهامه، أو يمكن أن يؤدي إلى ب- 
معاملة تفضيلية ألشخاص طبيعيين أو اعتباريين في تعامالتهم مع الحكومة، أو يسيء لسمعة 

دائرته أو يعرض عالقتها مع الجمهور للخطر. 
إعالم رئيسه المباشر خطيًا وبشكل فوري في حال تضارب مصالحه مع أي شخص في تعامالته مع ج- 

إلى  الموظف  تعرض  أو  العامة،  والمصلحة  الشخصية  المصلحة  بين  التضارب  نشأ  إذا  أو  الحكومة، 
ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية، أو تثير شكوكًا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها، مع 
لذلك. وفي  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  المباشر  الرئيس  التضارب، وعلى  العالقة وكيفية  إيضاح طبيعة 

جميع األحوال يجب مراعاة المصلحة العامة عند معالجة هذا التعارض.  
عدم استخدام وظيفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي د- 

قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته.
 عدم استغالل أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية وبعد انتهاء 	-ه

عمله في الدائرة، كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر، أو 
لإلساءة إلى الغير، وعدم القيام بإفشاء معلومات إلعطاء امتياز غير عادل أو غير معقول ألطراف أخرى

 يجب الحصول على الموافقات والتفاويض الالزمة وفقًا للقوانين واألنظمة النافذة ذات العالقة، في و- 
حالة رغبته في االشتراك في عملية جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية، 
ويجوز للرئيس المباشر الطلب من الموظف تقليص األنشطة أو تعديلها أو إنهائها عندما يرى أنه 

سيترتب عليها نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل في المصالح
أو ز-  أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته  أفراد  إقامة عالقات وثيقة مع   تفادي 

قرارات دائرته.
رسمية ح-  تعامالت  لها  كان  مؤسسة  أية  في  للعمل،  تركه  تاريخ  من  سنة  خالل  وظيفة،  قبول   عدم 

هامة مع الدائرة التي عمل بها إال بموجب موافقة خطية من الوزير. آما ال يسمح له بعد ترك الوظيفة 
تقديم نصائح لعمالء هذه المؤسسات اعتمادًا على معلومات غير متاحة للعامة فيما يتعلق ببرامج 

وسياسات الدائرة التي آان يعمل لديها.
على الرئيس المباشر إعالم الموظف الذي ينوي ترك العمل بااللتزامات الواردة في هذه المادةط- 

المادة )10( : االستحقاق والجدارة والتنافسية والعدالة على الموظف
أو أ-  مكافآتهم  أو  تدريبهم  أو  ترفيعهم  أو  الموظفين  تعيين  أو  باختيار  العالقة  ذات  اإلجراءات  اتخاذ 

بأعمالهم، بشفافية ونزاهة  المتعلقة  األمور  بأي من  أو  إعارتهم  أو  انتدابهم  أو  أو نقلهم  تقييمهم 
مطلقة، وبمنأى عن أية اعتبارات ذات صلة بالقرابة أو الصداقة أو بالمفاهيم النفعية، ودون أي تمييز 
مبني على النوع االجتماعي أو العرق أو العمر أو الدين، وبإتباع أسس االستحقاق والجدارة والتنافسية، 

والتقيد التام بالصالحيات وإجراءات العمل المعتمدة.
 إبالغ الرئيس المباشر خطيًا عن أي تجاوز للقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها ب- 

خالل عمله في مجال االختيار والتعيين والترفيع والتدريب وتقييم األداء وما شابه ذلك، وعلى الرئيس 
المباشر التحقق من صحة البالغ واتخاذ اإلجراءات الالزمة مع الجهات المعنية لضمان تصويب الوضع 
وفقًا للقوانين واألنظمة واإلجراءات المتعمدة .ج. االمتناع نهائيًا، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر، 

عن القيام بأي معاملة تفضيلية ألي شخص من خالل الواسطة والمحسوبية.  
المادة )11( :

المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها وتبليغ أ- 
يضر  تصرف  أو  إهمال  أي  وعن  العامة  المصلحة  أو  العام  المال  على  تجاوز  أي  عن  المباشر  رئيسه 

بالمصلحة العامة
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 عدم استخدام ممتلكات الدولة للحصول على مكاسب خاصة أو للترويج عن سلع أو خدمات لمنفعته ب- 
الشخصية أو منفعة طرف ثالث. 

على الموظف الذي تم تزويده بجهاز حاسوب مراعاة ما يلي:ج- 
 اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على الحاسوب الخاص به- 1
 عدم تنزيل البرامج على الجهاز إال بعد مراجعة دائرة أنظمة المعلومات- 2
 التأكد من إطفاء الجهاز قبل مغادرة مكان العمل- 3
الخاص به من خالل استعمال كلمة - 4 الجهاز  الموجودة على  المعلومات  المحافظة على سرية 

السر الخاصة به وعدم إفشائها
عدم استخدام الجهاز ألغراض التسلية وعدم تنزيل األلعاب والبرامج الترفيهية- 5
عدم الدخول إلى أجهزة اآلخرين ومحاولة الحصول على معلومات منها- 6
استخدام الجهاز لغايات تطوير المهارات والقدرات وبما يتالءم مع مصلحة العمل- 7
عدم استخدام الجهاز إلنجاز أعماله الشخصية- 8
 ترشيد استخدام الطابعات ما أمكن- 9

على الموظف الذي تتوفر لديه إمكانية الوصول إلى شبكة االنترنت مراعاة ما يلي:د- 
االلتزام باستخدامها ألغراض العمل بما في ذلك لغايات تطوير القدرات والمهارات ذات العالقة - 1

بطبيعة عمله وبما يصب في مصلحة العمل
االلتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط ترخيص - 2

استخدامها
خالل - 3 طبيعية  غير  أمور  أية  مالحظة  لدى  فورًا  المعلومات  بنظم  المعنية  الوحدة    استشارة 

استخدام االنترنت
.عدم تنزيل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخالقية، أو عنصرية، أو تحتوي على آراء - 4

سياسية متطرفة أو تحرض على العنف والكراهية، أو أية أنشطة غير قانونية
عدم تنزيل الملفات التي ال تتعلق بطبيعة عمله مباشرة كملفات الفيديو وملفات الوسائط - 5

المتعددة، مثل األفالم أو األغاني أو الموسيقى وما شابه ذلك
وعدم - 6 أخرى.  وشبكات  أجهزة  إلى  والتسلل  الدخول  لمحاولة  واالنترنت  الجهاز  استخدام  عدم 

استخدام االنترنت إلرسال مواد سرية، أو سياسية، أو تحتوي على تهديد ومضايقة لآلخرين.
على الموظف الذي يخصص له عنوان بريد الكتروني مراعاة ما يلي:	-ه

أو - 1 دعائية،  مواد  على  تحتوي  التي  الرسائل  وتوزيع  إلنشاء  االلكتروني  البريد  استخدام  عدم 
أو تعليقات عنصرية حول  آراء سياسية متطرفة  التي تتضمن  أو تلك  أو ال أخالقية،  شخصية، 
المعتقدات والممارسات الدينية أو النوع االجتماعي، أو العمر، أو العرق، وفي حال ورود أية رسالة 

من أي موظف بهذا الخصوص يجب إبالغ الوحدة المعنية بنظم المعلومات عن ذلك مباشرة
عدم إعادة إرسال الرسائل التي تصله وتحتوي على النكات أو الصور أو ملفات األفالم والصور - 2

ذات الحجم الكبير
الواردة والتي قد تحتوي على فيروسات أو ملفات قد يشتبه بأنها - 3 عدم إعادة إرسال الرسائل 

فيروسات، ويجب في هذه الحالة االستعانة بالوحدة المعنية بأنظمة المعلومات
  األخذ بعين االعتبار بأنه ليس هنالك أية خصوصية فيما يتعلق بالرسائل التي تصل إلى أي - 4

موظف أو التي يرسلها من خالل نظام البريد االلكتروني. ويجوز الرقابة على البريد االلكتروني 
ألي موظف من قبل موظفين مصرح لهم دون إخطار مسبق

عدم فتح أية رسائل واردة غير معروفة أو غير متوقعة، حتى لو كانت الرسالة من شخص معروف - 5
لدى الموظف وكذلك عدم فتح أو تنزيل أية ملفات مرفقة يشك في مصدرها

استخدام البريد االلكتروني لتطوير القدرات والمهارات وفقًا لمتطلبات العمل - 6
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 المادة )12(: حقوق الموظف على الدائرة: 
أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه من إنجازأ- 
تضمين ساعات العمل بعقد ُمقّدم الخدمة، إضافة إلى أسس مرونة العمل، وساعات العمل اإلضافيةب- 
والجدارة ج-  االستحقاق  أساس  على  الوظيفية  بأوضاعه  يتعلق  ما  كل  في  الموظف  مع  التعامل 

والتنافسية وتكافؤ الفرص
أن تؤمن ظروف عمل جيدة وآمنة، وتضمن عدم ممارسة أي تمييز بحقه في موقع العمل.د- 
الوظيفي وفقًا ألحكام 	-ه المناسب والمستمر لتحسين فرص تقدمه ومساره  التدريب  توفر فرص  أن   

نظام الخدمة المدنية أو نظام الموظفين الخاص وحسب مقتضى الحال
 أن تضمن له حرية الرأي والتعبير في إطار النصوص القانونية ووفق أحكام هذه المدونة.و- 
 أن تكفل حقه بالتظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ أتخذ بحقه ووفقًا ألحكام النظامز- 

المادة )13(: أحكام عامة
يتوجب على الموظف االطالع على هذه المدونة واإللمام بمحتوياتها وااللتزام بأحكامهاأ- 
على الدائرة تمكين المواطنين ومتلقي الخدمات من االطالع على هذه المدونة.ب- 
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منهجية االستقطاب واالختيار والتعيين للوظائف
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تهدف عملية االستقطاب واالختيار والتعيين إلى تحقيق التوافق بين متطلبات وواجبات الوظيفة وبين مؤهالت 
وخصائص الفرد المتقدم لشغلها حيث تمر عملية االختيار والتعيين للوظائف بالمراحل التالية:

أوالً: تحديد االحتياجات من الموارد البشرية
هو تقدير )التنبؤ( االحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية ذات المؤهالت والمهارات المحددة خالل فترة زمنية 
عادة ما تكون سنة واختيار أفضل هذه االحتياجات مع األخذ باالعتبار اي تغييرات قد تؤدي إلى ايجاد وظائف أو شواغر 

جديدة.
تقوم المؤسسة بتحديد احتياجاتهم والفائض لديهم من الموارد البشرية بناءًا على نموذج تحديد االحتياجات من 

الموارد البشرية بحيث تأخذ بعين االعتبار كافة المتغيرات والعوامل التي تؤثر على االحتياجات مثل:
اجازات 	  ترقية،  نقل،  الفصل،  المبكر،  التقاعد  التقاعد،  على  )اإلحالة  المتوقع  الوظيفي  الدوران  معدل 

طويلة، استقاالت(         
عدد المتوقع نقلهم بسبب اإلحالل الوظيفي للعام القادم.	 
قد 	  والتي  باالعتبار  ألخذها  اإلدارية  للوحدة  التنظيمي  الهيكل  على  التغييرات  أو  التطويرات  دراسة 

تتضمن اضافة وحدات ادارية جديدة و/أو دمج و/أو إلغاء وحدات.
األهداف والغايات التي تطمح الوحدة اإلدارية لتحقيقها والواردة ضمن خطة المديرية التشغيلية وخطة 	 

الوزارة االستراتيجية وما قد تتطلبه من موارد بشرية ذات مؤهالت وخبرات خاصة.
أية مشاريع تحديث وتطوير للعمليات والخدمات التي تقدمها المديرية.	 

ثانيا: االستقطاب
االستقطاب: يقصد به البحث عن أكفأ األفراد المؤهلين، وجذبهم لشغل الوظائف الشاغرة

أهمية عملية االستقطاب.
ترجع أهمية هذه العملية لكونها توفر األساس لعمليتي االختيار والتعيين فاستقطاب العناصر المناسبة وباألعداد 

الكافية لشغل الوظائف الشاغرة له تأثير كبير على إنتاجية المؤسسة وفعاليتها ومستوى أدائها. 
وتكمن األهمية بالنقاط التالية:

توفير مجموعة كافية من المتقدمين المالئميــن لشغـل الوظائـف.- 1
النهائي من - 2 االختيار  يتم  مناسبين  أفراد  االختيار من خالل جذب  عملية  فعالية  زيادة  في  اإلسهام   

بينهم مما يؤدي إلى تقليل عدد المتقدمين من غير المؤهلين.
تقليل جهود ونفقات األنشطة الخاصة بالموارد البشرية التي تلحق عملية االختيار والتعيين، كالتدريب - 3

وذلك بالتركيز على تعيين الموظفين من ذوي الكفاءة والتأهيل مما يقلل من متطلبات التدريب 
الالزمة لهم.

خطوات عملية االستقطاب. 
أوالً: تخطيط االستقطاب وتتمثل هذه المرحلة في تحليل متطلبات الوظيفة وقدرات شاغلي الوظيفة وتحديد عدد 

من سيتم استقطابهم.
الوظائف  هذه  لشغل  المتقدمين  عن  البحث  وأوقات  وكيفية  األماكن  حيث  من  البحث  استراتيجية  تحديد  ثانيًا: 
ويعتمد ذلك على مستوى الوظائف التي يتم البحث عن المرشحين لشغلها فالوظائف التي ال تتطلب مهارات 
وقدرات ومعارف عالية للمرشحين يكون البحث أسهل نظرا لتوفرهم في سوق العمل أما الوظائف التي تتطلب 

قدرات ومهارات ومؤهالت أعلى للمرشحين فإن البحث عنهم يكون أصعب لقلتهم وندرتهم في سوق العمل.
المؤهالت  المستوفيين لشروط  غير  المتقدمين  استبعاد  اعدادهم من خالل  وتقليص  المرشحين  ثالثًا: تصفية 

والخبرة والكفاءة.
مصادر وأساليب االستقطاب. 

وتنقسم مصادر االستقطاب إلى مصدرين أساسيين : الداخلية والخارجية.
المصادر الداخلية: وهي المصادر المتاحة داخل المؤسسة ويمكن اللجوء إليها على الخصوص في حالة الوظائف 
التي تحتاج إلى خبرات ال تتوافر خارج المؤسسة أو في حالة الوظائف اإلشرافية ويستعمل المسؤول في هذه الحالة 

عدة وسائل للكشف عن الكفاءات المناسبة أهمها:
بتحليل 	  المسؤول  ويقوم  األشخاص  ورغبات  مهارات  عن  بالتفصيل  يكشف  وهو  المهارات:  مخزون 

الطريقة في  وترتبط فعالية هذه  ترقيتهم،  أو  نقلهم  الذين يمكن  األشخاص  لتحديد  هذا المخزون 



الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

79

التوظيف بنوعية المعلومات المتوفرة في المخزون وبكيفية تحليل الوظائف وتحديدها. 
الترقية الداخلية: تستعمل هذه الطريقة كثيرا نظرا لبساطتها لكونها توفر المعلومات عن الوظائف 	 

الشاغرة لكل موظفي المؤسسة بواسطة المعلقات وتترك المجال مفتوح لتقديم طلبات للترشح 
مسارهم  تسيير  في  التدخل  على  العاملين  بتشجيعها  الطريقة  هذه  وتتميز  الشاغرة  للوظائف 

الوظيفي كما تمكنهم من تحضير أنفسهم للتنقل من منصب آلخر.
 النقل الوظيفي: نستعمل هذه الطريقة عندما تكون سياسات المؤسسة قائمة على تشجيع تنويع 	 

اكتساب خبرات متعددة  للتمكن من  أخرى  إلى  الموظفين من وظيفة  نقل  العاملين ويتم  خبرات 
ومتنوعة.

المصادر الخارجية: تستعمل المؤسسة هذه الطريقة عندما ال تجد المرشحين المناسبين لشغل الوظائف عن 
طريق المصادر الداخلية أو عندما تريد توظيف أشخاص لهم نظرة جديدة مختلفة عما لديها، ومن أهم الوسائل 

المستعملة في االستقطاب ما يلي :
التقدم المباشر للمؤسسة: تقوم المؤسسة باالحتفاظ بطلبات الترشيح التي يقدمها األفراد والتي 	 

وقدراتهم  ومهاراتهم  السابقة  وخبراتهم  التعليمي  مستواهم  عن  عنهم  كاملة  بيانات  تتضمن 
ورغباتهم، ... الخ. وتقوم المؤسسة عند الحاجة بتصفية هذه الطلبات واالختيار فيما بينها. 

أو 	  المجالت  )التلفزة، الصحف،  الوظيفة الشاغرة  التي تناسب  المؤسسة وسيلة اإلعالن  اإلعالن: تختار 
الراديو، المواقع اإللكترونية ...الخ( ويتم تلقي الطلبات إما مباشرة أو عن طريق البريد. 

المدارس والجامعات: يتم إجراء بعض الترتيبات من طرف الطلبة كجزء من الدراسات العملية، وهذا 	 
يمكن المؤسسة من تقييم األفراد واالختيار من بينهم بعد تخرجهم وتتميز هذه الطريقة بكونها 

توفر عمالة مدربة.
استخدام مستقطبين محترفين لهذا الغرض: يستخدم هذا األسلوب في الدول المتقدمة غالبا حيث 	 

يوجد بعض المتخصصين في عمليات االستقطاب و الجذب للموارد البشرية  وهؤالء المستقطبون 
وأرقام  عملهم  وجهات  المهن  من  مهنة  كل  في  األفراد  أهم  عن  كاملة  معلومات  لديهم  تتوافر 
المؤتمرات  من  أو  نفسها  العمل  جهات  من  البيانات  تلك  على  يحصلون  قد  و  الخاصة  هواتفهم 

والندوات وبرامج التدريب التي يشترك فيها هؤالء األفراد.
أيضا، حيث 	  واختيارها  العمالة  واستقطاب  يديرها متخصصون في جذب  التوظيف:  وكاالت ومكاتب 

تقوم هذه المكاتب بتلقي طلبات راغبي العمل وتصنيفها إلى تخصصات مهنية والرجوع إليهاعند 
طلب إحدى الشركات أو المؤسسات األخرى لتخصص معين أو أكثر من هذه التخصصات كما تقوم 

هذه المكاتب أيضا باستقطاب العمالة من خالل اإلعالن بالصحف والمجالت والدوريات المتخصصة.
المؤسسات المهنية: تقوم بعض المؤسسات المهنية بتأهيل أعضائها للعمل في مجاالت معينة 	 

بتدريبهم واختيارهم ومنحهم شهادات وإجازات وتراخيص للعمل في  التأهيل تقوم  وبغرض هذا 
مجال محدد ومن أمثلتها جمعيات المحاسبين والمراجعين وجمعيات األطباء في تخصصات معينة.

ثالثًا: االختيار
مفهوم االختيار: عملية انتقاء أفضل المرشحين للوظيفة الذي تتوفر فيه مقومات ومتطلبات شغل الوظيفة 

أكثر من غيره  ويتم االختيار طبقا لمعايير أو محصلة لسمات أو خصائص الشخص وسمات الوظيفة ذاتها. 
معايير االختيار: هي مجموع الخصائص والمواصفات الواجب توفرها في المترشح لشغل الوظيفة 	 

الحصول على  الوظائف بغرض  الوظيفة وتستمد من تحليل  الوظيفة وترتبط بمتطلبات  ولشغل 
الواقع  وفي  خاصة.  وأخرى  عامة  عوامل  إلى  وتستند  الوظائف  تلك  في  األداء  من  عالية  مستويات 
تستعمل  لذلك  المرشحين  من  أنتظاره  يمكن  ما  أدنى  هي  العامة(  )العوامل  الوظيفة  متطلبات 
اختيار  من  التقليل  أجل  من  وذلك  المترشحين  أفضل  الختيار  تحديدا  أكثر  أخرى  عوامل  المؤسسة 
األشخاص غير المالئمين أو عدم اختيار األشخاص ذوي الكفاءات العالية ومن أهم المعايير المستعملة 

في عملية االختيار نجد ما يلي:
مستوى التعليم: أي نوع المؤهل الدراسي، التخصص، جهة التخرج والتقدير. 	 
الخبرة : مؤشرا إلمكانية نجاح الفرد في عمله وتستعمل في أغلبية المؤسسات، ألن الخبرة السابقة  	 

تجعل ممارسة العمل أمرا سهال لطالب الوظيفة.
الكثير من المؤسسات 	  ...الخ. وتقوم  العمر، الجنس،  الحالة االجتماعية،  مثل  الصفات الشخصية: 
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بإجراء اختبارات شخصية الختيار المرشح الذين تتوفر فيهم خصائص أو صفات شخصية معينة.
 إجراءات االختيار: 	 

تتطلب عملية اختيار المرشحين المناسبين القيام بعدة إجراءات تتمثل فيما يلي :
طلب التوظيف: يعطي طلب التوظيف بيانات عن الفرد ممكن أن يستعمل كذلك في عملية 	•

المقدمة  البيانات  حسب  العمل  متطلبات  مع  المرشحين  مواصفات  مقارنة  ويتم  التصفية 
والكشف عن األشخاص المناسبين.

بتقييمها 	• وتعرف  االختيار،  عملية  في  المؤسسات  أغلبية  طرف  من  تستعمل  االختبارات: 
الموضوعي والسريع للمرشحين وهناك أنواع عديدة من االختبارات منها)اختبارات المعلومات، 

األداء، النفسية والشخصية، القدرات الذهنية وسرعة االستجابة(.
المقابالت: بعد إجراء االختبارات يتم تصفية المرشحين وتحديد األشخاص الذين ستجرى معهم 	•

المقابالت الشخصية وتستعمل هذه التقنية من قبل أغلبية المؤسسات، والغرض األساسي 
تطابقا  أكثرهم  واختيار  للوظيفة  المرشحين  صالحية  مدى  على  قرب  عن  الحكم  هو  منها 
لمتطلبات الوظيفة وتوجد عدة أنواع من المقابالت) المقابالت الفردية، الجماعية، الموجهة وغير 

الموجهة، المختلطة، مقابالت حل المشاكل ومقابالت الضغوط(.
رابعًا: التعيين:

للمؤسسة  المقدمة  البيانات  من  التأكد  الشاغرة من خالل  للوظائف  المتقدمين  بين  المفاضلة  هي  التعيين: 
والحصول على موافقة اإلدارة العامة على المترشحين المختارين وإصدار القرار النهائي للتعيين.

التأكد من صحة  	  يتم  الشاغرة  للوظائف  المناسبين  المترشحين  اختيار  بعد  للتعيين:  الترشيح 
ضوء  وعلى  المختلفة  المقابالت  خالل  ومن  االستخدام  طلبات  في  للمؤسسة  المقدمة  المعلومات 
نتائج االختبارات والمقابالت الشخصية والجماعية وبعد أخذ رأي المدير المشرف عليهم في المستقبل 
يتم تحضير كشوف بأسماء المترشحين الصالحين للتعيين وملفاتهم لعرضهم على اإلدارة العليا 
الستصدار قرارات التعيين ويتوقف للتعين النهائي عادة على اجتياز المترشحين للفحص الطبيب 

نجاح.
الطبية 	  الناحية  من  المرشحين  صالحية  من  التأكد  إلى  الطبي  الكشف  يهدف  الطبي:  الكشف 

اجتيازه  يجب  الذي  األخير  االختبار  تمثل  فهي  للمرشحين  بالنسبة  حاسمة  المرحلة  هذه  وتعتبر 
للحصول على الوظيفة 

ويقل عدد المرشحين بعد كل مرحلة من مراحل االختبار حتى نهاية عملية التصفية حيث يتم اختيار 	 
المرشحين المقبولين ومن ثم تعيينهم في الوظائف المناسبة لهم.

الخطوات لإلجراءات المطلوبة إلدارة عملية االستقطاب واالختيار والتعيين:
االعالن عن الشواغر عبر القنوات المتاحة حسب الشروط والضوابط.	 
المقابالت 	  المعنية ولجنة  اإلدارة  إلى  أولية ترفع  الذاتية للمرشحين وإعداد قائمة  استالم وفرز السير 

واالختيار المعنية الختيار القائمة النهائية للمرشحين.
إجراء اختبارات التقييم الفنية والسلوكية أما داخل المؤسسة أو عبر مركز متخصص في التقييم 	 

اختياري حسب احتياجات الوظيفة)للوظائف اإلشراقية(. 
تحديد موعد المقابالت بالتنسيق مع اإلدارة المعنية وإبالغ المرشحين بموعد ومكان المقابلة المتفق 	 

عليه.
إجراء المقابلة واختيار أفضل المرشحين للوظيفة لشغل الوظائف.	 
إعداد قائمة مبدئية بأسماء المرشحين للوظيفة.	 
الوثائق 	  إحضار  منه  ويطلب  قبله  من  الموافقة  حالة  وفي  للوظيفة  للمرشح  العمل  عرض  إرسال 

الرسمية.
إعداد برنامج تعريفي للموظف الجديد وفق الدليل االرشادي للبرنامج التعريفي للموظفين الجدد.	 
إرسال نموذج تقييم موظف جديد خالل الفترة االختبارية إلى الرئيس المباشر والمتابعة التخاذ اإلجراء 	 

الالزم وفقًا لنتائج التقييم.
حفظ المستندات الداعمة في ملف الموظف	 
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نموذج تحديد االحتياجات من الموارد البشرية

الوحدة االدارية............................................................................

 المسميات
الوظيفية

 العدد
الحالي
)الكلي(

 العدد
المطلوب
)الكلي(

 الفائض /
النقص

اسم الموظفين في حال الفائض
مبررات الطلب في حال النقص

     

 
   

 
    

 
       

 
   

 
   

 
     

 
    

 

  
   

 

 
   

 
   

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
     

 

توقيع المدير

...................................... .......................
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نموذج تقييم أولي للمرشح  للمقابلة )تقييم طلبات التعيين والسيرة الذاتية(

االسم المتقدم

الوظيفية المتقدم لها

المؤهل العلمي

تارخ التقييم

54321الدرجة أو المستوى

المهارات

اللغة االنجليزية

الحاسوب

الخبرة )سنوات الخبرة(

المهارات الشخصية

مالءمة المؤهل العلمي لمتطلبات 
الوظيفة

مالءمة الخبرات العملية لمتطلبات 
الوظيفة

مالءمة المهارات المكتسبة لمتطلبات 
الوظيفة

مالحظات الموظف الذي أجرى المقابلة 

غير مرشح للمقابلة الشخصيةمرشح للمقابلة الشخصية توصية الموظف 

التوقيع:التاريخ:اسم مجري المقابلة القبلية:

المكان:الموعد:توصيات مدير اإلدارة حول المقابلة:
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االسم: 

موعد المقابلةرقم اللجنةرقم الطلب

رقم الهاتف التخصصالمؤهل:

الحالة االجتماعية:الجنسية:العمر:

الوظيفة المرشح لشغلها:
جوانب المقابلة

العنصرالمحور#
الدرجة 

المستحقة
الدرجة 
القصوى

السمات 1
الشخصية

5حسن المظهر

5التلطف وحسن التعامل

5االتزان العاطفي وعدم االنفعال

5الثقة بالنفس

5احترام الوقت والمحافظة عليه 

3سالمة الحواس واألعضاء.    

2
مهارات 
االتصال 
والتواصل

4القدرة على التعبير عن الرأي واحترام تقبل الرأي اآلخر

4الموضوعية والحيادية

5منطقية االفكار وتسلسلها

5القدرة على االقناع

5مهارات االتصال

4سالمة اللغة وصحة النطق

الخبرة 3
العملية

5عالقتها بالوظيفية

5إنجازاته العملية المهنية

5عالقتها بمهارات التحليل والتعامل مع الصعوبات

5عالقتها بمهارة القيادة

5تحقيق األهداف العملية

مهارات 3
التخصص

5االطالع واإللمام بجوانب التخصص

5المعرفة والمهارات التخصصية )الخبرة الفنية(

5استخدام الحاسب اآللي والمعرفة بتقنيات الحديثة

الوطنية الثقافة العامة4 القضايا  مختلف  حول  عامة  معلومات 
5واالجتماعية والتاريخية والمعرفة بتقنية الحاسب

الدرجة النهائية

التوقيعاإلدارةالعملأعضاء اللجنة
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منهجية تدريب وتطوير أداء الموظفين
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األفراد على تحقيق درجة عالية  إلى تحفيز قدرات  عملية مستمرة ومنتظمة تهدف بشكل أساسي  التدريب: 
في النمو المهني واألداء وذلك من خالل إكسابهم المهارات والمعلومات المرتبطة بمجال تخصصهم أو عملهم.

أهداف التدريب:
تعريف الموارد البشرية في المؤسسة بأدوارهم، وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من - 1

القيام بتلك األدوار بكفاءة وفاعلية. 
إحداث تطورات وتغيرات إيجابية في اتجاهات الموارد البشرية وسلوكاتهم- 2
إيجاد فئة ثانية مؤهلة يمكن منحها مزيدًا من المسؤولية لتحل محل الشخصيات القيادية التي - 3

تنتقل إلى أماكن أخرى أو تتقاعد، أو االعتماد عليها في عملية تفويض السلطة. )االحالل الوظيفي(
معدل - 4 في  زيادة  حدثت  فإذا  الوظائف،  هيكل  إلى  والنوعي  العددي  التوزان  إعادة  في  المساهمة 

وتأهيلهم  تجهيزهم  التحويلي  التدريب  بوساطة  فيمكن  معين،  تخصص  أو  قطاع  في  العمالة 
لتخصصات أو تخصص آخر يسد العجز بهم.

وتطوير مهارات - 5 تنمية  المؤسسة في  البشرية في  الموارد  وخبرات ومعارف  االستفادة من مهارات 
ومعارف العاملين.

رفع مستوى الوعي لدى المتدربين بالحاجة والضرورة إلى تقبل عملية التغيير واالستعداد والتكيف - 6
معه، باإلضافة إلى اإلسهام في التجديد والتطوير.

الحد من تكلفة إصالحها - 7 إلى  باإلضافة  المؤسسة بكفاءة،  المستخدمة داخل  واآلالت  المعدات  إدارة 
وصيانتها.

الترقية والتحفيز وتنمية المسار الوظيفي للموظفين- 8
مراحل عملية التدريب:

باالعتماد  التدريب  احتياجات موظفيها من  بتحديد  المؤسسة  تقوم  التدريبية: حيث  االحتياجات  أوال: تحديد 
على المدخالت التالية:

احتياجات التدريب الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية.    	 
احتياجات التدريب الالزمة لتنفيذ األهداف التشغيلية وخطط الوحدات اإلدارية في الوزارة.	 
دورات خاصة بالموظفين المتعاملين مباشرًة مع متلقي الخدمة لتمكين الموظفين.	 
تدريب وتطوير القادة المديرين للقيام بالمهام والواجبات.	 
)مخرجات  	  المستقبلية  الشواغر  لملء  األقسام  ورؤساء  والمدراء  القادة  إلعداد  والتطوير  التدريب 

تطبيق منهجية اإلحالل والتعاقب الوظيفي(.
برامج المسار التدريبي بناءًا على المسار الوظيفي لتلبية طموحات الموظفين وتطوير قدراتهم.	 
توصيات التدريب الناتجة عن عملية تقييم األداء السنوي .	 
دورات خاصة لفرق العمل.	 
دورات تدريبيه مقترحة من الموظفين لتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم.	 
دورات خاصة بالموظفين ذوي األداء العالي.	 

ثانيا: تحديد اولويات التدريب واعداد الخطة التدريبية: حيث تقوم المؤسسة بتحديد أولويات الدورات والبرامج 
التدريبية وفقًا لما يلي:

اولويات البرامج التدريبية وفق المعايير التالية:أ- 
الخطة 	  وتخدم  االدارية  الوحدات  اهداف  تحقيق  في  تساعد  التي  التدريبية  والبرامج  الدورات   

االستراتيجية.
  توصيات نتائج تقييم االداء.	 
الكلف المالية واوقات الحاجة النعقاد الدورات والبرامج.	 

 اولويات برامج التطوير للمدراء والقادة وفق المعايير التالية:ب- 
الخطة االستراتيجية واهداف الوحدات االدارية.	 
 الوصف الوظيفي للوحدة االدارية .	 
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  االحتفاظ بالقادة والوظائف الحرجة	 
 أولويات الموظفين التدريبية وفق المعايير التالية:ج- 

 الموظفين المدرجين في قوائم االحالل والتعاقب.	 
 متطلبات الترفيع للموظفين.	 
 المسار التدريبي للمسار الوظيفي.	 
-الوصف الوظيفي للموظفين.	 

ثم وبناءا على االولويات أعاله يتم اعداد الخطة التدريبية السنوية والمتضمنة اسماء البرامج التدريبية، ومواعيدها، 
موازناتها، ومنفذيها المقترحين، والملتحقين فيها من الموظفين.

االداء  معايير  مع  وتطابقه  ألهدافه  البرنامج  تحقيق  مدى  قياس  المقدمة:  التدريبية  البرامج  تقييم  ثالثا: 
الموضوعة  وتقسم عملية التقييم الى مراحل هي:

التقييم قبل التدريب: يتم عادًة عن طريق اعتماد النتائج الخاصة بتقييم البرامج التي تم تنفيذها 	 
سابقًا، إضافة إلى استقصاء المتدربين والمدربين مسبقًا وإدارتهم، هذا عدا عن اختيار االتجاهات 
والمهارات لألشخاص الذين تم تدريبهم سابقًا، وال بد من القول إّن هذه العملية تستهدف اختيار 

النهج واألسلوب التدريبي المناسب واألفضل لتحقيق أفضل النتائج.
وأهداف 	  التدريب  عملية  سير  بتقييم  القيام  المرحلة  هذه  خالل  يمكن  التدريب:  أثناء  التقييم 

توافق  ومدى  األهداف،  لتحقيق  المناسبة  واألساليب  والوسائل  الموضوعة،  لألهداف  تبعًا  البرنامج 
المكان والزمان، ومدى توافق التصميم الموضوع مع البرنامج.

التقييم بعد انتهاء التدريب: بعد انتهاء التدرب يتم السؤال عادًة عن النتائج التي حققها البرنامج، 	 
ومدى تحقيقه لألهداف المنشودة له، ويتم قياس مقدار التعلم ورد الفعل بوساطة قائمة استقصاء 

يتم توزيعها على المتدربين. 
متابعة نتائج التدريب: يعاد في هذه المرحلة تقييم أداء المتدرب وسلوكه في وظيفته، ويكون 	 

مرور  مع  والتدريب  التنمية  تأثير  استمرارية  على  التعرف  ليتم  مباشرة  التدريب  انتهاء  بعد  ذلك 
الزمن، وباإلمكان قياس نتائج التنمية والتدريب من خالل عنصرين، وهما: أداء المتدرب وسلوكه.

البشرية 	  الموارد  إدارة  والتنسيق مع  بالتعاون  التدريبية  الخدمات  يقوم مقدم  التدريب:  أثر  قياس 
بالمؤسسة بتنفيذ عملية قياس األثر التدريبي للتأكد من تحقيق التدريب ألهدافه وأن الموظفين 
المستهدفين تمكنوا من مستوى المهارة الالزم لتطوير كفاءاتهم الوظيفية وأنها انعكست على 

األداء الوظيفي الخاص بكل منهم. 
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نموذج تحديد االحتياجات التدريبية خاصة بالموظف
اوالً : بيانات أساسية

االسم الثالثي ......................................................

رقم الموظف........................................................
المسمى الوظيفي............................................

ثانيا : البيانات التدريبية 
الرجاء تحديد البرامج التدريبية التي شاركت بها ألخر سنتين وتحديد االحتياج التدريبي لعام 

مبررات للمشاركة في 
البرنامج

االحتياج التدريبي لعام 
----- تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي 

ألخر سنتين
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قائمة االحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة لعام )             (

العدد

 

الموظفين المرشحين للمشاركة في البرنامج

المبررات  البرنامج
التدريبي

الرقم الوظيفي  المسمى
الوظيفي االسم
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  نموذج تحديد أولويات اختيار برامج التطوير للقادة والمدراء

 الخطةاسم البرنامج
االستراتيجية

 خطة اإلحالل
والتعاقب

 الوصف
 الوظيفي

للوحدة اإلدارية

 الكلفة
المالية

 تقييم
 قسم

التدريب

 العالمة
من 100

لكل معيار)20( عالمة 	 
المجموع النهائي )100( عالمة	 
يتم تحديد األولويات بناًءا على أعلى العالمات التي حصل عليها كل برنامج	 



الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

93

نموذج تحديد برامج التطوير للقادة والمدراء/لعام ..............

العدد المديرية  الرقم
الوظيفي

 المسمى
الوظيفي المنسب له المبررات البرنامج
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إستبانة األثر العائد من التدريب
للموظف المتدرب

تحية طيبة وبعد،،،
على  التدريبية   البرامج  فعالية  مدى  لمعرفة  وموضوعية  بدقة  األسئلة  على  باإلجابة  التلطف  الموظف  من  أرجو 
العمل، علمًا بأن البنود )1 – 4( تعبأ بعد العودة من البرنامج التدريبي والبنود )5 – 8( تعبأ بعد شهرين من إنتهاء 

البرنامج التدريبي.
الجزء األول : )يعبأ من المشارك(

اإلسم:........................................................
اسم المديرية:........................................

اسم البرنامج التدريبي وعدد الساعات:........................................

مدى اإلستفادة من المعارف والمهارات:- 1

المعارف والمهارات التي قدمها الرقم
البرنامج التدريبي

بعد حضور البرنامج التدريبيقبل حضور البرنامج التدريبي

عاليمتوسطضعيفعاليمتوسطضعيف

-1

- 2

- 3

إذا كانت هناك بعض المعارف أو المهارات أو القدرات لم تكتسبها بصورة جيدة فهذا يرجع إلى أياً  من األسباب - 2
التالية:

ال أوافقأوافقالسببالرقم

المعارف والمهارات ال عالقة لها بمهام عملي1-

مدة البرنامج كانت غير كافية2 -

المعارف والمهارات المقدمة في البرنامج كثيرة جدًا3 -

مستوى المهارات متقدم جدًا 4-

أسباب أخرى يرجى ذكرها:5 -
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بعد عودتك من البرنامج التدريبي إلى عملك، هل بإستطاعتك تطبيق المهارات التي إكتسبتها بشكل جيد:- 3
£     نعم	( 
£      ال	( 

  إذا كانت اإلجابة  ال فما هي األسباب:- 4

ال أوافقأوافقالسببالرقم

عدم توفر األجهزة والمعدات الالزمة لتطبيق المهارات الجديدة1-

إنتقلت إلى عمل آخر ال يحتاج للمهارات التي اكتسبتها2 -

عدم تشجيع رؤسائي لتطبيق المهارات الجديدة3 -

عدم سماح نظام العمل بتطبيق مهارات تؤثر على تغيير جوهري  4-
في اإلجراءات

أسباب أخرى يرجى ذكرها:5 -

التحسين الذي طرأ على أدائك الوظيفي كنتيجة للبرامج:- 5

تحسن كثيرًاتحسن قلياًللم يتغيرالسلوك

األداء العام
استغالل وقت العمل

االنتظام في الدوام

زيادة المعلومات

تنمية المهارات

عالقات العمل

الدقة في العمل

الرضا في العمل

الزيادة في اإلنتاج

القدرة على االبتكار

القدرة على حل المشكالت

القدرة على اتخاذ القرار ضمن مهام نطاق العمل

الجزء الثاني )يعبأ من الرئيس المباشر(:
أرجو تعبئة النموذج المرفق والذي يهدف إلى قياس األثر العائد من التدريب للموظفين الذين شاركوا ببرامج تدريبية  

بهدف معرفة مدى فعالية البرامج التدريبية على الموظف من وجهة نظر الرؤساء المباشرين.
إلى أي مستوى ترى أن الموظف المشارك في الدورات التدريبية عاد إلى عمله بممارسات وأفكار جديدة انعكست - 6

إيجابيًا على تحسين األداء والعمل.

جيد   £               عالي £ متوسط  £  منخفض £ 
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هل قدم الموظف بعد انتهاء التدريب آراء واقتراحات لتحسين العمل: 

£     نعم	( 

£      ال	( 

إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي أنواع اآلراء واالقتراحات:- 7

ضعüاآلراء واالقتراحات

آراء نظرية يمكن االستفادة منها

آراء غير مفيدة إلدارتنا/ مديريتنا

آراء عملية يمكن تطبيقها

آراء أخرى:

هل تأخذ باآلراء واالقتراحات المفيدة من الذين شاركوا في التدريب في مجال العمل:- 8

دائمًا: .......................................

أحيانًا: ......................................

ال:  ..............................................

إذا كانت اإلجابة  ) ال أو أحيانًا(  فما أسباب ذلك:

.................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

أهم المشكالت من وجهة نظر الرئيس المباشر  للموظف العائد من التدريب :

...............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................... .
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نموذج قياس األثر العائد من التدريب

اسم الموظف المتدرب: ..................................................................................................................................................................................

اسم البرنامج التدريبي: .................................................................................................................................................................................

مدة البرنامج: ......................................................................................................................................................................................................

تاريخ تنفيذه: ......................................................................................................................................................................................................

الجهة المنفذة للبرنامج: ...............................................................................................................................................................................

يعبأ من قبل المسؤول المباشر ))المدير((: بعد مرور ستة اشهر على األقل من انتهاء الدورة:

الرجاء وضع عالمة )√( أمام اإلجابة المناسبة:

نسبة التغيرلم يتغيرتغيرالوصفالرقم

المسمى الوظيفي1-

المهارات والقدرات المكتسبة من البرنامج2 -

مدى تطبيق المهارات المكتسبة3 -

استغالل وقت العمل 4-

االنتظام في الدوام5 -

تحسين عالقات العمل6-

الدقة في العمل7 -

القدرة على االبتكار والقدرة على حل المشكالت8 -

القدرة على اتخاذ القرار ضمن مهام نطاق العمل 9-

مستوى األداء العام10 -

نسبة التغير من )1 – ٪100(

التوصيات ومقترحات الرئيس المباشر عن الموظف المتدرب: 

اسم الرئيس المباشر وتوقيعه: 

تاريخ تعبئة النموذج:           /          / 
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منهجية االشراف وتقييم أداء الموظفين
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يعتبر تقديم اإلشراف والدعم المنتظمين للموظفين أمًرا ضرورًيا لضمان:
• الحفاظ على مستويات الخدمة.  	
• مراجعة األداء لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين للعمل عليها وتطويرها.	

اساليب اإلشراف:
االشراف المباشر: حيث يتواجد المشرف في مكان العمل لتقديم الدعم للموظفين دون ان يشعروا 	 

الصعوبات  مع  والتعامل  الدعم  لغايات  المشرف  تواجد  وانما  مراقبتهم  او  استهدافهم  يتم  بانه 
والمشاكل بمجرد ظهورها.

مفصلة 	  قضايا  لمناقشة  كافية  مساحة  يوفر  حيث  المباشر  لإلشراف  مكمل  وهو  الفردي:   االشراف 
الجلسات  من  بعدد  منتظم  بشكل  االشراف  من  النوع  هذا  يتم  حيث   المهارات،  لتطوير  ومساحة 

شهريا .
مساحة 	  بتوفير  يتميز  انه  اال  والفردي  المباشر  االشراف  لمجاالت  مكمل  ايضا  وهو  الجمعي:  االشراف 

لمناقشة قضايا مهمة لجميع الموظفين وقضايا عامة نسبيا، وهذا النوع مفيد جدا نظرا لتواجد عدد 
كبير من  العاملين في المؤسسة حيث يكون من الصعب توفير االشراف الفردي بدورية عالية.

تقييم إداء الموظف: هو العملية المستمرة التي يمكن من خاللها تحديد مدى كفاءة و فاعلية الفرد األدائية وفقا 
للمعايير المحددة مسبقًا واتخاذ القرارات المناسبة في مجاالت الموارد البشرية.

خصائص تقييم األداء:	•
تقييم األداء عملية إدارية مخططة مسبقا.- 1
عملية إيجابية ألنها ال تسعى إلى كشف العيوب فقط و إنما تهتم أيضا بنقاط القوة التي جسدها - 2

الفرد أثناء سعيه إلى تحقيق الهدف.
عملية مستمرة تالزم الفرد طوال حياته الوظيفية.- 3
م و بالتالي هناك احتمال كبير للتحيز - 4 يعتمد تقييم األداء بشكل كبير على الرأي الشخصي للمقوِّ

و المحسوبية. 
والهدف من ذلك - 5 األداء  تقييم  إلى عملية  اإلدارية  المستويات  الموظفين على مختلف  يخضع كافة 

وأن  أعمالهم  الجميع محاسبون على  أن  وليعلم  القياس  نظام  بنزاهة وعدالة  أن يشعر جميعهم 
تقدمهم في السلم الوظيفي مرهون بتفوقهم في العمل.

أهمية تقييم األداء:	•
تعتبر عملية تقييم األداء عملية جوهرية بالنسبة لكل من الفرد و إدارة الموارد البشرية و المؤسسة ككل و 

تتجلى أهميتها بالتالي:

على مستوى الفرد:
يمكن الفرد من الحصول على معلومات عن جودة أدائه السابق حتى يعرف مجاالت القوة و مجاالت 	 

الضعف فيما قام بإنجازه مما يساعد في تحسين أدائه المستقبلي.
إن تقييم أداء الفرد واالعتراف بجودته واإلشادة به في حالة تميزه يزيد من دافعية الفرد و كذلك اآلخرين 	 

للوصول لمستويات أعلى لألداء.
عن 	  فضال  المهام  بتنفيذ  االلتزام  إلى  نشاطهم  بتقييم  تقوم  ما  جهة  بأن  العاملين  شعور  يؤدي 

شعورهم بالمسؤولية اتجاه أنفسهم  وعملهم معا.
شعور العاملين بالعدالة وبأن جهودهم المبذولة تأخذ بعين االعتبار.	 

على مستوى إدارة الموارد البشرية
الموارد 	   ( النوعية  المؤهالت  البشرية ذات  الموضوعي وسيلة جذب للموارد  التقييم  يمكن أن يكون 

البشرية الجيدة(.
يوفر تقييم األداء أساس عادل لتوزيع الحوافز والمكافآت وأتخاذ قرارات الترقية و التدريب وغيرها.	 
الحكم على دقة السياسات المتعلقة باالستقطاب واالختيار والتعيين والتدريب... الخ. 	 
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على مستوى المؤسسة:
التعرف واكتشاف الفروق بين األفراد فيما يتعلق بجودة أدائهم ومدى مساهمتهم في تحقيق أهداف 	 

المؤسسة.
بإيجاد مناخ 	  تأديته لعمله  الفرد من جهد و طاقة في  المستمر بما يبذله  التقدير واالهتمام  يرتبط 

مالئم من الثقة والتعامل األخالقي والعالقات الحسنة والروح المعنوية الدافعة للعمل.
يمكن أن يستخدم تقييم األداء كوسيلة لتشجيع العمل الجماعي إذا احتوى على معايير لقياس أداء 	 

الفريق ككل باإلضافة إلى معايير قياس األداء الفردي.

أهداف تقييم األداء الرئيسية:	•
توفير معلومات أدائية يستفيد منها الفرد والمؤسسة.	 
اكتشاف مواطن القوة والضعف والنتائج وتحديد مسبباتها.	 
الوصول إلى العدالة في كافة فعاليات إدارة الموارد البشرية ) تعيين، أجر، ترقية، تدريب، نقل، استغناء، 	 

فصل، مسار وظيفي(. 

أساليب قياس األداء:	•
يمكن تصنيف أدوات وأساليب قياس األداء الوظيفي في المؤسسات وفقا لمعيارين:

األول: ما إذا كان األسلوب يحقق قياس نسبي أم مطلق لألداء. 	 
• المقاييس النسبية: في الغالب ما يتم تصميمها بحيث يطلب من القائم بالتقييم أن يقارن 	

بين أداء المرؤوسين الذين يؤدون نفس العمل أو يشغلون نفس الوظيفة وترتيبهم حسب 
جودة أدائهم من األفضل إلى األسوأ.

• المقاييس المطلقة: فهي تلك التي تطلب من القائم بالتقييم أن يعطي قيمة ألداء الفرد بناء 	
على معايير أداء موضوعة مسبقا بغض النظر عن أداء اآلخرين وبالتالي ال تتم عملية مقارنة 

بين أداء األفراد المختلفين. 
الثاني: ما إذا كان األسلوب يقيس صفات أم سلوك أم نواتج عمل.	 

• يحدد مدى 	 أن  بالتقييم  القائم  التي تطلب من  تلك  الصفات: هي  تركز على  التي  المقاييس 
االستخدام في مقاييس  الصفات شائعة  أهم  الفرد ومن  أو خصائص معينة في  توافر صفات 

األداء: االعتمادية و الوالء و القدرة على بذل الجهد و اإلخالص في العمل.

أهم أساليب قياس األداء:	•
طريقة التدرج البياني: تعد هذه الطريقة من اقدم الطرق وأبسطها واألكثر شيوعًا حيث يقاس أداء الموظف 
باالعتماد على مجموعة من المهام والمعايير، مثل: مدى قدرة الموظف على االلتزام، والترتيب، والتعاون مع زمالئه، 
واالبداع، والظهور بمظهر الئق وأنيق، ويتم تقييم الموظف بدرجات تتفاوت ما بين الدرجة وحّتى خمس درجات لكل 
معيار من المعايير المتفق عليها، ومن الممكن أيضًا أن ُيعطى وزن لكل معيار، وكّلما كان الوزن أثقل وأكبر قيمة 
دل على أهميته ووجوب إنجازه وتحقيقه، بعد ذلك ُتضرب درجة التقييم الخاصة بالمعيار بوزنه وُتجمع جميع النتائج 

لتقييم الموظف.
طريقة التوزيع اإلجباري: تعتمد طريقة التوزيع اإلجباري على توزيع األفراد المطلوب تقييمهم على درجات التقييم 
المختلفة بنسب محددة مسبقا وذلك تجنبا لبعض التحّيزات واألخطاء اإلدراكية التي يمكن أن يقع فيها بعض 
القائمين بالتقييم خاصة خطأ التشدد أو التساهل الذي يؤدي غالبا إلى إعطاء جميع أو معظم األفراد تقدير معين 

دون التمييز بينهم. فمثال قد نحدد مسبقا النسب التالية:
10٪ من األفراد يحصلون على تقدير ممتاز.	 
20٪ من األفراد يحصلون على تقدير جيد جدًا.	 
40٪ من األفراد يحصلون على تقدير جيد.	 
20٪ من األفراد يحصلون على تقدير مرضي.	 
10٪ من األفراد يحصلون على تقدير غير مرضي.	 
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و بذلك يأخذ توزيع األفراد شكل المنحنى ويجب اإلشارة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون المنحنى طبيعي فقد 
تكون النسب غير متوازنة عن طريق تخصيص 20٪ لذوي األداء الممتاز و70٪ لذوي األداء المتوسط و 10٪ لذوي األداء 

غير المرضي... و هكذا.
الذي يدفع كل  تمتاز هذه الطريقة بأن الجميع يعرفون أن عدد قليل منهم سوف يحصل على تقدير ممتاز األمر 
منهم لبذل أفضل ما عنده حتى يحصل على رتبة متقدمة في التقييم ويتجنب الرتب المتدنية  كما أنها تتميز 

بالبساطة و الوضوح.
العاملين بموجب  توّزع  أنها  األفراد كما  أداء  بين مستويات  الدقيق  بالتمييز  ال تسمح  أنها  أنها يعاب عليها  إلى 
النسب المذكورة غير أن الواقع قد يكون مغايرًا  لذلك تماما وخاصة عندما يكون عدد األفراد محل التقويم صغيرا 

م. إضافة إلى اعتمادها الكلي على الرأي الشخصي للمقيِّ
طريقة التقويم بـــــ 360 درجة: يمكن تلخيص فكرته تقويم 360 درجة بأن يقيم الموظف سنويا من قبل أربعة 
 , المرؤوسون   , المراجعون  أو  العمالء   , العمل  زمالء  األطراف هي:  المباشر فقط. وهذه  المسؤول  بدال من  أطراف، 

باإلضافة إلى تقييم المدير المباشر. )الـفـرد – العمالء - الرئيس المباشر – المرؤوسين - الزمـالء(
طريقة األحداث الحرجة: يتم التقييم بموجب هذا األسلوب عن طريق دراسة طبيعة كل نوع من أنواع الوظائف 
من خالل تحليلها وتوصيفها ومن ثم تحديد مجموعة من السلوكيات التي تؤثر على أدائها إيجابًا وسلبًا على 
أن تكون هذه السلوكيات حساسة وهامة وذات عالقة وتأثير مباشر على أداء األفراد الذين يمارسونها  ويهمل أي 
سلوك أو تصرف غير هام وليس له تأثير على األداء ويقوم المقيم بتسجيل األحداث األساسية التي كان الموظف 

فعال فيها أو غير فعال. وفيما يلي بعض األمثلة للحقائق الجوهرية.

األحداث المهمة اإليجابيةالتاريخ

كان ترتيبه األول في دورة تنمية المهارات اإلدارية التي عقدت بالمؤسسة10\10\2009

تمكن من االنتهاء من حجم اإلنتاج المستهدف قبل الموعد المحدد له15\11\2009

قدم اقتراحا موضوعيا مهما في تبسيط إجراءات العمل1\12\2009

األحداث المهمة السلبيةالتاريخ

تطاول على أحد زمالئه بالسب العلني2\10\2009

تأخر في الحضور لمدة نصف ساعة مما أربك العمل في القسم8\11\2009

رفض الحضور لوقت إضافي على الرغم من احتياج العمل لذلك25\12\2009

يمتاز هذا األسلوب بتقليل التحيز حيث يتم التقييم على أساس العمل الفعلي إال أن ما يعاب عليه هو أنه يتطلب 
جهود كبيرة و مستمرة من المقّيم.
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طريقة اإلدارة باألهداف: تقوم هذه الطريقة على ما يلي:
تحديد األهداف )باالتفاق بين الرئيس والمرؤوس(.	 
اكتشاف االنحرافات سواء اإليجابية أو السلبية.	 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة )عملية تقويمية(.	 

تصلح هذه الطريقة مع أعداد العاملين القليلة نسبيا حيث تتطلب من الرئيس أن يقوم بشرح األهداف المطلوبة 
واالتفاق عليها كما تتطلب متابعة توجيهية من الرئيس لتذليل العقبات والمسارات األدائية للمرؤوسين.

للمرؤوسين  األمان  توفر  كما  والتجريب  بالمحاولة  األداء  عن  والبعد  األهداف  على  بالتعرف  الطريقة  هذه  تمتاز 
لشعورهم بعدالة التقويم وتزيل حرج الرئيس من بعض المرؤوسين الذين يودون التحيز لصالحهم لسبب أو آلخر.
غير أن ما يعاب عليها هو أنها تحتاج إلى أوقات تحضيرية ليست بالقليلة و أيضا أساليب ووسائل إقناعيه من 
ظهرت  كلما  جديدين  وإعداد  تطوير  إلى  تحتاج  األهداف  أن  كما  وعدالتها.  األهداف  بمعقولية  لمرؤوسيه  الرئيس 

متغيرات فاعلة.

مسؤولية تقييم األداء
األكثر قدرة على  الموظف و  األكثر قربا من  المباشر هو  المشرف  المباشر:  المشرف  التقييم من قبل  أوالً: 

تحليل أداء مرؤوسيه.
يعرف  فيما  خارجيين  خبراء  ِقبل  من  الموظف  أداء  تقييم  يتم  خارجيين:  خبراء  قبل  من  التقييم  ثانيًا: 
بالمراجعة الحقلية وقد يكون المقيم واحدًا أو أكثر وُيستخدم هذا األسلوب لتقييم وظائف تكون على درجة كبيرة 

من الحساسية .
ثالثًا: التقييم من قبل زمالء العمل: يستخدم هذا األسلوب عندما يكون بين الموظف و زمالئه عالقات عمل 
مستمرة, حيث يتولى أعضاء الجماعة تقييم األداء للجماعة ذاتها عن طريق اختيار بعض األفراد للتقييم و ذلك 

بشكل سّري
رابعا: التقييم من قبل المرؤوسين: يتم إشراك المرؤوسين في تقييم أداء رئيسه واعتبرته مصدرًا للمعلومات 
يساعد في الوصول إلى تقييم الرئيس المباشر بشكل جيد ودقيق فمن خالل االتصال المباشر المستمر واليومي 
للمرؤوس برئيسه ومن خالل توجيهات العمل الصادرة من قبله له يتوفر لدى المرؤوس قدر كبير من المعلومات 

عن أداء رئيسه اإلشرافي بشكل يمكنه من تقييمه وتحديد نقاط الضعف والقوة لديه .
خامسا: التقييم الذاتي: يطلب من العامل دراسة عمله و أدائه بشكل مستمر, طيلة فترة التقييم, مع ضرورة 
تحديد معايير التقييم بمنتهى الدقة, و الحصول على االتفاق التام عليها بينه و بين رئيسه. و عندما يقدم العامل 

التقرير عن نفسه يناقشه فيه رئيسه و يبدي مالحظاته.
معايير تقييم األداء:

المكلفة  أعمالها  البشرية في  الموارد  المطلوب تحقيقه من قبل  األداء  بأنها مستوى  األداء  تعرف معايير تقييم 
وتشتمل معايير تقييم األداء على أربعة جوانب أساسية, وهذه الجوانب هي :

معايير تقييم األداء أو اإلنتاجية : توضح معايير النتائج ما يراد تحقيقه من قبل الفرد الذي يقيم 	 
أداءه من انجازات يمكن قياسها وتقييمها من حيث الكم، التكلفة، الجودة، الزمن، العائد حيث تمثل 

هذه االنجازات األهداف المطلوبة منه. 
معايير تقييم الشخصية / معايير تقييم السلوك: تعد مجموعة الخصائص الشخصية أحد 	 

مكونات التقييم مثل )المحاكمة، والذكاء، والثقة بالنفس، والقدرة على االبتكار، والحماس، واإلحساس 
التعامل مع  بالدوام، أسلوب  االنتظام  االجتماعية()  العالقات  بالمسؤولية، والوالء للمؤسسة وإقامة 
اآلخر والمواظبة  التعاون مع  الزبائن والموردين،  التعامل مع  الزمالء والمرؤوسين والرؤساء، أسلوب 

على العمل( أن تقييم الصفات الشخصية  والسلوكية يتطلب من المقيم متابعة األداء باستمرار.
معايير تقييم التقدم في المسار الوظيفي: وهو من االتجاهات الحديثة في التقييم ويقوم 	 

على تقييم مدى قدرة الفرد على االرتقاء في المسار الوظيفي الذي اختاره ومدى تدرجه في وظائف 
ومراحل هذا المسار واالرتقاء في السلم الوظيفي وأصبحت معايير التقييم تقيم الموظفين على 

هذا األساس وهذا بدوره سينعكس إيجابًا على األداء الكلي للمؤسسة.
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مجاالت استخدام نتائج تقييم األداء:

تقييم•األداء

تخطيط•

الموارد•البشرية

تحديد•وتقييم•

برامج•التدريب

تقييم

•االستقطاب•واالختيار

الترقية•وتخطيط•
المسارات•الوظيفية

الفصل•من•العمل

النقل•الوظيفي

الحوافز•
التشجيعية
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نموذج تقييم أداء الموظفين
التاريخ:الجهة:  
االسم:   

الوظيفة :                                                                                                 
الرقم الوظيفى:  

التقييم النهائى                                                                                                               

مجمـــوع النقاط الصفــــــات
نقاط األداء المهني

نقاط الصفات الشخصية
نقاط العالقة مع اآلخرين

نقاط التميز والضعف 
نقاط تقييم الزمالء

المجمــــوع الكلى لنهائي   

ضعيف . مقبول جيد جيد جدا ممتاز  التقدير
أقل من 110 129- 120 129- 120 139 - 130 150 - 140 الدرجات

مدى تحسن الموظف بعد آخر تقييم أداء وظيفي 

جيدمتوسطضعيف

اقتراحات لرفع مستوى قدرات الموظف .

الوظيفة االسم:        معد التقرير: 

/  / التاريخ:   التوقيع:          

تعليق الموظف وتوقيعه:       

اعتماد التقييم:

توصية معتمد التقييم:

  
الوظيفة            االسم:                    

التاريخ التوقيع:                     
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تفاصيل التقييم

نقـــاط التقييـــم
ممتــازجيد جداجيــدمقبولضعيف

النقاط 
المعطاة 

 لكل 
صفة 12345

األداء المهني 

)1( الحرص على المواعيد                                                    

)2( مهارات مهنيـــة إشرافية                   

)3( القدرة على تحمل المسؤولية              

)4(القدرة على تطوير تقنيات جديدة 
بالعمل 

)5(استيعاب السياسات واإلجراءات   

)6( مستوى األداء                                            

)7( دقـــة األداء                                      

)8( االلتزام بوقت األداء                                              

)9( دقــــة التوثيق                                           

)10(الحرص على السالمة والوقاية   

)11( االلتزام بالتعليم المستمر                 

الصفات الشخصية               

)12( تناول حل المشاكل                                         
)13( التعامل مع المستجدات في 

العمل                    

)14( التحمل – االعتماد على النفس                                           

)15( المظهر الشخصي                                           

)16( الوضع الصحى                                               

العالقات مع اآلخرين       

)17( الرؤســـاء                                                             

)18( زمالء العمل                                                                                     

)19( العمالء                                                                                  

المجموع )باألحرف( : ............................................................................................................. 
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نقـــاط التمــيز أو الضـعف 

يمكن إضافة أو إنقـــــاص نقطة إلى خمس نقاط إلى/من المجمــــوع الكـلي ألية نقــاط تميز أو ضعف للمــوظف لم 
تذكـر بالتقييــم أعاله

نقاط الضعف-+نقاط التميز
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نموذج تحليل النتائج والتوصيات لعملية التقييم لعام )           (
 تحليل لعدد العاملين والمقيمين - 1

العدد الكلي للموظفين المقيميين 

نتائج التقييم حسب مجموعات الوظائف- 2
عدد/ نسبة الموظفين والمستخدمينالنموذج / النسبة

وظائف  قيادية و إشرافيه

وظائف تنفيذية غير إشراقية

وظائف مهنية وخدمات مساندة

 نتائج التقييم حسب النموذج والتقدير للموظفين - 3
التقدير / المجموعة 

وظائف تنفيذية غير وظائف قيادية و إشرافيهالوظيفية
إشرافيه

وظائف مهنية وخدمات 
مساندة

ممتاز )90- 100 (

جيد جدا )89-84(

جيد )83-70 (

متوسط )69-60 (

ضعيف )اقل من 60 (

 االعتراضات - 4
عدد االعتراضات المقدمة من الموظفين 

نسبة االعتراضات
التوصيات / حسب نوع التوصية / النسبة - 5

عدد التوصيات المقدمة من القائمين على عملية 
التقييم للموظفين 

 حسب نوع التوصية ونسبتها - 6
النسبةنوع التوصية

تدريب
ترقيه وظيفية / ترشيحه لإلحالل والتعاقب

تحويل وظيفه / مهنه
زياده راتب / اجور

نقل 
أبرز نقاط القوه والضعف المشتركة- 7

نقاط الضعفنقاط القوه

مالحظات / توصيات قسم الموارد البشرية  : .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................



الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

109

منهجيات المكافآت والحوافز المرتبطة بتقييم األداء الفردي والمؤسسي
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األدوات  جميع  انه  كما  العمل،  أداء  في  لتميزه  نتيجة  الفرد  عليه  يحصل  الذي  العائد  هو  الحافز:  مفهوم 
الرئيسي  فالهدف  متغير.  بشكل  محدد  عمل  أداء  على  العاملين  لحث  اإلدارة  تهيؤها  التي  والوسائل  والخطط 

لنظام الحوافز هو حث العاملين على تحقيق مستويات عالية و غير اعتيادية في األداء
ويمكن التفرقة بين الدافع و الحافز فالدافع هو عبارة عن قوى تنبع من داخل الفرد و تثير فيه الرغبة في العمل أما 

الحافز فهو قوى خارجية موجودة في البيئة المحيطة والمجتمع تحث الفرد على تحسين أدائه.
العالقة بين الحوافز والسلوك

الشكل يوضح بأن الحوافز تمثل مثيرات تدفع باتجاه سلوك معين يقود إلى نتائج معينة

متطلبات برنامج الحوافز
العدالة: يجب أن تكون األهداف أو المعايير الموضوعة أمام الموظفين ممكنة التحقيق، كما يجب أن يحصل العاملون 

الذين يؤدون عملهم بطريقة أفضل من غيرهم على مقابل أعلى.
الشفافية: يجب أن يعتمد برنامج الحوافز بقدر اإلمكان على مؤشرات موضوعية متنوعة ال على األداء غير الموضوعي.

 الحوافز  لماذا؟
يحقق النظام الجيد للحوافز نتائج مفيدة من أهمها:

زيادة نواتج العمل في شكل كميات إنتاج، وجودة إنتاج، ومبيعات، وأرباح.- 1
الفاقد في العمل، ومن أمثلته تخفيض التكاليف، وتخفيض كميات الخامات، تخفيض الفاقد في - 2

الموارد البشرية   وأية موارد أخرى.
إشباع احتياجات العاملين بشتى أنواعها، وعلى األخص ما يسمى التقدير واالحترام والشعور - 3

بالمكانة.
إشعار العاملين بروح العدالة داخل المؤسسة.- 4
جذب العاملين إلى المؤسسة، ورفع روح الوالء واالنتماء.- 5
تنمية روح التعاون بين العاملين، وتنمية روح الفريق والتضامن- 6
تحسين صورة المشروع أمام المجتمع.- 7

أنواع الحوافز:
الحوافز المادية:  كاألجر والمشاركة باألرباح، المكافآت المادية، الزيادات االستثنائية، السفر، وغيرها

الحوافز المعنوية: هي الحوافز التي تحقق لإلنسان إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية مثل كتب الشكر والثناء 
والتذكارات،  األوسمة  القرار،  اتخاذ  في  المشاركة  الشرف،  لوحات  السنوي،  التقدير  حفل  الشهر،  موظف  والتقدير، 

تفويض المدير الصالحيات.
الحافز الجماعي: عندما تتداخل المهام واألعمال بين الموظفين وللحد الذي يصعب فيها قياس أداء الفرد بدقة 
وعندما تؤكد المؤسسة على ضرورة التعاون والتماسك بين الموظفين من أجل تحقيق النتائج المستهدفة تصبح 
الحوافز الفردية ال جدوى لها وتتجه المؤسسة إلى اعتماد الحافز الجماعي. وعليه يحصل كل أفراد المجموعة على 

حوافز تعتمد على أداء المجموعة ككل.

بناء نظام الحوافز:
تحديد أهداف النظام: حيث يتنوع نظام الحوافز باختالف أهداف النظام، فاذا كان احد أهداف النظام هو - 1

التحفيز على رفع مستوى الخدمات المقدمة فال بد من وجود جائزة ألفضل مقدم خدمة وهكذا.
دراسة األداء: يتم تحديد و توصيف األداء المطلوب و كذلك تحديد طريقة قياس األداء الفعلي.- 2
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تحديد ميزانية الحوافز: يقصد بميزانية الحوافز ذلك المبلغ اإلجمالي المتاح لتطبيق النظام  وتشمل - 3
قيمة الحوافز والجوائز، التكاليف اإلدارية، تكاليف الترويج.

وضع إجراءات النظام: ويقصد بها ترجمة النظام في شكل خطوات و إجراءات متسلسلة وهي تعنى - 4
بتسجيل األداء وقياسه ونماذجه واجتماعاته وادوار المشاركين فيه وأنواع الحوافز والجوائز وتوقيت 

تقديم الحوافز.

الترقيات )الترفيعات( الوظيفية: تحسين/ رفع الدرجة الوظيفية للموظف باالستناد الى احد االنجازات 
التالية:

تحقيق مستويات األداء المطلوبة للترقية وفقا لنظام إدارة األداءء أو 	 
تحقيق انجاز استثنائي ساهم في تحقيق أهداف المؤسسة	 

أنواع الترقيات:
الواجبات . 1 توزيع  إعادة  بسبب  أو  الهيكلة  إعادة  بسبب  شاغرة  مستحدثة  وظيفة  إلى  الترقية 

والمسؤوليات )ترفيع افقي(
أن تكون الترقية إلى الدرجة األعلى )ترفيع عمودي(.. 2

ضوابط الترقية: 
توافر المخصص المالي للترقية. 	 
وجود وظيفة شاغرة 	 
إذا تساوى تقييم األداء يستند الى االقدمية في تحديد اولوية الترفيع.	 

أمثلة على األسباب الداعية للمكافآت والحوافز
نتائج تقييم االداء وبتقدير تحدده المؤسسة بحد أدنى لمنح الحافز	 
تقديم االقتراحات والمبادرات تساهم بشكل ملموس في تحقيق أهداف المؤسسة. 	 
نقل وتبادل المعرفة على مستوى المؤسسة/ الوحدة االدارية	 
المشاركة واالنجاز ضمن فرق عمل على مستوى عدة وحدات ادارية او على مستوى الوزارة إلنجاز األعمال 	 

أو المبادرات.
افضل موظف على مستوى الوحدة االدارية	 
اقتراحات ساهمت في ضبط النفقات وتقليل الكلف و/ او المساهمة بتحسين االيرادات	 
تقديم براءة اختراع او مؤلف او بحث تحقق منه فائدة مؤكدة للمؤسسة او المجتمع	 
انجاز عمل فوق المطلوب منه مثل تغطية اعمال زمالئه في حال تغيبهم او العمل االضافي لغايات 	 

اتمام مهمة تطلبت ذلك
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نموذج تنسيب منح مكافأة/حافز

من الرئيس المباشر:ـ ........................................         إلى مدير ) الوحدة اإلدارية المعنية(  :-........................................
أنّسب منح مكافأة للموظف:- ....................................................

وفق ما يلي :-

قيمة المكافأة /أو نوع المكافأة 
مقدارها

مبررات منح المكافأة وانطباق األسس 
والمعايير

الوثائق  الداعمة إن 
لزم 

واقبلوا االحترام
توقيع الرئيس المباشر 

من )مدير الوحدة اإلدارية المعنية (   ................................   إلى  مديرية الشؤون اإلدارية/ قسم الموارد البشرية.............................  
أنّسب بالموافقة وأرجو اتخاذ اإلجراءات الالزمة .

                                                                                                                                             واقبلوا االحترام
                                                                                                                        توقيع مدير )الوحدة اإلدارية المعنية (

شروحات وإجراءات/ قسم الموارد البشرية 	•
تحال لدائرة الشؤون المالية للصرف )بالنسبة للمكافآت المالية ( - 1

إجراءات منح أنواع المكافآت األخرى .    - 2
عدم انطباق األسس والمعايير /عدم المنح وتبليغ الموظف المعني - 3

اعتماد لجنة المكافآت والحوافز:

عضو )1( .............................................. عضو )2(  ............................................. عضو )3( ..............................................

مصادقة .............................................
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نموذج توثيق المكافآت والحوافز 
              

قيمة المكافأةنوع المكافأةاسم الموظفالرقم

 المبررات و
 المعايير التي

 منحت المكافأة
بناءًا عليها

 تاريخ منح او
مالحظاتصرف المكافأة

              توقيع مدير مديرية الشؤون اإلدارية         توقيع رئيس قسم الموارد البشرية
 

..............................................................                                                  ...............................................................               
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العقوبات والجزاءات
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أو - 1 الوظيفة  بواجبات  اإلخالل  بوجه عام  وإنما مردها  اإلداري ليست محددة حصرًا ونوعا  للذنب  المكونة  األفعال 
الخروج على مقتضياتها

كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو االنظمة يعاقب تأديبيًا مع - 2
عدم اإلخالل بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند االقتضاء.

 يمكن إعفاء الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا ألمر كتابي صدر إليه من - 3
رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر األمر وال يسأل الموظف 

مدنيًا إال عن خطئه الشخصي.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:- 4

التنبيه	 
اللوم.	 
اإلنذار	 
الخصم من المرتب	 
الفصل من الخدمة.	 

يتعين على مصدر قرار توقيع العقوبة أن يراعي تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة كما يتعين أن يراعي أيضًا - 5
تدرج العقوبة وهي من المبادئ المقررة في التأديب

إذا ما نسب لموظف ما ارتكابه مخالفة تأديبية يعرض األمر على سلطة اإلحالة لتقرر ما إذا كان من المناسب - 6
إحالة الموظف للتحقيق أم عدم إحالته.

كل موظف ُيستدعى لسماع شهادته في تحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن اإلدالء بما لدية من معلومات دون - 7
عذر مقبول يسأل تأديبيًا، ومن ثم يعتبر االمتناع عن الشهادة إحدى المخالفات التأديبية.

الجنائية من حيث طبيعة وأهداف كل - 8 الجريمة  التأديبية مستقلة عن  المخالفة  أن  المسلم بها  المبادئ  من 
منهما، ومن حيث الجهات المختصة بالنظر في كل منهما وإجراءات البحث والبت والمساءلة والعقوبات التي 

توقع في كل حالة.
هناك صلة بين بعض المخالفات التأديبية والجرائم العامة فقد تشكل األفعال نفسها جريمة من جرائم القانون - 9

العام،  فإذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض األمر على اإلدارة 
العليا عرضه على مجلس األمناء للنظر في إبالغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه.

العمل - 10 مكان  عن  الموظف  بأبعاد  التحقيق  مصلحة  تستدعيه  احتياطيًا  إجراء  العمل  عن  الوقف  يكون   قد 
والتأثير في مجريات األمور، سواء في الشهود أو جسم الجريمة، أو لكف يده وعدم مخالطته زمالئه وقد حامت 

حوله شبهة ارتكاب مخالفة تأديبية ، كما قد يكون الوقف لسبب يتعلق بالمصلحة العامة.
ال يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو في - 11

جريمة مخلة بالشرف أو األمانة خالل مدة الوقف أو اإلحالة فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب باإلنـذار وجب عند 
ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى التاريخ الذي استحقـها فيه

إجراءات - 12 أية  اتخذت ضده  أو  العمل  أوقف عن  أو  التحقيق  إلى  أحيل  إذا كان قد  الموظف  ال يجوز قبول استقالة 
تأديبية أخرى فإذا انتهت هذه اإلجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته”.

تقطع اإلجازة السنوية بوقف الموظف عن عمله ويدور الباقي منها لرصيده من اإلجازات السنوية.- 13
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حفظ ملفات الموظفين

) تقرأ بالتكامل مع منهجية ادارة البيانات (
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ملفات الموظفين: 
الملفات التي يتم فيها حفظ كافة الوثائق الخاصة بالموظف طيلة فترة عمله في المؤسسة، حيث تحفظ الوثائق، 
إلى  الوصول  صالحية  منح  عبر  فيها  الواردة  المعلومات  سرية  تضمن  مخصصة  أماكن  في  الكترونيا،  او  ورقيا 

محتويات الملفات والسجالت إلى المختصين في ذلك في إدارة الموارد البشرية ويتم تحديثها باستمرار. 

الهدف من عملية حفظ الملفات للموظفين:
حفظ كافة الوثائق الخاصة بالموظف طوال فترة خدمته. - 1
ضمان حق الموظف والمؤسسة من حفظ جميع الوثائق الخاصة بالطرفين.- 2
دعم القرارات المتعلقة بالموظف بالوثائق الموثقة.- 3

الشروط الواجب توافرها في أماكن حفظ الملفات:
تأمين أماكن حفظ الملفات والسجالت من التلف أو الضرر، مثل وجود معدات للوقاية من الحرائق في 	 

أماكن حفظ الملفات والسجالت. 
التهوية واإلضاءة المناسبة. 	 
سهولة الوصول إلى الملفات من خالل تصميم المكان المخصص بطريقة مؤسسة وآمنة. 	 
ومحتويات 	  سرية  على  للحفاظ  الملفات  حفظ  أماكن  إلى  للدخول  فقط  معنيين  أشخاص  تحديد 

الملفات .
الفصاح عن  	  أو  منها  بصور  االحتفاظ  أو  الموظفين  ملفات  باالطالع على  المسؤول  للموظف  يجوز  ال 

األسرار المطلع عليها ويجب عليه تسليم ما في عهدته عند انتهاء خدمته.

سمات الملفات الجيدة:
الشمولية بمعنى أن تكون الملفات شاملة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالموظف.	 
يتم بنائها بشكل مرن يساعد على تدوين البيانات والحقائق واستخراجها عند الحاجة.	 
يكون محتواها ذو حجم مناسب حتى يمكن تداولها والتعامل معها بسهولة إضافة لحفظها كذلك 	 

بطريقة سهلة وعملية.

إدارة ملفات الموظفين وحفظها:
 لغايات التمييز بين إدارة الملفات وعمليات الحفظ ال بد من التوضيح بأن الحفظ يمثل عنصرا من عناصر دورة حياة 
المستند أو الملف)إنشاء الملف، الحفظ، االستبدال، التخلص منه(، أما ادارة الملفات فهي طريقة تخطيط وتنظيم 

واستخدام الملفات. 

 األرشفة اإللكترونية لملفات الموظفين: 
هي عملية تحويل وثائق الموظفين الورقية والملفات االلكترونية )..word, excel( او المخططات الى وثائق إلكترونية 
مفهرسة وقابلة للبحث على جهاز الحاسوب ويمكن استرجاعها، مشاهدتها، طباعتها وإعادة إرسالها خالل ثوان 
محدودة وذلك حسب الصالحيات الممنوحة. ولفعالية متابعة كل ما يتعلق بشؤون الموظفين فانه ال بد من ربط 
نظام األرشفة االلكتروني بشكل متكامل ومترابط مع أنظمة شؤون الموظفين المحوسبة العاملة في المؤسسة.

خصائص األرشفة: 
حماية الملفات والوثائق من الضياع والتلف وهذا كثيرًا ما يحدث في األرشيف التقليدي.- 1
إمكانية البحث عن أي ملف أو مستند بأي طريقة ) عن طريق االسم أو الرقم أو الموضوع أو غيره (. - 2
استرجاع السريع والمباشر آلي ملف أو مستند بطريقة سهلة ومرنة.- 3
سهولة عمليات البحث واالسترجاع ألي مستند. - 4
الحاجة - 5 عند  إليها  الرجوع  يتم  بيانات  قاعدة  إلي  المستندات  أو  الملفات  محتوى  تحويل  إمكانية 

واالستفادة منها.
توفير الحيز المكاني الذي يشغله األرشيف التقليدي.- 6
إمكانية ربط أجزاء المؤسسة مع بعضها البعض مهما تباعدت فروعها.- 7
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أهم إجراءات إدارة عملية سجالت الموظفين:
يتم إنشاء ملف للموظف الجديد وتحفظ فيه كافة الوثائق الخاصة بالموظف عند صدور قرار التعيين.- 1
تتم عملية تصنيف محتوى الملف ويحفظ في قسم ملفات وسجالت الموظفين.- 2
يتم تحديث الملف بكافة الوثائق الخاصة بالموظف كالقرارات المتعلقة به وتقييم األداء السنوي.- 3
يتم تحديث بيانات الموظف في ملف الموظف دوريًا.- 4
عمل نسخة من ملف الموظف إلى اإلدارات أو االقسام الخارجية في حاالت الندب والنقل واإلعارة وفق - 5

اإلجراءات الخاصة بذلك.

أهم إجراءات إدارة عملية تحديث سجالت الموظفين من خالل النظام اإللكتروني:
توزيع نموذج تحديث البيانات على موظفي المؤسسة بشكل دوري.- 1
تعبئة نموذج تحديث البيانات وإرفاق الوثائق الداعمة.- 2
 مراجعة التحديثات والوثائق الداعمة واعتمادها.- 3
إدخال التحديثات المعتمدة في النظام اإللكتروني.- 4

محتويات ملفات وسجالت الموظفين:
الوثائق المتعلقة بالتاريخ الوظيفي للموظف مع المؤسسة منها:

الوثائق الرسمية للموظف والمقدمة عند طلب الوظيفة )مثل: صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز 	 
السفر، عدم محكومية دفتر العائلة، دفتر خدمة العلم للذكور(.

صور عن شهادات المؤهالت العلمية للموظف، معتمدة من الجهات ذات العالقة. 	 
صور عن شهادات الخبرات العملية السابقة للموظف معتمدة من الجهات ذات العالقة.	 
 بطاقة الوصف الوظيفي.	 
شهادة خلو األمراض.	 
شهادة بعدم وجود سوابق جرميه.	 
صورة من إعالن الوظيفة.	 
عقد العمل وأية مالحقات به.	 
البيانات والمعلومات الخاصة بعنوان الموظف وأرقام التواصل في حاالت الطوارئ.	 
دليل الموظف.	 
 نموذج استالم الموظف للعهدة الخاصة بالعمل.	 
 نماذج النقل/الترقية/ اإلعارة/التدريب وما في حكمها.	 
نظام اإلجازات وأية إجازات أخرى حصل عليها الموظف خالل  مدة خدمته.	 
 أية وثائق أخرى تتعلق بالتوظيف.	 

الوثائق الخاصة  بتطوير األداء والتحسين للموظف.
نسخ من تقييمات األداء وخطط التطوير الفردية.	 
سجالت مدى االلتزام بالحضور والمغادرة.	 
خطة تحسين األداء.	 
تقارير اإلجراءات التأديبية.	 
االقتراحات المقدمة من الموظف. 	 
شهادات الشكر.	 
 نسخ من شهادات التدريب.	 
الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمات  أو زمالء العمل على الموظف.	 
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الوثائق الخاصة بانتهاء الخدمة
طلب استقالة موظف، إحالة إلى التقاعد، إنهاء خدمة عمل الموظف.	 
وثائق انتهاء الخدمة كاإلجراء المالي النهائي المتضمن مكافأة نهاية الخدمة أو اإلحالة إلى التقاعد 	 

واإلجازات المدفوعة.
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منهجيات رضى ورفاه الموظفين
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تعريف الرضى الوظيفي: شعور الفرد بالسعادة واالرتياح أثناء أدائه لعمله ويتحقق ذلك بالتوافق بين 
ما يتوقعه الفرد من عمله ومقدار ما يحصل عليه فعاًل في هذا العمل وأن الرضا الوظيفي يتمثل في المكونات 

التي تدفع الفرد للعمل واإلنتاج.

مؤثرات الرضى الوظيفي:
الرضا عن الوظيفة بشكل عام. 	 
الرضا عن األجور والمكافآت والحوافز. 	 
الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي .	 
الرضا عن اسلوب القيادة واإلشراف.	 
الرضا عن الشفافية واالتصال والتواصل بين القادة والموظفين. 	 
الرضا عن مجموعة العمل.	 
الرضا عن النواحي االجتماعية. 	 
الرضا عن بيئة العمل المادية.	 

عوامل الرضى الوظيفي:
العوامل الخاصة بالفرد: - 1

حاجات الفرد، حيث لكل فرد حاجات تختلف عن اآلخرين في نوعها ودرجة إشباعها.	 
توافق العمل مع قيم الفرد ومنها على سبيل المثال الشعور باحترام الذات. 	 
واستعداداته 	  وقدراته  وشخصيته  إدراكه  في  تتمثل  التي  وظروفه:  الفرد  شخصية  خصائص 

وطموحه وذكائه ومدى والئه وانتمائه للمؤسسة.

عامل المحتوى الوظيفة: من حيث نوعها ومهامها والنسق الذي تسير عليه.- 2
عوامل خاصة باألداء:  يتحقق الرضى عن العمل نتيجة إلدراك الفرد للمؤثرات الوظيفية.- 3
عامل مستوى اإلنجاز الذي يحققه الفرد: هو مدى ما يترتب على الجهد الذي يبذله الفرد من - 4

خالل أدائه لعمله والنتائج التي يتوصل إليها بناًء على األهداف المرجوة لإلنجاز بالتالي تظهر الرضى 
في حال اإلنجاز وتظهر العكس في حال التسيب بالعمل. 

العوامل التنظيمية: تشمل األنظمة واإلجراءات والرواتب والحوافز المادية والمعنوية ونوع القيادة - 5
ونوع  وظروف  ببيئة  ذلك  كل  وعالقة  الزمالء  بين  والعالقات  والرقابة  واإلشراف  القرار  اتخاذ  وأساليب 

العمل هذا ما يسمى بالفعالية التنظيمية داخل المؤسسة.

التفريغ االنفعالي
يتعرض العاملون في القطاع االجتماعي لضغوطات نفسية قد تكون شديدة نتيجة للتعامل مع الحاالت المختلفة 
ومن أهمها حاالت العنف االسري لذلك فال بد الي مؤسسة تعمل في هذا القطاع ان تعمل على تخفيف هذا النوع من 
الضغوط باستخدام أدوات مختلفة من أهمها التفريغ االنفعالي الذي هو أداة تدخل نفسية تستخدم بعد وقوع أو 
مشاهدة أحداث صادمة تشكل خطرا على الصحة النفسية والبدنية للفرد، يتم من خالل اجتماع منظم لمجموعة 
أو موقف معين، وتهدف هذه  الفعل لحادث  األفكار والتفاصيل والحقائق واالنطباعات وردود  يراجعون  الناس  من 
االجتماعات إلى منع اآلثار السلبية الالحقة لخبرات الحادث المؤلم وتسارع التعافي، والتخفيف من المعاناة النفسية 

والحد من األلم النفسي.

مراحل التفريغ االنفعالي
 مرحلة التقديم )المقدمة( - 1

تستغرق نحو )15 – 20( دقيقة وكلما كان التقديم بناًء أدى إلى الشعور بالثقة والتقبل ويتيح التقديم 
للشخص الفرصة للتعبير عن األفكار والمشاعر ووصف الخبرات بحرية وتشمل المقدمة على 

يعرف 	  كما  التدخل  الطاقم  عمل  طبيعة  وعلى  نفسه  على  ويعرف  الجلسة  يفتتح  القائد 
مساعدوه على أنفسه.
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يوضح القائد قوانين او شروط الجلسة للمنتفعين من حيث:	 
• تكون الجلسة مغلقة.	
• مدة الجلسة من )2 – 3(.	
• .مشاركة المنتفعين اختيارية مع التشجيع على المشاركة ألهميتها وضروريتها.	
• وجوب إغالق الهاتف أثناء الجلسة.	
• عدم اإلفصاح عن األسرار الخطيرة.	
• الحديث يكون فقط عن الحادثة.	
• تعريف الشخص عن نفسه اختياري أو باسم مستعار إن أراد ذلك.	
• عدم التهكم واالستهزاء من المشاعر واألفكار.	
• كل شخص يتحدث عن نفسه وليس عن غيره.	
• أن تكون الجلسة على شكل دائرة .	
• ليس هناك استراحة خالل الجلسة.	

التنبيه بأن الشخص قد يشعر بالضيق عند التعبير عن مشكلته وهذا شيء طبيعي.	 
إعطاء فرص كافية ومتساوية للجميع بطرح األسئلة واالستفسارات.	 

  مرحلة الحقيقة: - 2
الشرح باختصار لما حدث ومتى وكيف

التعبير عن الحدث يكون مختصرًا بالرغم من أن الحدث يكون في الحقيقة طوياًل.	 

 مرحلة األفكار: - 3
يكون التركيز في هذه المرحلة على عمليات التفكير واتخاذ القرارات وطرح األفكار المتعلقة 	 

بالحدث ويمكن أن يكون ذلك من خالل طرح أحد األسئلة التالية على المنتفعين.
• ماذا كان انطباعك األولي في أثناء الحدث؟ وخالل معايشتك لهذا الحدث؟	
• ماذا فعلت او كيف تصرفت أثناء الحدث؟	
• ما أصعب شيء خطر على بالك في تلك اللحظات؟	
• ما هي أكثر فكرة خطرت على بالك أثناء الحدث؟	
• ما هو أكثر شيء شعرت فيه أثناء الحدث؟ )الحزن، الخوف، الموت، الشعور بالذنب، تبلد 	

المشاعر...الخ(.

مرحلة رد الفعل:- 4
 كيف جعلتك األحداث تتصرف؟	 
 ما هي ردود الفعل على ا لصعيد الجسمي والسلوكي أثناء الحدث؟	 

من األمثلة على ردود الفعل الجسمية والسلوكية أثناء الحدث:
قلق،  إسهال، تخشب،  بأي عمل،  القيام  القدرة على  الغضب، عدم  السرحان،  الشهية،  فقدان 

اضطراب النوم، صداع، عدم التركيز، ألم في المعدة، تغيير في المبادئ ... الخ
  من المهم االنتباه إلى أولئك الذين يعانون كثيرًا أو الذين يلتزمون الصمت أو الذين تظهر 	 

عليهم أعراض حادة وهؤالء هم األشخاص األكثر تعرضا للصدمة.

مرحلة التعلم: - 5
األزمة  على  التغلب  وكيفية  للمنتفعين  الضغوطات  تقليص  مهارات  بشرح  المهني  الطاقم  يقوم 

والمتمثلة بــــــ: 
عدم اتخاذ قرارات هامة أثناء األزمة.	 
تجنب تحمل المزيد من المسؤوليات التي تسبب المزيد من الجهد والشدة.	 
عدم اجهاد النفس لتلبية توقعات اآلخرين.	 
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المحافظ على الروتين. 	 
مشاركة المقربين.	 
االسترخاء.	 
التعلم من التجارب الماضية في حل األزمات.	 
طلب المساعدة المهنية إذا استدعت الحاجة لذلك. 	 

مرحلة اإلنهاء او اإلغالق: - 6
من المهم عند االنتهاء من الجلسة معرفة األشخاص الذين تأزموا وما زالوا بحاجة إلى مساعدة 	 

مهنية لمتابعة أمورهم.
كما يمكن توجيه السؤال التالي للمنتفعين: ماذا تخطط أن تعمل إذا ؟	 

اعتبارات هامة عند التفريغ االنفعالي:
على القائد أن يقدم نفسه بطريقة تبعث على الثقة والقبول واألمان والطمأنينة.- 1
 أن حسن التقديم يعد مفتاحًا لشعور المنتفع بالثقة والتحدث بحرية.- 2
 على القائد أن يكون مستمعًا جيدًا وال يكثر من التعليق على حديث المنتف.- 3
 تقبل حديث اآلخرين دون تهكم أو استهزاء وسخرية.- 4
 شارك اآلخرين شعورهم فهذا يخفف من شعورهم بالعزلة والشعور بالذنب.- 5
 حدد لك أهدافًا واضحة ومحددة وقابلة للتحقيق.- 6
التفريغ االنفعالي من ) 2 -6 ( حسب عدد األشخاص - 7 أو األخصائيين المشاركين في  عدد المعالجين 

المنتفعين .
عدد األشخاص المنتفعين في التفريغ االنفعالي من )3 - 24( منتفع.- 8
مدة التدخل ) الزمن الذي تستغرقه جلسة التفريع االنفعالي ( من)2- 4( ساعة. - 9
المشاركة من قبل المنتفعين اختيارية مع التشجيع على المشاركة. - 10
المنتفع - 11 وإلشعار  والمتابعة  للمالحظة  وذلك  دائرة  شكل  على  يكون  التفريغية  الجلسة  شكل 

بالطمأنينة وبالمساواة بين طاقم التدخل والمنتفعين.
 أن تكون فرص مشاركة المنتفعين في التعبير عن الحدث متساوية.- 12
ممنوع التصوير أو التسجيل خالل الجلسة التفريغية.- 13
إغالق التلفونات أثناء الجلسة التفريغية.- 14
عدم حمل األوراق او األقالم من قبل المعالجين او األخصائيين أثناء الجلسة.- 15
أن يكون مكان انعقاد الجلسة آمن نسبيا وال يوجد فيه مشتتات او ضوضاء. - 16
إخبار المنتفعين بشكل مسبق عن الزيارة وتحديد موعدها.- 17
إخبار المنتفعين بعدم التحدث عن أسرار خطيرة أمام الجلسة وان يكون الحديث حول الحدث الصادم - 18

فقط.
قائد الجلسة يبدأ الجلسة ثم يقوم بإنهائها.- 19
توزيع األدوار والمهام بين طاقم التدخل قبل البدء بالجلسة.- 20
أن تكون مجموعة التدخل مدربة ومتفقة فيما بينها ومنسجمة وتكوم ضمن خطة عمل.- 21
بعد االنتهاء من الجلسة يقدم طاقم التدخل الضيافة للمنتفعين.- 22
آخر الشخوص الذي يخرجون من مكان انعقاد الجلسة هم طاقم التدخل.- 23
الذين - 24 المعالجين  عدد  لتحديد  التدخل  إلى  بحاجة  الذين  األشخاص  عدد  معرفة  التدخل  طاقم  على 

سيشاركون في التدخل.
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مسوحات قياس رضى الوظيفي: حيث يتم بناء استبيان يشتمل على )األنظمة واإلجراءات والرواتب 
والحوافز المادية والمعنوية والرعاية والرفاه للموظف واهتماماتهم وأولوياتها واألمن واالستقرار الوظيفي و بيئة 

عمل مريحة وصحية وآمنة ...ألخ(. وعليه يتم بعد ذلك التالي: 
الفئة المستهدفة بعد تحديد حجم العينة، 	   تعميم االستبانة المعدة لقياس رضا الموظفين على 

والمستهدفات )درجة الرضا الوظيفي الذي تسعى المؤسسة تحقيقه( والذي يعتمد على مستويات 
الرضى خالل السنوات الماضية أو المقارنات المعيارية مع مؤسسات متميزة محليا أو عربيا او دوليًا، 
بعد  االستبانات  جمع  ذلك  بعد  ليتم  تحدي  وبها  طموحة  المستهدفات  تكون  أن  مراعاة  ضرورة  مع 

تعبئتها ولمرة واحدة سنويًا.
تحليل االستبيان وتصنيف النتائج حسب الفئات العمرية أو النوع االجتماعي أو المديريات أو الدرجات 	 

الوظيفية...الخ لتحديد الفروقات بين الفئات المختلفة ومعرفة النقاط التي تحتاج لتطوير وتحسين 
بشكل أكبر.

تحديد أهم التوصيات الهادفة الى رفع نسبة الرضى لدى الموظفين 	 
وضع خطة عمل للتعامل مع النتائج والتوصيات المعتمدة.	 
تنفيذ خطة التحسين والتطوير لتحقيق رغبات وطموحات الموظفين داخل المؤسسة التي ستنعكس 	 

على تحسين وتطوير انظمة الموارد البشرية مما يضمن تطور المؤسسة بشكل ملموس وسريع.
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استبيان تحديد احتياجات الموظفين

المديرية : ......................................................................................................................... التاريخ : .................. /  ................../ ................

 اسم الموظف : ..........................................................................................................................................................................................

يرجى التكرم بتزودينا بأهم المقترحات إلحتياجاتك التي ترغب بإدراجها ضمن خطة رفاه الموظفين للعام

    .......... /.........  / ....... 
-1

..............................................................................................................................................................................................................................
-2

..............................................................................................................................................................................................................................
-3

..............................................................................................................................................................................................................................
-4

..............................................................................................................................................................................................................................

توقيع مدير المديرية : .........................................................

نتائج دراسة اللجنة اإلجتماعية :

توصية اللجنة 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
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قائمة التدقيق التفقدية

الوحدة اإلدارية :..........................
........                                                                                      تاريخ التفقد:-       /     / لمديرية / القسم: ............. 

عناصر التفقد
الحالة

مالحظات
غير موجود

موجود
موجود 

جزئيًا
موجود وغير 

مطابق

تجهيزات المبنى  الفنية:ـ
التدفئة والتبريد- 1

مالئمة االبنية والمساحة - 2
المخصصة للعمل

 اإلنارة - 3
التهوية- 4

المرافق الصحية	 
المستودعات ) الملفات 	 

المنتهية وغير المنتهية (

 األثاث:_
الطاوالت - 5
المكاتب - 6
الكراسي - 7
الخزائن والرفوف - 8

أدوات العمل والمعدات:-
المعدات/األجهزة- 9
األدوات البسيطة- 10
أجهزة الحاسوب- 11

المعدات اليدوية- 12

 عناصر آخري :ـ
  لوحات الحائط 	 
 األقالم 	 
  سالل المهمالت  	 
 أ دوات التنظيف 	 
  مواد التنظيف	 

فريق التدقيق: االسم ...................................              االسم ...................................              االسم ......................................

التوقيع...............................................................          التوقيع...................................              التوقيع.....................................

مدير الوحدة اإلدارية المدقق عليها أو من ينوب عنه..........................................            التوقيع......................................
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نموذج اقتراح / شكوى 

هذا  تعبئة  يرجى  احتياجاتكم،  على  والتعرف  الخدمات  أفضل  وتوفير  تقديم  على  المؤسسة  حرص  من  انطالقًا 
النموذج حتى نتمكن من متابعة االقتراحات والشكاوى المقدمة منكم والعمل على معالجتها بالسرعة الممكنة.

رقم االقتراح والشكوى:...........................

اسم مقدم االقتراح /الشكوى )اختياري(: .............................................................................................................................................

العنوان : .........................................................................................................................................................................................................

الهاتف : ..........................................................................................................................................................................................................

اسم مستلم االقتراح/ الشكوى من الوزارة: .......................................................................................................................................

¨  البريد االلكتروني¨  الفاكس ¨  الهاتفوسيلة ورود االقتراح / الشكوى:

¨  رسالة بريدية          ¨  المواقع االلكترونية

¨  وسائل أخرى¨ صناديق الشكاوي/االقتراحات

موضـوع االقتراح/ الشكوى:

التاريخ : __ / __ / ___

التوقيع : .........................................................................................................................................................................................................

الجهة المحول لها: ......................................................................................................................................................................................

اإلجراء المتخــذ:

تاريخ اإلغــالق: .................................................................................................................................................................................................
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نموذج خطة الترفيه )لعام             (

مالحظات

 الكلفة
 المالية على

المشترك
)مجاني-

جزئي(

 العدد
 المستفيد
 من تنفيذ
النشاط

 الفئة
المستهدفة

 تاريخ تنفيذ
النشاط

المسؤولية
 الدائرة و/ او

القسم

 موقع تنفيذ
النشاط

عناصر الرفاه

النشاط العنصر

البرامج الخاصة بالموظفين ذوي االداء العالي
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 استبانة قياس مدى الرضى الوظيفي

)1: غير راض على االطالق، 2: غير راض، 3: متوسط الرضى، 4: راض، 5: راض جدا(

درجة الرضىالسؤال
12345

محور التأثير بــــ العمل

لدي إمكانيات جيدة للتأثير على كيفية  إنجاز عملي
بإمكاني التأثير على مضمون مهام عملي

لدي إمكانيات جيدة للتأثير على وقت إنجاز عملي
لدي صالحيات تمكنني من تحمل المسؤولية بشكل فّعـال

أشعر بأنني مشارك في عملية التطوير القائمة في مكان عملنا
محور المعلومات الخاصة بـــ  العمل

أنا على اطالع جيد بما يتعلق بمكان عملي
أنا على اطالع جيد بما يعنني ويجري ضمن مؤسستي

المعلومات  عن  بالبحث  بنفسي  ألقوم  جيدة  إمكانيات  لدي  تتوفر 
ـُعتبر هامة بالنسبة لعملي التي ت

من السهل العثور على ما أحتاج من معلومات تتعلق بالعمل
محور تقدير الجهود بـــ  العمل

ر الجهود التي أبذلها في عملي رئيسي المباشر ُيـقدِّ
رون الجهود التي أبذلها في عملي زمالئي في العمل ُيـقدِّ

رون الجهود التي أبذلها في عملي المستخدمون )المستفيدون من خدماتنا( ُيـقدِّ
محور التعويضات أو الحوافز بـــ  العمل

راتبي معقول بالمقارنة مع مهمات عملي
هناك مكافآت لألداء الجيد في مكان عملنا

أنا راٍض عن اإلمكانيات المتاحة لي للتأثير على تطوير راتبي
أنا راٍض عن راتبي

أنا راٍض عن المزايا التي يتمتع بها العاملون في مؤسستي
محور بيئة العمل من حيث المكان والتجهيزات والراحة واالطمئنان

أن بيئة عملي من حيث مكانه وتجهيزاته تجعلني أشعر بالطمأنينة والسالمة

أنا راٍض عن التجهيزات التي أستخدمها
أنا راٍض عن بيئة العمل في المقرات التي أعمل بها

أنا راٍض عن أوقات العمل المحددة لنا نحن العاملين
أنا راٍض عن األعمال القائمة لتحسين مكان العمل وبيئته

يسود جو جيد ضمن مجموعة عملي
نستطيع القيام بمناقشة حرة ومنفتحة في مكان عملنا

أشعر بأنني ُأعامل باحترام في مكان عملي
يبدي رئيسي المباشر ثقته بي

شعر بالطمأنينة حيال التغييرات التي تطرأ على عملي
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السؤال
درجة الرضى

12345

محور األهداف والمتابعة والقيادة

هناك صيغة واضحة ألهداف عملي

إن أهداف عملي واقعية

أنا على علم بالنتائج المنتظرة مني

نا راٍض عن كيفية قيام رئيسي المباشر بمتابعة نتائج عملي

أنا راٍض عن كيفية تنفيذ القرارات المتخذة في مكان عملي

أشعر بأنني أساهم في التحسينات في العمل

يقوم رئيسي بتوزيع الصالحيات والمسؤوليات بعدالة

يقوم رئيسي المباشر بتوزيع مهام العمل بطريقة جيدة

يصغي رئيسي المباشر لما يجري في مكان عملنا

يتمتع رئيسي المباشر بالقدرة على توجيه المجموعة للعمل نحو أهداف محددة

محور تطوير الكفاءات والتدريب

لدي التعليم الكافي للقيام بمهام عملي

أشعر بأن هناك استفادة من كفاءاتي في مكان عملي

تتوفر لدي إمكانيات جيدة لتطوير كفاءاتي

برامج التطوير التي شاركت بها خالل العامين الماضيين كانت مؤثرة 
في تطوير كفاءاتي العملية والتدريبية

أنا راض عن فاعلية وكفاءة الدورات التي تشارك بها 

انا راض عن مدى استجابة مؤسستي لترشيحي لدورات تدريبية تخدم الوظيفة

محور التقييم العام للعمل

أنا راض عن وضع العمل الحالي

انا راض عن المدى الذي تلبي فيه االدارة تطلعاتي لوضع المستقبلي في العمل

مؤسستي  تتميز بأوضاع عمل مثالية من كافة النواحي

 وضعي الحالي في العمل اقرب ما يكون الى  الوضع المثالي الذي اتوقعه 

الدورات التي أشارك بها تتميز بالفاعلية والكفاءة
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إدارة البيانات والمعلومات واجراء الدراسات
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البيانات والمعلومات : 
البيانات هي مجموعة من الحقائق الموضوعية غير المترابطـــة، يتم إبرازها وتقديمــها دون أحكام أولية مسبقة، 
وتصبح البيانات معلومات عندما يتم تصنيفها، و تنقيحها، و تحليلها ووضعها في إطار واضح ومفهوم للمتلقي 

والتي بدورها تتحول إلى معرفة بمجرد اختالطها بخبرة المتلقي والمهارات التي يتمتع بها.

إدارة البيانات :
:هي تطوير وتنفيذ  واالشراف على البنى والسياسات والممارسات واإلجراءات التي تحكم وتحمي وتقدم وتعزز قيمة 

البيانات وأصول المعلومات خالل دورة حياة البيانات الكاملة.

قاعدة البيانات : 
 نظام يمّكن من ترتيب البيانات بشكل متسلسل ومترابط دون تكرار، وبشكل ُيسهل استدعائها من خالل أوامر 
محدده، مع إمكانية تعديل البيانات وإضافتها وحذفها ووضع شروط وقيود لحماية المعلومات وسريتها وتحديد 

األشخاص الذين يستطيعون الوصول إليها أو التعديل عليها. 
ظهرت قواعد البيانات كمفهوم لحل مشاكل مثل:

وتعديلها 	  إليها  الوصول  يصعب  كثيرة  معلومات  على  تحتوي  والتي  الهائلة  األعداد  ذات  الملفات 
والبحث فيها

التكرارية وعدم الترابط في البيانات مّما يجعلها أقل دقة ويشغل مساحة أكبر في ذاكرة الحاسوب	 

البيانات من  إنشاء قواعد  تمّكن من  التي  البرامج  العديد من  يوجد  البيانات:  ببناء قواعد  الخاّصة  البرامج 
الصفر ومن أشهرها: األوراكيل)ORACLE( وهو متخّصص في التطبيقات المعّقدة ذات المستوى العالي. ماي إس 

كيو إل)MySQL( وهو مناسب لتطبيقات اإلنترنت المتحركة، أكسس)Access( وهو برنامج مفتوح.

أمثلة على قواعد البيانات: السجل الخاص بموظٍف معيٍن بحيث يتكّون هذا السجل من عّدة حقوٍل أو معلوماٍت 
عن الموظف مثل: رقم الموظف، واسمه، ودرجته، وتاريخ تعيينه، وراتبه، والقسم التابع له، و تخّزن بيانات الموظف 
في نظاٍم معيٍن في جهاز الحاسوب يمكن الوصول إلى المعلومات المخزنة في قواعد البيانات باستخدام محرك 
أّنه  البحث عنها كما  المختلفة ويسّهل عملية  البيانات  التعامل مع  بحيث يسّهل عملية  البيانات  لقاعدة  بحث 

يساعد في تنفيذ العمليات المختلفة عليها مثل: اإلضافة، والتعديل عليها.

الهدف األساسّي من قواعد البيانات: هو التركيز على طريقة تنظيم البيانات بحيث يتّم تصميمها بطريقة 
تكون خالية من المشاكل والتكرار من خالل اتباع نموذج معين لترتيب هذه البيانات.

الترابط،  التكلفة،  قّلة  التكرار،  قلة  التنظيم،  السهولة،  االسترجاع،  سرعة  الفعالة:  البيانات  قواعد  خصائص 
التكامل، األداء والكفاءة، السرّية.  ولحماية المعلومات التي قد تكون خطيرًة في بعض األحيان البساطة تقليل 
المعلومات الفائضة وغير المفيدة التنّوع في العالقات بين العناصر والبيانات المكّونة لقواعد البيانات إضافة إلى  

إمكانية البحث. 

ادارة وحفظ الملفات: لغايات ادارة الملفات والوثائق يتم:
 تصنيف وتنظيم الوثائق في الملفات لتيسير الرجوع اليها واالستفادة منها، وتيسير االستفادة منها، - 1

وتوثيقها على قاعدة بيانات من خالل نماذج تتضمن معلومات عن:
الرقم التسلسلي للوثيقة: بحسب تسلسل الوثيقة في الملف	 
تاريخ اصدار الوثيقة: تاريخ اصدارها من مصدرها	 
نوع الوثيقة: كتاب رسمي، تقرير طبي، تقرير شرطة، خطة تدخل...	 
المصدر: وزارة التمية االجتماعية، ادارة حماية االسرة...	 
الموضوع: أنظمة وقوانين، احالة حالة، تعميم، تعليمات جديدة...	 
ملخص الوثيقة: تشير الى اهم محتويات الوثيق	 
مالحظات: أي معلومات اضافية يستلزم االشارة اليها	 
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نموذج حفظ الوثائق في الملفات

تاريخ التوثيقالرقم  التسلسلي للوثيقة
نوع الوثيقة

المصدر

الموضوعات

ملخص الوثيقة

المالحظات

تصنيف وتبويب الملفات بحسب أرقام تسلسلية تعتمد على موضوع الملف وتضمينها جميع الوثائق - 2
ذات العالقة

محتويات ملفات الحاالت:
توثيق جميع المعلومات الخاّصة بالحالة، وتتضّمن:	 
فهرس المحتويات الذي يبّين الخدمات التي تلقتها الحالة.	 
المعلومات الشخصّية للحالة.	 
المعلومات المتعلقة بأطراف حالة العنف األسرّي المقدمة من الحالة.	 
الخدمات المقدمة للحالة	 
اسم الجهة التي قامت بتقديم كّل من الخدمات للحالة.	 
خطط التدّخل. 	 
نماذج التبليغ واإلحالة أو أي نماذج يتّم استحداثها من الشركاء لغايات متابعة حالة العنف األسرّي.	 
محاضر االجتماعات.	 
الفهرس الذي يوضح مواعيد الجلسات.	 
نماذج المقابالت التي تّم فيها التسجيل المرئّي والسمعّي، مع اإلشارة إلى ضرورة حفظ التسجيالت 	 

في ملف خاّص لمراعاة السرّية التاّمة.
نتائج أي اختبارات طبّية؛ ونفسّية؛ واجتماعّية.	 
تقرير اغالق الحالة متضمنا اسباب االغالق	 

إنشاء قواعد البيانات: ويتم على أربعة مراحل متتالية هي:
 أوالً: مرحلة تحديد البيانات الالزمة ومصادرها، وتشمل: 

تحديد أنواع البيانات الالزمة إلنجاح أهداف المؤسسة	 
تحديد مصادر الحصول على هذه البيانات. 	 
تحديد درجة جودة البيانات المطلوبة والوسائل المناسبة لجمعها. 	 
تصميم النماذج واالستمارات المناسبة لتدوين البيانات المطلوبة. 	 
إجراء التجارب األولية على النماذج واالستمارات وتأكيد مالءمتها ألهداف المؤسسة. 	 
اختيار التطبيقات والبرمجيات المناسبة لتخزين البيانات والتعامل معها والبحث فيها.	 

ثانيًا: مرحلة الحصول على البيانات وتبويبها وتحليلها، وتشمل: 
تجنيد فريق جمع البيانات وإمدادهم بالنماذج واالستمارات المتفق عليها. 	 
إدخال البيانات لحفظها وتحديثها وتوفيرها. 	 
التنقيب في البيانات لتصنيف المعلومات بما يخدم في تحقيق اهداف العمل	 
اختيار سالمة نظام المعلومات وتدقيق نتائجه. 	 
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ثالثًا: مرحلة االستفادة من المعلومات وتفعيلها, وتشمل: 
تحويل المعلومات إلى أفكار وخطط.	 
اتخاذ القرارات بناًء على معلومات ُيعتَمد عليها مبنية على الحقائق وموثوقة	 

رابعًا: مرحلة تطوير المعلومات وتعديلها استجابة لمتلقي الخدمات. 

مميزات قواعد البيانات الكفؤة: 
التفصيل Detailed : تضم البيانات جميع التفاصيل الممكنة. 	 
الحداثة Recentness : يتم تحديثها دوريًا. 	 
قابلية االستخدام Usability : ال يتضمن أي غموض وال يستعصي على فهم الموظفين في المؤسسة. 	 
اإلتاحة: Accessibility : فال تكون كل المعامالت سرية أو محجوبة عن الموظفين من ذوي العالقة. 	 
األمان Safety: توفير الحماية للبيانات الشخصية والحرجة. 	 
التراكم Accumulation: فال يتم  الحذف منها أو اإلضافة إليها إال بمنطق واضح. 	 
المنطق Logic: يكون للبيانات بناء أو هيكل مفهوم ال يستعصي على أذهان الموظفين. 	 
االرتباط Relevance: تركز البيانات عل مجال عمل المؤسسة دون أن تتشتت في مسارات غير مؤسسة. 	 

الدراسات المسحية البحثية: 
تجميع وتحليل منظم للبيانات، والحصول على تصور ومعلومات وافية ودقيقة للواقع االجتماعي وتحليل ظواهره  
خالل فترة زمنية معينة، ومن ثم تحليلها وتفسيرها والخروج باستنتاجات تساعد في الوصول إلى خطط أفضل 

لتحسين األداء. ومن أهم ميزات الدراسات المسحية:
قد يمتد مجال الدراسات المسحية الى ان يصل الى إقليم جغرافي أو شريحة اجتماعية في مدينة أو 	 

منطقة أو مجموعة من افراد المجتمع . 
تعد االستبيانات والمقابالت من أهم االساليب المستخدمة في جمع البيانات في الدراسات المسحية 	 

وقد يحتاج الباحث للعودة للسجالت والوثائق الخاصة بالوحدات المطلوب دراستها. 
قد يتم دراسة كافة المؤسسات والوحدات واألفراد في مجتمع الدراسة وقد يكتفى بنماذج أو عينات 	 

يحددها الباحث مسبقا اذا كان مجتمع الدراسة كبيرا
تستخدم هذه الدراسات بفعالية في دراسة العالقات السببية مثل عالقة الفقر بحاالت العنف وعالقة 	 

المستوى الثقافي بالتقبل والثقافة المجتمعية.
 تعتبر الدراسات المسحية فعالة لمعالجة عدد من الموضوعات المعاصرة، ومن أهمها:	 

• القوانين والتشريعات	
• األوضاع االقتصادية والجغرافية	
• الخصائص االجتماعية والثقافية	
• الموضوعات السياسية والتعليمية والتربوية	
• السكان  )تكوين السكان من حيث السن والجنس والدين، وحركة السكان ومعدالت نموهم 	

وكذلك معدالت الوفيات والمواليد...الخ(
يخضع اجراء الدراسات البحثية لعدد من االشتراطات الضابطة من أهمها:	 

• مراعاة الموضوعية واالبتعاد عن الذاتية في اختيار حاالت الدراسة، وجمع المعلومات، وعمليتي 	
التحليل والتفسير

• الحصول على الموافقة المسبقة من المستهدفين في موضوع البحث لضمان عدم تعّرضهم 	
ألي شكٍل من أشكال اإلجبار المرئي أو المخفي.

• االمتثال للضمانات المعمول بها قانونيًا، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، 	
لضمان السّرية، واحترام خصوصية المستفيدين.

• كان 	 إذا  ما  حالة  في  بالرعاية  قانونيًا  الُموّكل  الشخص  من  مسبقة  موافقة  على  الحصول 
موضوع البحث متعّلقًا بشخص أقّل من الِسن القانونّية أو لديه إعاقة تمنع قدرته على اتخاذ 

قرارات مسؤولة.
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• مراعاة عدم ذكر أي معلومات خاّصة تدل على ُهوّية الحالة في أي دراسة.	
• مراعاة اإلعالن عن نتائج الّدراسة بعد االنتهاء منها.	

في الدراسات المسحية البحثية يمكن استخدام دراسة الحالة كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات، 	 
بحيث يقوم الباحث بتقديم دراسة شاملة متكاملة ومتعمقة للحالة المطلوب بحثها فقط وبحيث 
يتم تعميم نتائجها على الحاالت المشابهة دون أن يشتت جهده على حاالت متعددة، على أن تكون 

الحالة ممثلة للمجتمع الذى يراد الحكم عليه.

خصائص ومميزات الدراسات الكفؤة:
مؤسسة ومضبوطة )دقيقة ومخطط لها( وتعتمد على األسلوب والمنهجية المالئمة	 
تعرض مختلف المعلومات والبيانات بشكل منهجي سليم ومنظم	 
ذات أهداف محددة تركز على حل إشكالية مطروحة	 
موضوعية بعيدة عن الذاتية والشخصنة	 
تأسيس البيانات على الحقائق وليس على المشاعر	 
قابلة للتجديد والتحديث مع تغير الظروف والمعطيات 	 
صالحية النتائج المتوصل إليها للتنفيذ والتطبيق، وقابلية هذه النتائج للتعميم	 
وضوح وعمق األفكار ودقتها	 
حداثة المعلومات ودقتها	 
ترتبط بواقع معين أو دراسة حالة واقعية مما يزيدها قيمة وصدقا للنتائج المتواصل إليها	 





الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

139

ادارة برامج التوعية ونشر الخدمات
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التوعية:
 مدى التأثير في إنسان أو جماعة أو مجتمع لقبول فكرة أو موضوع ما ومعرفة ماهية وظروف هذا الشيء وفهم 

طبيعته للوصول إلى أسلم الطرق الممكنة واقعيًا للتعامل مع هذا الشيء والسيطرة عليه. 
آلّيات ووسائل التوعية: 	 

جهود االتصال وفعاليات المشاركة المخطط لها التي تهدف إلى احداث تغييرات إدراكية او اتجاهية او 
سلوكية لدى جمهور محدد في مكان محدد وخالل مدة محددة.

الخطوات األساسية أللية تخطيط وتنفيذ حمالت االتصال والتوعية )استراتيجية االتصال والتوعية(
عن 	  الكافية  والبيانات  واإلحصاءات  المعلومات  من خالل جمع  الحملة:  ودراسة موضوع  تحديد 

المشكلة موضوع الحملة )العنف االسري على سبيل المثال( وأبعاده الحقيقية األمر الذي يساهم في 
وضع خطط وبرامج فعالة.

تحديد أهداف الحملة المراد تحقيقها والوصول اليها: والصورة الذهنية المراد ايصالها للفئة 	 
المستهدفة أو الغايات التي من أجلها توضع خطة التوعية. وقد يكون هدف الحمالت التوعية ورفع 
الوعي العام لدى جمهور معين حول الموضوع معين دون أن يكون هناك هدف لتغيير في االتجاهات 
أو السلوك، وقد يكون الهدف هو تحقيقها جميعا أي ان يكون الهدف من الحملة هو التغيير المعرفي 

ثم االتجاهي ثم السلوكي.
• تستهدف 	 التوعية  لحمالت  المؤسسة  الجهات  ان  وبما  بالحملة:  المستهدفة  الفئات  تحديد 

بيانات  الجهات  هذه  لدى  تتوفر  ان  الضروري  من  فانه  الفئات،  هذه  من  ممكن  قدر  اكبر  ثقة  وكسب  الوصول 
أفراد  كانت  فئة سواء  بينها متضمنة تصنيفات كل  المشتركة  والصفات  الفئات  أساسية عن خصائص هذه 
الفروقات والتشابهات  السائدة،  الجغرافي، واالتجاهات والعادات  التوزيع  الجنس،  العمرية،  الفئات  أو مجموعات، 
االقتصادية واالجتماعية والفكرية، ويساعد هذا التحديد في اختيار الرسائل الموجهة ووسائل االتصال المناسبة.

• تحديد الموقف الحالي للفئة المستهدفة: من حيث اتجاهاتها ودرجة تأييدها أو معارضتها 	
واتفاقها او اختالفها مع مضمون الحملة.

• لالستفادة 	 وذلك  بالخصوص:  المرجعية  المقارنة  مرجعيات  على  واالطالع  تحديد 
والتعلم من التجارب السابقة للمؤسسة وتجارب المؤسسات الشبيهة في مجال حمالت االتصال والتوعية.

تحديد مجموعة القيم المتبناة إلدارة الحملة والتي من أهمها:	 
المصداقية و الوضوح. - 1
األمانة و السرية.- 2
سرعة الخدمة واالستجابة.- 3
الواقعية.- 4
البيئة المناسبة- 5

• التعريفية، 	 النشرات  من  التوعية  وسائل  اختيار  يتوقف  االتصالية:  واالنشطة  الوسائل  اختيار 
الفيديوهات، المطبوعات اإلعالنات، البوسترات، الصور وغيرها من الوسائل التي توظف لغايات إيصال الرسالة 

للمستقبل على عدد من العوامل من أهمها:
الفئات المستهدفة, ودرجة ثقافتها، ومدى استخدامهم للوسيلة المخطط الستخدامها في الحملة، 	 

وإمكانية توفر هذه الوسيلة لديه
الوضع الثقافي واالقتصادي واالجتماعي والسياسي 	 
أهداف الحملة، فالوسائل المستخدمة في الحمالت التي تهدف إلى التوعية فقط تختلف عن الوسائل 	 

المستخدمة في الحمالت التي تهدف إلى تغيير السلوك
 الطبيعة الجغرافية وكبر حجم المدينة والكثافة السكانية دورًا في تحديد الوسيلة المناسبة حيث 	 

تلعب دورًا في مايلي: 
• دور الميزانية المخصصة للحملة	
• طبيعة الرسائل ومضمونها 	
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• بحيث يكون محتوى الرسائل مرتبطة مع 	 تحديد محتوى رسائل الحملة واسلوب عرضها: 
موضوع الحملة اال ان هذا الربط قد يكون مباشرا او غير مباشر، حيث يلعب اسلوب عرض الرسائل دور كبيرا في 

نجاح حمالت التوعية أو فشلها ويعتمد تحديد اسلوب عرض الرسائل على:
التعرف الدقيق على الفئة المستهدفة وكما هو معروف فإن لكل جمهور اسلوبًا خاصًا في تقديم 	 

السن  لصغار  الموجهة  الرسالة  عن  تختلف  السن  لكبار  الموجهة  فالرسالة  بثها  وطريقة  الرسالة 
وكذلك الرسالة الموجهة للمثقفين تختلف عن الرسالة الموجهة لغير المتعلمين

اختيار الشخصيات المناسبة لتقديم هذه الوسائل من مسؤولين وعلماء ورجال فكر وغيرهم من 	 
المشاهير كالفنانين والرياضيين والمختصين.

• تحديد موازنة االحتياجات المطلوبة )البشرية أو اإلدارية، والفنية(: يمكن للمؤسسة 	
والتوعية  االتصال  حمالت  انشطة  لتنفيذ  الالزمة  الفنية  واالمكانات  المالية  والموارد  البشرية  العناصر  تحديد 

باالعتماد المعايير التالية:
حجم الحملة المنوي عقدها	 
امكانات المؤسسة  المتاحة	 
األهداف المطلوب تحقيقها	 
الجماهير المستهدفة تستطيع االدارة 	 
الوسائل االعالمية واألنشطة األخرى التي يمكن ممارستها في داخل المؤسسة	 
امكانية االستعانة بوسائل االعالم الجماهيرية خارج نطاق المؤسسة.	 
والوسائل 	  القنوات  على  تعتمد  مدروسة  زمنية  وخطط  برامج  وفق  التوعوية:  الحملة  تنفيذ  جدولة 

واالوقات االكثر مشاهدة او تداوال بحسب الوسيلة المستخدمة.

• تقييم وتقويم الحملة التوعوية: 	
وبعد 	  واثناء  قبل  ما  االستقصائية  والمسوحات  الدراسات  على  كبيرًا  اعتمادًا  الحملة  تقييم  يعتمد 

حجم  على  وليس  تحقيقها،  تم  التي  واألهداف  لها  التوصل  تم  التي  النتائج  على  للتعرف  الحملة 
التغطية االعالمية من خالل وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية.

والتعرف على 	  الحملة  التعرف على حسن سير  اهمية كبرى في  الحملة  تنفيذ  اثناء فترة  للتقييم 
المشكالت التي تعترض استمرار الحملة ونجاحها وايجاد الحلول المناسبة لها.

التي 	  النتائج  على  للتعرف  دورية  بصفة  الخطة  مراحل  تقويم  في  تتمثل  المرحلي  التقويم  أهمية 
تحققت وما بذل فيها من جهد ومال, وكذلك متابعة ما لم يتحقق من أهداف الخطة وتحديد معوقات 

تنفيذه أو أسباب اغفاله.
من الضروري اجراء تقويم شامل للحملة بعد انتهائها، وان يستند هذا التقويم على ما حققته الحملة 	 

من أهدافها وليس على ما تحقق لها من  وصول.
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إدارة العالقة مع متلقي الخدمات
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مثل  داخلية  بعوامل  قراراته  وتتأثر  المؤسسة،  لخدمات  النهائي  انه المستخدم  على  الخدمات  متلقي  يعرف 
العائلة  وتأثيرات  الموارد  مثل  خارجية  وبعوامل  السابقة،  والتجربة  والدوافع  واألساليب  والمعتقدات  الشخصية 

واألصدقاء، وقد يكونوا أفرادًا أو مؤسسات.

تعرف إدارة عالقات متلقي الخدمات على أنها » استراتيجية شاملة ونظام متكامل لتحديد وتصنيف متلقي الخدمات 
بكافة فئاتهم وفهم متطلباتهم ورغباتهم وأولوياتهم والعمل على إشباعها من خالل االتصاالت الفعالة بهم 

وتحليل بياناتهم، وذلك لزيادة والئهم للمؤسسة«

• أسس العالقات الجيدة بين المؤسسة ومتلقي الخدمات:	
عدم تعارض أهداف المؤسسة مع مصالح متلقي الخدمات.- 1

مراعاة قيم العدالة، والشفافية، والدقة، االحترام، والتميز في األداء.- 2

الحفاظ على السرية والخصوصية لمتلقي الخدمات.- 3

التطوير المستمر على مستوى الخدمات المقدمة ومستوى أداء العاملين مع متلقي الخدمات.- 4

• سياسات ادارة العالقة مع متلقي الخدمات	
تركيز استراتيجية المؤسسة على إدارة وتطوير الخدمات، من خالل بناء القدرات وتدريب الموظفين، - 1

والتعرف على أخر المستجدات والمتغيرات، وتوظيف البيانات، وقياس المخرجات والنتائج المستهدفة، 
وتحقيق اإلبداع واالبتكار وعمليات التحسين بما يخدم في تطوير الخدمات المقدمة لمتلقيها.

تحقيق القيمة المثلى لصالح متلقي الخدمة من خالل اضافة قيمة حقيقية للخدمات المقدمة اعتمادا - 2
على تصنيفات واضحة لمتلقي الخدمات.

 إدارة وتقديم الخدمات وتجاوز احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة من خالل ضمان توفر الموارد الضرورية - 3
والكفاءات وآليات وطرق تقديم الخدمات.

توفر البنية الالزمة في موقع تقديم الخدمات وتوفير التسهيالت والمرافق الالزمة لذلك. - 4

التركيز على التحول من الرضا إلى الوالء- 5

إدارة عالقات متلقي الخدمات إلى توطيد عالقات طويلة - 6 التعامالت إلى العالقات: تهدف  التحول من 
األجل مع متلقي الخدمات، والتحول في العالقة مع متعامليها من انجاز المعامالت الى تعزيز العالقات.  

 تحديد متلقي الخدمات وفهم احتياجاتهم:
 إن المعرفة الجيدة بمتلقي الخدمات هي نقطة البداية الهامة الستراتيجية إدارة عالقات متلقي الخدمات، وللحصول 

على هذه المعرفة يتم جمع أكبر قدر ممكن من البيانات عن متلقي الخدمات، ومن هذه البيانات: 

بيانات شخصية وديموغرافية: مثل السن-الجنس- الوظيفة- الجنسية- المكانة االجتماعية...الخ. 	 

بيانات االتصال: الموقع وأرقام الهواتف- أماكن التواجد المفضلة- وسائل االتصال المفضلة- سجل 	 
الشكاوى وما قد تم بصددها- الموظف المختص باالتصال.

بيانات االحتياجات: االهتمامات والرغبات، االحتياجات والمتطلبات والمقترحات	 

بيانات الخدمات: العوامل التي قد تؤثر الخدمات، تحديد نقاط القوة ومجاالت التحسين في الخدمات 	 
المقدمة

ولكي تحقق إدارة عالقات متلقي الخدمات فعاليتها يجب على المديرين والمستخدمين أن يكونوا قادرين على 
الوصول بسرعة وبسهولة إلى هذه البيانات. ولهذا الغرض يتم إنشاء مستودع بيانات يجمع فيه جميع البيانات 

المتوفرة عن متلقي الخدمات.
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تخطيط اإلجراءات المتبعة في تقديم الخدمة بالتشارك والتعاون مع الجهات 
ذات العالقة التي تشارك في تقديم الخدمة.

• معايير الخدمات:	
هي معايير تستخدم لقياس مستويات الخدمة المقدمة مثل الوقت أو الجهد أو التكلفة او اية معايير اخرى يمكن 

من خاللها الحكم على جودة ونوعية الخدمة المقدمة من ناحية تكاملية.

• أهداف وضع معايير الخدمات 	
متابعة وتقييم الخدمات لغايات التحسين والتطوير المستمر.	 
  تعزيز مفهوم الوضوح والمسؤولية في تقديم الخدمات.	 

• المبادئ العامة لمعايير تقديم الخدمات لمتلقيها.	
تقديم - 1 وتوقيت  مكان  عن  النظر  بغض  االداء  من  عالية  وجودة  مستوى  بتقديم  المؤسسة   التزام 

الخدمة.
 أن تكون معايير الخدمة مرتبطة باهتمامات متلقي الخدمات وبحيث تركز على النتائج التي يلمسها - 2

أثناء حصوله على الخدمة بغض النظر عن اإلجراءات الداخلية للمؤسسة. 
تطوير المعايير بناًء على توقعات متلقي الخدمات المبنية على استطالع آراءهم حول المستويات - 3

المقبولة للخدمة المقدمة.
التزام العاملين والمسؤولين بتقديم الخدمة وفق المستويات المطلوبة من المعايير.- 4
قابلية وواقعية تطبيق المعايير من حيث الموارد المتاحة، وقدرات الموظفين ومهاراتهم.- 5
 التزام المؤسسة بنشر المعايير ومستويات الخدمات أمام متلقيها، وأن تكون  اللغة الموظفة في - 6

التعبير عن معايير الخدمة واضحة وبسيطة يمكن فهمها من قبل مختلف فئات متلقي الخدمات
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منهجية إدارة االقتراحات والشكاوى
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• أهداف إدارة االقتراحات والشكاوى	
تعزيز الدور الرقابي  للمؤسسة داخليًا وخارجيًا.	 
تحقيق رضا اكبر لمتلقي الخدمات.	 
تعزيز مفيوم التشاركية بين متلقي الخدمة ومقدميها.	 
التأكيد على أن متلقي الخدمة جزء ال يتجأز من عملية التطوير والتحسين المستمرة.	 
تشخيص المشاكل والعقبات وتحديد مواطن الخلل ومجاالت التحسين في تقديم الخدمات للمتلقي.	 
بناء الثقة و تعزيز المصداقية بين المؤسسة مقدمة الخدمة ومتلقيها.	 
رسم وبناء خطط مجاالت التحسين والتطوير بناًء على األولويات والموارد المتاحة	 

مخطط سير عملية ادارة  االقتراحات والشكاوى

مكونات منهجية االقترحات والشكاوى

المفاهيم:
الشكوى: اعتراض موثق مقدم من متلقي الخدمة لعدم حصولة على الحد األدنى المطلوب من المنفعة المتوقعة.
المقترح: فكرة مبتكرة مقدمة من متلقي الخدمة هدفها الوصول لمستوى أفضل في تقديم الخدمات من حيث 

الوقت والكلفة والجهد واإلجراء
الثناء: خطاب شكر مقدم من متلقي الخدمة للمؤسسة  مقابل الحصول على خدمات تحقق رضا المتلقي لها.

األثر

خدمات 
حكومية 

أكثر 
كفاءة

المردود

مخرجات

 
  

صندوق
 شكوى 

ومقترحات 
مغلقة

مدخالت

مقترح
شكوى

ثناء أليات 
معالجة 

أليات 
متابعة

تحسين
 الخدمات

أنشطة
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أسباب تقديم الشكاوى

• أسباب تقديم الشكاوى:	
إجراءات تقديم الخدمة: قد تكون إجراءات الحصول على الخدمة غير واضحة أو معقدة أو أن تكون - 1

األدلة اإلرشادية غير متوفرة.
الوقت: قد يكون الوقت المستغرق للحصول على الخدمة طويل نسبيا.- 2
التكلفة: قد تكون تكاليف ورسوم الحصول على الخدمة باهظة نسبيا.- 3
البنية التحتية للمؤسسة: مثل عدم توفر مواقف للسيارات أو عدم وجود قاعات انتظار أو عدم - 4

توفر خدمات مساندة أو عدم وجود مساحات كافية.
مكان تقديم الخدمة: نتيجة عدم مالئمة مكان تقديم الخدمة من الناحية الجغرافية أوعدم وجود - 5

انتشار كافي لمواقع تقديم الخدمة. 
مقدم الخدمة: السلوكيات السلبية التي تتعلق بمقدم الخدمة ونقص المعرفة.- 6
تعدد الوحدات مقدمة الخدمة:تعدد الوحدات الخارجية التي تشترك في تقديم الخدمة)خدمات - 7

أفقية(.
األتمتة: عدم توفر خدمة الربط االلكتروني وتقديم الخدمات االلكترونية.- 8
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• طرق تقديم المقترحات أو الشكاوى أو الثناء	
استخدام النماذج : من خالل تعبئة النماذج المتوفرة بالقرب من الصندوق.- 1
عنه - 2 والمعلن  واالقتراحــات  للشــكاوى  المخصص  الرقم  مع  مباشرة  لالتصـال  الهاتف:  استخدام 

للجمهور وقد يكون هذا الخط مجاني أو مركز االتصال الوطني. 
استخدام الفاكس: مـن خالل استخدام رقـم الفاكس المخصص السـتقبال الشـكاوى  واالقتراحات - 3

أو الثناء والمعلن عن الجمهور.
صندوق البريد: من خالل إرسال الشكاوى أو المقترح أو الثناء بالوسائل البريدية المتاحة.- 4
الموقع االلكترونية: وذلـك من خالل الموقـع االلكترونـي الرسمي الخاص بالمؤسسة- 5
رسائل نصية: من خالل إرسال النص عبر الهاتف الخلوي.- 6

يتم توثيق كل ما يرد عبر قنوات االتصال األخر من معلومات في نموذج التوثيق المبدئي	 
التصنيف والتحويل	 
المعالجة والمتابعة والتعلم	 

 
نموذج لصور األدوات المستخدمة في تقديم الشكوى أو االقتراحات أو الثناء
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نموذج التوثيق المبدئي

العنواناألسمالموضوعالرقم

الوصف
نوع 
قناة 

االتصال

اإلجراء المتخذ

ثناءاقتراحشكوى
إجراء 
جزئي 
أولي

إجراء كلي 
نهائي

- 1

- 2

 - 3

- 4

- 5

- 6

-7

- 8

 - 9

- 10

 - 11
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تطوير الخدمات

دورة بناء معايير الخدمات المقدمة

معايير أولويات تطوير الخدمات- 1
وتعطى  المعايير   نسب  نتائج  احتساب  يتم  وبحيث  محددة  معايير  حسب  الخدمات  تطوير  اولويات  ترتيب  يتم 
الخدمات لكن ضمن  التطوير سيشمل جميع  أن  إلى  األعلى، مع اإلشارة  النسب  الخدمات ذات  األولوية في تطوير 

تسلسل االولويات. وهذه المعايير هي:
عدد شكاوى متلقي الخدمة.- 1
عدد شكاوى الموظفين.- 2
مستوى رضا متلقي الخدمة.- 3
مستوى رضا الموظفين.- 4
عدد متلقي الخدمة المستفيدين من الخدمة.- 5
 حدوث تعديالت على القوانين أو التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.- 6

معايير ومؤشرات تقييم فاعلية الخدمات- 2
الفعالية: وتتمثل في الزمن الالزم لتقديم الخدمة المطلوبة وبمدى مقدرة نظام العمل على تقديم هذه 	 

الخدمة في الوقت المحدد. 
الدقة: وتتمثل بمدى مقدرة النظام على تقديم الخدمة التي يطلبها المتلقي دون االضطرار إلى القيام 	 

بالعمل الواحد أكثر من مرة نتيجة لخطأ ما في نظام سير العمل.
مستوى رضا متلقي الخدمة: ويتم قياسها ومتابعتها بشكل مستمر من خالل االستبانات والمسوحات، 	 

باإلضافة إلى تخصيص صندوق خاص باالقتراحات والشكاوى من متلقي الخدمة. 
مستوى رضا العاملين عن نظام العمل: ويتم ذلك بعقد االجتماعات الدورية لمناقشة صعوبات ومشاكل 	 

العمل التي يواجهها العاملون في المؤسسة كما يمكن قياسه من خالل المسوحات واالستبانات.

بناء•وتطبيق•
معايير•الخدمات

اوالً:•استطالع•آراء•
متلقي•الخدمة

ثانيا:•التشاور•مع•
الموظفين•والمدراء•

المعنيين.

ثالثاً:•وضع•المسودة•
األولية•لمعايير•

الخدمة

خامسا:•تدريب•
الموظفين•على•
اآلليات•الالزمة•
لتحقيق•المعايير.

سادساً:•نشر•المعايير•
الخدمة•واإلعالن•
عنها•لمتلقي•الخدمة

سابعاً:•قياس•مستوى•
الخدمة•المقدمة•إزاء•
المعايير•الموضوعة

رابعاً:•إقرار•معايير•
الخدمة.
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نسبة االجراءات ذات القيمة المضافة الى االجراءات ليست ذات القيمة المضافة	 
عدد مرات تسليم اإلجراءات بين الوحدات المختلفة	 
عدد الوحدات المسؤولة عن تقديم الخدمة.	 

نماذج جمع بيانات الخدمات- 3

نموذج جمع البيانات الخاصة بالخدمة

الخدمة المقدمة:

إلى: ................/.............../.......................من: .............../.............../.............اإلطار الزمني لجمع المعلومات

الوقت المستغرق اإلجراءات التفصيليةاإلجراء المنفذ
في تنفيذ اإلجراء

الموظف المسؤول 
الوحدة المعنيةعن تنفيذ اإلجراء

 

اسم وتوقيع الموظف جامع للبيانات.........................................................
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تحليل البيانات- 4
 تصنيف إجراءات الخدمات إلى ذات قيمة مضافة وأخرى ليست ذات قيمة مضافة:- 1

االجراءات ذات القيمة المضافة: وتتمثل في االجراءات التي ال يمكن االستغناء عنها والتي يراها متلقو 	 
الخدمة مفيدة وال يمانعون بأن تكون جزء من الوقت والتكلفة

التي يتسبب وجودها في 	  الضرورية  االجراءات غير  وتتمثل في  المضافة  القيمة  ذات  االجراءات ليست 
نقص الجودة أو ارتفاع التكاليف

 تحديد القيم الحالية لمؤشرات األداء- 2

القيمةمؤشر قياس األداءالرقم

الدورة الزمنية المستغرقة في تقديم الخدمة1 -

نسبة الوقت الذي تمضيه المعاملة في نشاطات ذات قيمة مضافة 2 -

نسبة الوقت الذي تمضيه المعاملة في نشاطات ذات قيمة غير مضافة.3 - 

عدد مرات التسليم في الخدمات4 -

مستوى رضا متلقي الخدمة5 -

مستوى رضا الموظفين6 -

تحديد جزء الخدمات الذي يستغرق النسبة األكبر من الوقت الالزم لتقديم الخدمة- 3
يعتبر الجزء من الخدمات الذي يستغرق الوقت األكبر من أكثر الجوانب المستهدفة للتحسين والتغيير 
من  النوع  هذا  مثل  يتسبب  حيث  إلغاؤه  حتى  أو  المدروسة  الخدمات  أجزاء  من  غيره  مع  الدمج  وأحيانا 
الخدمات بتأخير كل سلسلة الخدمات المترتبة عليه وبالتالي زيادة الوقت الالزم لتقديم الخدمة المطلوبة 

مما يعني عدم رضا متلقي الخدمة عن أداء المؤسسة.
تحليل شكاوى متلقي الخدمة- 4

إعادة  في  عليه  االعتماد  يمكن  مؤشر  باعتبارها  المدروسة  الخدمات  على  الواردة  الشكاوى  تحليل  يتم 
تصميم أو بناء الخدمات حيث يعتبر هذه الشكاوى عن صوت متلقي الخدمة وآرائهم في مستوى وجودة 

الخدمة المقدمة.

مرحلة إعادة تصميم )تطوير( الخدمات- 5
الهدف األساسي من هذه المرحلة هو إيجاد نظام العمل البديل عن النظام الحالي، والذي بدوره يجب أن يحقق األهداف 
االستراتيجية للمؤسسة المعنية المتمثلة بشكل أساسي في تقديم خدمات ذات جودة عالية مما سيحقق بدوره رضا 

متلقي هذه الخدمات وفيما ما يلي توضيح لما تشمله َّالمعني هذه المرحلة من إجراءات:
القياس المقارن واالمتثال ألفضل الممارسات العالمية: القياس المقارن مع المؤسسات المتميزة في نفس 	 

مجال العمل، ولهذا الهدف تتم دراسة نظام العمل المتبع  في المؤسسة المميزة بهدف الحصول على 
مفاتيح للتغيير والتطوير وبالتالي االستفادة منها في إعادة تصميم أو بناء الخدمات.

تجميع العمليات المتشابهة في خطواتها ضمن مجموعات محددة: يتم ذلك بهدف إعادة تصميمها في 	 
عملية واحدة، بحيث تغطي هذه الخدمة الناتجة متطلبات كل الخدمات في تلك المجموعة وذلك مع مراعاة 

األولوية في تنفيذ خدمة إعادة التصميم أو البناء.
مبادئ إعادة تصميم أو بناء الخدمات في مشروع إعادة التصميم ) تطوير(  للخدمات

 التوافق مع القوانين واألنظمة التشريعية مع تحديد المسؤوليات المترتبة على كل موظف بشكل واضح 	 
ويترافق ذلك مع تقديم التدريب المناسب للموظفين مما يضمن تكيفهم مع نظام العمل الجديد.

مواكبة التقنية المعلومات والتغيرات الحاصلة في نظام العمل.ِ 	 
مع 	  المشروع  مع  قدر ممكن  بأكبر  لألفراد  اإليجابي  التفاعل  لضمان  العاملين  إشراك جميع  على  الحرص 

العمل على مكافأة الموظفين والعاملين المتعاونين والمتميزين.
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ذات 	  الخدمات  على  بناء  المقترح  العمل  نموذج  وتصميم  الضرورية  غير  العمليات  من  أمكن  ما  إلغاء 
القيمة المضافة.

تقليل عدد الجهات التي يراجعها متلقي الخدمة في نموذج العمل المقترح.	 
التقليل من مراحل التسليم بين الوحدات المختلفة، حيث تعتبر إجراءات التسليم هذه من أهم مسببات 	 

األخطاء في العمل.
االجراءات  	  تعتبر  والتي  المضافة  القيمة  ذات  االجراءات  سير  استمرارية  يضمن  بشكل  الخدمة   تصميم 

األساسية لتقديم الخدمة المطلوبة لمتلقيها.
بتفويض 	  وذلك  عملهم،  ألداء  الالزمة  القرارات  اتخاذ  من  منفذيها  يمكن  بشكل  العمليات  تصميم 

الصالحيات الضرورية لهم مع مراعاة ّ األنظمة والتشريعات التي تعمل بها المؤسسة.
العمل على التقليل من النماذج الورقية والنماذج الواجب تعبئتها من قبل متلقي الخدمة ما أمكن عن 	 

طريق تبني استراتيجية حوسبة الخدمات.
االخذ بمؤشرات االداء مثل الفعالية والتكلفة والجودة وتكرار األخطاء.	 

مرحلة تحديد مستلزمات تطبيق نظام العمل المقترح:- 6
بعد إعادة تصميم نظام العمل يتم تحديد االحتياجات من الموارد البشرية واألدوات والبرامج واألساليب الجديدة التي 
تحت  المقترح  العمل  نظام  تطبيق  لوازم  تندرج  أن  الممكن  ومن  المقترح،  العمل  نموذج  لتطبيق  استخدامها  يجب 

التصنيفات التالية: 
تكنولوجيا المعلومات والبرامج الحاسوبية.	 
إعادة دراسة النماذج الورقية المستخدمة.	 
الخدمات على 	  المقترح، مما يسهل تنفيذ   العمليات  العمل بحيث تتناسب وسير  ترتيب مواقع  إعادة 

متلقي الخدمة والموظفين وبالتالي التقليل من الوقت المستغرق.
تعديل المسميات الوظيفية وتوزيع الموظفين بما يتناسب بطبيعة الخدمات والوحدات واإلدارات المعنية.	 
تفويض الموظفين للقيام بالمهام الجديدة.	 
تدريب الموظفين والعمل على الرفع من كفاءتهم وقدراتهم من خالل برامج تدريبية خاصة.	 
العمل على االستفادة المثلي من الممارسات العالمية.	 

مرحلة تحليل الفجوة:- 7
تتم في هذه الخطوة عملية دراسة وتحليل الفجوة ما بين الموارد البشرية والتقنية والمالية المتوفرة حاليا وما هو 

الزم لتطبيق نظام العمل الجديد ومن الممكن أن تندرج االحتياجات بالتالي:
تدريب الموظفين.	 
استقطاب موظفين جدد لملء المواقع الوظيفية الجديدة إن وجدت.	 
يمكن نقل الموظفين ألماكن أخرى في حال إلغاء بعض الوظائف. 	 
الحاجة إلى مصادر تمويل.	 
 الحاجة إلى شراء برامج ومعدات إلكترونية جديدة.	 

مرحلة تحديد األثر المتوقع:- 8
يتم في هذه المرحلة تقييم حجم التغيير المتوقع ويتم تحديده بالعودة إلى مؤشرات األداء التي تم تحديدها مسبقا 

خالل المؤشرات التالية:- 
التغير المتوقع في الوقت المستغرق لتنفيذ الخدماّت.	 
نسبة التغير المتوقع  في عدد مرات التسليم.	 
التغير المتوقع في عدد إجراءات الخدمات ذات القيمة المضافة واألخرى التي ليس لها قيمة مضافة.	 
التغير المتوقع يتم إعادة تصنيف الخدمات التي تمت إعادة تصميم أو بناء الخدمات ضمن مجموعتين 	 

الزمنية  الفترة  لتحديد  تحليلها  وثم  المضافة  غير  القيمة  ذات  وأخرى  المضافة  القيمة  ذات  خدمات 
المستغرقة في تقديم الخدمة الواحدة بعد التحسين والتعديل.
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مرحلة التطبيق التجريبي للخدمات المطورة- 9
يتم التحقق من مدى فعالية نموذج العمل المقترح باستخدام التطبيق التجريبي للتحسينات المقترحة بحيث يتم 
تنفيذ هذه التحسينات بشكل مصغر على مستوى محدد من الوحدات اإلدارية لتأكد من فعاليتها قبل البدء بتنفيذ 
هذه التحسينات على مستوى المؤسسة، كما يتم استخدام التطبيق التجريبي ّلتقدير الوقت الالزم لتنفيذ الخدمات 

المصممة باإلضافة إلى كلفة الخدمات المقدمة وعدد العاملين عليها قبل عملية التطبيق الفعلي.

مرحلة وضع خطة العمل لتطبيق نموذج الخدمات المقترح- 10
المؤسسة  في  التنفيذي  المجلس  أعضاء  مع  وبالتعاون  العمل  فريق  على  يتوجب  فإنه  التطبيق  لعملية  تمهيدا 
المعنية وضع خطة عمل شاملة لتطبيق توصيات فريق العمل فيما يخص إعادة تصميم أو بناء الخدمات المقدمة 

للمتلقي من تلك المؤسسات وتشمل خطوط زمنية محددة للتطبيق.
بناء  أو  إعادة تصميم  المقترح في مشروع  العمل  نموذج  لتطبيق  الالزمة  العمل  أدناه جزء من خطة  الجدول  يوضح 

الخدمات اإلدارية.

الجدول الزمني متى يجب المسؤولياتخطوات التنفيذالرقم
الموارد الالزمةالقيام بالمهمة؟

-1

تدريب موظفي المؤسسة  
بحيث تصبح لديهم 

القدرة على تحديد جميع 
المستندات المطلوبة 
في كل نوع من أنواع 

المعامالت

دائرة الموارد 
البشرية- قسم 

التدريب
2017/10 /10- 1

قاعات خاصة  -
للمحاضرات.

مدربين -

أجهزة حاسوب -

مرحلة التطبيق- 11
أهم عوامل نجاح عملية التطبيق: 

تقديم دعم أعضاء المؤسسات المعنية بالتغيير لفريق العمل القائم على عملية إعادة تصميم أو 	 
بناء الخدمات.

االلتزام بخطة العمل الموضوعة والتقيد بالجدول الزمني.	 
إشراك جميع موظفي المؤسسة المعنية في عملية التغيير.	 

مرحلة المتابعة والتحسين المستمر:- 12
وتهدف الى المحافظة على االنجازات التي تم تحقيقها ومنع تراجع مستوى أدائها، وتتضمن:

رصد مستوى رضا متلقي الخدمة عن طريق إجراء مسوحات.	 
في 	  والعاملين  الموظفين  مع  رسمية  غير  بمحادثات  القيام  طريق  عن  الموظفين  سلوكيات  رصد 

المؤسسة باإلضافة إلى عمل مسوحات تسعى لفحص سلوكيات األفراد بعد تطبيق نموذج العمل 
المقترح وذلك بهدف: 

• فحص مستوى استيعاب الموظفين لنظام العمل الجديد.	
• التأكيد على مدى التزام اإلدارة العليا بالتعاون لتحقيق أهداف المشروع. 	
• فحص مدى تقبل الموظفين ألنظمة العمل الجديدة المقترحة.	

رصد العمليات وذلك من خالل القيام بعمليات جمع البيانات وتحليلها.	 
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قياس رضى متلقي الخدمات
مفهوم رضى متلقي الخدمة: درجة إدراك المتعامل لمدى فاعلية المؤسسة في تقديم الخدمات التي 
تلبي حاجاته ورغباته وهو كذلك ذلك الشعور الذي يوحي للمتعامل السرور أو عدم السرور الذي ينتج عند مقارنة 

أداء الخدمة المالحظ مع توقعات المتعامل:
في حالة عجز األداء عن التوقعات فأن المتعامل يكون في حالة عدم السرور أو االستياء وخيبة األمل  -

ويترك التعامل مع المؤسسة في المستقبل
وفي حالة أن يكون األداء مطابقًا للتوقعات فأن المتعامل سيشعر بالراحة والرضا.  -
المتعامل  - يبقى  الحالة  التوقعات في هذه  يتخطى  أو  متوقع  ما هو  األداء على  تجاوز  حالة  أما في 

مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه المؤسسة

بالطرق  الخطوة  هذه  : تتمثل  المتعاملين  لرضا  المستمر  والقياس  الراجعة  التغذية 
واألساليب التي تستعملها المؤسسة لتعقب آراء متلقي الخدمات لمعرفة مدى تلبيتها لتوقعاتهم.

 حيث أن عملية التحسين المستمر غالبًا ما يكون مصدرها األساسي هو المتعامل ويمكن التعديل 
في خطط التحسين بحسب تصورات وآراء المتعامل وهذا يحتم على المؤسسة اشراك المتعامل في مناقشة 

خطط الجودة وطرائق تطويرها وتخصيص مكافأة مجزية لكل مقترح من مقترحاتهم الذي تحقق نتائج إيجابية.
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)RADAR 	أداة تقييم االداء المؤسسي )الرادار
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استبانة قياس رضا متلقي الخدمة وتحديد االحتياجات
تلك  لتحسين مستوى  المؤسسة  قبل  المقدمة من  الخدمة  رأيك حول مستوى  االستبانة الستطالع   بنيت هذه 
الخدمات وفقًا للمعايير الخاصة بكل خدمة وعليه يرجى تعبئة هذه االستبانة بوضع إشارة )x( في المكان الذي تراه 

مناسبًا وتسليمها للموظف المعني أو وضعها في صندوق االقتراحات والشكاوي، شاكرين لك تعاونك.

االسم:..............................................................................................        العمر:......................................................................................

الجنس: ..........................................................................................       المستوى التعليمي:.........................................................

العنوان:..........................................................................................        الهاتف:................................................................................... 

البريد اإللكتروني:.................................................................................................................................................................................... 

ضعيفمتوسطجيدجيد جًدممتازالبندالرقم

مدى مبادرة موظف االستقبال إلى استقبالك بأسلوب 1-
لطيف؟

مدى أسلوب تعامل موظف االستقبال مع المراجعين؟ 2-

مستوى توفر مكان للجلوس واالستراحة؟3-

الخدمة 4- على  للحصول  االنتظار  فترة  مناسبة  مدى 
المقدمة؟

مدى سهولة وصولك إلى الخدمة؟5-

مدى تتوفر النماذج والوثائق المطلوبة للحصول على 6-
الخدمة؟ 

مستوى تعامل موظف االستقبال مع المراجعين دون 7-
تمييز؟

مدى إجابة موظف الستقبال على استفسارات متلقي 8-
الخدمة؟

تقديم 9- أماكن  إلى  دالة  ارشادية  لوحات  توافر  مدى 
الخدمة؟

الموظف 10- إلى  الوصول  الخدمة  متلقي  يستطيع  هل 
المعني بتقديم الخدمة ؟

كيف تقيم مرونة وتسلسل إجراءات تقديم الخدمة؟11-
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ضعيفمتوسطجيدجيد جًدممتازالبندالرقم

كيف تقيم مالءمة الوقت المستغرق لتقديم الخدمة؟12-

مدى سرعة تحويلك إلى الوحدة المعنية بتقديم الخدمة؟13-

مستوى تحلى مقدم الخدمة بالنزاهة والشفافية والفعالية؟14-

بك 15- الخاصة  المعلومات  مع  الخدمة  مقدم  تعامل  مستوى 
بسرية تامة؟

بالدرجة 16- المعني  الخدمة  مقدم  إلى  الوصول  من  تمكن  مدى 
الوظيفية عند الحاجة؟

ومدى 17- المسؤول  قبل  من  مشكلتك  وتفهم  استجابة  مدى 
إجابتة على استفساراتك ومالحظاتك؟

الخدمة 18- تقديم  إجراءات  على  يطرأ  تغيير  بأي  معرفتك  مدى 
وبالقرارات التي تعنيك من قبل مقدم الخدمة؟

تستخدمها 19- التي  االتصال  وسائل  لفعالية  تقييمك  هو  ما 
المؤسسة للتواصل معك؟

كيف تقيم مدى وضوح آلية وإجراءات تقديم الخدمة؟20-

التي 21- الخدمة  نفس  تقدم  أخرى  جهة  إلى  التوجه  تفضل  هل 
تحصل عليها من المؤسسة بنفس الظروف والمعايير؟

هل تشكل الخدمات التي تحصل عليها من المؤسسة قيمة 22-
إضافية لك؟

ثانيًا تحديد احتياجات متلقي الخدمة:
 ما هي االحتياجات األخرى التي ترغب في توفرها فيما يتعلق بإجراءات الخدمة وآلية تقديمها؟

1 .........................................................................................................................................................................................................................

2 .........................................................................................................................................................................................................................

3 .........................................................................................................................................................................................................................

ما هي توقعاتك المستقبلية التي تطمح أن تلبيها لك المؤسسة من خدمات؟

4 .........................................................................................................................................................................................................................

5 .........................................................................................................................................................................................................................

6 .........................................................................................................................................................................................................................

شاكرين لكم تعاونكم
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آلية الرادار )RADAR© 2013Methodology ( هي أداة التقييم المستخدمة في نموذج التميز المعتمد لدى المؤسسة 
األوروبية إلدارة الجودة EFQM، وتتكون من أربعة عناصر هي:

 	 RESULTS النتائج
 	APPROACHES المنهجية
 	DEPLOY التطبيق
 	ASSESS &REFINE  التقييم والتحسين

إن المبدأ الرئيسي الستخدام الرادار RADAR هو أنه عندما يتحسن أداء المؤسسة عبر الزمن، تضمن المؤسسة 
القدرة على استدامة أدائها في المستقبل.

الشكل التالي يوضح مكونات آلية الرادار )2013(:

 منطق رادار )المنهج المنظم لالستفسار عن أداء مؤسسة ما(:
منطق رادار هو نظام تقييم ديناميكي وأداة إدارة قوية ُيقدم منهًجا منظما لالستفسار عن أداء مؤسسة ما، 

ويمكن استخدام آلية الرادار إلجراء عملية التقييم الذاتي )Self- assessment(، وفي أعلى مستوى له، ينص منهج 
رادار أن أي مؤسسة تحتاج إلى:

ما الذي نحاول إحرازه؟   تحديد النتائج التي تهدف المؤسسة  إلى تحقيقها كجزء من استراتيجيتها	 
النتائج 	  لتحقيق  السليمة  المناهج  من  متكاملة  مجموعة  وتطوير  تخطيط  إحرازه؟    نحاول  كيف 

المطلوبة الحالية والمستقبلية.
كيف/ أين / متى تم تطبيقها؟   تطبيق المناهج على نحو منّظم لضمان التنفيذ.	 
كيف نقيس فاعليتها؟  ما الذي نتعلمه وما هي التحسينات التي يمكننا إضافتها؟   تقييم وتحسين 	 

المناهج المطبقة اعتماًدا على مراقبة وتحليل النتائج التي تم تحقيقها وأنشطة التعلم المستمرة.
منهج رادار أداة بسيطة تتسم بالقوة ويمكن تطبيقها بأساليب مختلفة للمساعدة بتوجيه التحسين 	 

المستمر:
• تقييم نضج المناهج التي طبقتها،	
• تقييم تميز النتائج التي أحرزتها،	
• المساعدة في هيكلة مشاريع التحسين	
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Enablers )تحليل الممكنات )الوسائل

معايير التقييمالخصائصالعناصر

المنهجية

سليمة

طريقة موثقة تحدد أسلوبًا محددًا للعمل، وتضمن االنسجام والتوافق في كيفية القيام 
بعمل أو مهمة ما ومن أهم معايير المنهجية السليمة ما يلي:

نظام موثق و مؤسس للقيام بالعمل	 

يضمن االستمرارية وال يعتمد على األشخاص	 

يدعم السياسة و االستراتيجية	 

شمولي ومنطقي ومرن ومترابط 	 

يحتوي على اجراءات ومسؤوليات محددة	 

يضمن التنفيذ الفاعل والكفوء 	 

قابل للقياس والمتابعة 	 

يضمن المراجعة والتحديث المستمر	 

متكاملة 
ومترابطة

تدعم االستراتيجية وترتبط بها	 

ترتبط بمنهجيات أخرى ذات الصلة	 

التطبيق

النواحي 	 شمولي الواقع في جميع  أرض  الموثقة على  واألساليب  المنهجيات  مدى تطبيق 
ذات الصلة.

منتظم

يتم التنفيذ بشكل منتظم وفي الوقت المقرر وبطريقة متسلسلة مخطط لها 	 
وآليات التنفيذ مخطط لها وتتم بشكل سليم ومنطقي ومستمر

يتيح للمؤسسة المرونة وسرعة التكيف المؤسسي مع القدرة على إدارة التغييرات 	 
في البيئة المحيطة عند اللزوم )مأسسة المنهجية(

التقييم 
والتحسين

القياس

قياس مدى فعالية وكفاءة المنهجيات المتبعة وفعالية تطبيقها وقياس مدى 
تحقيق النتائج المرجوة:

القياس الدوري المنتظم لكفاءة و فعالية المنهجيات واألساليب المتبعة.	 

القياس الدوري لفعالية تطبيق المنهجيات	 

مالئمة وسائل القياس	 

التعلم 
واإلبداع

اجتماعات 	  التقييم،  البينية،  المقارنة  المختلفة)  التعلم  نشاطات  استخدام  مدى 
المراجعة اإلدارية...الخ( للتعرف على فرص التحسين المحتملة

التحسين 
واالبتكار

 يتم تحليل ومن ثم استخدام مخرجات عمليات التقييم ونشاطات التعلم للتعرف على 
مجاالت التحسين وتحديد أولوياتها والتخطيط لها وتنفيذها
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Results تحليل النتائج

البيانالخصائصالعناصر

مدى الصلة 
وسهولة 
االستخدام

النطاق ومدى 
الصلة

الرئيسية،  النتائج  فيها  بما  النتائج،  من  متالحمة  مجموعة  تحديد  تم 
المؤسسة وفق استراتيجيتها وغاياتها واحتياجاتها  أداء  التي تستعرض 

وتوقعات المعنيين بالمؤسسة ذوي الصلة.

النتائج حديثة ودقيقة ويمكن االعتماد عليها.مدى الصحة

يتم تصنيف النتائج بشكل مناسب لتقديم فهمها معمقًا.التصنيف

األداء

اتجاهات إيجابية أو المحافظة على أداء جيد على مدى ثالث سنوات.االتجاهات

األهداف 
)المستهدفات(

مستمر،  بشكل  الرئيسية  للنتائج  تحقيقها  يتم  كما  أهداف  تحديد  يتم 
وذلك وفق الغايات االستراتيجية.

المقارنات
الغايات  وفق  وذلك  إيجابية،  وتكون  الرئيسية  للنتائج  مقارنات  إجراء  يتم 

االستراتيجية.

الثقة
بناء على ما تم تأسيسه من عالقات السبب واألثر يمكن الوثوق بالمحافظة 

على مستويات األداء في المستقبل.

معايير النتائج السليمة:
• 	: )Perception Measure-Lagging Indicator( مقياس رأي

التعريــف: مقاييس رأي الجهات ذات العالقة، وتبين نتيجة وأثر المنهجيات واإلجراءات المتخذة، ويتم 	 
تحديدها بشكل ربعي، سنوي، ... من خالل  استبيانات رأي أو مجموعات نقاش ...

مـثــــــــال: الرضا عن الخدمة المقدمة، االنطباع العام لمتلقي الخدمة ...

• 	:)Indicator Leading Internal Measure( مؤشرات أداء
التعريف: مقاييس أداء داخلية لمراقبة وفهم وتحديد والتنبؤ باألداء، وتتم مراجعتها بشكل دوري 	 

يومي، أسبوعي، شهري ... التخاذ االجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة.
مـثــــــــال: نسبة األخطاء، نسبة الشكاوى، الوقت الالزم لتقديم خدمة ...

تقسم النتائج الى ثالث أنواع:
Output :وهي النتائج التي يمكن قياسها عند انتهاء النشاط مباشرة مثل: عدد الدورات المعطاة 	 

للموظف.
Outcome :وهي نتائج قصيرة المدى مثل: الزيادة بنسبة رضى الموظفين.	 
Impact   :وهي نتائج التى تظهر على المدى البعيد مثل: تطور االداء المؤسسي.	 
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أمثلة على النتائج: نتائج متلقي الخدمة )مقاييس ومؤشرات(
مقاييس رأي متلقي الخدمة:

الشفافية	•
 - سهولة الوصول  للمعلومات

 - شفافية متطلبات الحصول على الخدمة
 - شفافية إجراءات اإلنجاز

تقديم الخدمة	•
 - سلوك وكفاءة الموظفين ومدة استجابتهم

 - األدلة والوثائق المتعلقة بالخدمات
 - معالجة شكاوى المتعاملين

 - تدريب المتعاملين على كيفية الحصول على الخدمة

الخدمات	•
 - الجودة والنوعية
 - درجة االعتمادية

 - االبداع في التصميم
 - مدى مالئمة الخدمة

االنطباع العام	•
 - االتصال
 - المرونة

 - المبادرة
 - االستجابة

 - العدل واالهتمام والتفهم

مؤشرات األداء المتعلقة بمتلقي الخدمة
الخدمات	 
 نسبة األخطاء	 
  األداء مقارنة باألهداف	 
  نسبة الشكاوى	 
 اإلبداع في الخدمة	 
معالجة الشكاوى 	 
 الوقت الالزم لتقديم الخدمات	 
 الوقت الالزم لتطوير الخدمات الجديدة	 
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ربط معاّيير االعتماد وضبط الجودة

للخدمات المقّدمة لحاالت العنف األسرّي بمنهجيات تميز االداء 
المؤسسي



الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

168

الرسم التوضيحي لمستويات معاّيير ضبط الجودة للخدمات المقّدمة لحاالت العنف األسري

النهج المؤّسسي
أوال: االستراتيجيات

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ُيعدُّ تقديم الخدمات لحاالت العنف األسري أحد محاور الخطة االستراتيجّية للمؤّسسة.

منهجية التخطيط االستراتيجي مؤّشر -1: ُتبرز اإلستراتيجّية دور المؤّسسة في التعامل مع حاالت العنف األسرّي

منهجية المتابعة والتقييم مؤّشر -2: توجد أنظمة محددة لمتابعة تنفيذ أهداف الخطة اإلستراتيجّية في مجال التعامل 
مع حاالت العنف األسري بشكل سنوي

منهجية المتابعة والتقييم مجال  في  الكلي  المؤّسسة  ألداء  تصحيحية  قرارات  التخاذ  محددة  آلّيات  توجد   :3- مؤّشر 
التعامل مع حاالت العنف األسرّي في ضوء نتائج تقّييم االستراتيجية

منهجية الرادار مع ربطها مع منهجيات: 
منهجية التخطيط االستراتيجي	 
منهجية المتابعة والتقييم	 
منهجية خطط العمل	 

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
مراجعة الخطة االستراتيجية للمؤّسسة لكل من: 

مدى توثيق أهداف خاّصة بالتعامل مع حاالت العنف األسرّي في الخطة االستراتيجية	 
مدى صحة ما هو موثق وارتباطه مع آلّيات العمل بالشكل المناسب.	 
وجود أسس محددة لمتابعة تنفيذ األهداف.	 
مدى تطبيق الخطط التنفيذية، ووجود نتائج المتابعة والتقّييم السنوية.	 
أّن التطوير والتعديل على بنود الخطة االستراتيجية يتّمان بناًء على المراجعة الدورية لها	 
مدى توثيق تقارير تبين اإليرادات والمصروفات للمؤّسسة.	 
مدى وجود آلّيات موثقة الستدراج التمويل، ومدى ترابطها وتطبيقها.	 

النهج•
المؤسسي

مقدمو•الخدماتادارة•البيانات

آليات•حفظ االستراتيجيات
ادارة•الموارد•الملفات

البشرية

ملفات•
مقدمي•
الخدمات

التطوير•على•
الخدمات

الدراسات•
واألبحاث

مدونة•السلوك•
الوظيفي

التعامل•مع•
الحاالت

التعريف•
بالخدمات

التوظيف

التنسيقالتنسيق

تقييم•اداء•
مقدمي•الخدمات

تدريب•مقدمي•
الخدمات

ادارة•الحالة•ضمن•
نهج•المؤسسات•
المتعدد•)التشاركي(

الخدمات•النفسية•
الخدمات•االيوائيةالخدمات•التربويةواالجتماعية الخدمات•الشرطيةالخدمات•الصحية

الكشف•مدير•الحالة
والتبليغ

االشراف•على•نشر•الوعي
مقدمي•الخدمات

الكشف•
والتبليغ

الكشف•عن•
الحاالت

االشراف•على•
مقدمي•الخدمات

االشراف•على•
مقدمي•الخدمات

الكشف•
والتبليغ

ادارة•الحالة•
داخلياً

ادارة•الحالة•
داخلياً

االشراف•على•
مقدمي•الخدمات

التعامل•مع•
الحاالت

إدارة•الحالة•
داخلياً

إدارة•الحالة•
داخلياً

اجراءات•التعامل•
مع•الحاالت

تقديم•الخدمات•
الصحية

ادارة•الحالة•
داخلياً

السرية•في•
التعامل•مع•
الحاالت

السرية•في•
التعامل•مع•
الحاالت

اجراءات•خروج•
المنتفع•من•الدار

التنسيق•بين•
مقدمي•الخدمات

تقديم•الخدمات•
النفسية•واالجتماعية

تقديم•خدمات•
االرشاد

السرية•في•
التعامل•مع•
الحاالت

السرية•في•
التعامل•مع•
الحاالت

السرية•في•
التعامل•مع•
الحاالت

االستجابة•
للبالغات•
والتحقيق

إنهاء•
الحالة

ملف•
الحالة

ملف•
الحالة

ملف•
الحالة

ملف•الحالة

ملف•
الحالة

البنى•
التحتية

البنى•
التحتية

ادارة•دار•
االيواء

البنى•
التحتية

البنى•
التحتية

ملف•
الحالة

البنى•
التحتية
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النهج المؤّسسي
ثانيا: تطوير على الخدمات

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: االستفادة من التغذية الراجعة حول الخدمات المقدمة لحاالت العنف األسرّي لتطوير آلّيات التعامل معها وتقديم 
الخدمات لها

منهجية تطوير الخدمات	 
منهجية ادارة العالقة مع 	 

متلقي الخدمات

الخدمات المقدمة للحاالت.	 
آلّيات تقديم الخدمات للحاالت.	 

مؤّشر -1: توجد آلّيات محددة 
إلعداد الّدراسات االستقصائّية 
الخاّصة برضا ُمتلقي الخدمات، 
واتخاذ إجراءات تصحيحية من 
شأنها التطوير على كّل من:

منهجيات ادارة الموارد البشرية:

• االوصاف الوظيفية 	
•  االستقطاب والتعيين	
• التدريب	
• مدونات السلوك 	
• تقييم أداء الموظفين	

مهارات ُمقدمي الخدمات لحاالت العنف األسرّي.	 

منهجية ادارة العالقة مع 	 
الشركاء  التنسيق والمتابعة مع المؤّسسات األخرى.	 

منهجية ادارة التوعية 	 
واالتصال

أسس التوعية بالخدمات المقدمة من 	 
المؤّسسة.

منهجية ادارة العالقة مع 	 
متلقي الخدمات

منهجية تطوير الخدمات	 

مؤّشر -2: توجد آلّيات محّددة للتعديل على منهجّيات العمل بناًء على تجارب وخبرات 
مقّدمي الخدمات في التعامل مع حاالت العنف األسرّي.

منهجية متابعة وتقييم االداء مؤّشر -3: توجد آلّيات لتقّييم األداء المؤّسسي من شأنها تحديد مجاالت مستقبلية لتطوير 
أسس العمل

منهجية الرادار مع ربطها مع 
منهجيات: 

منهجية ادارة العالقة مع 	 
متلقي الخدمات

منهجية تطوير الخدمات	 
منهجية المتابعة والتقييم	 

 

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

 ويشمل مراجعة خطط التطوير ونماذج الّدراسات االستقصائّية الخاّصة بُمتلقي الخدمات، 
إضافة إلى نماذج تقّييم األداء السنوي لمعرفة مدى كلٍّ من:

توثيق آلّيات خاّصة بتطوير األداء المؤّسسي بناًء على آراء ُمقّدمي الخدمات وآراء 	 
ُمتلقي الخدمات، وتقّييم األداء المؤّسسي.

وجود نماذج محددة الستبانات: ُمقّدمي الخدمة، وُمتلقي الخدمات، وتحليل نتائجها 	 
واالستفادة منها.

صحة اآللّية الموثقة للتطوير على الخدمات، وبنائها على أسس واضحة ومترابطة مع 	 
آلّيات العمل.

تطبيق اآللّيات الخاّصة بتطوير األداء المؤّسسي على جميع الفئات التي تتعامل معها 	 
المؤّسسة.

التطوير والتعديل على آلّية تقديم الخدمات بناًء على المراجعة الدورية لها.	 
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النهج المؤّسسي
ثالثًا: التنسيق 

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: يتّم تقديم خدمات متكاملة لحاالت العنف األسرّي من خالل إنشاء شراكات مع المؤّسسات األخرى 

منهجية ادارة العالقة مع الشركاء مؤّشر -1: توجد شراكات محددة مع مؤّسسات أخرى ُمقّدمة خدمًة لحاالت العنف األسرّي.

منهجية إدارة البيانات والمعلومات 
واجراء الدراسات

مؤّشر -2: تتوافر قاعدة بيانات خاّصة بالمؤّسسة تتضمن المؤّسسات الشريكة، وطبيعة 
الخدمات التي تقّدمها.

منهجية ادارة العالقة مع الشركاء مؤّشر -3: تتضمن آلّيات العمل طرق التواصل مع المؤّسسات األخرى.

منهجية ادارة العالقة مع الشركاء مؤّشر -4: توجد آلّية واضحة للمخاطبات داخل المؤّسسة وخارجها.

منهجية الرادار مع ربطها مع 
منهجيات: 

منهجية ادارة العالقة مع 	 
متلقي الخدمات

منهجية تطوير الخدمات	 
منهجية ادارة الحالة	 
منهجية ادارة العالقة مع 	 

الشركاء
منهجية إدارة البيانات 	 

والمعلومات 

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

 ويشمل مراجعة منهجّيات العمل الموثقة والتأّكد من مدى:

توثيق آلّيات خاّصة بالتنسيق مع المؤّسسات ُمقّدمة الخدمة األخرى. 	 

استخدام نماذج التحويل بين ُمقّدمي الخدمة داخل المؤّسسة وخارجها.	 

ترابط إجراءات التنسيق مع المؤّسسات األخرى ومنهجّيات العمل األخرى.	 

التطوير على منهجّيات العمل الخاّصة بالتنسيق مع المؤّسسات األخرى، وإنشاء 	 

شراكات جديدة، وتطوير الخدمات المقّدمة من المؤّسسة.

مراجعة عينات عشوائية ممثلة من ملفات الحالة، واحتوائها على نماذج تحويل داخلي 	 

وخارجي كّل حسب خصوصيتها.
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إدارة البيانات
أوالً: آلّيات حفظ الملفات

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني حفظ ملفات حاالت العنف األسرّي وفق أنظمة محددة للحفاظ على سّريتها.

منهجية إدارة البيانات 	 
والمعلومات

منهجية ادارة العالقة مع 	 
الشركاء

مدونة السلوك الوظيفي	 

مؤّشر -1: توجد أنظمة واضحة لكيفّية حفظ معلومات وملفات الحاالت، وتداولها بين 
المؤّسسة والشركاء، والمحافظة على سّريتها وتخزينها بما يتوافق مع القوانين 

والتشريعات.

منهجية الرادار مع ربطها بـــ:
منهجية إدارة البيانات 	 

والمعلومات
منهجية ادارة العالقة مع 	 

الشركاء
مدونة السلوك الوظيفي	 

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

آلّيات حفظ الملفات في المؤّسسة، إضافة إلى المشاهدة العينّية ألماكن   ويشمل مراجعة 

حفظ الملفات في المؤّسسة للتأّكد من:

الخدمة 	  مقدم  وصول  سهولة  يضمن  بما  الملفات  بحفظ  خاّصة  موثقة  آلّيات  وجود 

للملفات الخاّصة به، وضمانات عدم وصول أي شخص آخر لها.

وجود آلّيات موثقة خاّصة بتبادل المعلومات مع الشركاء. 	 

وجود آلّيات موثقة خاّصة بإتالف ملفات الحالة بعد مرور مدة زمنية محددة على االحتفاظ 	 

بها.

وضوحها 	  إلى  إضافة  األخرى،  العمل  بآلّيات  وإتالفها  الملفات  حفظ  آلّيات  ترابط 

ومنطقيتها.

عينة عشوائّية 	  على  اإلطالع  من خالل  وإتالفها  الملفات  بحفظ  الخاّصة  اآللّيات  تطبيق 

ممثلة من الملفات الُمخزنة.

الضمانات واألنظمة لحفظ الملفات وسّريتها، ومنع وصول األشخاص غير المعنّيين لها 	 

من خالل اإلطالع على األماكن التي يتّم حفظ الملفات فيها.

على 	  بناًء  وذلك  وإجراءاتها،  وآلياتها،  الملفات،  حفظ  بنود  على  والتعديل  التطوير 

المراجعة الدورّية لها.
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إدارة البيانات
ثانيًا: الّدراسات واألبحاث.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: إجراء الّدراسات واألبحاث من األقسام المعنّية؛ بهدف َصْوغ القرارات المتعّلقة بتطوير العمل.

منهجية ادارة البيانات واجراء 
الدراسات

مؤّشر -1: اإلدماج واالستخدام المنتظم للبيانات الكمية والنوعية التي تسهم في تحديد 
فرص التحسين بدقة، واقتراح الحلول والتدخالت المناسبة مهنيًا.

منهجية ادارة البيانات واجراء 
الدراسات

مؤّشر -2: الحصول على الموافقة المسبقة من المستهدفين في موضوع البحث لضمان 
عدم تعّرضهم ألي شكٍل من أشكال اإلجبار المرئي أو المخفي.

منهجية ادارة البيانات واجراء 
الدراسات

مؤّشر -3: الحصول على الموافقة المسبقة إلجراء البحوث من اإلدارات العليا.

منهجية ادارة البيانات واجراء 
الدراسات

مؤّشر -4: االمتثال للضمانات المعمول بها قانونيًا، بما في ذلك التشريعات المتعلقة 
بحماية البيانات، لضمان السّرية، واحترام خصوصية المستفيدين.

منهجية ادارة البيانات واجراء 
الدراسات

مؤّشر -5: الحصول على موافقة مسبقة من الشخص الُموّكل قانونيًا بالرعاية في حالة 
إذا كان موضوع البحث متعّلق بشخص أقّل من السن القانونّية أو لديه إعاقة تمنع قدرته 

من اتخاذ قرارات مسؤولة

منهجية ادارة البيانات واجراء 
الدراسات

منهجية ادارة االتصال والتوعية

مؤّشر -6: مراعاة اإلعالن عن نتائج الّدراسة بعد االنتهاء منها.

منهجية ادارة البيانات واجراء 
الدراسات

مدونة السلوك الوظيفي

مؤّشر -7: مراعاة عدم ذكر أي معلومات خاّصة تدل على ُهوّية الحالة في أي دراسة.

منهجية الرادار بالربط مع منهجيات:
منهجية ادارة البيانات واجراء 	 

الدراسات
منهجية ادارة االتصال 	 

والتوعية
مدونة السلوك الوظيفي	 

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

ويشمل مراجعة آلّيات إعداد الّدراسات واألبحاث في المؤّسسة، للتأّكد من مدى كل من:

توثيق آلّياٍت خاّصة بإعداد الّدراسات واألبحاث.	 
ترابط آلّيات إعداد الّدراسات واألبحاث مع اآللّيات األخرى، إضافة إلى منطقيتها.	 
تطبيق اآللّيات الخاّصة بالّدراسات واألبحاث.	 
التطوير والتعديل على اآللّيات بناًء على المراجعة الدورّية لها.	 
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إدارة البيانات
ثالثًا: التعريف بالخدمات.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: إيجاد تعريٍف واضٍح لجميع عناصر الخدمات التي تقّدمها المؤّسسة لحاالت العنف األسرّي

منهجية تطوير الخدمات	 
منهجية ادارة االتصال 	 

والتوعية

مؤّشر -1: توجد نشرة تعريفية بجميع الخدمات التي تقّدمها المؤّسسة لحاالت العنف 
األسرّي، وكيفية الحصول على المساعدة، وتعكس النشرة ـ بشكل كبيرـ الُممارسة 

الفعلّية للخدمة.

منهجية تطوير الخدمات	 
منهجية ادارة االتصال 	 

والتوعية

مؤّشر -2: التعديل المستمر على النشرة التعريفية حسب التغّييرات الُمستجدة على 
الخدمات المقّدمة لحاالت العنف األسرّي.

منهجية ادارة االتصال 	 
والتوعية

مؤّشر -3: توجد آلّية محددة لتوعية الفئات الُمستهَدفة بمفهوم العنف األسرّي عبر 
وسائل المختلفة.

منهجية الرادار بالربط مع:	 
منهجية تطوير الخدمات	 
منهجية ادارة االتصال 	 

والتوعية

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

ويشمل مراجعة آلّيات إعداد النشرات التعريفّية في المؤّسسة، إضافة إلى المشاهدة 	 
العينية للنشرات التعريفّية للتأّكد من مدى:

توثيق آلّيات خاّصة بإعداد النشرات التعريفّية الخاّصة بالتعامل مع حاالت العنف األسرّي.	 
توثيق آليات خاّصة بالتوعية بمفهوم العنف األسرّي.	 
وضوح آلّيات إعداد النشرات التعريفّية، وآلّيات التوعية بمفهوم العنف األسرّي 	 

وترابطها.
تطبيق اآللّيات الخاّصة بإعداد النشرات التعريفّية من خالل االطالع على إصدارات 	 

متعددة من النشرات التعريفّية ومقارنتها.
تطبيق اآللّيات الخاّصة بالتوعية بمفهوم العنف األسري من خالل االطالع على إنجازات 	 

المؤّسسة.
تطوير على منهجّيات التعريف بالخدمات بما يتناغم مع التطّور في الخدمات المقّدمة 	 

من المؤّسسة.
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مقدمو الخدمات

أوالً: إدارة الموارد البشرية.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني إدارة الموارد البشرية بكفاءة لضمان مراعاة خصوصّية واحتياجات الوظائف المتعلقة بتقديم الخدمات 
لحاالت العنف

مدونة السلوك الوظيفي
مؤّشر -1: تضمين أنظمة إدارة الموارد البشرية في المؤّسسة معاّيير خاّصة بالملبس 

والمظهر.

مدونة السلوك الوظيفي
مؤّشر -2: تضمين ساعات العمل بعقد ُمقّدم الخدمة، إضافة إلى أسس تتعلق بمرونة 

العمل، وساعات العمل اإلضافية.

المكافآت والحوافز أسس محددة للترفيع داخل المؤّسسة. 	 

مؤّشر -3: التعامل مع الموظفين 
وفق أنظمة محددة في الئحة شؤون 

الموظفين، وتتضّمن:2ض

منهجية المكافآت والحوافز آلّية واضحة ومكتوبة للحوافز والمكافآت.	 

منهجية سلم الرواتب ُسّلم رواتب واضح وعادل وُمعلن.	 

منهجية سلم الرواتب
إضافة صعوبة العمل على رواتب مقّدمي 	 

الخدمات لحاالت العنف األسرّي.

منهجية العقوبات وجود نظام محّدد للعقوبات.	 

منهجية رضى الموظفين مؤّشر -4:وجود آلّيات محددة للتفريغ االنفعالي لمقّدمي الخدمات لحاالت العنف األسرّي.

منهجية الوصف الوظيفي
مؤّشر -5: وجود أسس واضحة للتسلسل الوظيفي، ُتحّدد المسميات الوظيفية 

لُمقّدمي الخدمات، وتضمن وجود وصٍف وظيفيٍّ لكلٍّ منها، وصالحيتها.

 منهجية الرادار بالترابط مع
منهجيات الموارد البشرية

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
ويشمل مراجعة أنظمة الموارد البشرية في المؤّسسة، إضافة إلى مراجعة ملفات 

شؤون الموظفين التي توّضح رواتب الموظفين؛ ورتبهم؛ والعقوبات الُمنّفذة؛ واألوصاف 
الوظيفية، للتأّكًد من مدى:

توثيق البنود المتعلقة بالملبس؛ والمظهر؛ وساعات العمل؛ ومرونة العمل؛ 	 
وساعات العمل اإلضافية؛ وأسس الترفيع؛ وآلّيات توزيع الحوافز؛ والمكافآت؛ وُسّلم 
الرواتب؛ ونظام العقوبات؛ وآلّيات للتفريغ االنفعالي؛ وأسس التسلسل الوظيفّي.

وضوح أنظمة الموارد البشرية؛ ومنطقيتها؛ وترابطها.	 
تطبيق أنظمة الموارد البشرية على أرض الواقع.	 
التطوير على أنظمة الموارد البشرية في المؤّسسة.	 
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مقدمو الخدمات

ثانيًا: ملفات ُمقّدمي الخدمات.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني وجود ملٍف خاصٍّ بكّل مقّدم خدمة يحتوي على جميع الوثائق الخاّصة به

منهجية االستقطاب والتعيين	 

منهجية الوصف الوظيفي	 

منهجية تقييم االداء للموظفين	 

منهجية حفظ ملفات الموظفين	 

أوراق ثبوتية. 	 

مؤّشر -1: تحتوي ملفات مقّدمي 
الخدمة لحاالت العنف األسرّي على:

• شهادة خلو األمراض.	

• الوصف الوظيفّي.	

المؤهل العلمي.	 

شهادة بعدم وجود سوابق جرميه.	 

اإلعالن عن الوظيفة.	 

الشهادات التدريبّية الحاصل عليها.	 

العقد السنوي.	 

التقّييمات التي خضع لها عند التوظيف.	 

• نتائج تقّييم األداء السنوي.	

• مدونة السلوك الوظيفّي.	

 منهجية الرادار بالترابط مع
منهجيات الموارد البشرية

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

ويشمل مراجعة أنظمة الموارد البشرية، إضافة إلى عينة عشوائّية ممثلة من ملفات 
ُمقّدمي الخدمات، والتأّكد من أْن:

 تتضمن أنظمة الموارد البشرية بندًا يتعلق بالتوثيق في ملفات مقّدمي الخدمات، 	 
وأْن يحتوي البند المتعلق بملفات مقّدمي الخدمات على جميع المحتويات 

المطلوبة.
أْن يكون البند الموثق متكاماًل ومترابطًا مع آلّيات العمل األخرى بالشكل المناسب، 	 

فٍة، وترّكز على احتياجات العمل. وأْن يحتوي على عملياٍت واضحٍة وُمعرَّ
أْن تشتمل ملفات العينة على المحتويات المطلوبة.	 
أْن يتّم التطوير على أنظمة الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات العمل 	 

وتطوراته.
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مقدمو الخدمات
ثالثًا: مدّونة السلوك الوظيفّي

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني تقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي من جانب ُمقّدمي خدمات ملتزمين بمحتوى مدّونة السلوك 
الوظيفّي.

مدونة السلوك 
الوظيفي

• نقل الحالة في سيارته الخاّصة. 	 مؤّشر -1: عند التوظيف، 
يتّم التوقيع على مدّونة 
السلوك الوظيفّي التي 

تحتوي على بنود تضمن 
سالمة الحالة وُمقّدم 

الخدمة، وتشمل عدم 
قيام ُمقّدم الخدمة بما 

يلي:

• بأنه  االعتراف بأنه كان يرى المريض أو يخدمه عند سؤال أي شخص 	
أو  األسرة؛  أفراد  ـ  المثال  سبيل  على  ـ  ومنهم  عنه،  األشخاص  من 
مؤّسسات المجتمع المدني األخرى؛ أو الشرطة، إال إذا كانت المعلومات 
للجهات  تابعًا  اآلخر  الطرف  وكان  جنائية،  شبهة  لوجود  المطلوبة 

األمنّية أو القضائّية.

• مناقشة أي أمور تختّص بالحاالت أو وضعهم مع الموظفين 	

• التكلم في أي مكان عاّم عن الحاالت أو وضعها، على أْن يتّم التشاور 	
في ذلك في المكان المخّصص والذي يحفظ السرّية. 

• التصريح باسم عائلته أو أي معلومات شخصية تخصه، رقم هاتفه أو 	
عنوانه. 

• االعتراف، في حال قيام اي من أفراد األسرة للحالة بما في ذلك زوج أو 	
أب أو أم أو أطفال الحالة بالّسؤال عن الحالة، بأنه كان يعمل مع الحالة 

أو يعرفها. 

• بأخذ الحالة أو األطفال إلى منزلهم في أي وقت من األوقات. 	

• االقتراب أو التعّرف على الحاالت في أي مكان عام 	

• محاولة التوّسط/تسوية أي نزاع له عالقة بالعنف األسرّي.	

• بالمبادرة في التعّرف على الحالة في حال صادفها في األماكن العامة.	

• ببناء عالقات شخصية مع أيٍّ من الحاالت التي يتابعها.	

منهجية الرادار بالترابط 
مع مدونة السلوك 

الوظيفي

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
ويشمل مراجعة مدّونة السلوك الوظيفّي وملفات الموظفين، للتأّكد من:

اشتمال مدّونة السلوك الوظيفّي على جميع البنود المحّددة.

قيام جميع مقّدمي الخدمات الُمستجدين بالتوقيع على المدّونة، وإدراجها في ملفاتهم.

إجراء التطوير على محتويات مدّونة السلوك الوظيفي بما يتناسب مع ُمستجدات العمل.	 
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مقدمو الخدمات
رابعًا: التوظيف

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني تقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي من ُمقّدمي خدمات ُمستوفين ألسس التوظيف المحّددة

منهجية تحديد 
االحتياجات من الموارد 

البشرية

منهجية االستقطاب 
والتعيين

• يتناسب عدد مديري الحالة مع عدد حاالت العنف 	
األسرّي المنتفعة من المؤّسسة. 

مؤّشر -1: توجد آلّية محددة لتوظيف 
مقّدمي الخدمات تتضّمن تحديد 

االحتياجات من الموارد البشرية من 
جانب المشرف على الفريق، ثم إعداد 

خطة التوظيف بشكل دوري بناًء على 
االحتياجات من ُمقّدمي الخدمات، إذ 

يتم األخذ باالعتبار أْن:

• يتّم تلبية الحاجة للموظفين اإلدارّيين: )موظفي 	
الخدمات؛ والسكرتارية، وغيرهما( بشكل يضمن جودة 

الخدمة المقّدمة.

• يتناسب عدد ااالختصاصّيين االجتماعّيين مع عدد 	
حاالت العنف األسرّي المنتفعة من المؤّسسة.

• يتناسب عدد المرشدين التربوّيين مع عدد الطلبة 	

• يتناسب عدد المرشدين التربوّيين مع عدد الطلبة في 	
المدرسة.

• يتناسب عدد المشرفين في »دار اإليواء« مع عدد 	
المنتفعين فيها.

• تتم زيارة الطبيب لـ »دار اإليواء« مرة واحدة ـ على األقل 	
ـ في األسبوع أو اعتماد عدد من األطباء يكونون 

جاهزين عند االتصال بهم، وتثبيت مواعيد الزيارة في 
سجّل خاّص.

• يوجد في »دار اإليواء« طباخ لإلشراف على عملية 	
الطهي في حال كانت هذه المهمة منوطة 

بالمنتفعين من الخدمة.

• يتوافر في »دار اإليواء« كادر أمني كاٍف لحماية الدار.	
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المنهجية الداعمة المؤشر

 منهجية االستقطاب
والتعيين

مؤّشر -2: توجد أسس محددة لإلعالن عن الوظائف، واستقبال الطلبات، وتقّييم المتنافسين 
على الوظائف، وإعداد المقابالت

 منهجية الوصف
الوظيفي

المؤهل العلمّي،  ويشمل أْن:

• يمتلك مقّدمو الخدمات لحاالت العنف األسرّي شهادة بكالوريوس في 	
أيٍّ من التخّصصات التالية: العمل االجتماعّي؛ وعلم النفس؛ واإلرشاد؛ 
وعلم االجتماع؛ وتربية الطفل؛ والطب؛ والتمريض أو أّي مجاالت أخرى 
العليا  اإلدارة  تراه  بما  اإلنسانّية  بالعلوم  المتعلقة  التخّصصات  من 

مناسبًا. 

• تراعى االستعاضة عن التخّصص بشهادة بكالوريوس في أّي تخّصص 	
غير مذكور، إضافة إلى شهادة خبرة بالتعامل مع حاالت العنف األسرّي 

لمدة ال تقل عن سنتين.

مؤّشر -3: توجد 
أوصاف وظيفّية 

محّددة لمقّدمي 
الخدمات، تتضمن:

االّتجاهات، وتشمل أْن:

• األسرّي؛ 	 العنف  حاالت  مع  الّتعامل  نحو  إيجابّيًة  اّتجاهاٍت  يمتلك 
لها ومساعدتها وتقبُّ

•  يمتلك اّتجاهاٍت إيجابّيًة نحو العمل التشاركّي والمؤّسسّي	

المعارف، وتشمل:

• المعرفة الكافية في أساليب التدخل مع الحاالت )خصائص الحاالت 	
االجتماعّية والنفسّية؛ وأساليب التدخل؛ والخدمة االجتماعّية 

والثقافّية المجتمعّية؛ والبحوث؛ والّسياسات االجتماعّية والتنموّية؛ 
واألعمال اإلدارّية(.

المعرفة حول الخدمات والموارد التي تقّدم للحاالت على المستوى 	•
الوطنّي. 

اإللمام باألطر الوطنية والتشريعات ذات العالقة بالتعامل مع حاالت 	•
العنف األسرّي.

المهارات، وتشمل:

مهارات الّممارسة، بما في ذلك مهارات التعامل مع اآلخرين؛ ومهارات 	•
االتصال؛ ومهارات في التفكير والتحليل التأّملّي والنقدّي؛ وجمع 

البيانات وإدارتها؛ والتفاوض والوساطة. 

مهارات العمل الجاّد على تطوير الذات؛ وتحديث المعلومات؛ وتطوير 	•
العالقات اإلنسانّية اإليجابّية، والتواصل مع جميع الفئات.

مهارات التعامل مع حاالت العنف األسرّي من تقييم الحاالت؛ وإعداد 	•
خطة التدّخل؛ ومتابعة تنفيذها.

مهارات إعداد التقارير؛ واستخدام الحاسوب.	•

مهارة إدارة الوقت؛ واألولويات.	•

القدرات، وتشمل:
• القدرة على العمل بروح الفريق.	
• القدرة على تحّمل المسؤولية.	
• القدرة على اكتشاف حاالت العنف األسرّي.	
• القدرة على التعامل مع حاالت العنف األسرّي.	
• القدرة على تنظيم كمٍّ كبير من المعلومات؛ وإدارة الحاالت المعقدة 	

من أجل تحقيق البرامج األكثر فاعلّية؛ وتلبية أهداف الحالة.
• القدرة على أداء المهّمات الموكولة إليه في الوقت المحّدد.	
• امتالك ُمقّدمي الخدمة خبرة في العمل التطوعّي، وتتّم االستعاضة 	

عن الخبرة في العمل التطوعّي بحب العمل التطوعّي وخدمة 
المجتمع.
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المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية التدريب
مؤّشر -4: توجد آلّية محددة لتدريب مقّدمي الخدمات الُجدد على آلّيات التعامل مع 

حاالت العنف األسرّي في المؤّسسة وتقّييمهم، ومن ثم تثبيتهم، وانتقالهم إلى أماكن 
العمل التي ُتعنى بحاالت العنف األسرّي.

منهجية الرادار بالترابط مع منهجيات:

تحديد االحتياجات من الموارد 	 
البشرية

االستقطاب والتعيين	 

االوصاف الوظيفية	 

تقييم أداء الموظفين	 

التدريب	 

و قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

يشمل مراجعة آلّيات التوظيف والنماذج المستخدمة لتقّييم المتنافسين، إضافة إلى 
ملفات شؤون الموظفين، والتأّكد من أْن:

 – تتضمن آلّيات التوظيف أسس تحديد االحتياجات من الموارد البشرية، وآلّيات 
إعداد خطة التوظيف، وأسس اإلعالن عن الوظائف، واستقبال الطلبات، وتقّييم 

المتنافسين على الوظائف، وإعداد المقابالت.

ُتطرح جميع آلّيات وأسس التوظيف بشكل مترابط ومنطقّي.	 

يتّم توظيف جميع مقّدمي الخدمات من خالل تطبيق آلّيات التوظيف 	 
بنزاهة.

تحتوي األوصاف الوظيفّية ـ على األقّل ـ على البنود المحّددة.	 

توّزع األوصاف الوظيفّية على مقّدمي الخدمات.	 

يتّم التطوير على آلّيات التوظيف واألوصاف الوظيفّية بما يتناسب مع 	 
احتياجات العمل
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مقدمو الخدمات
سادسًا: تدريب ُمقّدمي الخدمات

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني تقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي من فريق عمٍل متدرٍب على التعامل مع حاالت العنف األسرّي

منهجية التدريب

العنف األسرّي من ناحية مفاهيمه؛ وأنواعه؛ وآثاره على 	 
الحالة وعلى األطفال.

مؤّشر -1: تتضمن آلّيات العمل 
في المؤّسسة )مقدمة خدمات 
 / /تربوّية  /إيوائّية  اجتماعّية 
تدريب  على  /شرطّية(  صحّية 
الموضوعات  على  الموظفين 

التالية:

مهارات االتصال الخاّصة بمخاطبة حاالت العنف األسرّي.	 

مهارات الكشف عن حاالت العنف األسرّي.	 

إجراءات التبليغ عن الحاالت للجهات الرسمّية 	 

منهجية التدريب
مؤّشر -2: توجد آلّية واضحة لدى المؤّسسة لتقّييم االحتياجات التدريبّية للموظفين، وتلبية 

هذه االحتياجات بشكل مستمر.

منهجية التدريب
للخطة  فريقه  عن  المسؤول  “المشرف”  تطوير  تتضمن  واضحة  منهجّية  توجد   :3- مؤّشر 

التدريبّية لموظفيه لتطوير المعرفة النظرّية والعملية على نحو مستمر وبشكل سنوي.

منهجية التدريب
مؤّشر -4: توجد آلّية محّددة لتقّييم أداء المتدربين في نهاية كّل تدريب وفقًا لمعاّيير 

واضحة.

منهجية التدريب
المستخدمة  والوسائل  التدريبّية  للمواد  المستمر  للتقّييم  محّددة  آلّية  توجد   :5- مؤّشر 
والموضوعات التدريبّية بما يتواءم وحاجات المتدربين؛ وتغذيتهم الراجعة، وتعديل خططهم 

التدريبية بناًء على ذلك.

 منهجية الرادار بالترابط مع
منهجية التدريب

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

التدريبية،  البرامج  من  لمجموعة  الخاّصة  الوثائق  من  وعينة  التدريب  آلّيات  مراجعة  ويشمل 
والتأّكد من:

وجود آلّيات محّددة للتدريب تتضمن: االعتماد على تقّييم أداء الموظفين لتحديد االحتياجات 
تقّييم  إلى  إضافة  وبعده؛  التدريب  قبل  المتدربين  وتقّييم  التدريب؛  خطط  وإعداد  التدريبّية؛ 

المواد التدريبّية، وأثر التدريب على أداء المتدربين.

تقّييم المتدربين قبل التدريب وبعده، ووجود نماذج معبأة لذلك وألكثر من برنامج تدريبّي.

تقّييم أثر التدريب على أداء المتدربين.

تقّييم المواد التدريبية، وأخذ نتائج التقّييم باالعتبار.

وجود آلّيات وأسس التدريب مطروحة بشكل مترابط ومنطقي.

التطوير على آلّيات التدريب بما يتناسب واحتياجات العمل. تطبيق أنظمة الموارد 	 
البشرية على الواقع.
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إدارة الحالة على مستوى نهج المؤسسات المتعدد )التشاركي(

أوالً: مديرو الحاالت. 

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية الوصف 	 
الوظيفي

منهجية االستقطاب 	 
والتعيين

منهجية التدريب	 

منهجية االشراف 	 
وتقييم االداء

منهجية الرادار	 

المعيار المهني: ويعني تقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي من فريق عمل ُمتعّدد التخّصصات 
يترأسه مدير الحالة

مهارات إدارة الحالة وفنّياتها. 	 

مؤّشر -1: يمتلك مدير الحالة المهارات 
والخبرات الكافية في التعامل مع حاالت 

العنف األسرّي التي تتضّمن:

خبرة ميدانّية في التعامل مع حاالت العنف 	 
األسرّي ال تقّل عن سنتين.

الفهم المبدئّي عن نمو اإلنسان وسلوكه.	 

فهم آثار العنف األسرّي على الحاالت/الناجيات 	 
واألطفال.

معرفة الخدمات والموارد التي تقدم لحاالت 	 
العنف األسرّي.

آلّيات التنسيق بين فريق العمل القائم على 	 
تقديم الخدمة للحالة.

القدرة على تطوير العالقات اإلنسانّية اإليجابّية، 	 
والتواصل مع جميع الفئات مع إبالء اهتمام 

خاّص للفئات الُمهمشة وذوي اإلعاقة.

القدرة على تنظيم كمٍّ كبير من المعلومات 	 
وإدارة الحاالت المعقدة من أجل تحقيق البرامج 

األكثر فاعلّية، وتلبية أهداف الحالة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته ويشمل التأّكد من:

األوصاف الوظيفّية لمديري الحالة، واحتوائها ـ على األقل ـ على البنود المحّددة.	 
نماذج تقّييم األداء لمديري الحالة، واحتوائها على البنود الموضحة.	 
مدى تطبيق ما هو موّثق من خالل االطالع على نماذج معبأة من تقّييم أداء مديري 	 

الحالة.
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إدارة الحالة على مستوى نهج المؤسسات المتعدد )التشاركي(
ثانيًا: اإلشراف على ُمقّدمي الخدمات

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية االشراف 	 
وتقييم أداء 

الموظفين
منهجية ادارة 	 

الملفات
منهجية الرادار	 

المعيار المهني: اإلشراف على ُمقّدمي الخدمات لحاالت العنف األسرّي بناًء على أسس قانونّية؛ 
وفنّية؛ وإدارّية محّددة

مؤّشر -1: وجود منهجّية محّددة لدى المؤّسسة لإلشراف على مديري الحاالت، وتوزيع الحاالت عليهم، 
ومتابعة األداء.

مؤّشر -2: وجود أسس محّددة للتدقيق على ملفات الحالة بشكل دوري من جانب المشرف على 
مديري الحاالت للتأّكد من مدى تطبيق منهجّيات العمل.

مؤّشر -3: وجود آلّيات محّددة يقوم من خاللها المشرف بتقديم الدعم الفني لمديري الحاالت.

األخذ باالعتبار أالّ يزيد عدد الحاالت الجاري العمل عليها من 	 
جانب مدير الحالة  على 05 حالة بالوقت الواحد.

مؤّشر -4: توزيع الحاالت على 
ُمقّدمي الخدمات بناًء على آلّية 

محّددة تتضّمن

أالّ يزيد عدد الحاالت لدى كل ُمقّدم خدمة على 52 حالة في 	 
الوقت الواحد.

األخذ باالعتبار اختصاص ُمقّدم الخدمة عند توزيع الحاالت. 	 

ُمقّدمي 	  على  الحاالت  توزيع  عند  الحالة  جنس  مراعاة 
الخدمات. 

عند 	  الخدمة  ُمقّدم  وخبرة  الحالة  خطورة  باالعتبار  األخذ 
توزيع الحاالت.

 وجود أسس واضحة لبيان الحاالت التي يكون فيها تضارب 	 
مصالح بين ُمقّدم الخدمة والحالة. 

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته ويشمل  مايلي:

مراجعة منهجّية اإلشراف على ُمقّدمي الخدمات، وأسس التدقيق على ملفات الحالة.	 
مراجعة آلّية توزيع الحاالت على ُمقّدمي الخدمات، والتأّكد من تطبيقها.	 
مالحظة مدى التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء	 
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إدارة الحالة على مستوى نهج المؤسسات المتعدد )التشاركي(
ثالثًا: تقديم الخدمات للحالة.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة	 
منهجية ادارة العالقة مع 	 

الشركاء
منهجية تطوير الخدمات	 
منهجية الرادار	 

المعيار المهني: ويعني اعتماد منهجّيات إدارة الحالة في تقديم الخدمات لحاالت العنف 
األسرّي

مؤّشر -1: وجود ا آلّيات محّددة لدى المؤّسسة للتعامل مع الحاالت.

مؤّشر -2: تقديم الخدمات للحاالت وفق منهجّية إدارة الحالة.

مؤّشر -3: وجود مؤّشرات لتحديد مستوى عوامل الخطورة.

مؤّشر -4: وجود أسس محددة لتحديد فريق العمل القائم على متابعة الحالة من المؤّسسات 
الشريكة، وذلك بناًء على احتياجات الحالة، إذ يقوم بإعداد خطة التدخل، ومتابعة تنفيذها.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته :

ويشمل مراجعة آلّيات العمل للتأّكد من مدى:

توثيق آلّيات التعامل مع حاالت العنف األسرّي، وتضمين مفهوم إدارة الحالة فيها.	 
تحديد آلّيات لتقّييم مستوى عوامل الخطورة، إضافة إلى إعداد خطة التدخل بالتنسيق 	 

مع فريق العمل القائم على متابعة الحالة.
التدقيق على عينة ممثلة 	  اآللّيات بشكل شمولّي ونظامّي من خالل  االلتزام بتطبيق 

من ملفات الحالة.
التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء بشكل دورّي	 



الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

184

إدارة الحالة على مستوى نهج المؤسسات المتعدد )التشاركي(
رابعًا: التنسيق بين الجهات المعنّية بتقديم الخدمات للحالة.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة	 

منهجية ادارة العالقة 	 
مع الشركاء

منهجية ادارة الملفات	 

منهجية الرادار	 

بين  التنسيق  خالل  من  األسرّي  العنف  لحاالت  متكاملة  خدمات  تقديم  ويعني  المهني:  المعيار 
الجهات المختلفة.

العنف  لحاالت  الخدمات  بتقديم  المعنية  المؤّسسات  مع  للتنسيق  واضحة  آلّية  توافر   :1- مؤّشر 
األسرّي، متضمنة إجراءات التواصل؛ ونماذجه؛ وآلّياته.

مؤّشر -2: وجود أسس محددة لعقد لقاء االستجابة الفورية للمعنّيين كافة من داخل المؤّسسة 
وخارجها الذي يتضّمن تحديد خطة االستجابة األولّية لحماية الحالة واألدلة، وتوثيق ذلك في محاضر 

االجتماعات وملف الحالة.

مؤّشر -3: وجود أسس محددة لعقد مؤتمر الحالة، لدراسة الحالة وإعداد خطة تدخل شاملة تلبي 
احتياجات الحالة وأسرتها، وتوثيق ذلك في محاضر االجتماعات وملف الحالة.

مؤّشر -4: وجود أسس محددة لعقد مؤتمر تقّييم الحالة لمراجعة وتقّييم اإلجراءات التي اتخذت 
التي  الفضلى  والُممارسات  بالمعاّيير  ومقارنتها  االقتضاء(،  عند  )وعائالتهم  الحاالت  ودعم  لحماية 

تلبي المصلحة الفضلى للحالة وأسرتها، وتوثيق ذلك في محاضر االجتماعات وملف الحالة.

التأهيل  إعادة  من  العنف  مرتكب  حالة  باالعتبار  األخذ  فيها  يتّم  محددة  أسس  وجود   :5- مؤّشر 
والعالج النفسي.

الجهات  مع  والتنسيق  للخطر،  تعرضهم  ومدى  األسرة،  أوضاع  لدراسة  آلّيات  وجود   :6- مؤّشر 
الشريكة لتلبية االحتياجات.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته :

ويشمل مراجعة آلّيات العمل، إضافة إلى عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة للتأّكد من مدى:

توثيق آلّية محددة للتنسيق بين المؤّسسات.	 
ترابط آلّيات التنسيق من ناحية تحديد أدوار كلٍّ من الشركاء واإلطار الزمني لتقديم كّل من 	 

الخدمات.
توثيق آلّية عقد كّل من االجتماعات التي تحتوي على أسباب عقده؛ وأهدافه؛ واألطراف المشاركة 	 

فيه؛ وإجراءات التوثيق في محاضر االجتماعات.
محاضر 	  توثيق  من  والتأّكد  الملفات،  عينة  على  اإلطالع  خالل  من  التنسيق  آلّيات  تطبيق 

االجتماعات والخدمات المقّدمة من الجهات
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إدارة الحالة على مستوى نهج المؤسسات المتعدد )التشاركي(
خامسًا: إغالق الحالة.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة	 

منهجية ادارة البيانات	 

منهجية الرادار	 

المعيار المهني: اتخاذ قرار إنهاء الحالة من فريق العمل متعّدد التخّصصات بالتنسيق مع مدير 
الحالة.

مؤّشر -1: وجود أسس وإجراءات محّددة لكيفّية إغالق الحالة، وتوثيق هذه اإلجراءات في ملف الحالة.

الرفض 	  طلب  يرفق   ( لها  المقّدمة  الخدمات  الحالة  رفض 
خطيًا أو الشخص الُموّكل إليه برعايته(.

محّددة  آلّية  وجود   :2- مؤّشر 
من  أّي  منها  التي  الحالة  إلغالق 

الظروف التالية:

تحقيق األهداف المخططة للقضية.	 

مغادرة الحالة لألردن.	 

عدم القدرة على تحديد موقع الحالة بالوسائل كافة.	 

وفاة الحالة، يتّم التعامل مع موضوع الوفاة والتأّكد من عدم 	 
وجود شبهة جنائية أو خطورة على وضع بقّية أفراد األسرة 

وتوثيق ذلك في نموذج محدد في ملف الحالة. 

والصحية 	  واالجتماعّية؛  النفسّية؛  الحالة  احتياجات  تقّييم 
ووجود إثبات بذلك.

مؤّشر -3: وجود آلية محّددة لما 
يجب القيام به قبل إغالق أي حالة، 

وتتضمن:

إجراءات التأّكد من اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للحالة.	 

وجود تقرير في ملف الحالة يشير إلى سبب إغالقها، )وترفق 	 
به جميع الوثائق الالزمة(.

موافاة الحالة بالمعلومات الالزمة في حال احتاجت مستقباُل 	 
ألّي دعم إضافي، ووجود إثبات على ذلك في الملف.

إدراج شهادة وفاة الحالة في ملف الحالة.	 

محّددة  أسس  وجود   :4- مؤّشر 
للتعامل مع وفاة الحالة، وتضم: 

حاالت 	  وجود  مدى  وتحديد  الحالة،  ألسرة  اجتماعية  دراسة  إعداد 
عنف أسري أخرى.

التعامل مع الحاالت الجديدة وفق آلّيات العمل في المؤّسسة.	 

في حال البدء بالقضية المتعلقة باألسرة المذكورة سابقًا، 	 
يتّم تعّيين الحالة إلى المدير/العامل نفسه. 

التأّكد من حدوث أي فعل عنف متكّرر مع الحالة.	  محددة  أسس  وجود   :5- مؤّشر 
إلعادة فتح ملف أي حالة منتهية، 

قيام أي فرد آخر من العائلة بتقديم شكوى ضد حدوث عنف 	 على أْن تتضّمن:
أسري.

مؤّشر -6: وجود آلّيات لدراسة أوضاع األسرة، ومدى تعرضهم للخطر، والتنسيق مع الجهات الشريكة 
لتلبية االحتياجات.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته :

ويشمل مراجعة آلّيات العمل، إضافة إلى عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة المغلقة للتأّكد من 
مدى:

توثيق آلّية محّددة إلغالق الحالة.
ترابط اآللّيات المحّددة إلغالق الحالة مع آلّيات إدارة الحالة األخرى.

تطبيق آلّيات اإلغالق من خالل اإلطالع على عينة الملفات.	 
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إدارة الحالة على مستوى نهج المؤسسات المتعدد )التشاركي(
سادسًا: ملفات الحاالت

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة

منهجية ادارة البيانات

منهجية الرادار

ضمان توثيق جميع الخدمات المقّدمة لحاالت العنف األسرّي في ملفات  المعيار المهني: 
الحالة

مؤّشر -1:توثيق الخدمات التي يتّم تقديمها لحالة العنف األسرّي في ملف خاّص بها ُيدعى بـ 
“ملف الحالة.

مؤّشر -2: وجود آلّية محّددة للتوثيق في ملفات الحالة تضمن التوثيق ضمن نماذج معتمدة 
وموحدة ذات أرقام تسلسلّية يسهل تتبعها، وتصنيفها.

الموجودة  الوثائق  توقيعه على  المسؤول من خالل  أو  المشرف  تضمين موافقة  مؤّشر -3: 
داخل الملف.

مؤّشر -4: تضمين ملف الحالة،  اسم الجهة التي قامت بتقديم كّل من الخدمات للحالة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته :

ويشمل مراجعة اآللّية المتبعة للتوثيق في ملف الحالة،  وعينة من ملفات الحاالت للتأّكد من:

توثيق جميع المعلومات الخاصة بالحالة، وتتضّمن: 	 
المعلومات الشخصّية للحالة.	 
المعلومات المتعلقة بأطراف حالة العنف األسرّي المقدمة من الحالة.	 
خطط التدّخل. 	 
حالة 	  متابعة  لغايات  الشركاء  من  استحداثها  يتّم  نماذج  أي  أو  واإلحالة  التبليغ  نماذج 

العنف األسرّي.
محاضر االجتماعات.	 
سجل يبّين الخدمات التي تلقتها الحالة، سواًء كانت نفسّية؛ أو اجتماعّية؛ أو صحّية؛ 	 

أو قانونّية؛ أو تربوّية.
الفهرس الذي يوضح مواعيد الجلسات.	 
إلى ضرورة 	  اإلشارة  المرئّي والسمعي مع  التسجيل  تّم فيها  التي  المقابالت  نماذج 

حفظ التسجيالت في ملف خاّص لمراعاة السرّية التاّمة.
جميع الخدمات المقدمة للحالة.	 
مدى تطبيق اآللّية من خالل مراجعة عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة.	 
مالحظة مدى التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء.	 
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الخدمات النفسية واالجتماعية
أوالً: الكشف والتبليغ

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة

منهجية الرادار المعيار المهني: ويعني التزام مقدمي الخدمات في مجال العنف األسرّي باإلبالغ عن حاالت 
العنف األسرّي وفقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها.

مؤّشر -1: وجود آلّية محّددة لدى ُمقّدمي الخدمات للكشف عن حاالت العنف األسرّي والتبليغ 
عنها.

حال  في  األسرّي  العنف  حاالت  عن  بالتبليغ  الخدمات  مقدمي  ُتلزم  آلّيات  وجود   :2- مؤّشر 
علمهم بهامع مراعاة القوانين واألنظمة المتعلقة بذلك.

مؤّشر -3: اتخاذ إجراءات تأديبّية عندما يقوم أي طرف ثالث أو الحالة بإثبات أن ُمقّدم الخدمة 
لم يبلغ عن حالة عنف أسرّي.

مؤّشر -4: وجود آلّيات لحماية ُمقّدم الخدمة الذي قام بالتبليغ عن حالة العنف.

مؤّشر -5: وجود آلّيات محّددة لمتابعة حاالت العنف األسرّي التي تّم التبليغ عنها.

مؤّشر -6: وجود نسخ عن تقارير التبليغ عن جميع حاالت العنف األسرّي مفّصلة فيما إذا كانت 
مؤّكدة أو مشتبهًا بها.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته :

ويشمل مراجعة آلّيات العمل، ومقابلة ُمقّدمي الخدمات، والتأّكد من مدى:

توثيق آلّية محّددة للكشف عن حاالت العنف األسرّي، وأسس التبليغ عن كّل حالة بناًء 	 
على خصوصيتها.

توثيق آلّيات محّددة لمتابعة الحاالت التي تّم التبليغ عنها.	 
األخرى 	  والنفسّية  االجتماعّية  الخدمات  تقديم  آلّيات  مع  والتبليغ  الكشف  آلّيات  ارتباط 

ومنطقية طرحها.
إضافة 	  األسرّي.  العنف  حاالت  والتبليغ عن  بالكشف  الخاّصة  العمل  آلّيات  على  التطوير 

األسرّي،  العنف  الخدمات للكشف عن حاالت  ُمقّدمي  المتبعة من  اآللّية  التأّكد من  إلى 
والتبليغ عنها، ومتابعتها 
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الخدمات النفسية واالجتماعية
ثانيًا: اإلشراف على ُمقّدمي الخدمات.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية االشراف وتقييم أداء 
الموظفين

منهجية ادارة الحالة

منهجية ادارة البيانات	 

منهجية الرادار	 

بناًء على  العنف األسرّي  الخدمات لحاالت  ُمقّدمي  ويعني اإلشراف على  المعيار المهني: 
أسس فنّية وإدارّية محّددة

مؤّشر -1: وجود آلّية محّددة لدى المؤّسسة لإلشراف على ُمقّدمي الخدمات، وتوزيع الحاالت 
عليهم، ومتابعة األداء.

مؤّشر -2: وجود أسس محّددة للتدقيق على ملفات الحالة بشكل دوري من جانب المشرف 
على ُمقّدمي الخدمات للتأّكد من مدى تطبيق آلّيات العمل.

لمقّدمي  الفني  الدعم  بتقديم  المشرف  خاللها  من  يقوم  محّددة  آلّيات  وجود   :3- مؤّشر 
الخدمات.

الجاري 	  الحاالت  عدد  يزيد  أالّ  باالعتبار  األخذ 
العمل عليها من مدير الحالة على 53 حالة 

في الوقت الواحد.

ُمقّدمي  على  الحاالت  توزيع   :4- مؤّشر 
الخدمات بناًء على آلّية محّددة تتضمن:

أالّ يزيد عدد الحاالت لمقّدم الخدمة على 52 	 
حالة في الوقت الواحد.

مراعاة جنس الحالة عند توزيع الحاالت على 	 
ُمقّدمي الخدمات. 

ُمقّدم 	  وخبرة  الحالة  خطورة  باالعتبار  األخذ 
الخدمة عند توزيع الحاالت.

التي 	  الحاالت  لبيان  واضحة  أسس  وجود 
ُمقّدم  بين  مصالح  تضارب  فيها  يكون 

الخدمة والحالة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته: ويشمل ما يلي :

مراجعة آلّية اإلشراف على ُمقّدمي الخدمات وأسس التدقيق على ملفات الحالة.	 

مراجعة آلّية توزيع الحاالت على ُمقّدمي الخدمات.	 

التأّكد من مدى تطبيق آلّية اإلشراف على ُمقّدمي الخدمات من خالل اإلطالع على عينة 	 
عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة، وإجراء المقابالت مع ُمقّدمي الخدمات.

مالحظة مدى التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء.	 
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الخدمات النفسية واالجتماعية
ثالثًا: إدارة الحالة داخليًا.

المنهجية الداعمة  المؤشر

منهجية ادارة الحالة

منهجية ادارة العالقة 
مع الشركاء

منهجية الرادار

التعامل مع حاالت  الحالة داخليًا في  إدارة  المؤّسسة على تطبيق منهجّية  اعتماد  المعيار المهني: 
العنف األسرّي.

مؤّشر -1: وجود آلّيات محّددة لدى المؤّسسة للتعامل مع الحاالت.

مؤّشر -2: تقديم الخدمات للحاالت وفق منهجّية إدارة الحالة.

مؤّشر -3: وجود مؤّشرات لتحديد مستوى عوامل الخطورة.

مؤّشر -4: وجود أسس محّددة لتحديد فريق العمل القائم على متابعة الحالة من المؤّسسة، وذلك بناًء 
على احتياجات الحالة.

مؤّشر -5: وجود أسس محّددة لعقد لقاء االستجابة الفورية الذي يحضره فريق العمل القائم على متابعة 
الحالة من المؤّسسة؛ بهدف معرفة خصائص الحالة، وتحديد خطة االستجابة األولّية لحماية الحالة، وتوثيق 

ذلك في محاضر االجتماعات وملف الحالة.

مؤّشر -6: توافر آلّية واضحة للتنسيق مع المؤّسسات المعنية بتقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي.

مؤّشر -7: وجود أسس محّددة لعقد مؤتمرات الحالة في المؤّسسة التي يحضرها فريق العمل القائم 
على متابعة الحالة من المؤّسسة.

التي تضمن  المؤّسسة  المعنّيين في  التدّخل من جانب  وجود أسس محّددة لوضع خطة  مؤّشر -8: 
تحديد إجراءات التدّخل ومتابعتها، وتوثيق ذلك في محاضر االجتماعات وملف الحالة.

والمؤتمرات  اللقاءات  المؤّسسة( في  الحالة )من داخل  وجود أسس محّددة لمشاركة مدير  مؤّشر -9: 
حول  تقرير  تضمين  على  تشتمل  أْن  على  الشريكة،  المؤّسسات  مع  عقدها  يتّم  التي  بالحالة  الخاّصة 

االجتماع في ملف الحالة.

مؤّشر -01: وجود آلّية محّددة إلغالق الحالة، وكيفية توثيق اإلجراءات في ملف الحالة.

الرفض خطيًا من 	  يرفق طلب   ( لها  المقّدمة  الخدمات  الحالة  رفض 
قبل الحالة أو الشخص الُموّكل قانونيًا برعاية الحالة(.

أسس  وجود   :11- مؤّشر 
على  الحالة،  إلغالق  محّددة 
بناًء  الحالة  إغالق  يتم  أْن 
على أي من الظروف التالية:

تحقيق األهداف المخططة للحالة.	 

مغادرة الحالة لألردن.	 

عدم القدرة على تحديد موقع الحالة بالوسائل كافة.	 

وفاة الحالة، يتّم التعامل مع موضوع الوفاة، والتأّكد من عدم وجود 	 
شبهة جنائّية أو خطورة على وضع بقّية أفراد األسرة، وتوثيق ذلك 

في نموذج محّدد في ملف الحالة. 
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والصحّية 	  واالجتماعّية؛  النفسّية؛  الحالة  احتياجات  تقّييم 
ووجود إثبات بذلك.

مؤّشر -12: وجود أسس محّددة لما يجب 
القيام به قبل إغالق أي حالة، وتتضمن:

تعّيين جلسات متابعة ـ إْن أمكن ذلك ـ وتوثيق ذلك في 	 
نموذج محّدد في ملف الحالة. 

إغالقها) 	  سبب  إلى  يشير  الحالة  ملف  في  تقرير  وجود 
وترفق به جميع الوثائق الالزمة(.

موافاة الحالة بالمعلومات الالزمة في حال احتاجت مستقباُل 	 
ألّي دعم إضافي، ووجود إثبات على ذلك في الملف. 

إدراج شهادة وفاة الحالة في ملف الحالة.	 

مؤّشر -13: وجود أسس محّددة للتعامل 
مع وفاة الحالة، وتضّم:

الحالة، وتحديد مدى وجود 	  اجتماعّية ألسرة  إعداد دراسة 
حاالت عنف أسرّي أخرى.

في 	  العمل  آلّيات  وفق  الجديدة  الحاالت  مع  التعامل 
المؤّسسة.

في حال البدء بالقضية المتعلقة باألسرة المذكورة سابقًا، 	 
يتّم تعّيين الحالة إلى المدير/مقّدم الخدمة نفسه

التأّكد من حدوث أّي فعل عنف متكّرر مع الحالة.	  إلعادة  محّددة  أسس  وجود   :14- مؤّشر 
أْن  على  مغلقة،  حالة  أي  ملف  فتح 

عنف  	 تتضّمن: حدوث  عن  بالتبليغ  العائلة  من  آخر  فرد  أي  قيام 
أسرّي.

مؤّشر -15: وجود آلّيات لدراسة أوضاع أفراد األسرة، ومدى تعرضهم للخطر، والتنسيق مع الجهات الشريكة 
لتلبية االحتياجات.

مؤّشر -16: قيام مدير الحالة بالتدقيق على ملفات الحاالت بشكل دوري للتأّكد من مدى تطبيق آلّيات 
العمل.

قياس تطبيق المعيار ومؤشراته: ويشتمل على التأّكد من مدى :	 

توثيق آلّيات التعامل مع حاالت العنف األسرّي، وتضمين منهجية إدارة الحالة فيها.	 

تحديد آلّيات لتقّييم مستوى عوامل الخطورة، إضافة إلى إعداد خطة التدّخل بالتنسيق مع فريق العمل 	 
القائم على متابعة الحالة.

تحديد آلّيات وأسس إلغالق الحالة، ومتابعتها، وتوثيق ذلك في ملف الحالة.	 

معها، 	  التواصل  كيفّية  تتضّمن  التي  األخرى،  الخدمة  ُمقّدمة  المؤّسسات  مع  التنسيق  آلّيات  تحديد 
وتوافر النماذج المستخدمة لتوثيق ذلك، إضافة إلى قاعدة بيانات تحّدد ضباط االرتباط من كل مؤّسسة.

من 	  ممثلة  عشوائية  عينة  على  التدقيق  خالل  من  ونظامي  شمولي  بشكل  اآللّيات  بتطبيق  االلتزام 
ملفات الحالة، على أْن تضم العينة ملفات مغلقة وملفات حاالت قائمة.

التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء بشكل دورّي.	 
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الخدمات النفسية واالجتماعية
رابعًا: تقديم الخدمات النفسّية واالجتماعّية.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة

منهجية الرادار

من  لتمكينها  واجتماعّية  نفسّية  خدمات  األسرّي  العنف  حاالت  تلقي  ويعني  المهني:  المعيار 
الوصول لحالة االستقرار.

مؤّشر -1: وجود أسس محّددة الستقبال الحاالت والبالغات من خالل الحضور الشخصّي للمؤّسسة أو 
االتصال بها عبر الخط الساخن أو التحويل من جهات أخرى.

مؤّشر -2: عرض تفاصيل شاملة عن طبيعة الخدمة، وكيفّية تقديمها، وحدودها، وإجراءاتها على ُمتلقي الخدمة.

األسرّي  العنف  بحالة  الخاّصة  التدّخل  خيارات  تتضمن  خطة  إلعداد  محّددة  آلّية  وجود   :3- مؤّشر 
وتطويرها، وإشراك الحالة فيها.

مؤّشر -4: وجود أسس إلجراء المقابالت مع الحاالت يتّم االلتزام بها، وتتضّمن المقابلة األولى وتحديد 
مواعيد الجلسات وعقدها.

المرئّي  التسجيل  تتضّمن:  التي  الحالة  مع  الجلسات  في  للتسجيل  محّددة  أسس  وجود   :5- مؤّشر 
والسمعّي، وتعبئة النماذج المتعلقة بالحالة مع االلتزام بالقوانين واألنظمة المتعلقة بذلك.

مؤّشر -6: استخدام آلّيات محّددة لتحديد مستوى سير الحالة، وتقّييم وجود مشكلة نفسّية أو اجتماعّية عند الحالة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته: ويشمل مراجعة آلّيات العمل للتأّكد من:	 
مدى توثيق آلّيات محّددة لتقديم الخدمات النفسّية واالجتماعّية.	 
صحة اآللّية الموثقة، ومدى ترابطها.	 
صحة النماذج الموثقة ضمن اآللّية.	 
مدى تطبيق اآللّيات الموثقة بشكل نظامّي وشمولّي، وذلك من خالل إجراء مقابالت مع ُمقّدمي 	 

الخدمات، والتدقيق على عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة.
مدى التطوير على آلّيات العمل الخاّصة بتقديم خدمات الدعم النفسّي واالجتماعّي لحاالت العنف األسرّي.	 

خامسًا: السرّية في التعامل مع الحاالت.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة
مدونة السلوك الوظيفي

منهجية الرادار

المعيار المهني: ويعني تأّكد ُمقدّمي الخدمة لحاالت العنف األسرّي من أنه يتّم التعامل مع 
جميع المعلومات الواردة في الملفات بسرّية تاّمة.

مؤّشر -1: وجود أسس محّددة إلطالع الحالة على آلّية المؤّسسة المتعلقة بسرّية المعلومات 
الخاّصة بها، ومراجعة وتصحيح المعلومات المتعلقة بها من خالل مشرفين متخّصصين.

مؤّشر -2: وجود آلّية محّددة إلطالع الحالة على المعلومات الواردة بملفها مع مراعاة األنظمة 
والتعليمات، وإعالم الحالة بها.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته: ويشمل على ما يلي:

االطالع على آلّيات العمل المتعلقة بسرّية المعلومات الواردة بملفات الحالة.	 
التأّكد من مدى دراية ُمقّدمي الخدمات بها، وتطبيقها.	 
التأّكد من مدى التطوير على آلّيات التعامل مع ملفات الحالة بسرّية تاّمة.	 
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الخدمات النفسية واالجتماعية
سادسًا: ملفات الحاالت.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة

منهجية ادارة البيانات

منهجية الرادار

المعيار المهني: ويعني تأّكد ُمقّدمي الخدمة لحاالت العنف األسرّي من أن جميع الملفات تتبع 
منهجّيًة وترتيبًا ثابَتْين.

مؤّشر -1: توثيق الخدمات التي يتّم تقديمها لحالة العنف األسرّي في ملف خاّص بها ُيدعى بـ “ملف الحالة”.

مؤّشر -2: وجود آلّية محّددة للتوثيق في ملفات الحالة تضمن التوثيق وفق نماذج معتمدة 
وموحدة ذات أرقام تسلسلّية يسّهل تتبعها، وتصنيفها.

مؤّشر -3: تضمين موافقة المشرف أو المسؤول من خالل توقيعه على الوثائق الموجودة داخل الملف.

مؤّشر -4: تضمين ملف الحالة، اسم الجهة التي قامت بتقديم كّل من الخدمات للحالة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
ويشمل مراجعة اآللّية المتبعة للتوثيق في ملف الحالة، وعينة من ملفات الحاالت للتأّكد من:

اسم الجهة التي قامت بتقديم كّل من الخدمات للحالة.	 
توثيق جميع المعلومات الخاّصة بالحالة، وتتضّمن:	 
فهرس المحتويات الذي يبّين الخدمات التي تلقتها الحالة.	 
المعلومات الشخصّية للحالة.	 
المعلومات المتعلقة بأطراف حالة العنف األسرّي المقدمة من الحالة.	 
خطط التدّخل. 	 
نماذج التبليغ واإلحالة أو أي نماذج يتّم استحداثها من الشركاء لغايات متابعة حالة العنف األسرّي.	 
محاضر االجتماعات.	 
الفهرس الذي يوضح مواعيد الجلسات.	 
حفظ 	  ضرورة  إلى  اإلشارة  مع  والسمعّي،  المرئّي  التسجيل  فيها  تّم  التي  المقابالت  نماذج 

التسجيالت في ملف خاّص لمراعاة السرّية التاّمة.
نتائج أي اختبارات طبّية؛ ونفسّية؛ واجتماعّية.	 
مدى تطبيق اآللّية من خالل مراجعة عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة.	 
مالحظة مدى التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء.	 

سابعًا: البنى التحتّية.

المنهجية الداعمة المؤشر

كافية  واالجتماعّي  النفسّي  اإلرشاد  مقّدمة خدمة  المؤّسسات  داخل  الغرف  اعتبار  المهني:  المعيار 
ومزودة بالمعدات الالزمة لتقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي.

يلبي  وبما  األسرّي،  العنف  لحاالت  والخصوصّية  السرّية  تلبي  المؤّسسة  في  غرف  وجود   :1- مؤّشر 
التسهيالت البيئّية لذوي اإلعاقة.

تجهيز المؤّسسة بشكل كامل للتعامل مع حاالت العنف األسرّي، بما في ذلك: مناطق  مؤّشر -2: 
االنتظار؛ وغرف الموارد: )المكتبة؛ وغرفة الحاسوب؛ ودورات المياه العاّمة؛ وعيادة إرشاد خاّصة؛ وغرفة 
الضغط  تخفيف  وغرفة  منفصلة  إدارّية  ومكاتب  األولّي(؛  اإلسعاف  لتقديم  وغرفة  الجماعي؛  العالج 

النفسّي بين مكاتب االستشارات السريرّية الخاّصة واألماكن العاّمة.

مؤّشر -3: تناسب أعداد الغرف ومساحاتها مع أعداد الحاالت التي يتّم استقبالها في المؤّسسة.

مؤّشر -4: وجود خطة تطوير زمنّية للمرافق تضمن تزويد الغرف بجميع المعدات الالزمة إْن كانت غير متوافرة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته: ويشمل على ما يلي:

زيارة المؤّسسة والمشاهدة العينية لمرافقها للتأّكد من مدى تطبيق المعيار.	 
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الخدمات التربوية
أوالً: نشر الوعي.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني اتخاذ المرشد التربوّي اإلجراءات الالزمة لتعزيز وتحقيق الوعي 
واالستجابات المناسبة للعنف األسرّي.

مؤّشر -1: وجود آلّية محّددة لتعريف الطلبة بالعنف األسرّي، وكيفّية الحصول على 
المساعدة.

العنف األسرّي، وكيفّية الحصول على 	 
المساعدة. مؤّشر -2: إعداد جلسات توعية فردية 

ـ  واحدة  مرة  وذلك  للطلبة،  جماعّية  أو 
ـ في الفصل الدراسّي حول  على األقّل 

الموضوعات التالية:

بناء العالقات اإليجابّية، واتخاذ القرارات وحّل 	 
المشكالت.

مكانة الذات وقيمتها، وتأّكيد الذات، 	 
والمشاعر واللمس،  واألسرار، والثقة باآلخرين.

بناء العالقات اإليجابّية، واتخاذ القرارات وحّل 	 
المشكالت. توعية  جلسات  إعداد   :3- مؤّشر 

فردّية أو جماعّية ألهالي الطلبة وذلك 
الفصل  في  ـ  األقل  على  ـ  واحدة    مرة 

الدراسّي حول الموضوعات التالية:
مراحل تطّور الطفل، وكيفّية تربية األطفال 	 

ليصبحوا آباء قادرين على حماية أطفالهم 
وتحصينهم ضّد التعرض للعنف.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

ويشمل مراجعة آلّيات عمل المرشد التربوّي والسجالت التي يوّثق أنشطته فيها للتأّكد من 
مدى:

توثيق آلّيات نشر الوعي لدى الطلبة وأهاليهم حول العنف األسرّي.	 
تطبيق آلّيات نشر الوعي لدى الطلبة وأهاليهم من جانب المرشد التربوّي.	 
التطوير على آلّيات العمل.	 
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الخدمات التربوية
ثانيًا: الكشف والتبليغ.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة

منهجية الرادار

المعيار المهني: ويعني التزام المدرسة باإلبالغ عن حاالت العنف األسرّي وفقًا للقوانين 
المعمول بها.

عن  للكشف  التربوّيين  والمرشدين  المدارس  معلمي  لدى  محّددة  آلّية  وجود   :1- مؤّشر 
حاالت العنف األسرّي والتبليغ عنها.

الخاّصة بالطلبة  اليومية  مؤّشر -2: وجود أسس محّددة لمتابعة تقارير الحضور والغياب 
لدى المرشد.

عام  بشكل  معها  والتعامل  الغياب،  حاالت  لمتابعة  واضحة  إجراءات  اتخاذ   :3- مؤّشر 
والمتكّرر منها بشكل خاّص ودراستها.

مؤّشر -4: وجود آلّيات تلزم ُمقّدم الخدمات بالتبليغ عن حاالت العنف األسرّي في حال علمه 
بها، مع مراعاة القوانين واألنظمة المتعلقة بذلك.

مؤّشر -5: اتخاذ إجراءات تأديبّية عندما يقوم أّي طرف ثالث أو الحالة بإثبات أّن ُمقّدم الخدمة 
لم يبلغ عن حالة عنف أسرّي.

مؤّشر -6: وجود آلّيات لحماية ُمقّدم الخدمة الذي قام بالتبليغ عن حالة العنف.

مؤّشر -7: وجود آلّيات محّددة لمتابعة حاالت العنف األسري ّالتي تّم التبليغ عنها.

مؤّشر -8: وجود نسخ عن تقارير التبليغ عن جميع حاالت العنف األسرّي مفّصلة فيما إذا 
كانت مؤّكدة أو مشتبًها بها.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

 ويشمل مراجعة آلّيات العمل، ومقابلة المرشد التربوّي، وعينة عشوائّية ممثلة من معلمي 
المدرسة، والتأّكد من مدى:

توثيق آلّية محّددة للكشف عن حاالت العنف األسرّي، وأسس التبليغ عن كّل حالة 	 
بناًء على خصوصيتها.

توثيق آلّيات محّددة لمتابعة الحاالت التي تّم التبليغ عنها.	 
دراية معلمي المدرسة بأسس الكشف عن حاالت العنف األسرّي والتبليغ عنها. 	 
من 	  عنها  والتبليغ  األسرّي،  العنف  حاالت  عن  للكشف  الموثقة  اآللّية  تطبيق 

المؤّسسات ُمقّدمة الخدمات التربوية.
لتطوير على آلّيات العمل الخاّصة بالكشف والتبليغ عن حاالت العنف األسرّي.	 
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الخدمات التربوية
ثالثًا: إدارة الحالة داخلّيًا.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة

منهجية ادارة البيانات

منهجية ادارة العالقة مع 
الشركاء

منهجية الرادار

المعيار المهني: ويعني اعتماد المؤّسسات ُمقّدمة الخدمات التربوية على تطبيق منهجّية إدارة 
الحالة في التعامل مع طلبة حاالت العنف األسرّي.

مؤّشر -1: وجود آلّيات محّددة لدى المؤّسسة للتعامل مع حاالت العنف األسرّي.

مؤّشر -2: تقديم الخدمات للحاالت وفق منهجّية إدارة الحالة؛ إذ ُيعدُّ المرشد التربوّي مديرًا للحالة.

مؤّشر -3: وجود مؤّشرات لتحديد مستوى عوامل الخطورة.

مؤّشر -4: توافر آلّية واضحة للتنسيق مع المؤّسسات المعنية بتقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي.

مؤّشر -5: وجود أسس محّددة لعقد لقاء االستجابة الفورية الذي يحضره المرشد التربوّي؛ ومدير 
المدرسة؛ والمعلم، بهدف معرفة خصائص الحالة، وتحديد خطة االستجابة األولية لحماية الحالة 

وتوثيق ذلك في محاضر االجتماعات وملف الحالة.

مؤّشر -6: وجود أسس محّددة لحضور المرشد التربوي مؤتمرات الحالة مع المؤّسسات الشريكة 
تشتمل على تضمين تقرير حول االجتماع في ملف الحالة.

مؤّشر -7: وجود أسس وإجراءات محددة لكيفّية إغالق الحالة، وتوثيق اإلجراءات في ملف الحالة.

تقّييم احتياجات الحالة، ووجود إثبات بذلك.	 

مؤّشر -8: وجود أسس محددة لما يجب 
القيام به قبل إغالق أي حالة، وتتضمن:

وضع خطة لمتابعة الحالة، وهذه الخطة موجودة في الملف.	 

نموذج 	  في  ذلك  وتوثيق  متابعة،  جلسات  تعّيين 
محّدد في ملف الحالة.

وجود تقرير في ملف الحالة يشير إلى سبب إغالقها) 	 
وترفق به جميع الوثائق الالزمة(.

في 	  داعمة  بجهات  االتصال  بمعلومات  الحالة  توعية 
حال احتاجت مستقباُل ألّي دعم إضافي، ووجود إثبات 

على ذلك في الملف. 

مؤّشر -9: وجود أسس محّددة إلعادة فتح ملف أّي حالة مغلقة، على أْن تتضمن التأّكد من حدوث أّي 
فعل عنف متكّرر مع الحالة.

مؤّشر -10: وجود أسس محّددة للتدقيق على ملفات الحالة من مدير المدرسة، ومديرية التربية 
والتعليم التي تتبعها المدرسة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
 ويشمل مراجعة آلّيات العمل،لتأّكد من مدى:

توثيق آلّيات التعامل مع حاالت العنف األسرّي، وتضمين مفهوم إدارة الحالة فيها.	 
تحديد آلّيات لتقّييم مستوى عوامل الخطورة، إضافة إلى إعداد خطة التدخل بالتنسيق مع مدير المدرسة والمعلم.	 
تحديد آلّيات إلغالق الحالة، ومتابعتها، وتوثيق ذلك في ملف الحالة.	 
التواصل 	  كيفّية  تتضّمن  التي  األخرى،  الخدمة  ُمقّدمة  المؤّسسات  مع  التنسيق  آلّيات  تحديد 

معها والنماذج المستخدمة لتوثيق ذلك، إضافة إلى قاعدة بيانات تحّدد ضباط االرتباط من كل مؤّسسة.
االلتزام بتطبيق اآللّيات بشكل شمولّي ونظامي من خالل التدقيق على عينة ممثلة من ملفات الحالة.	 
التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء بشكل دورّي.	 
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الخدمات التربوية
رابعًا: تقديم خدمات اإلرشاد.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة

منهجية الرادار

المعيار المهني: ويعني تقديم خدمات اإلرشاد التربوّي للطلبة  الذين يتعرضون للعنف 
األسرّي للمساعدة على تطّورهم وتعّلمهم.

األسري  للعنف  يتعرضون  الذين  للطلبة  المشورة  لتقديم  محّددة  آلّية  وجود   :1- مؤّشر 
تطّورهم  عملية  التي تسهل  المناسبة،  والتعليمّية  واالجتماعّية؛  النفسّية؛  الجوانب:  حول 

وتعلمهم.

مؤّشر -2: وجود آلّية محّددة للتقّييم االجتماعّي والنفسّي وخدمات التدّخل لطلبة الذين 
أو  الحسّية؛  أو  العقلّية؛  أو  الجسدّية؛  الصعوبات  يعكس  ما  األسرّي؛  للعنف  يتعرضون 

العاطفّية؛ أو السلوكّية الناجمة عن العنف وطرق تجاوزها.

مؤّشر -3: وجود أسس محّددة الطالع المعلمين والشخص الُموّكل برعاية الطالب والجهات 
الشريكة على التقّييم االجتماعّي والنفسّي لحاالت العنف األسرّي.

مؤّشر -4: وجود أسس بشأن االحتياجات والترتيبات الخاّصة برصد الطالب الذين يعانون من 
تراجع في األداء الدراسّي؛ أو تكرر الغياب، ومدى ارتباطه بعنف أسرّي.

مؤّشر -5: مدى استخدام المرشد لطرق مساعدة آمنة وسرّية في التعامل مع الطلبة الذين 
يتعرضون للعنف األسرّي.

مؤّشر -6: وجود أسس للمقابالت، وتحديد مواعيد الجلسات، وعقدها.

مؤّشر -7: وجود أسس محّددة للتسجيل في الجلسات مع الحالة التي تتضّمن التسجيل 
المرئّي والسمعّي، وتعبئة النماذج المتعلقة بالحالة مع االلتزام بالقوانين واألنظمة المتعلقة 

بذلك.

العنف  بحالة  الخاّصة  التدخل  خيارات  تتضمن  خطة  إلعداد  محّددة  آلّية  وجود   :8- مؤّشر 
األسرّي، وتطويرها.

مشكلة  وجود  وتقّييم  الحالة،  سير  مستوى  لتحديد  محّددة  آلّيات  استخدام   :9- مؤّشر 
نفسّية أو اجتماعّية عند الحالة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
 ويشمل مراجعة آلّيات العمل للتأّكد من مدى:

توثيق آلّيات محّددة لتقديم خدمات اإلرشاد لحاالت العنف األسرّي.*	 
صحة اآللّية الموثقة ومدى ترابطها.	 
صحة النماذج الموثقة ضمن اآللّية.	 
تطبيق اآللّيات الموثقة بشكل نظامّي وشمولّي، وذلك من خالل إجراء مقابالت مع 	 

عينة ممثلة من: مرشدي؛ ومعلمي؛ ومديري المدارس، والتدقيق على عينة عشوائية 
ممثلة من ملفات الحالة.

حاالت 	  لطلبة  التربوّي  اإلرشاد  خدمات  بتقديم  الخاّصة  العمل  آلّيات  على  التطوير 
العنف األسرّي.

التربية 	• وزارة  جانب  من  األسرّي  العنف  لحاالت  اإلرشاد  خدمات  تقديم  آلّيات  تحديد  يتّم   
متابعة  وتكون  والخاّصة(  )الحكومّية؛  جميعها  المدارس  من  تطبيقها  ويجري  والتعليم، 

التنفيذ من خالل مديريات التربية والتعليم.
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الخدمات التربوية
خامسًا: السرّية في التعامل مع الحاالت.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة
مدونة السلوك الوظيفي

منهجية الرادار

المعيار المهني: تأّكد المرشد التربوّي من أنه يتّم التعامل مع جميع المعلومات الواردة في 
الملفات بسرّية تامة.

مؤّشر -1: وجود أسس محّددة الطالع الحالة على اآللّية المتعلقة بسرّية المعلومات الخاّصة بها.

مؤّشر -2: وجود آلّية محّددة الطالع الحالة على المعلومات الواردة بملفها مع مراعاة األنظمة 
والتعليمات، وإعالم الحالة بها.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته  ويشمل ما يلي:

االطالع على آلّيات العمل المتعلقة بسرّية المعلومات الواردة بملفات الحالة.	 
التأّكد من مدى دراية المرشدين بها، وتطبيقها.	 
التأّكد من مدى التطوير على آلّيات التعامل مع ملفات الحالة بسرّية تاّمة.	 

سادسًا: ملفات الحاالت.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة البيانات

منهجية الرادار

يمكن  بحيث  ثابَتْين  ًوترتيبًا  تتبع منهجّية  الملفات  أّن جميع  المرشد من  تأّكد  المهني:  المعيار 
 الرجوع   لها   ومتابعتها.

مؤّشر -1: توثيق الخدمات التي يتّم تقديمها لحالة العنف األسرّي في ملف خاّص بها ُيدعى بـ  “ملف الحالة”.

مؤّشر -2: وجود آلّية محّددة للتوثيق في ملفات الحالة تضمن التوثيق وفق نماذج معتمدة وموحدة 
ذات أرقام تسلسلّية يسهل تتبعها، وتصنيفها.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
ويشمل مراجعة اآللّية المتبعة للتوثيق في ملف الحالة، وعينة من ملفات الحاالت للتأّكد من:

توثيق جميع المعلومات الخاّصة بالحالة، وتتضّمن: 	 
• المعلومات الشخصية للحالة.	
• المعلومات المتعلقة بأطراف حالة العنف األسرّي المقدمة من الحالة.	
• خطط التدّخل. 	
• نماذج التبليغ واإلحالة أو أي نماذج يتّم استحداثها من الشركاء لغايات متابعة حالة 	

العنف األسرّي.
• محاضر االجتماعات.	
• سجاًل يبّين الخدمات التي تلقتها الحالة.	
• الفهرس الذي يوضح مواعيد الجلسات.	
• إلى ضرورة 	 اإلشارة  مع  والسمعي،  المرئّي  التسجيل  فيها  تّم  التي  المقابالت  نماذج 

حفظ التسجيالت في ملف خاّص لمراعاة السرّية التاّمة.
• نتائج أي تقّييمات نفسّية، أو اجتماعّية.	

مدى تطبيق اآللّية من خالل مراجعة عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة.	 
مالحظة مدى التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء.	 
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الخدمات التربوية
سابعًا: البنى التحتّية.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني اعتبار غرفة المرشد كافية، ومزودة بالمعدات الالزمة لتقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي.

مؤّشر -1: وجود غرف في المدرسة )غرفة المرشد( تلبي السرّية والخصوصّية لحاالت العنف 
األسرّي، وبما يلبي التسهيالت البيئّية لذوي االحتياجات الخاّصة.

مؤّشر -2: وجود خطة تطوير زمنية للمرافق تضمن تزويد الغرف بجميع المعدات الالزمة إْن 
كانت غير متوافرة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

ويشمل زيارة مجموعة من المدارس، والمشاهدة العينّية لمرافقها؛ للتأّكد من مدى 	 
تطبيق المعيار.
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الخدمات الصحية
أوالً: الكشف والتبليغ.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني التزام المؤّسسة باإلبالغ عن حاالت العنف األسرّي وفقًا للقوانين المعمول بها.

منهجية ادارة الحالة

منهجية الرادار

مؤّشر -1: وجود آلّية محددة لدى ُمقّدمي الخدمات الصحّية للكشف عن حاالت العنف األسرّي 
والتبليغ عنها.

مؤّشر -2: وجود آلّيات تلزم ُمقّدم الخدمات بالتبليغ عن حاالت العنف األسرّي في حال علمه 
بها، مع مراعاة القوانين واألنظمة المتعلقة بذلك.

مؤّشر -3: وجود إجراءات تأديبّية عندما يقوم أّي طرف ثالث أو الحالة بإثبات أن ُمقّدم الخدمة 
لم يبلغ عن حالة عنف أسرّي.

مؤّشر -4: وجود آلّيات لحماية ُمقّدم الخدمة الذي قام بالتبليغ عن حالة العنف.

مؤّشر -5: وجود آلّيات محّددة لمتابعة حاالت العنف األسرّي التي تّم التبليغ عنها.

إذا  العنف األسرّي مفصلة فيما  التبليغ عن جميع حاالت  تقارير  وجود نسخ عن  مؤّشر -6: 
كانت مؤكدة أو مشتبهًا بها.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

ويشمل مراجعة آلّيات العمل، ومقابلة عينة ممثلة من ُمقّدمي الخدمات الصحّية، والتأّكد 
من مدى:

توثيق آلّية محّددة للكشف عن حاالت العنف األسرّي، وأسس التبليغ عن كل حالة 	 
بناًء على خصوصيتها.

توثيق آلّيات محّددة لمتابعة الحاالت التي تّم التبليغ عنها.	 
العنف األسرّي والتبليغ 	  الخدمات الصحّية بأسس الكشف عن حاالت  دراية ُمقّدمي 

عنها.
تطبيق اآللّية الموثقة للكشف عن حاالت العنف األسرّي، والتبليغ عنها، ومتابعتها 	 

في المؤّسسات ُمقّدمة الخدمات الصحّية
التطوير على آلّيات العمل الخاّصة بالكشف والتبليغ عن حاالت العنف األسرّي.	 
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الخدمات الصحية
ثانيًا: إدارة الحالة داخلّيًا.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني اعتماد المؤّسسات ُمقّدمة الخدمات الصحّية على تطبيق منهجّية إدارة الحالة في التعامل مع حاالت العنف األسرّي.

منهجية ادارة الحالة

منهجية ادارة العالقة مع الشركاء

منهجية ادارة البيانات

منهجية الرادار

مؤّشر -1: وجود آلّيات محّددة لدى المؤّسسة للتعامل مع حاالت العنف األسرّي.

في  االجتماعّي  االختصاصّي  ُيعدُّ  إذ  الحالة؛  إدارة  منهجّية  وفق  للحاالت  الخدمات  تقديم   :2- مؤّشر 

المستشفى أو مركز الرعاية الصحية مديرًا للحالة.

مؤّشر -3: وجود مؤّشرات لتحديد مستوى عوامل الخطورة.

مؤّشر -4: توافر آلّية واضحة للتنسيق مع المؤّسسات المعنّية بتقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي.

مؤّشر -5: وجود أسس محّددة لعقد لقاء االستجابة الفورية الذي يعقده االختصاصّي االجتماعّي أو 

من يقوم بدوره بحضور الفريق الطبي الذي قام بالكشف على الحالة؛ بهدف معرفة خصائص الحالة، 

وتحديد خطة االستجابة األولّية لحماية الحالة، وتوثيق ذلك في محاضر االجتماعات وملف الحالة.

الذي قام بالكشف على  أو الطبيب  مؤّشر -6: وجود أسس محّددة لحضور االختصاصّي االجتماعّي 

الحالة، لمؤتمرات الحالة مع المؤّسسات الشريكة،  تؤكد على تضمين تقارير المؤتمرات في ملف الحالة.

مؤّشر -7: وجود أسس وإجراءات محّددة لكيفّية إغالق الحالة، وكيفّية توثيق اإلجراءات في ملف الحالة.

وإعالمها 	  الصحية،  الرعاية  من  الحالة  احتياجات  تقّييم 

بالمواعيد الخاّصة بالزيارات الدورّية وفقًا لشدة الحالة 

وخطورتها.

يجب  آلّية محّددة لما  مؤّشر -8: وجود 

القيام به قبل إغالق أّي حالة، وتشمل:

الواجب 	  اإلجراءات  أهّم  تبّين  مرجعّية  قائمة  وجود 

مركز  أو  المستشفى  من  الحالة  خروج  عند  إتباعها 

الرعاية الصحّية.

الحالة يشير إلى سبب إغالقها) 	  وجود تقرير في ملف 

وترفق به جميع الوثائق الالزمة(.

توعية الحالة بمعلومات االتصال بجهات داعمة في حال 	 

احتاجت مستقباُل ألي دعم إضافّي، ووجود إثبات على 

ذلك في الملف. 

مؤّشر -9: وجود أسس محّددة إلعادة فتح ملف أّي حالة مغلقة عند التأّكد من حدوث أّي فعل عنف 

متكّرر مع الحالة، ومراجعتها المستشفى أو مركز الرعاية الصحّية.

مؤّشر -01: وجود آلّية محّددة إلجراء فحص المتابعة لحالة العنف األسرّي في كل زيارة، وتوثيق نتائج 

الفحص في ملف الحالة.

مؤّشر -11: وجود أسس محّددة للتدقيق على ملفات الحالة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

ويشمل مراجعة آلّيات العمل والتأّكد من مدى:
توثيق آلّيات التعامل مع حاالت العنف األسرّي، وتضمين منهجّية إدارة الحالة فيها.	 
تحديد آلّيات لتقّييم مستوى عوامل الخطورة، إضافة إلى إعداد خطة التدخل.	 
تحديد آلّيات إلغالق الحالة، ومتابعته، وتوثيق ذلك في ملف الحالة.	 
تحديد آلّيات التنسيق مع المؤّسسات ُمقّدمة الخدمة األخرى، التي تتضّمن كيفّية التواصل 	 

معها والنماذج المستخدمة لتوثيق ذلك، إضافة إلى قاعدة بيانات تحّدد ضباط االرتباط من 
كّل مؤّسسة.

االلتزام من تطبيق اآللّيات بشكّل شمولّي ونظامّي من خالل التدقيق على عينة ممثلة من 	 
ملفات الحالة.

التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء بشكّل دورّي.	 
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الخدمات الصحية
ثالثًا: تقديم الخدمات الصحّية.

المنهجية الداعمة المؤشر
المعيار المهني: ويعني تقديم الخدمات الصحّية لحاالت العنف األسرّي للمساعدة على معالجتها في أسرع وقت ممكن.

منهجية ادارة الحالة

منهجية الرادار

مؤّشر -1: وجود آلّية محّددة لتقديم خدمات الرعاّية الصحّية لحاالت العنف األسرّي.

مؤّشر -2: وجود أسس محّددة لتقييم الحالة من الناحية الصحّية؛ والجسدّية؛ والعقلّية.

مؤّشر -3: وجود أسس محّددة لتحديد آثار العنف على الحالة من خالل نموذج خارطة الجسم.

مؤّشر -4: وجود أسس للتأّكد من الحالة النفسّية والعقلّية للحالة، وتوثيق ذلك في تقرير الفحص 
بعد مالحظة وجود أي خلل للوظائف الذهنّية للحالة..

مؤّشر -5: اتخاذ إجراءات تضمن حماية حاالت العنف األسري التي تعاني من أّي أمراض عقلّية أو نفسّية 
أو أّي ظروف تحد من خياراتهم من التعرض ألّي شكل من أشكال األذى في أثناء إجراءات العالج، بما 
في ذلك ضمان أقّل وقت انتظار لهذه الحاالت، وضمان إمكانية الوصول إلى البرامج المتعلقة بإعادة 

التأهيل، ومنع االنتكاس.

مؤّشر -6: إتباع إجراءات محددة التصال الطبيب المعني بالحالة باألشخاص ذوي االختصاص بالتعامل 
مع حاالت العنف التي تعاني من أي أمراض عقلية أو نفسية أو أي ظروف تحد من خياراتها، لوضع خطة 

ف على عالمات التنبيه المبكر لالنتكاس واتخاذ اإلجراءات الالزمة. ُتعرِّ

مؤّشر -7: إعداد الفحوصات المخبرّية والشعاعّية وفق آلّية محّددة مبنّية على احتياجات كّل حالة وخصوصيتها.

مؤّشر -8: تحديد السلوك العام للحالة عن طريق المالحظة، بما فيها وصف البنية الجسدية وتوافقها 
مع ِسن الحالة، وذلك بناًء على آلّية محّددة.

مؤّشر -9: وجود آلّية محّددة ألخذ الصور المرئية لإلصابات من جانب الطبيب الشرعّي؛ إذ تتم بموافقة 
الحالة، أو موافقة من يمثلها إذا كان عمرها أقل 18 سنة، مع اإلشارة إلى أنه تّم شرح أهمّية هذه الصور.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
ويشمل مراجعة آلّيات العمل والتأّكد من مدى:

توثيق آلّيات محّددة لتقديم الخدمات الصحّية لحاالت العنف األسرّي.	 
صحة اآللّية الموثقة، وترابطها.	 
صحة النماذج الموثقة ضمن اآللّية.	 
تطبيق اآللّيات الموثقة بشكل نظامّي وشمولّي، وذلك من خالل إجراء مقابالت مع عينة ممثلة 	 

من ُمقّدمي الخدمات الصحّية، والتدقيق على عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة.
التطوير على آلّيات العمل الخاّصة بتقديم الخدمات الصحّية لحاالت العنف األسرّي.	 

رابعًا: السرّية في التعامل مع الحاالت. 
المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني تأّكد ُمقدّم الخدمة من أنه يتم ّالتعامل مع جميع المعلومات الواردة في الملفات بسرّية تاّمة..

منهجية ادارة الحالة

مدونة السلوك الوظيفي

منهجية الرادار

مؤّشر -1: وجود أسس محّددة الطالع الحالة على اآللّية المتعلقة بسرّية المعلومات الخاّصة بها.

مؤّشر -2: وجود آلّية محّددة الطالع الحالة على المعلومات الواردة بملفها مع مراعاة األنظمة 
والتعليمات، وإعالم الحالة بها.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته ويشتمل ما يلي:

االطالع على آلّيات العمل المتعلقة بسرّية المعلومات الواردة بملفات الحالة.	 
التأّكد من مدى دراية ُمقّدمي الخدمات بها وتطبيقها.	 
التأّكد من مدى التطوير على آلّيات التعامل مع ملفات الحالة بسرّية تاّمة.	 
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الخدمات الصحية
خامسًا: ملفات الحاالت.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني ضمان ُمقّدمي الخدمات  توثيق حالة العنف األسرّي بطريقة يمكن الرجوع إليها ومتابعتها في ملف الحالة.

منهجية ادارة الحالة

منهجية ادارة البيانات

منهجية الرادار

مؤّشر -1: توثيق الخدمات التي يتّم تقديمها لحالة العنف األسرّي في ملف خاّص بها ُيدعى بـ “ ملف الحالة

مؤّشر -2: و وجود آلّية محّددة للتوثيق في ملفات الحالة تضمن التوثيق وفق نماذج معتمدة وموحدة 
ذات أرقام تسلسلّية يسهل تتبعها، وتصنيفها.

مؤّشر -3: تضمين موافقة المشرف أو المسؤول من خالل توقيعه على الوثائق الموجودة داخل الملف..

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
ويشمل مراجعة اآللّية المتبعة للتوثيق في ملف الحالة، وعينة من ملفات الحاالت للتأّكد من: 	 
توثيق جميع المعلومات الخاّصة بالحالة، وتتضّمن : 	 

• المعلومات الشخصّية للحالة.	
• المعلومات المتعلقة بأطراف حالة العنف األسرّي المقدمة من الحالة.	
• نتائج الكشف الطبّي المبدئّي.	
• الشكوك الناتجة عن المراقبة الموضوعّية التي ال تتوافق مع تفسير الحالة.	
• السلوك العام للحالة عن طريق المالحظة، بما فيها وصف البنّية الجسدّية، وتوافقها مع ِسن الحالة.	
• خريطة الجسم، وتوضيح إصابة الحالة، بما في ذلك نوعها؛ وموقعها؛ وحجمها؛ ولونها؛ وعمرها.	
• وصف المشكالت الصحّية؛ والجسدّية؛ والعقلّية، التي تعاني منها الحالة إْن وجدت.	
• الفحوصات المخبرّية والشعاعّية.	
• نسخًا من الوثائق المتعلقة بالحالة، بما في ذلك، نماذج التبليغ واإلحالة أو أي نماذج يتم 	

استحداثها لغايات متابعة حالة العنف األسرّي.
• أي مراسالت أو اتصاالت مع أي من ُمقّدمي الخدمات الذين تعاملوا مع الحالة.	
• خطط السالمة واألمان المتعلقة بالحالة عند مغادرة مركز الرعاية الصحّية.	
• من 	 موافقة  أو  الحالة،  وبموافقة  الشرعّي،  الطبيب  من  المأخوذة  لإلصابات  المرئية  الصور 

يمثلها إذا كان عمرها أقّل 81 سنة، مع اإلشارة إلى أنه تّم شرح أهمّية هذه الصور .
• في حال أخذت الصور المرئّية يثبت على خلفها المعلومات التالية: التاريخ؛ والمكان الذي تّم 	

فيه التقاط الصورة؛ واسم الحالة؛  ورقم سجل الحالة؛ واسم المصور؛ والجزء المصور من الجسم.
• خطط التدخل. 	
• نماذج التبليغ واإلحالة أو أي نماذج يتّم استحداثها من الشركاء لغايات متابعة حالة العنف األسرّي.	
• محاضر االجتماعات.	
• سجاًل يبّين الخدمات التي تلقتها الحالة.	
• الفهرس الذي يوضح مواعيد الجلسات.	
• نتائج أي اختبارات طبّية؛ ونفسّية؛ واجتماعّية.	

مدى تطبيق اآللّية من خالل مراجعة عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة.	 
مالحظة مدى التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء..	 

سادسًا: البنى التحتّية.
المنهجية الداعمة  المؤشر

المعيار المهني: ويعني تقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي في غرف مزّودة بالمعدات الالزمة لتقديم الخدمات.
مؤّشر -1: وجود غرف في المؤّسسة تلبي السرّية والخصوصّية لحاالت العنف األسرّي، وبما يلبي 

التسهيالت البيئّية لذوي اإلعاقة.

مؤّشر -2: وجود مكان خاّص ومهيأ إلجراء فحص يضمن الخصوصّية.

مؤّشر -3: تتناسب أعداد الغرف ومساحاتها مع أعداد الحاالت التي يتّم استقبالها في المؤّسسة.

مؤّشر -4: وجود خطة تطوير زمنّية للمرافق تضمن تزويد الغرف بجميع المعدات الالزمة إْن كانت غير متوافرة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته ويشتمل ما يلي:
ويشمل زيارة مجموعة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، والمشاهدة العينية لمرافقها؛ 

للتأّكد من مدى تطبيق المعيار.
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الخدمات اإليوائية
أوالّ: اإلشراف على ُمقّدمي الخدمات.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني اإلشراف على ُمقّدمي الخدمات لحاالت العنف األسرّي بناًء على أسس فنّية مّحددة

منهجية االشراف وتقييم 
اداء الموظفين

منهجية ادارة الحالة

منهجية الرادار

آلّية محّددة لدى المؤّسسة لإلشراف على ُمقّدمي الخدمات، وتوزيع الحاالت عليهم،  وجود  مؤّشر -1: 
ومتابعة األداء.

مؤّشر -2: وجود أسس محّددة للتدقيق على ملفات الحالة بشكل دورّي من المشرف على ُمقّدمي 
الخدمات؛ للتأّكد من مدى تطبيق منهجّيات العمل.

مؤّشر -3: وجود آلّيات محّددة يقوم من خاللها المشرف بتقديم الدعم الفني لُمقّدمي الخدمات.

األخذ باالعتبار أالّ  يزيد عدد الحاالت الجاري العمل عليها 	 
من مدير الحالة على 53 حالة في الوقت الواحد.

ُمقّدمي  على  الحاالت  توزيع   :4- مؤّشر 
الخدمات بناًء على آلّية محّددة تتضّمن:

أالّ يزيد عدد الحاالت لدى كّل ُمقّدم خدمة على 52 حالة 	 
في الوقت الواحد.

ُمقّدمي 	  على  الحاالت  توزيع  عند  الحالة  جنس  مراعاة 
الخدمات. 

الخدمة عند 	  ُمقّدم  الحالة وخبرة  باالعتبار خطورة  األخذ 
توزيع الحاالت.

فيها 	  يكون  التي  الحاالت  لبيان  واضحة  أسس  وجود 
تضارب مصالح بين ُمقّدم الخدمة والحالة. 

مؤّشر -5: وجود منهجّية محّددة لدى المؤّسسة لتوزيع الحاالت على المنامات بناًء على احتياجات كل 
حالة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته ويشتمل ما يلي:

– مراجعة آلّية اإلشراف على ُمقّدمي الخدمات.

– مراجعة أسس التدقيق على ملفات الحالة.

– مراجعة آلّية توزيع الحاالت على ُمقّدمي الخدمات، والتأّكد من تطبيقها.

– مراجعة آلّيات توزيع الحاالت على المنامات؛ والتأّكد من مدى تطبيقها.

– مالحظة مدى التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء.
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الخدمات اإليوائية
ثانيًا: إدارة الحالة داخلّيًا.

المنهجية الداعمة المؤشر

منهجية ادارة الحالة

 منهجية ادارة

البيانات

منهجية الرادار

المعيار المهني: ويعني اعتماد المؤّسسة على تطبيق منهجّية إدارة الحالة في التعامل مع حاالت العنف األسرّي.

مؤّشر -1: وجود آلّيات محّددة لدى المؤّسسة للتعامل مع الحاالت.

مؤّشر -2: تقديم الخدمات للحاالت وفق منهجّية إدارة الحالة.

مؤّشر -3: وجود مؤّشرات لتحديد مستوى عوامل الخطورة.

 مؤّشر -4: وجود أسس محددة لتحديد فريق العمل القائم على متابعة الحالة من المؤّسسة، وذلك بناًء على احتياجات

الحالة.

 مؤّشر -5: وجود أسس محددة لعقد لقاء االستجابة الفورية الذي يحضره فريق العمل القائم على متابعة الحالة من

 المؤّسسة؛ بهدف معرفة خصائص الحالة، وتحديد خطة االستجابة األولّية لحماية الحالة، وتوثيق ذلك في محاضر

االجتماعات وملف الحالة.

مؤّشر -6: توافر آلّية واضحة للتنسيق مع المؤّسسات المعنية بتقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي.

 مؤّشر -7: وجود أسس محّددة لعقد مؤتمرات الحالة في المؤّسسة التي يحضرها فريق العمل القائم على متابعة الحالة

من المؤّسسة.

 مؤّشر -8: وجود أسس محّددة لوضع خطة التدخل من جانب المعنّيين في المؤّسسة التي تضمن تحديد إجراءات

التدخل ومتابعتها، وتوثيق ذلك في محاضر االجتماعات وملف الحالة.

 مؤّشر -9: وجود أسس محددة لمشاركة مدير الحالة )من دار اإليواء( في اللقاءات والمؤتمرات الخاّصة بالحالة التي يتّم

عقدها مع المؤّسسات الشريكة، تشتمل على تضمين تقرير حول االجتماع في ملف الحالة.

الكشف عن وجود حاالت إساءة أخرى.  مؤّشر -10: وجود آلّيات للتعامل مع عائلة

تأهيل العائلة وتمكينها؛ بهدف إعادة دمج الحالة فيها.الحالة، تتضّمن:

مؤّشر -11: وجود آلّيات لدراسة أوضاع األسرة، وتعرضهم للخطر، والتنسيق مع الجهات الشريكة لتلبية االحتياجات.

مؤّشر -12: وجود آلّية محّددة إلغالق الحالة، وكيفّية توثيق اإلجراءات في ملف الحالة.

 رفض الحالة الخدمات المقّدمة لها ) يرفق طلب الرفض خطّيًا أو الشخص

الُموّكل قضائيًا إليه برعايته(.

 مؤّشر -13: وجود آلّية محّددة إلغالق الحالة

)واتخاذ قرار إخراج المنتفع من “الدار”(،

  على أْن يتم بناء على أّي من الظروف

التالية:

تحقيق األهداف المخططة للحالة.

مغادرة الحالة لألردن.

 وفاة الحالة بعد التعامل مع موضوع الوفاة بالتأّكد من عدم وجود شبهة

 جنائية أو خطورة على وضع بّقية أفراد األسرة، وتوثيقه في نموذج محدد في

ملف الحالة.

تقّييم احتياجات الحالة النفسّية؛ واالجتماعّية؛ والصحّية، ووجود إثبات بذلك.

مؤّشر -14: وجود آلّية محددة

 لما يجب القيام به قبل إغالق

 أي حالة، وتتضّمن:

 تعّيين زيارات متابعة ـ إْن أمكن ذلك ـ وتوثيق ذلك في نموذج محّدد في

ملف الحالة.

 وجود تقرير في ملف الحالة يشير إلى سبب إغالقها) وترفق به جميع الوثائق

الالزمة(.

 موافاة الحالة بالمعلومات الالزمة في حال احتاجت مستقباُل ألّي دعم إضافّي،

ووجود إثبات على ذلك في الملف.
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إدراج شهادة وفاة الحالة في ملف الحالة.

 مؤّشر -15: وجود أسس محّددة للتعامل

مع وفاة الحالة، وتضّم:

 إعداد دراسة اجتماعّية ألسرة الحالة، وتحديد مدى وجود حاالت عنف أسرّي

أخرى.

التعامل مع الحاالت الجديدة وفق آلّيات العمل في المؤّسسة.

 في حال البدء بالقضية المتعلقة باألسرة المذكورة سابقًا، يتّم تعّيين الحالة

إلى المدير/ُمقّدم الخدمة نفسه.

التأّكد من حدوث أي فعل عنف متكّرر مع الحالة.
 مؤّشر -16: وجود أسس محّددة إلعادة

 الحالة المنتهية إلى “ دار اإليواء “، على أْن

تتضّمن:

ظهور أي إشارات تراجع في زيارات المتابعة.

قيام أي فرد آخر من العائلة بالتبليغ عن حدوث عنف أسرّي.

مؤّشر -71: قيام مدير الحالة بالتدقيق على ملفات الحالة بشكل دورّي؛ للتأّكد من مدى تطبيق منهجّيات العمل.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
ويشتمل على مراجعة آلّيات العمل للتأّكد من مدى:

توثيق آلّيات تقديم خدمات اإليواء، وتضمين مفهوم إدارة الحالة فيها.

–  تحديد آلّيات لتقّييم مستوى عوامل الخطورة.

–  تحديد آلّيات إعداد خطة التدّخل، ومتابعتها بالتنسيق مع فريق العمل القائم على متابعة الحالة.

–  تحديد آلّيات إلغالق الحالة؛ ومتابعتها؛ وتوثيق ذلك في ملف الحالة.

–  تحديد آلّيات التنسيق مع المؤّسسات ُمقّدمة الخدمة األخرى، التي تتضّمن كيفّية التواصل معها، والنماذج 

المستخدمة لتوثيق ذلك، إضافة إلى قاعدة بيانات تحّدد ضباط االرتباط من كل مؤّسسة.

االلتزام بتطبيق اآللّيات بشكل شمولّي ونظامّي من خالل التدقيق على عينة ممثلة من ملفات الحالة.

التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء بشكل دورّي.
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الخدمات اإليوائية
ثالثًا: إجراءات التعامل مع الحاالت.

المنهجية الداعمة المؤشر
مة في “ دار اإليواء “ وأسرها. المعيار المهني: ويعني التأّكد من تقديم خدمات متعّددة التخّصصات للحاالت الُمقيَّ

منهجية ادارة الحالة
منهجية الرادار

مؤّشر -1: وجود أسس محّددة لدخول الُمنتفع إلى الدار.

مؤّشر -2: عرض تفاصيل شاملة للُمنتفع عن طبيعة الخدمة؛ وكيفية تقديمها؛ وحدودها؛ وإجراءاتها.

مؤّشر -3: وجود أسس محّددة إلعداد خطة العمل متعّددة التخّصصات وتطويرها.

مؤّشر -4: وجود أسس محّددة إلعداد خطة عمل لتأهيل عائلة الحالة إلعادة دمج الحالة فيها.

مؤّشر -5: وجود أسس محّددة لعقد الجلسات اإلرشادّية مع الحالة.

مؤّشر -6: وجود أسس محّددة لعقد الجلسات اإلرشادّية مع أفراد عائلة الحالة.

مؤّشر -7: وجود أسس محّددة للتسجيل في الجلسات مع الحالة التي تتضّمن: التسجيل المرئّي 
والسمعّي؛ وتعبئة النماذج المتعلقة بالحالة مع االلتزام بالقوانين واألنظمة المتعلقة بذلك.

مؤّشر -8: وجود آلّية محّددة إلعداد خطة تتضّمن خيارات التدّخل الخاّصة بحالة العنف األسرّي وتطويرها.

لبيان  محّددة  آلّيات  واستخدام  الحالة،  عند  اجتماعّية  أو  نفسّية  مشكلة  وجود  تقّييم   :9- مؤّشر 
مستوى َسير الحالة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:

ويشمل مراجعة آلّيات العمل للتأّكد من:

–  مدى توثيق آلّيات محّددة لتقديم الخدمات متعّددة التخّصصات للحاالت.

وجود دليل سياسات وإجراءات موثق للتعامل مع حاالت العنف األسرّي لدى “دار اإليواء”.	 

صحة اآللّية الموثقة ومدى ترابطها.	 

صحة النماذج الموثقة ضمن اآللّية.	 

مدى تطبيق اإلجراءات الموثقة بشكل نظامّي وشمولّي، وذلك من خالل إجراء مقابالت 	 
مع ُمقّدمي الخدمات، والتدقيق على عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة.

مدى التطوير على آلّيات العمل الخاّصة بتقديم الخدمات اإليوائية لحاالت العنف األسرّي.	 

رابعًا: السرّية في التعامل مع الحاالت.
المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني تأّكد ُمقّدم الخدمات من أنه يتّم التعامل مع جميع المعلومات الواردة في الملفات بسرّية تاّمة..

منهجية ادارة الحالة

مدونة السلوك الوظيفي

منهجية الرادار

مؤّشر -1: وجود أسس محّددة الطالع الحالة على اآللّية المتعلقة بسرّية المعلومات الخاّصة بها.

 مؤّشر -2: وجود آلّية محّددة الطالع الحالة على المعلومات الواردة بملفها، مع مراعاة األنظمة
والتعليمات، وإعالم الحالة بها.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته ويشتمل على ما يلي:

ويشمل مراجعة آلّيات العمل للتأّكد من:

 االطالع على آلّيات العمل المتعلقة بسرّية المعلومات الواردة بملفات الحالة.	 
 التأّكد من مدى دراية ُمقّدمي الخدمات بها، وتطبيقها.	 

التأّكد من مدى التطوير على آلّيات التعامل مع ملفات الحالة بسرّية تاّمة.	 
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الخدمات اإليوائية
خامسًا: إجراءات خروج المنتفعين من “الدار”

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني اتخاذ “ دار اإليواء “ اإلجراءات كافة لضمان سالمة الُمنتفع عند خروجه من “الدار”.

منهجية ادارة الحالة

منهجية ادارة البيانات

منهجية الرادار

مؤّشر -1: وجود آلّيات لدى “ دار اإليواء “ تتعلق بخروج الحالة من “الدار” متضّمنة النماذج 
والوثائق المطلوبة.

مؤّشر -2: وجود آلّية لتبليغ الجهات المعنّية بخروج الُمنتفع من “الدار”.

مؤّشر -3: وجود آلّية لتنفيذ القرارات الخاّصة بخروج الُمنتفع أو تسليمه للشخص/الجهة 
المعنية صادرة عن الجهة القضائّية المختصة، ومناقشتها مع مدير الحالة.

مؤّشر -4: االحتفاظ بنسخ من جميع الوثائق المرسلة إلى الجهات المعنّية بعد خروج 
الُمنتفع من “الدار”.

مؤّشر -5: متابعة الُمنتفع بعد خروجه من “الدار” لفترة ال تقل عن سنة، وذلك ضمن خطة 
نفسّية واجتماعّية شاملة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
ويشمل مراجعة آلّيات العمل للتأّكد من:

 مدى توثيق آلّيات محّددة لخروج الُمنتفعين من “دار اإليواء”.	 

 صحة اآللّية الموثقة ومدى ترابطها.	 

 صحة النماذج الموثقة ضمن اآللّية.	 

التدقيق 	  خالل  من  وذلك  وشمولّي،  نظامّي  بشكل  الموثقة  اإلجراءات  تطبيق  مدى   
على عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة.

مدى التطوير على آلّيات خروج الُمنتفعين من “دار اإليواء”.	 
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الخدمات اإليوائية
سادسًا: ملفات الحاالت.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني ضمان توثيق جميع الخدمات المقّدمة لحاالت العنف األسرّي في ملفات الحالة

منهجية ادارة الحالة

منهجية ادارة البيانات

منهجية الرادار

مؤّشر -1: توثيق الخدمات التي يتّم تقديمها لحالة العنف األسرّي في ملف خاّص بها ُيدعى بـ 
“ ملف الحالة “.

مؤّشر -2: وجود آلّية محّددة للتوثيق في ملفات الحالة تضمن التوثيق وفق نماذج معتمدة 
وموحدة ذات أرقام تسلسلّية يسهل تتبعها، وتصنيفها.

الموجودة  الوثائق  توقيعه على  المسؤول من خالل  أو  المشرف  مؤّشر -3: تضمين موافقة 
داخل الملف.

مؤّشر -4: تضمين ملف الحالة، اسم الجهة التي قامت بتقديم كّل من الخدمات للحالة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
الحاالت  الحالة، ومراجعة عينة من ملفات  للتوثيق في ملف  المتبعة  اآللّية  ويشمل مراجعة 

للتأّكد من:

توثيق جميع المعلومات الخاّصة بالحالة، وتتضّمن: 	 
المعلومات الشخصّية للحالة.	 
المعلومات المتعلقة بأطراف حالة العنف األسرّي المقّدمة من الحالة.	 
خطط التدّخل. 	 
نماذج التبليغ واإلحالة أو أي نماذج يتّم استحداثها من الشركاء لغايات متابعة حالة 	 

العنف األسرّي.
محاضر االجتماعات.	 
سجاًل يبّين الخدمات التي تلقتها الحالة.	 
الفهرس الذي يوضح مواعيد الجلسات.	 
إلى ضرورة 	  اإلشارة  مع  والسمعّي،  المرئّي  التسجيل  فيها  تّم  التي  المقابالت  نماذج 

حفظ التسجيالت في ملف خاّص لمراعاة السرّية التاّمة.
نتائج أي اختبارات طبّية؛ ونفسّية؛ واجتماعّية.	 
مدى تطبيق اآللّية من خالل مراجعة عينة عشوائية ممثلة من ملفات الحالة.	 
مالحظة مدى التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء.	 
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الخدمات اإليوائية
سابعًا: إدارة “دار اإليواء”

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني إدارة مدير “ دار اإليواء “ الموارد المخّصصة بكفاءة وفاعلّية، وبما يضمن المصلحة الُفضلى للُمنتفعين

منهجية تقييم االداء المؤسسي

منهجية االشراف وتقييم اداء 
الموظفين

منهجية تطوير الخدمات

منهجية قياس رضى متلقي 
الخدمات

منهجية ادارة المخاطر

منهجية ادارة البيانات

منهجية الرادار

وقيامهم  والمتطوعين،  الموظفين  واجبات  أداء  على  للرقابة  خاّص  نظام  وجود   :1- مؤّشر 
بالمهّمات المطلوبة منهم.

مؤّشر -2: وجود منهجّية خاّصة بإعداد تقارير تقّييم دورية عن عمل “الدار” والموظفين.

مؤّشر -3: وجود آلّية للتنسيق بين الخدمات التي تقّدمها “الدار”، والخدمات األخرى المقّدمة 
للُمنتفعين، وبما يضمن مصلحة الُمنتفع الُفضلى.

مؤّشر -4: وجود مؤّشرات لدى مدير الدار عن مستوى الخدمات الُمقّدمة للُمنتفعين.

مؤّشر -4: وجود خطط طوارئ.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
ويشمل مراجعة اآللّية العمل للتأّكد من:

توثيق آلّيات محّددة تتعلق بكيفية إدارة “دار اإليواء” من جانب إدارتها.	 

منطقّية اآللّية الموثقة ومدى ترابطها.	 

منطقّية النماذج الموثقة ضمن اآللّية.	 

على 	  التدقيق  خالل  من  وذلك  وشمولّي،  نظامّي  بشكل  الموثقة  اإلجراءات  تطبيق 
الملفات التي يوثق مدير الدار أعماله بها.

التطوير على آلّيات خروج الُمنتفعين من “ دار اإليواء “.	 
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الخدمات اإليوائية
ثامنًا: البنى التحتّية

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني اعتبار الغرف داخل الدار كافية ومزّودة بالمعدات الالزمة لتقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي، والمحافظة 
على أمنهم وسالمتهم.

 فريق عمل متواجد في »الدار« بشكل دائم.	 

مؤّشر -1: ضمان 
سالمة الُمنتفعين في 
“ دار اإليواء “ من خالل:

توفير التجهيزات واحتياطات السالمة العامة داخل »الدار«، بما في ذلك تخزين المواد 	 
الخطرة؛ واألدوات الحادة؛ ومداخل الدخول والخروج؛ وأجهزة مقاومة الحرائق، وغيرها.

ذوي 	  أو  المرأة؛  أو  »الدار«)الطفل؛  من  الُمنتفعة  للفئة  المناسبة  البيئة  توفير 
اإلعاقة؛ أو المسنين(.

 إصدار تعاميم تمنع التدخين في مرافق »الدار« كافة.	 

ـ داخل »الدار«، بشكل دائم، على دراية تاّمة 	  ـ على األقّل  وجود شخص واحد 
بإجراءات اإلسعافات األولّية.

تعّرض 	  عدم  يضمن  وتفتيشهم،  بالزوار،  خاّص  استقبال  نظام  وجود 
الُمنتفعين للخطر.

وجود نظام حراسة دائم.	 

توفير تجهيزات األمن والحماية داخل »الدار«، ومنع دخول األسلحة أو المخدرات إليها.	 

وجود مدخل واحد فقط لـ »اـلدار« ومخارج للطوارئ.	 

اتخاذ أسس واضحة لتوفير األمن الخاّص باألطفال.	 

وجود صناديق أمانات لحفظ ممتلكات الضيوف والُمنتفعين.	 

وجود عيادة طبّية تحتوي على المستلزمات األساسّية وممرض دائم.	 

مؤّشر -2: ضمان 
مالءمة ترتيبات “دار 

اإليواء” الحتياجات 
الُمنتفعين فيها من 

خالل:

وجود غرفة للغسيل.	 

وجود غرفة رعاية خاّصة باألطفال مهيأة الستخدامهم لها.	 

وجود مناطق كافية لتناول الطعام مجهزة لذلك.	 

وجود منطقة استقبال/إدخال مناسبة.	 

اإلضاءة؛ والتهوية؛ ووسائل التدفئة المناسبة.	 

المريح لألطفال 	  األثاث  ترفيهّية مع عدد كاٍف من  »الدار« على منطقة  احتواء 
والبالغين الذين يتلقون الخدمة.

الغذاء 	  ونوعية  الُمنتفعين،  الحتياجات  مناسب  مطبخ  على  »الدار«  احتواء 
المتناسبة  والمساحة  الصحّية؛  والحالة  العمر؛  يراعي:  أْن  على  فيه،  المقّدم 

الستخدامهم.
الُمقيمين 	  األشخاص  وعدد  المساحة؛  تراعي:  »الدار«  في  للنوم  غرف  وجود   

فيها؛ وخصوصّية الحاالت؛ وأوضاعها.

وجود حمامات كافية في »الدار« تراعي: احتياجات الُمنتفعين المختلفة؛ وأعمارهم.	 

مراعاة »الدار« لشروط كّل من: البناء؛ والسالمة العاّمة.	 

مراعاة »الدار« للتسهيالت الخاّصة بذوي اإلعاقة.	 

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
ويشمل زيارة المؤّسسة، والمشاهدة العينّية لمرافقها؛ للتأّكد من مدى تطبيق المعيار. 
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الخدمات الشرطية
أوالّ: الكشف واالستقبال.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني التزام ُمقّدمي الخدمات في مجال العنف األسرّي بالتعامل مع جميع حاالت العنف األسرّي، وفقًا للقوانين 
والتعليمات المعمول بها.

منهجية ادارة الحالة

منهجية التوعية ونشر 
الخدمات

منهجية ادارة البيانات

منهجية الرادار

مؤّشر -1: وجود آلّية محّددة لدى ُمقّدمي الخدمات للكشف عن حاالت العنف األسرّي.

أسسًا محّددة لجمع المعلومات كافة عن األطراف المعنّيين 	 
في العنف. مؤّشر -2: وجود أسس محّددة 

الستقبال البالغات من خالل وسائل 
متعددة، وتتضّمن:

على 	  لتوزيعها  المشرف  إلى  الحالة  لتحويل  محّددة  آلّية 
كافة  بالمعلومات  تزويده  يضمن  بما  الخدمات  ُمقّدمي 

التي تّم الحصول عليها.

الحماية الفورّية للحالة.	 

مؤّشر -3: استقبال الحاالت عند 
القدوم الشخصّي للمؤّسسة ضمن 

أسس محّددة تشمل.

النوعّي 	  االختصاص  ضمن  من  الحالة  أّن  من  التأّكد 
للمؤّسسة.

التعريف بالخدمات.	 

دعم الحالة عند االستقبال.	 

الحصول على بيانات الحالة.	 

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته:
ويشمل مراجعة آلّيات العمل ومقابلة ُمقّدمي الخدمات، والتأّكد من مدى:

توثيق آلّية محّددة للكشف عن حاالت العنف األسرّي وأسس استقبال الحاالت.	 
ارتباط آلّيات الكشف واالستقبال مع آلّيات تقديم الخدمات األخرى، وتسلسل طرحها.	 
تطبيق اآللّيات الموثقة بشكل نظامّي وشمولّي على كّل الحاالت التي يتّم التعامل معها.	 
التطوير على آلّيات العمل الخاّصة بالكشف عن حاالت العنف األسرّي.	 
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الخدمات الشرطية
ثانيًا: اإلشراف على ُمقّدمي الخدمات.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني اإلشراف على ُمقّدمي الخدمات لحاالت العنف األسرّي بناًء على أسس قانونّية؛ وفنّية؛ وإدارّية محّددة.

منهجية ادارة الحالة

منهجية االشراف وتقييم اداء 
الموظفين

منهجية ادارة البيانات

منهجية الرادار

مؤّشر -1: وجود منهجّية محّددة لدى المؤسسة لإلشراف على ُمقّدمي الخدمات، وتوزيع 
الحاالت عليهم، ومتابعة األداء.

مؤّشر -2: وجود أسس محّددة للتدقيق على ملفات الحالة بشكل دورّي من المشرف على 
ُمقّدمي الخدمات للتأّكد من مدى تطبيق منهجّيات العمل.

مؤّشر -3: وجود آلّيات محّددة يقوم من خاللها المشرف بتقديم الدعم الفني لُمقّدمي 
الخدمات.

مراعاة جنس الحالة عند توزيع الحاالت على ُمقّدمي 	 
الخدمات. 

مؤّشر -4: توزيع الحاالت على ُمقّدمي 
الخدمات بناًء على آلّية محّددة 

تتضمن

الخدمة 	  ُمقّدم  وخبرة  الحالة  خطورة  باالعتبار  األخذ 
عند توزيع الحاالت.

توزيع 	  عند  الخدمة  ُمقّدم  اختصاص  باالعتبار  األخذ 
الحاالت. 

أسسًا واضحة لبيان الحاالت التي يكون فيها تضارب 	 
مصالح بين ُمقّدم الخدمة والحالة. 

العمل 	  الجاري  الحاالت  عدد  يزيد  أالّ  باالعتبار  األخذ 
الوقت  في  حالة   05 على  الحالة  مدير  من  عليها 

الواحد.

ُمقّدم 	  كل  لدى  الحاالت  عدد  يزيد  أالّ  باالعتبار  األخذ 
خدمة على 52 حالة في الوقت الواحد.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته ويشتمل ما يلي:

مراجعة منهجّية اإلشراف على ُمقّدمي الخدمات، وأسس التدقيق على ملفات الحالة.	 
مراجعة آلّية توزيع الحاالت على ُمقّدمي الخدمات، والتأّكد من تطبيقها.	 
مالحظة مدى التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء.	 
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الخدمات الشرطية
ثالثًا. إدارة الحالة داخلّيًا.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني اعتماد المؤّسسة على تطبيق منهجّية إدارة الحالة في التعامل مع حاالت العنف األسرّي.

منهجية ادارة الحالة

منهجية ادارة البيانات

منهجية ادارة العالقة 
مع الشركاء

منهجية الرادار

مؤّشر -1: وجود منهجّيات محّددة لدى المؤّسسة للتعامل مع الحاالت.

مؤّشر -2: تقديم الخدمات للحاالت وفق منهجّية إدارة الحالة.

مؤّشر -3: وجود مؤّشرات لتحديد مستوى عوامل الخطورة.

مؤّشر -4: وجود أسس محّددة لتحديد فريق العمل القائم على متابعة الحالة، وذلك بناًء على احتياجات 
الحالة.

مؤّشر -5: توافر منهجّية للتنسيق مع المؤّسسات مقدمة الخدمات، متضمنة إجراءات التواصل؛ ونماذجه؛ 
وآلياته

مؤّشر -6: وجود أسس محّددة لعقد لقاء االستجابة الفورّية للمعنّيين كافة الذي يتضّمن: تحديد خطة 
االستجابة األولّية لحماية الحالة واألدلة؛ وتوثيق ذلك في محاضر االجتماعات وملف الحالة.

مؤّشر -7: وجود أسس محّددة لحضور مدير الحالة لمؤتمرات الحاالت، تشمل تضمين تقرير لالجتماع في 
ملف الحالة

تلبي  شاملة  تدّخل  خطة  وإعداد  الحالة،  لدراسة  الحالة،  مؤتمر  لعقد  محّددة  أسس  وجود   :8- مؤّشر 
احتياجات الحالة وأسرتها، وتوثيق ذلك في محاضر االجتماعات وملف الحالة.

مؤّشر -9: وجود أسس محّددة لعقد مؤتمر تقّييم الحالة لمراجعة وتقّييم اإلجراءات التي اتخذت لحماية 
ودعم الحاالت )وعائالتهم عند االقتضاء(، ومقارنتها بالمعاّيير والُممارسات الُفضلى التي تلبي المصلحة 

الُفضلى للحالة وأسرتها، وتقّييم النتائج، وتوثيق ذلك في محاضر االجتماعات وملف الحالة.

مؤّشر -10: قيام مدير الحالة بالتدقيق على ملفات الحالة بشكل دورّي؛ للتأّكد من مدى تطبيق منهجّيات 
العمل.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته ويشتمل ما يلي:
ويشمل مراجعة آلّيات العمل، إضافة إلى عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة؛ للتأّكد من مدى:

توثيق آلّيات التعامل مع حاالت العنف األسرّي، وتضمين مفهوم إدارة الحالة فيها.	 
تحديد آلّيات لتقّييم مستوى عوامل الخطورة، وإعداد خطة التدّخل بالتنسيق مع فريق العمل 	 

المعني بالحالة.
تحديد آلّيات إلغالق الحالة؛ ومتابعتها؛ وتوثيق ذلك في ملف الحالة.	 
تحديد آلّيات التنسيق مع المؤّسسات ُمقّدمة الخدمة األخرى.	 
االلتزام بتطبيق اآللّيات بشكل شمولّي ونظامّي من خالل التدقيق على عينة من ملفات الحالة.	 
التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء بشكل دورّي.	 
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الخدمات الشرطية
رابعًا: الضبط والتحقيق.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني تطبيق مساعدي الضابطة العدلّية األسس القانونّية المحّددة للضبط والتحقيق.

منهجية ادارة الحالة

منهجية ادارة البيانات

منهجية الرادار

مؤّشر -1: وجود آلّية محّددة للضبط والتحقيق.

مؤّشر -2: وجود آلّية محّددة للقبض على المطلوب واالستدعاء.

مؤّشر -3: وجود آلّية محّددة للتأّكد من جمع األدلة في مسرح الجريمة وحمايته.

مؤّشر -4: استدعاء الطبيب الشرعّي وفق أسس ومعاّيير محّددة.

مؤّشر -5: توافر منهجّية واضحة للتنسيق مع المؤّسسات المعنّية بتقديم الخدمات لحاالت العنف 
األسرّي، متضمنة إجراءات التواصل؛ ونماذجه؛ وآلياته.

مؤّشر -6: الرجوع إلى الملفات وقواعد البيانات للتأّكد من وجود ملف للحالة سابقًا، والتدقيق األمنّي 
ألطراف الحالة.

مؤّشر -7: قيام الطبيب الشرعّي بتنظيم التقرير الطبي القضائّي الالزم حسب المرجعّيات اإلدارّية 
والقانونّية.

الجرمّية  واألدلة  الطبّية(  )البينة  ناحية  من  كافة  األدلة  بجمع  الشرعي  الطبيب  قيام   :8- مؤّشر 
المتصلة بجسم الضحية والجاني.

مؤّشر -9: التقاط الصور الالزمة من جانب الطبيب الشرعّي حسب خصوصّية كل حالة.

مؤّشر -10: وجود أسس ومعاّيير قانونّية وإدارّية إلحالة الحالة إلى القضاء؛ ومكتب الخدمة االجتماعّية؛ 
ومكتب الحاكم اإلداري، و/أو أّي جهة أخرى.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته ويشتمل ما يلي:

ويشمل مراجعة آلّيات العمل، إضافة إلى التدقيق على عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة؛ 
للتأّكد من مدى:

توثيق آلّيات الضبط والتبليغ الخاّصة بالتعامل مع حاالت العنف األسرّي.	 
االلتزام بتطبيق اآللّيات بشكل شمولّي ونظامّي؛ إذ يتّم التأّكد من ذلك من خالل مراجعة 	 

عينة ملفات الحالة.
التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء بشكل دورّي.	 
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الخدمات الشرطية
خامسًا: السرّية في التعامل مع الحاالت.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني تقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي بسرّية تاّمة.

منهجية ادارة الحالة

مدونة السلوك

منهجية الرادار

مؤّشر -1: وجود أسس محّددة الطالع الحالة على اآللّية المتعلقة بسرّية المعلومات الخاّصة بها.

مؤّشر -2: وجود آلّية محّددة الطالع الحالة على المعلومات الواردة بملفها، مع مراعاة األنظمة 
والتعليمات وإعالم الحالة بها.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته ويشتمل ما يلي:

االطالع على آلّيات العمل المتعلقة بسرّية المعلومات الواردة بملفات الحالة. 	 
التأّكد من مدى دراّية ُمقّدمي الخدمات بها وتطبيقها.	 
التأّكد من مدى التطوير على آلّيات التعامل مع ملفات الحالة بسرّية تاّمة.	 
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الخدمات الشرطية
سادسًا: ملفات الحاالت.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني ضمان ُمقّدمي الخدمات  توثيق حالة العنف األسرّي بطريقة ُيمكن الرجوع إليها ومتابعتها في ملف الحالة.

منهجية ادارة البيانات

منهجية ادارة الحالة

منهجية الرادار

مؤّشر -1: توثيق الخدمات التي يتّم تقديمها لحالة العنف األسرّي في ملف خاّص بها ُيدعى بـ “ ملف 
الحالة.

مؤّشر -2: وجود آلّية محّددة للتوثيق في ملفات الحالة تضمن التوثيق وفق نماذج معتمدة وموحدة 
ذات أرقام تسلسلية يسهل تتبعها، وتصنيفها.

الموجودة داخل  الوثائق  توقيعه على  المسؤول من خالل  أو  المشرف  مؤّشر -3: تضمين موافقة 
الملف.

مؤّشر -4: تضمين ملف الحالة، اسم الجهة التي قامت بتقديم كّل من الخدمات للحالة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته ويشتمل ما يلي:

ويشمل مراجعة اآللّية المتبعة للتوثيق في ملف الحالة، وعينة من ملفات الحاالت؛ للتأّكد من:

توثيق جميع المعلومات الخاّصة بالحالة، وتتضّمن: 	 
المعلومات الشخصّية للحالة. 	 
المعلومات المتعلقة بأطراف حالة العنف األسرّي المقّدمة من الحالة.	 
نماذج اإلحالة أو أي نماذج يتّم استحداثها من الشركاء لغايات متابعة حالة العنف األسرّي.	 
محاضر االجتماعات.	 
سجاًل يبّين الخدمات التي تلقتها الحالة.	 
الفهرس الذي يوضح مواعيد الجلسات.	 
المرئّي والسمعّي، مع اإلشارة إلى ضرورة حفظ 	  التي تّم فيها التسجيل  المقابالت  نماذج 

التسجيالت في مكان خاّص لمراعاة السرّية التاّمة.
مدى تطبيق اآللّية من خالل مراجعة عينة عشوائّية ممثلة من ملفات الحالة.	 
مالحظة مدى التطوير على آلّيات العمل من خالل متابعة األداء.	 



الدليل االرشادي لتطبيق معايير االعتماد
 وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري 

217

الخدمات الشرطية
سابعًا: البنى التحتّية.

المنهجية الداعمة المؤشر

المعيار المهني: ويعني اعتبار الغرف كافية ومزّودة بالمعدات الالزمة لتقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي.

يلبي  وبما  األسرّي،  العنف  لحاالت  والخصوصّية  السرّية  تلبي  المؤّسسة  في  غرف  وجود   :1- مؤّشر 
التسهيالت البيئّية لذوي اإلعاقة.

مؤّشر -2: تجهيز المؤّسسة بشكل كامل للتعامل مع حاالت العنف األسرّي، بما في ذلك مناطق 
االنتظار؛ وغرف الموارد لتقديم الخدمات؛ ومكاتب إدارّية.

مؤّشر -3: تناسب أعداد الغرف ومساحاتها مع أعداد الحاالت التي يتّم استقبالها في المؤّسسة.

مؤّشر -4: وجود خطة تطوير زمنّية للمرافق تضمن تزويد الغرف بجميع المعدات الالزمة إْن كانت 
غير متوافرة.

قياس تطبيق المعيار ومؤّشراته ويشتمل ما يلي:

 زيارة المؤّسسة والمشاهدة العينّية لمرافقها؛ للتأّكد من مدى تطبيق المعيار.	 
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يعرب المجلس الوطني لشؤون االسرة عن شكره وتقديره لجهود المستشارة المهندسة وداد قطيشات في 
اعداد هذا الدليل .

فريق االشراف والمتابعة على اعداد الدليل : 

 السيد حكم مطالقة 

 السيد فارس البشيتي المجلس الوطني لشؤون االسرة

 االنسة هديل حواري

 المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين  االستاذة زينه جدعان 


