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 التوقيت   النشاط

 08:00 08:30 التسجيل 

 08:30 08:35 الورشة   افتتاح

 08:35 08:40 سعادة مدير عام الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية كلمة

عبر ) الرأي العام الخاص بتحسين مؤشرات دراسة اسعد بيئة عمل  عرض نتائج استبيان
 (اللينكدان وبياناتي 

09:10 08:40 

 09:10 09:25 الوزراء املوقر  كلمة مكتب رئاسة مجلس

 09:25 09:55 حول أفضل املمارسات لتحسين بيئة العمل  جالوبعرض من شركة 

 09:55 10:10 استراحة

عصف ذهني مع مدراء ادارات املوارد البشرية والتخطيط االستراتيجي لتحسين  جلسات
 مؤشرات أسعد بيئة عمل 

11:10 10:10 
 

 11:10 12:10 الجلسات  عرض نتائج

 12:10 12:15 الختام 

 : اجندة الورشة 
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نتائج جلسة العصف الذهني مع الجهات 
 لنتائج دراسة الرضا الوظيفي 

ً
االتحادية تبعا

 للعام املاض ي
 

 



فري شرهر  2014مؤشررات دراسرة الرضرا الروظيفي لعرام تم عقد ورشة عمل بخصوص تحسين 
بحضررور مرردراء املرروارد البشرررية والتميررف املؤسكرر ي فرري الحكومررة االتحاديررة وال رري  2015نرروفمبر عررام 

 نتج عنها الكثير من االفكار واملقترحات 

   2015ورش العصف الذهني في عام 
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 االداءادارة نظام •

 الحكومةملوظفي  الوظيفيالتطور •

 االتحادية الحكومة في واملزايا املادية واملعنوية التعويضات •

 االتصال الداخلي•

 سعاد املوظفينإ•

 
 
 
 

  واملباداراتتم مناقشة املحاور ادناه وتم استخالص االقتراحات 

  : 
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 2016خطة التحسين لنتائج عام 
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وبالتنستتيم متتع مكتتتب  2015قامتتت الئيئتتة االتحادلتتة للمتتوارد الحشتترةة اذ كوميتتة منتتذ استتتالم نتتتائج دراستتة استتعد بيئتتة عمتتل لعتتام 
رئاستتتتة مجلتتتتس التتتتوزراء املتتتتوقر بتحليتتتتل ومناقشتتتتة  نتتتتتائج جميتتتتع اذلئتتتتات االتحادلتتتتة  و لتتتت  لو تتتتع تصتتتتور حتتتتو  متتتتدخالت  اذ طتتتت  

 .لتحسين مؤشرات دراسة أسعد بيئة عمل على مستوى اذلئات االتحادلة  
 

 : تمثلت اذ طة بأربع مراحل 
 

) اطرررررهي الهيئرررررة االتحاديرررررة للمررررروارد البشررررررية  الحكوميرررررة املنترررررد  االلكترو ررررري لتحسرررررين بيئرررررة العمرررررل وذلررررر   عبرررررر موقرررررع لينكرررررد ان 1.
LinkedIn  ) الرضرررررا الررررروظيفي ، السرررررعادة ، ) والرررررذي  فرررررتم املجرررررال لجميرررررع منتسرررررءي املنترررررد   للمشررررراركة وإبرررررداء الررررررأي حرررررول محررررراور

 .من خبراء ومختص ي مجال املوارد البشرية  2110حيث بلغ عدد منتسءي املنتد  ( التناغم ، والوالء 
 

 

وذلر  خخرذ أراءهرم حرول اعرم انظمررة  2016اطرهي اسرتبيان لجميرع مروظفي الحكومرة االتحاديررة عبرر نظرام بيانراتي  فري شرهر يونيررو 2.
  3637وممارسات املوارد البشرية ليتم العمل على تحسينها حيث بلغ عدد املشاركين 

 
 Source : Korn، وفق دراسة من شركة    االتحاديةموظفي الحكومة من تحليل الخصائص الخاصة بالقو  العاملة املستقبلية 3.

Ferry Briefings issue volume.7 (2016) 
 

العمل على عقد ورشة عمل مع مدراء املوارد البشرية والتخطيط االستراتيجي في الحكومة  االتحادية للتباحث حول سبل 4.
 .تحسين املؤشرات وخلق بيئة عمل افضل
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 :املرحلة االولى 
 اطهي الهيئة للمنتد  االلكترو ي عبر موقع 



تتم االنهاتاء مت   2015على غرار تجربة الئيئة فتي خطتة تحستين الر تا التوفي ع فتي عتام 
ستتتتتتتتطالم ظراء متتتتتتتوف ع اذ كومتتتتتتتة االتحادلتتتتتتتة ومخت تتتتتتت ي املتتتتتتتوارد الحشتتتتتتترةة فتتتتتتتي جميتتتتتتتع ا

 :م  خال  االتع 2016القطاعات  خال  
 

املنتتتتتتتتتتتتتدى االلكترواتتتتتتتتتتتتع الثتتتتتتتتتتتتااع ملناقشتتتتتتتتتتتتة ظراء متتتتتتتتتتتتوف ع اذ كومتتتتتتتتتتتتة االتحالتتتتتتتتتتتتة اطتتتتتتتتتتتتال  
واملتخصصين في املوارد الحشرةة م  مختلف القطاعات نحو تحسين مؤشترات الر تا 

 :وفم املحاور التالية (  LinkedIn) والسعادة والتناغم والوالء الوفي ع ،  عبر موقع 

 تارةخ االنهااء  تارةخ االطال    املو وم املحور 

لتحسين  أفضل املمارسات املتبعةتبادل املعرفة حول  الوظيفي  الرضا
 الرضا في بيئة العمل

14/06/2016 23/06/2016 

 07/07/2016 26/06/2016 أكثر سعادة العملفي جعل بيئة   املساهمة يةكيف السعادة 

 21/07/2016 10/07/2016 الوظيفي ملوظفيهللتناغم املسؤول املباشر تعزيز   يةكيف التناغم 

 04/08/2016 24/07/2016 تعزيز الوالء الوظيفي  أساليب  الوالء 

 (: LinkedIn )   تم طرح المحاور التالية عبر موقع

االلكترواع املنتدى  
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 ( LinkedIn) أبرز املقترحات الواردة عبر املنتدى االلكترواع في موقع 

 :السعادة 
 

 :  اسباب السعادة حسب رأي مشتركع املنتدى 
 

 املؤسسة لجميع موظفيها وضوح رؤية ورسالة1.

ا عكاس مساهمة املوظف على تحقيق اهداف 2.
 املؤسسة

 .وضوح املسار الوظيفي للتطور والترقي3.

 .مصداقية االدارة4.

 التوازن بين العمل والحياة الشخصية5.

شعور املوظف باخمان الوظيفي من خهل تطبيق 6.
 .السياسات واالنظمة

 

 :التناغم  
 

 :  وسائل تعزةز التناغم داخل املؤسسات هي 
 

) كفريررررق علررررى العمررررل تحفيررررف املرررروظفين مررررن خررررهل 1.
 (.لألفراد فقطووضع مستهدفات للفريق وليس 

تشرررررررررررركيل فررررررررررررري عمررررررررررررل تضررررررررررررم جميررررررررررررع الوحرررررررررررردات 2.
التنظيمية في الجهة مما يساعد على نقل املعرفرة 

 .وتطوير الكفاءات
اختصاصرررررررررررررررررات الجهرررررررررررررررررة و وضررررررررررررررررروح االدوار فهرررررررررررررررررم 3.

 واملسؤوليات
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 ( LinkedIn) أبرز املقترحات الواردة عبر املنتدى االلكترواع في موقع  : تابع
 

 :الوالء 
 

 :  العوامل التي تعزز الوالء الوفي ع للموف ين 
 

 تعزيز بيئة العمل االيجابية1.

 التطور الوظيفي والتدريب النوعي2.

 العهقة االيجابية مع املسؤول املباشر3.

 التقدير بأشكاله 4.

 الرواتب والحوافز 5.

 وضوح هوية املؤسسة 6.
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 : املرحلة الثانية 
 

اطهي الهيئة استبيانا عبر البريد االلكترو ي لجميع 
حول آرائهم موظفي الحكومة االتحادية الستطهع 

 اسعد بيئة عمل



مت اطالق استبيان جلميع موظفي احلكومة خبصوص استطالع آراءهم عن أسعد بيئة عمل 
 رد 3637حيث بلغ عدد الردود 
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35% 

65% 

 ذكر

 انثى

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

 اإلجتماعيالنوم 

76% 

.5% 

23% 

 مواطن

 خليجي

 عربي

 أسيا

 أفريقيا

 أوروبا

 استراليا

 أمريكيتين

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

 اذلنسية

ارت عت اسبة االناث مم  قم  باإلجابة  ع  اسئلة االستحيان مقارنة بالذكور، كما ان اسبة املواطنين كانت 
 االعلى باملقارنة مع باقي اذلنسيات

 اذ صائص الدلموغرافية :النتائج
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0% 

11% 

44% 

34% 

10% 

1% 

 ال ئة العمرةة

 20أقل من 

 30الى  20من 

 40الى  30من 

 50الى  40من 

 60الى  50من 

 60أكبر من 

4% 
5% 

9% 

21% 

22% 

17% 

12% 

10% 

عدد سنوات اذ دمة في اذ كومة 

 االتحادلة 

 أقل من سنة

 2من سنة الى 

 5الى  3من 

 10الى  6من 

 15الى  10من 

 20الى  16من 

 25الى  21من 

 فاكثر 26

كانت االكبر 40 – 30كما ان الشرةحة العمرةة الواقعة بين      
سنوات 10 – 6اما النسبة  االكبر م  وفم سنوات اذ دمة فكانت  م  ال ئة م      

 :تتتتتتتتتتتتتتتتتابع
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18% 

76% 

5% 

1% 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

 عزباء/أعزب

 متفوج

 مطلق

 أرمل

 اذ الة االجتماعية 

49% 

0 500 1000 1500 2000

 تقنية املعلومات

 املالية و املحاسبة

 التدقيق والحوكمة

 القضائية/ القانونية 

 الدينية

 الثقافة والفنون واآلداب

 إدارة البرامج واملشاريع

 الصحة والسهمة

 العلوم الطبيعية

 الهندسة

 العائلة الوفي ية 

النسبة االكبر في االجابة على اسئلة االستحيان كانت ل ئة املتزوجين في اذ كومة   
 كما ان النسبة االكبر كانت  م  مجا   التعليم

 :تتتتتتتتتتتتتتتتتابع
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 التعليم



34% 

66% 

 مقر العمل 

 املقر الرئيك ي للجهة

 فرع

17% 

24% 

22% 4% 

11% 

7% 

15% 

 إمارة العمل 

 أبوظءي

 دبي

 الشارقة

 أم القيوين

 الفجيرة

 عجمان

 راس الخيمة

 أكبر اسبة م  االجابات جاءت م  مكاتب  اذلئات االتحادلة 
 اكبر اسبة م  املوف ين الذل  شاركوا م  امارة دبع وةلياا الشارقة

 :تتتتتتتتتتتتتتتتتابع
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9% 

12% 

24% 
55% 

 ال ئة الوفي ية 

 قيادية

 اشرافية

 إدارية

 تخصصية

17% 

70% 

7% 
6% 

0% 

0% 

0% 

 املستوى التعليمع 

 فوي الجامعي

 جامعي

 فوي الثانوي دون الجامعي

 ثانوي 

 اعدادي

 ابتدائي

 يقرأ ويكتب

 اكبر اسبة م  الذل  شاركوا في االستحيان هم م  ال ئة الوفي ية التخصصية
.اما ع  املستوى التعليمع فإن اذلامعيين احتلوا النسبة االكبر م  االجابات    

 :تتتتتتتتتتتتتتتتتابع
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76% 

24% 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

 نعم

 ال

هل لدل  معرفة كافية بنظام ادارة االداء في اذ كومة 

 االتحادلة؟ 

65% 

35% 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

 نعم

 ال

هل حضرت ورشا توعوةة في جئت  لتطبيم نظام ادارة 

 االداء في اذ كومة االتحادلة؟ 

 : حسب النتائج اعاله لتطلب االتع 
ورش عمل تفاعلية للتعريف بنظام ادارة االداء وكذل  الحاجة  لتضح وفم النتائج اعاله وجود حاجة ماسة م  قبل اذلئات لعقد 

لتدريب جميع موظفيها ومن مختلف الفئات بالنظام واهدافه وا عكاسات التطبيق السليم له من حيث تطوير املورد البشري وتحسين 
 اداءه مما ينعكس على اخداء العام للجهة الحقا 

 ( .نظام  التدريب والتطوير: مثال)كما من املهم ايضاح ارتباطات النظام باخنظمة االخر  
 

 :نتائج االستحيان 
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51% 

49% 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

 نعم

 ال

هل تحصل على التغذلة الراجعة في منتصف 

العام بشكل يساعد على تحسين ادائ  فيما تبقى 

 م  العام؟ 

87% 

13% 

0 1000 2000 3000 4000

 نعم

 ال

 هل يسئل التواصل مع مسؤول  املباشر؟ 

ئتتتم التتتالء مرحلتتتة امل لتوجتتتب علتتتى املستتتؤولين املباشتتترة  فتتتي اذ كومتتتة االتحادلتتتة تطبيتتتم نظتتتام ادارة االداء بالشتتتكل املطلتتتوب ل  صتتتو  علتتتى النتتتتائج املرجتتتوة ، كمتتتا متتت 
رحلتتة تتتنعكس املاملراجعتتة املرحليتتة اهتمامتتا كبيتترا كأحتتد مراحتتل النظتتام ممتتا يستتم   بحصتتو  املوفتتف علتتى التغذلتتة الراجعتتة فتتي منتصتتف العتتام حيتت  ان نتتتائج هتتذه 

منتصتتف  فتتي علتتى تحستتين اداء املوفتتف ا ا متتا تمتتت بالشتتكل املطلتتوب ، وكمتتا هتتو مالحتت  متت  النكيجتتة فتتإن نصتتف التتذل  شتتاركوا لتتم لحصتتلوا علتتى التغذلتتة الراجعتتة
 موفف  1802العام حي  بلغ عددهم 

( موف ا 459) اركين ملشاما ع  سئولة الوصو  الى املسؤو  املباشر فإن هذا السؤا  حقم نتائج جيدة م  واقع االجابات غير انه م  املئم االشارة بأن عددا م  ا
 . افادوا بانه ال لمكنام التواصل مع املسؤو  املباشر وهذا لتطلب م  املسؤولين فت  قنوات التواصل مع موف يام وبشكل اكثر وعيا وش افية

 

 :تتتتتتتتتتتتتتتتتابع
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60% 
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هل هناك تحس  م  وظ في بيئة العمل  م  

 جئت ؟ 

57% 

43% 
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 نعم

 ال

 هل ت ع اإلدارة بوعودها؟  

 : حسب النتائج اعاله لتطلب االتع 
 

تحسرين بيئررة العمرل فرري الجهرات االتحاديررة  وال ري تررؤدي فري لهايررة املطراف الررى خلرق بيئررة عمرل اكثررر ايجابيرة وانتاجيررة وسرعادة  ، واهميررة 
 .اهمية  الشفافية في التعامل مع املوظفين وذل  إلدارة التوقعات  تبني مبادرات مبتكرة في تعزيز بيئة العمل الداخلية، وكذل  

  
  

 :تتتتتتتتتتتتتتتتتابع
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70% 

30% 
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 هل لتم اعالم  ع  اذ طة التدرةحية في جئة عمل ؟ 

62% 

38% 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

  عم

 ال

هل لتم اشراك  في برامج تدرةحية تكناسب واحتياجات  

 الوفي ية؟ 

م الوظيفي ناغتبين من االستبيان ارتفاع  سبة املوظفين ممن اوضحوا عدم مشاركتهم في برامج التدريب والتطوير  وال ي لها االثر االكبر في تعزيز الت
موظف وبلغ عدد املوظفين  1113والسعادة كما هو مبين اعهه من النتائج حيث بلغ عدد املوظفين الذين لم يتم اعهمهم عن الخطة التدريبية 

 .موظف  1389الذي لم يتم اشراكهم في برامج التدريب 
 وهذا يتطلب تعريفا بالنظم املرتبطة بتطوير االداء وتحسين كفاءة عمل املوظفين ملا له من تبعات في تحقيق االهداف الفردية واملؤسسية

 :تتتتتتتتتتتتتتتتتابع
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63% 

37% 
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هل تتوفر ممارسات في جئة عمل  تعزز دور املرأة 

 العاملة في اذ كومة االتحادلة؟ 

51% 

49% 
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هل لتم تقدلر انجازات  الش صية في جئة 

 عمل ؟ 

 على •
ً
تبين من خهل العرض الحاجة الى توفير اعم املمارسات ال ي تسهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية مما ينعكس ايجابا

 مثال 
ً
الحضانات في مواقع العمل ، ساعات الدوام املرنة )بيئة العمل ومنها توفير اعم الخدمات ال ي تسهم في جعل بيئة العمل أكثر راحة واتزانا

 (.الخ ... 
توفرة املكما اتضح من خهل االستبيان الحاجة املاسة الى ابتكار أساليب تعكس تقدير املسؤولين املباشرين إلنجاز موظفيهم منها اتباع السياسات •

 مثال
ً
 (الخ ... نظام املكافئات والحوافز، و بطاقات ما قصرت االلكترونية، : ) حاليا

 :تتتتتتتتتتتتتتتتتابع

22 



23 

 : املرحلة الثالثة 
 تحليل الخصائص الخاصة بالقو  العاملة املستقبلية 

 من موظفي الحكومة االتحادية
 

 إلدارة املستقبل اشكل أفضل



 السمات العامة للفئات العمرية المختلفة وفق تتابع األجيال

 األفكار الجديدة والمبتكرة الحماس والطموح النضج والتأني والخبرة الحكمة

24 



 تعريف األجيال

 الفترة الزمنية اسم الجيل  م

1 
 قبل الطفرة النفطية ماجيل 

Baby Boomers 
 1964إلى  1946

2 
 جيل الطفرة النفطية

Generation X 
 1984إلى  1965

3 
 جيل األلفية

Millennials 
  2004إلى  1985

 اآلن الى 2004من  الجيل الذكي 4

25 



 توزيع موظفي احلكومة االحتادية

16% 

62% 

 
22% 

 80,109 : مجموع الموظفين

 جيل ما قبل الطفرة النفطية
(1946-1964)  

 جيل الطفرة النفطية
(1984-1965)  

 جيل األلفية
(1985-2004)  

12,979 
17,261 

49,869 

 2016في اغسطس (  بياناتي )  نظام ادارة معلومات الموارد البشرية: مصدر البيانات 

 17,782ال تشمل اإلحصائيات فئة الخدمات المعاونة حيث بلغ  عددهم 

26 



توزيع موظفي احلكومة االحتادية وفق اجلنسية 
 والنوع االجتماعي

حكومة دولة اإلمارات العربية 

 2016يوليو : المتحدة

 المجموع غير مواطن مواطن

 اناث   ذكور اناث   ذكور اناث ذكور

جيل ما قبل الطفرة 

 النفطية

Baby Boomers 

  2,953  10,026 %2.4 %7.3 %1.3 %5.2 1964إلى  1946

 جيل الطفرة النفطية

Generation X 
  25,289  24,580 %10 %16 %21 %14 1984إلى  1965

 جيل األلفية

Millennials 
  7,516  9,745 %2 %4 %7 %8   2004إلى  1985

 المجموع
22,387 23,640 21,964 12,118 44,351 35,758 

46,027 34,082 80,109 

 27 2016يوليو  في (  بياناتي )  نظام ادارة معلومات الموارد البشرية: مصدر البيانات 



 الحكومة أداء في التغيير وإدارة إحداث في مبادرة أي لنجاح مهمة املختلفة االجيال متطلبات•

 االتحادية

 !الجميع يناسب واحد حل يوجد ال •

 :من بمجموعة جيل كل يتميف •

 (الحياة مفاهيم) املعتقدات / القيم•

 ( املرونة) التوقعات•

 (البعيد املد  على فوائد / املد  قصيرة فوائد) املح زات•

 (االستقهل / اإلشراف)التح يز على املؤثرة العوامل•

 (الخبرة / اخكاديمية / االجتماعية) املئارات مجموعة •

 خصائص اذليل

28 



 القيم األساسية
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 جيل ما قبل الطفرة النفطية

(1946-1964)  

-1965) جيل الطفرة النفطية

1984) 
(2004-1985)جيل األلفية    

 Idealism  المثالية  التفاؤل Pragmatism  Optimismالواقعية والعملية  

 الوالء•

 الصبر•

 االنضباط•

 التحفظ•

 اإلخالص•

 التنظيم•

 الوطنية•

 الشرف•

 التوازن•

 تنظيم المشاريع•

 المرح•

 المهارة•

 االلتزام االخالقي•

 التفكير النقدي•

 المرونة/ التكيف •

 التنوع•

 المرح بشكله األقصى•

 المنافسة•

 االهتمام الشخصي•

 القدرة االجتماعية•

 العالية المهارات التكنولوجيا•

 مراعاة المتطلبات االنية•

 االصرار•

Source : Korn Ferry Briefings issue volume.7 (2016) 



 الصفات
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 جيل ما قبل الطفرة النفطية

(1946-1964)  

 جيل الطفرة النفطية

(1965-1984) 
(2004-1985)جيل األلفية    

Live to work  للعمل العيش Work to live Innovationالعمل للعيش     االبتكار

 التركيز على األسرة•

 التنمية الذاتية•

 الحرص في االدارة المالية•

االستفادة من الدروس •

 التاريخية

القدرة على التعامل مع •
 االزمات

السعي إلى التوازن بين الحياة •

 والعمل

بالمستجدات   التفكير•
 والتطورات الدولية

 المهارات التكنولوجية•

التفكير النقدي بما يتعلق •
 القائمة باألنظمة

 التمتع بدرجة عالية من الوالء •

 التفكير خارج الصندوق•

مع التعدد في مجاالت  طموح•

 تركيزال

 علمية التوجه•

 التعلق باألجهزة التكنولوجية•

 الميل لإلنفاق•

التركيز على التغيير باستخدام •

 التكنولوجيا والسرعة

Source : Korn Ferry Briefings issue volume.7 (2016) 



 أخالقيات العمل
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 جيل ما قبل الطفرة النفطية

(1946-1964)  

 جيل الطفرة النفطية

(1965-1984) 
(2004-1985)جيل األلفية    

 العمل قبل الحياة الشخصية

 Duty before pleasure  
  Workaholicsإدمان العمل

results focused- التركيز على   

 النتائج

 استغالل الوقت، انجاز المهمة•

 السلطة على أساس األقدمية•

 التركيز على المهمة•

التدريب المهني الكتساب •

 المهارات

 الوالء لجهة العمل•

 

 التجارب االعتماد على•

 التركيز على النتائج•

االهتمام بأخالقيات العمل •

 كأولوية

االهتمام باكتساب مهارات •

 جديدة

 الوالء للرئيس في العمل•

 توقعات وظيفية عالية •

 الفعالية خالل ساعات العمل•

االحترام للكفاءة وليس للمسمى •

 الوظيفي

التعلم الذاتي لحل المشاكل •

 بشكل فوري

 للزمالء الوالء•

 الشعور قوي باالستحقاق•

مهام متعددة في  مهارة انجاز•
 Source : Korn Ferry Briefings issue volume.7 (2016) نفس الوقت 



 التوقعات
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 جيل ما قبل الطفرة النفطية

(1946-1964)  

 جيل الطفرة النفطية

(1965-1984) 
(2004-1985)جيل األلفية    

الحاجة إلى توقعات وظيفية 
 واضحة وموجزة

Need clear and concise 
job expectations 

 اعتبار العمل عالقة تعاقدية

Work is a contract / 
challenge 

 وسيلة لتحقيق أهداف أخرى العمل

Work is a mean to an end  

اإليمان بالعمل لفترة طويلة ثم •
 التقاعد

 األمن الوظيفي واالستقرار•

 التطلع لقوانين وسياسات واضحة•

 االعتراف بالخبرات واحترامها•

 استخدام أحدث األنظمة التقنية •

االهتمام بالمؤسسات ذات النظرة •

 المستقبلية

 المرونة•

التقييم على أساس الكفاءة وليس •

 العمر واألقدمية

 الحيوية•

 العمل المرن•

 الحاجة الى التحدي في العمل•

اكتساب وتعلم المعارف •

 والمهارات الجديدة

 أهمية توفر بيئة صديقة•

  -networking-تفضيل التواصل•

 عوضاً عن اتباع التسلسل الوظيفي

Source : Korn Ferry Briefings issue volume.7 (2016) 
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سيتم استعراض أبرز االنظمة واملشاريع 
املعتمدة في الحكومة االتحادية ومد  
توافقها وتوقعات االجيال املختلفة في 

 الحكومة االتحادية 



وفق مشاريع املوارد البشرية 
لألجيالاالحتياجات املختلفة   
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 توقعات جيل األلفية المشروع
توقعات جيل الطفرة 

 النفطية

توقعات جيل ما قبل 

 الطفرة النفطية

نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة 

 االتحادية

اقتراح نظام ديناميكي للحوافز 

االبتكار في معايير منح : قائم على

الحوافز وبوتيرة اسرع وقائم على 
 التركيز على النتائج

√ 
يعترف بالخبرات وسنوات 

 العمل وليس باإلنجاز

نظام إدارة األداء اإللكتروني  لموظفي الحكومة 

 االتحادية

الغاء النظام التقليدي واالستعاضة 

عنه بتقييم االداء وفق الكفاءات 
 والمهارات المكتسبة

 التركيز على النتائج
يعترف بالخبرات وسنوات 

 العمل وليس اإلنجاز

نظام التدريب والتطوير اإللكتروني  لموظفي 

 الحكومة االتحادية
تنويع اساليب التدريب بحيث 

 تشمل اساليب اكثر حيوية
√ √ 

نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة 
 االتحادية

 المتغيرهالتطلع إلى التعويضات 

Variable pay  بناء على

القدرات والكفاءات وليس 

التعويضات بشكل متساوي 
 للوظائف

√ √ 

وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة 

 العامة

وضع سياسات تضم التحديات 

التكنولوجية التي تتعلق باختراق 

األنظمة وتداول المعلومات 

والوثائق والمواضيع المطروحة 
 في مواقع التواصل االجتماعي

√ √ 

 هذا النظام المتوفر يتطابق  مع تطلعات و توقعات الجيل  √



35 

 توقعات جيل األلفية المشروع
توقعات جيل الطفرة 

 النفطية

توقعات جيل ما 

قبل الطفرة 

 النفطية

العاملة  التخطيط االستراتيجي للقوى نظام

 اإللكتروني في الجهات االتحادية

الوظائف المستحدثة  مراعاة

مستقبال والتغييرات االقتصادية 
 والهيكلية

√ 

 ال يتوافق مع تطلعاتهم

لألمان واالستقرار 

الوظيفي كما ال تتوافق 

المتطلبات التكنولوجية 
 مع مهاراتهم وتوقعاتهم 

صحة والسالمة المهنية في الحكومــة ال نظام
 االتحاديـــــة

مع مراعاة التركيز على النظام 

مستقبال وفق التنوع الذي سيطرأ 
 على الوظائف والتكنولوجيا

لمفاهيم الصحة  بداية القبول

والسالمة في بيئة العمل 

بدون اهتمام واضح بتطوير 
 سياسة ملزمة حولها

مبادئ الصحة والسالمة 
 المهنية مستجدة 

 √ √ √ إطار الكفاءات التخصصية

 قدرات
مراعاة تقييم القدرات الفردية  مع

بناء على التنافس بين المواهب 
 والكفاءات

تقبل مفهوم تفاوت  بداية
 القدرات والكفاءات الفردية

 التركيز على الخبرة

وسنوات الخدمة وليس 
 القدرات والكفاءات

وفق مشاريع املوارد البشرية 
لألجيالاالحتياجات املختلفة   

 هذا النظام المتوفر يتطابق  مع تطلعات و توقعات الجيل  √
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 توقعات جيل األلفية المشروع
توقعات جيل الطفرة 

 النفطية

توقعات جيل ما قبل 

 الطفرة النفطية

سيكون اكثر استخداما والتوقعات  on line training –التدريب اإللكتروني 
 بأن يكون أكثر ذكاء

√ x 

التواصل من خالل الحلول  خدمات الدعم القانوني
 اإللكترونية والذكية

 التواصل اإللكتروني
التواصل من خالل اللقاءات 

المباشرة واالجتماعات 
 الشخصية

عملية نقل المعرفة  ستتأثر ومجالت الموارد البشرية مصادر
 التكنولوجيةباالبتكارات 

√ √ 

األنظمة اإللكترونية )منظومة بياناتي 

والخدمات الذاتية، االداء والتدريب 
 ....(االلكتروني، التوظيف االلكتروني، الخ 

التكنولوجية   خاضع للتطورات

وفق مبادئ المرونة وسهولة 
 االستخدام

√ 
x 

 

الحاجة إلى مزيد من التطبيقات  التطبيق الذكي
 الذكية

√ 
  ال يتوافق مع مهاراتهم

 وتطلعاتهم

وفق مشاريع املوارد البشرية 
لألجيالاالحتياجات املختلفة   

 هذا النظام المتوفر يتطابق  مع تطلعات و توقعات الجيل  √



 امثلة على املشاريع املستقبلية 
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 توقعات جيل األلفية المشروع
توقعات جيل الطفرة 

 النفطية

توقعات جيل ما قبل 

 الطفرة النفطية

عن بعد، العمل من  :مثال)العمل المرن 
 (المنزل، الخ

√ 
تتوافق جزئياً مع 

 تطلعاتهم
تطلعات  ال تتوافق مع
 الجيل

 √ √ التطبيقات الذكية
تطلعات  ال تتوافق مع
 الجيل

اإليجابية والسعادة في بيئة )الرفاه الوظيفي 
 (العمل

√ √ 
تطلعات  ال تتوافق مع
 الجيل

توجيه الموظفين : مثال)مشاريع بعد التقاعد 
 (االقل خبرة

√ √ √ 

 هذا النظام المتوفر يتطابق  مع تطلعات و توقعات الجيل  √
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ةة بناء على ما تقدم استعرا ه م  نتائج املنتدى االلكترواع ، وبناء على نتائج االستحيان التي قامت به الئيئة االتحادلة للموارد الحشر 

تحليل اذ صائص اذ اصة بالقوى العاملة املستقبلية م  موف ع اذ كومة اذ كومية م  خال   نظام بياناتع وم  خال  دراسة 
 :االتحادلة فيمك  الجاز املقترحات 

 
 : التوصيات حسب نتائج استحيان موف ع اذ كومة 

اهمية قيام كل جهة اعقد ورش توعوية لنظام ادارة االداء لجميع  الجهات االتحادية لشرح مميفات النظام وا عكاساته على اداء 1.
 .املوظفين والجهة 

 
 

 .الجددبفئة  املوظفين االهتمام 2.
 

 .االنجازات الشخصية للموظفين  وتنويع اساليب تحفيفهم ودعمهمتقدير 3.
 

 
 : التوصيات حسب دراسة تحليل اذ صائص اذ اصة بالقوى العاملة املستقبلية م  موف ع اذ كومة االتحادلة 

 

 مرررا سررربق شررررحه مرررن خصوصررريات متعلقرررة باحتياجرررات االجيرررال 1.
ً
البرررد ان تراعررري جميرررع السياسرررات و االسرررتراتيجيات ال ررري ستوضرررع مسرررتقبه

 .الخصوصإلدارة التغيير املرافق لهذه االستراتيجيات، كما من املهم اعتبار توقعات اخجيال املختلفة في هذا وذل  
 

 .وخدماتهابد أن تراعي الجهات االتحادية خصائص اخجيال املختلفة عند تطوير مبادراتها ومشاريعها ال 2.
 

 وضمان االستدامةنجاح أكبر وموائمة احتياجات جميع االجيال في أي مبادرة حكومية تساعد على تحقيق  املرونة3.

 

 

:التوصيات   
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عقد ورشة عمل لتحسين : املرحلة الرااعة 

مؤشرات دراسة اسعد بيئة عمل ملدراء املوارد 

البشرية والتخطيط االستراتيجي في الحكومة 

 االتحادية 
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  -:مهام مدراء حلقات النقاش
عصف الذهني لهستخراج مقترحات و مبادرات جديده و مبتكرة و إمكانية تطبيقها في الحكومة 

 :  االتحادية في املجاالت التالية 
 

الوالء                                                        الوظيفي التناغم                                         الوظيفية السعادة       
 الوظيفي 
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لكمشكًرا   
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 ملحقات



Core Values 
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Baby Boomers Generation X Millennials 
• Loyalty  

• Patience  

• Discipline  

• Conservative  

• Dedication  

• Organized  

• Patriotic  

• Idealism  

• Honor  

 

• Balance  

• Entrepreneurial  

• Fun  

• Pragmatism  

• Competent  

• Ethical  

• Skepticism/Cynical  

• Adaptable / Flexible 

• Diversity 

• Extreme fun 

• Hotly competitive 

• Like personal attention 

• Social ability 

• Extremely techno savvy 

• Now! 

• Optimism 

• Street smarts 

• Tenacity 

Source : Korn Ferry Briefings issue volume.7 (2016) 



Attributes 
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Baby Boomers Generation X Millennials 

• Family Focus  

• Personal Growth 

• Doing more with less / 
Fiscally prudent  

• Historical viewpoint  

• Ability to handle a 
crisis  

• Live to work  

• Seek life balance  

• Thinks Globally  

• Techno literacy   

• Antiestablishment 
mentality  

• High degree of brand 
loyalty  

• Work to live 

• Ambitious but not 
entirely focused.  

• Members of global 
community 

• Attached to their 
gadgets  

• Eager to spend money  

• Focus on change using 
technology & speed 

• Innovative-think our of 
box  

Source : Korn Ferry Briefings issue volume.7 (2016) 



Work Ethics 
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Baby Boomers Generation X Millennials 
• Punch the clock, get 

the job done 

• Authority based on 
seniority, tenure 

• Task focus 

• On the job training for 
skill building, benefit 
company 

• Committed to company 

• Duty before pleasure  

 

• Workaholics , Project 
oriented 

• Experiential authority 

• Relationship & result 
focus 

• Work ethics important 
than skills, new skills 
lead to new job 

• Loyal to Manager  

• High job expectations 

• Effective worker but 
gone by @5pm 

• Respect given to 
competency not title 

• Global networked 
result focus 

• Self learning to resolve 
issue and immediate  

• Loyal to peers 

• Strong sense of 
entitlement  

• Multitasking 
Source : Korn Ferry Briefings issue volume.7 (2016) 



Expectations 
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Baby Boomers Generation X Millennials 
• Work is an obligation  

• A Long Term Career 
and then Retire 

• Job security and 
stability  

• Clearly defined 
rules/policies  

• Recognition and 
respect for their 
experience  

• Need clear and concise 
job expectations 

• Work is a contract / 
challenge 

• Cutting edge 
systems/tech  

• Forward thinking 
company  

• Flexibility in scheduling  

• Input evaluated on 
merit, not 
age/seniority  

• Dynamic young leaders  

 

• Work is a means to an 
end  

• Flexible Work 
Arrangements  

• Want to be challenged-
Don’t want boring job  

• Learn new knowledge 
and skills  

• Friendly environments 

• Respond best to more 
networked, less 
hierarchical 
organizations.  

Source : Korn Ferry Briefings issue volume.7 (2016) 


