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ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــةمقدمــــــــــــــــــ  ــــــــــ

  

 نظرا النتباه املنظمات هلذه األمهية جندها ومتيزها وواستمرارها املنظمة دور كبري وحساس يف تطوير لمورد البشري ل
وانطالقا من هذه .يف العصر احلديث مجيعها تتسابق لتطوير هذا املورد و استقطاب املوظفني األكثر خربة وكفاءة

لشكل  إدارةاألمهية وجب احلرص على أداء وظيفة  الذي جيعلها حتسن استخدام مواردها البشرية مبا املوارد البشرية 
  خيدم أهدافها ومصاحلها.

أمثن مورد لدى  والذي يعتربمن أهم وظائف اإلدارة لرتكيزها على العنصر البشري املوارد البشرية  إدارةوظيفة تعترب 
ثريًااإلدارة  يف اإلنتاجية على اإلطالق. إن إدارة وتنمية املوارد البشرية تعترب ركناً أساسياً يف غالبية املنظمات  واألكثر 

هيل الكفاءات الالزمة والقادرة على  دف إىل تعزيز القدرات التنظيمية، ومتكني الشركات من استقطاب و حيث 
ت    .وربح للمنظمةاحلالية واملستقبلية. فاملوارد البشرية ميكن أن تساهم وبقوة يف حتقيق أهداف مواكبة التحد

ختيار العاملني، وتعيينهم، ميكن حيث  ا: السياسات، واإلجراءات ذات العالقة  ّ تعريف إدارة املوارد البشريّة على أ
نظَّمة، وتوفري صالت التعاون

ُ
دة الثقة فيما  ووسائل التعامل معهم، وتنظيمهم داخل امل بينهم، وبني اإلدارة، وذلك بز

ت اإلنتاجّية الُقصوى، ومبا يضمن حتقيق األهداف املرجوّ  نظَّمة إىل املستو
ُ
  .ةبينهم؛ ممّا يساعد على وصول امل

دف إىل تعظيم إنتاجية وأداء املوظفني مع خلق بيئة عمل  تتضمن إدارةو  املوارد البشرية جمموعة من األنشطة اليت 
عالقات ، التعويضات والفوائد، إدارة األداء، دريب والتطويرالت، التوظيف واالختيار، من أهم هذه الوظائف: ةإجيابي

  .املوظفني

وارد البشرية وأهم الوظائف األساسية اليت تتم على امل إدارةمن خالل هذه املطبوعة البيداغوجية إىل مفهوم سنتطرق 
 مستوى هذه الوظيفة.
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  إىل إدارة املوارد البشرية : مدخلالفصل األول

  .تعريف املوارد البشرية:1

ا جمموع األفراد  األفراد فيما  وخيتلف هؤالءتكون املؤسسة يف وقت معني  واجلماعات اليتتعرف املوارد البشرية 
م، سلوكهم، اجتاها م اإلدارية، كما خيتلفون يف وظائفهم وطموحهمم، بينهم من حيث: تكوينهم، خرب  ومستو

م الوظيفية.  اهذه املوارد من أجل حتقيق أهدافها  وتستعمل املؤسسةويف مسارا وختتلف  وتصميم وتنفيذ اسرتاتيجيا
م ومقدار توفراملوارد البشرية من مؤسسة ألخرى. حسب مستوى تطور معارفهم  خصائص م وقدرا لعناصر ا وكفاءا

  .لدى األفراد العاملني

  .أمهية العنصر البشري:2

ترجع أمهية العنصر البشري يف أن نتائج العملية اإلنتاجية كما ونوعا تتوقف عليه. ألنه العنصر احليوي القابل للتغري 
  من حيث اكتساب اخلربة و املهارة و يرجع ذلك إىل سببني: والتنوع 

 االت املختلفة  والتقنية اليتلفنية الرغبة يف االستفادة من اخلربات ا يوفرها التقدم العلمي السريع يف ا
حد أو بعض تطبيقات تلك  االت. لذلكو العنصر البشري هو امللم  فهو عنصر هام جدا يف  ا

 العملية اإلنتاجية.
 دة أمهية العنصر البشري ألنه العن صر الوحيد ضعف أو قصور بعض املوارد البشرية الطبيعية أدى إىل ز

مبا يعوض نقص جانب املوارد الطبيعية من خالل االبتكارات و  واالبتكار القادر على التفكري 
  االخرتاعات اخلالقة.

  .مميزات العنصر البشري3

ال اإلداري استلزم وجود  -  العنصر البشري مييل إىل التخصص: فالتقدم الصناعي الذي حدث يف ا
عمل اإلداري ضما للكفاءة حيث صار التخصص و تقسيم العمل التخصص يف كل جمال من جماالت ال

 من أهم املبادئ اإلدارية الدولية خاصة بعد انتشار الشركات الكبرية.
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دة عدد العاملني  -  العنصر البشري يلزم تنظيمه داخل املنظمة: نظرا لكثرة التخصصات و تنوعها و كذا ز
ت إدارية اقتضى ذلك تنظيم جهودهم بتقسيمهم إىل فئات ح سب نوعية العمل و كذلك حتديد مستو

 لكل فئة (عليا، وسطى، دنيا). 
العنصر البشري هو عنصر ابتكاري: العنصر البشري عنصر ابتكاري نظرا ألنه هو العنصر احليوي من بني  - 

ت اإلدارية العليا.  عناصر جامدة، و تزيد الصفة االبتكارية ندرة و أمهية يف املستو
لظروف اخلارجية: و تنقسم الظروف البيئية إىل قسمني، يتعلق القسم األول بظروف العنصر البشر  -  ي يتأثر 

ت الوظيفية، مكانة الفرد، الضوضاء، األتربة، صعوبة العمل أو خطورته،  العمل من حيث: احلوافز، املستو
لظروف االجتماعية للفرد مثل االستقرار العائلي و امل عتقدات و املواهب و أما القسم الثاين يتعلق 

ا تؤثر يف نفسية األفراد و إنتاجهم.  االجتاهات.و جيب دراسة تلك الظروف أل
قي العناصر يف أن له إرادة ذاتية تؤثر على إنتاجيته و لذلك فإنه يلزم مراعاة  -  يتميز العنصر البشري عن 

 ات اإلدارية.تلك الفروق عند االختيار يف التدريب و الرتقية و كذلك يف تطوير الوحد
لفروق الفردية: فاألفراد خيتلفون عن بعضهم البعض يف اخلصائص البشرية و  -  العنصر البشري يتأثر 

م و  التخصصات العملية و كذلك يف القدرة على التعلم و التدريب و االستيعاب، لذا جيب تنظيم خربا
م العلمية.    خصر مستو

  .تعريف إدارة املوارد البشرية:4

 ت التنظيمية ختتص إ دارة املوارد البشرية بشؤون االستخدام األمثل و الفعالية للموارد البشرية جلميع املستو
ا نشاط إداري ميثل أحد فروع إدارة األعمال أما يف  للمنظمة، حىت حتقق هذه ألخرية أهدافها. كما أ

تم بتوفري احتياجات املنظمة من القوى العاملة و ا ا و معناها الضيق فهي  حملافظة عليها و تنمية قدرا
ا اإلدارة  رغبتها يف العمل مبا يساعد على تكوين قوة عمل راضية و منتجة، و تعرف إدارة املوارد البشرية 

تمع. دة فاعلية املوارد البشرية يف املنظمة لتحقيق أهداف الفرد و املنظمة و ا  املسئولة عن ز
 ا من  إدارة املوارد البشرية هي جمموع األنشطة و اجلهود اإلدارية اليت تسعى حلصول املنظمة على احتياجا

على مستوى من  املوارد البشرية و تطويرها و حتفيزها و احلفاظ عليها من أجل حتقيق األهداف التنظيمية 
عتباره األساس و أهم العوامل املؤثرة يف مسايرة  الكفاءة و الفاعلية. و هي نظام إلدارة العنصر اإلنساين 

ت يف بيئة العمل و من مث القدرة على حتقيق أهدافها احملددة.  املنظمة للمتغريات و مواجهتها للتحد
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  لعالقات الوظيفية املؤثرة يف فاعلية املنظمة و العاملني إدارة املوارد البشرية هي سلسلة القرارات اخلاصة 
ستقطاب األفراد و تطو  يرهم و احملافظة عليهم يف إطار حتقيق أهداف املنظمة فيها.أو هي العملية اخلاصة 

و حتقيق أهدافهم.و يفهم من ذلك أن إدارة املوارد البشرية متثل احملور األساس يف تنظيم العالقة بني املنظمة 
 و العاملني فيها.

  التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية:.5

به إدارة املوارد البشرية أكثر من مرة، و انعكس هذا التغيري على دور  منذ أوائل القرن العشرين تغري الدور الذي تقوم
هذه اإلدارة، فبعد أن كان يشار إىل هذه الوحدة اإلدارية و ما تقوم به من مهام ب"إدارة األفراد" أو "إدارة شؤون 

  ي".العاملني" أصبح املصطلح احلايل هو "إدارة املوارد البشرية" أو "إدارة رأس املال البشر 

  و ميكن التمييز بني أربع حمطات أساسية يف التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية منذ بداية القرن العشرين حىت اآلن:

  ت املتحدة األمريكية على سبيل املثال عام تولت هذه  1900ففي بداية نشأة إدارة األفراد يف الوال
دارة نظم األجور و خطط املزا اإلدارة مهام التعيني و الفصل للعاملني بدال من  املالحظني. و قامت 

للعاملني. و احنصرت مهمة الوحدة يف التأكد من أن اجلميع ملتزمون بتنفيذ إجراءات العمل كما جيب.و 
عندما تطورت التكنولوجيا يف جماالت مثل االختبارات و املقابلة بدأت إدارة األفراد تلعب دورا متزايدا يف 

 العاملني و تدريبهم و ترقيتهم. عملية اختيار 
  و أدى ذلك إىل مرحلة جديدة يف  1930بعد ذلك ظهرت تشريعات االحتادات العمالية و النقابية يف

ا مع االحتادات العمالية و مثلت هذه  دور إدارة األفراد و توجه جديد يركز على محاية املنظمة يف تعامال
ريخ التطور.  الفرتة احملطة الثانية يف 

  أما املرحلة الثالثة يف التطور فجاءت مع التشريعات اليت صدرت ضد التمييز يف العمل يف الستينات و
السبعينات من القرن املاضي، و نظرا للغرامات الباهظة اليت فرضتها القوانني ضد املنظمات املخالفة أصبحت 

رحلة كما يف املرحلة السابقة ظلت إدارة املمارسات الفعالة إلدارة املوارد البشرية أكثر أمهية. يف هذه امل
ا يف جماالت مثل االستقطاب و االختيار و التدريب و لكن بصورة أكثر توسعا عن ذي  األفراد تقدم خرب
ا مع احتادات العمال و قوانني منع  ا على محاية املنظمة يف تعامال قبل، و زادت أمهية اإلدارة نظرا لقدر

 دارة على املسامهة االجيابية يف فعالية املنظمة.التمييز و أيضا لقدرة اإل
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  أما اليوم فنجد أن إدارة األفراد قد دخلت مرحلة رابعة على مسار التطور فقد تغري الدور من جمرد احلماية
للمنظمة و االنتقاء لألفراد إىل الشريك االسرتاتيجي و احملرك الفعال للتغيري. فالتطور الطبيعي من إدارة 

ىل إدارة املوارد البشرية يعكس مكانة هذه اإلدارة يف منظمات اليوم. فاآلن يدرك اجلميع أن احملرك األفراد إ
  الرئيسي ألية منظمة يكمن يف مواردها البشرية.    

  التحول من إدارة األفراد إىل إدارة املوارد البشرية: .6

لتعامل مع األفراد يف  املنظمة و توافقا مع التطورات املتواصلة للفكر تالفيا للقصور يف املناهج السابقة اخلاصة 
م الفكرية. برز  اإلداري املعاصر و املتمثلة يف اإلبداع و االبتكار و إبراز قدرات و مواهب األفراد و استثمار طاقا

عوامل خالل سبعينات القرن املاضي مفهوم جديد إلدارة األفراد هو مفهوم إدارة املوارد البشرية. و يبدو أن هناك 
  :اقتصادية و اجتماعية و تكنولوجية و إدارية سامهت يف صناعة و نشر هذا املصطلح اجلديد و إليك بينا ذلك

  العوامل االقتصادية: لقد واجهت املنظمات عدة ضغوط من أجل رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية للعاملني
 والعمالة يف جماالت ختفيض اإلنتاج نتيجة لتزايد تكلفة العنصر البشري. كذلك واجهت املنظمات ضغوطا 

 و حتسني نوعية املنتجات و تنوع األسواق داخليا و خارجيا.
  العوامل االجتماعية: كما واجهت املنظمات قضا أخرى كتنوع مصادر العمالة و ارتفاع مستواها الثقايف

م.إضافة إىل التدخالت املستمرة من قبل احلكومات مبا تصدره  و تزايد احتياجات العاملني و تغري توقعا
 من تشريعات قانونية خاصة بضمان احلماية الكافية للعاملني.

  العوامل التكنولوجية: واجهت املنظمات أيضا تغريات تكنولوجية متسارعة سواء يف جمال تقنية اإلنتاج أو
 نوعية و تكلفة اآلالت و املعدات و تطور شبكة االتصاالت و أنظمة املعلومات اإلدارية.

   العوامل اإلدارية: فقد فرضت التطورات اإلدارية النظرية و العملية و االستخدام الكبري للحاسب اآليل
ت القيادة  احلوافز و قاعدة جديدة ملنطلقات حديثة يف كيفية تناول قضا األفراد. و مثال فقد سامهت نظر

ألهداف و إدارة اجلودة الشاملة بتكوين مناهج جديدة   يف إدارة العمل و إدارة البشر معا.و اإلدارة 

  :و حتمل فلسفة التحول هذه (من إدارة األفراد إىل إدارة املوارد البشرية) ما يلي

o  م عتبارهم بشر كرمهم هللا سبحانه و تعاىل و ال ميكن مساوا األفراد أهم عنصر اسرتاتيجي يف املنظمة 
 مع بقية املوارد األخرى يف املنظمة.
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o البشرية شريك أساسي يف عملية التخطيط االسرتاتيجي يف املنظمة. إدارة املوارد 
o  ال ميكن حتقيق أهداف املنظمة إال بواسطة أفراد مؤهلني و يتمتعون بروح معنوية عالية ووالء عايل للمنظمة

م و مطالبهم.  مع تفهم الحتياجا
o ستطاعة املنظمة إن أهداف املنظمة و أهداف العاملني يكمل بعضها بعضا و هي ليست متناق ضة و 

 أن حتقق هذه األهداف من خالل املوائمة بني احتياجات العمل و احتياجات العاملني 

  جدول يوضح الفروق اجلوهرية بني إدارة األفراد و إدارة املوارد البشرية

  إدارة املوارد البشرية  إدارة األفراد

تركز إدارة األفراد على وضع خطط قصرية 
  األجل لوظائفها

تركز إدارة املوارد البشرية على التخطيط طويل 
األجل و الذي يضع خططا و اسرتاتيجيات 

  طويلة األجل للموارد البشرية

وظائف إدارة األفراد حمددة بتعيني و ترقية و 
ا ذات طابع اقتصادي يركز على  اختيار كما أ

  النتائج الداخلية للمنظمة

و اتساعا  وظائف إدارة املوارد البشرية أكثر عمقا
حيث تستهدف حتقيق أهداف املنظمة ككل و 
حتقيق ميزة تنافسية يف ظل الظروف و املتغريات 

  البيئية

ارتباط الفرد بوظيفته هو نوع من الوالء و االنتماء   الوظيفة هي عقد بني الفرد و املنظمة
  للعمل

تعتمد الوظيفة على االستجابة حلاجة املنظمة 
ن عنها وفقا لوظائف حمددة يتم اإلعال
  الحتياجات كل إدارة أو قسم

تركز على احتياجات املنظمة احلالية و املستقبلية 
و تضع خططا طويلة األجل تتناسب مع 

  التغريات املتوقعة يف أنشطتها

تكون الرقابة على العاملني داخلية و رمسية ووفق 
ا كل العاملني من  قواعد تضعها املنظمة و يلتزم 

  كافآت و الرتقيات و اجلزاءاتحيث األجور و امل

إلضافة ألنظمة الرقابة الرمسية اليت تضعها 
املنظمة فالرقابة وفقا إلدارة املوارد البشرية ذاتية 

  من العامل نتيجة والئه و انتمائه للمنظمة
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اهلياكل التنظيمية و أنظمة العمل بريوقراطية و 
  مركزية

ملرونة و التكا مل مع اهلياكل و األنظمة تتميز 
مجيع اإلدارات األخرى لتحقيق أهداف املنظمة 

  ككل

العالقة بني اإلدارة و العاملني تكون على أساس 
ا قائمة على  حتقيق املنفعة لكال الطرفني كما أ

  أساس اخنفاض الثقة بني األفراد و العاملني

العالقة تبادلية و قائمة على التعاون و الثقة و 
حتسني و تطوير ضرورة مشاركة العاملني يف 

  أنظمة العمل لصاحل املنظمة

سامح عبد املطلب عامر، اسرتاتيجيات ادارة املوارد البشرية، دار الفكر، عمان، ، سامح عبد املطلب عامر :املصدر

   13ص:.2010االردن، 
  

  .أهداف إدارة املوارد البشرية:7

 تتمثل أهداف إدارة املوارد البشرية يف:

ن جتد هلم أحسن األعمال و أكثرها إنتاجية و رحبية مبا جيعلهم 1 .األهداف االجتماعية: تتمثل يف مساعدة األفراد 
م و إقباهلم إىل العمل برضا و شغف و كل هذا من سعداء و يشع حلماس حنو العمل إىل جانب رفع معنو رون 

تمع.   أجل حتقيق الرفاهية العامة لألفراد يف ا

  .أهداف العاملني: و تتمثل يف :2

 تقان و فعالية و  العمل على تقدم و ترقية األفراد يف إطار ظروف عمل منشطة حتفزهم على أداء العمل 
 هذا ما يرفع من دخلهم.

  انتهاج سياسات موضوعية حتد من استنزاف الطاقات البشرية و حتاشي الالانسانية يف معاملة األفراد
 العاملني.

  .أهداف املنظمة: و تتمثل يف:3

  جلب أفراد أكفاء تتوفر فيهم مجيع املؤهالت الالزمة و ذلك عن طريق االختيار و التعيني حسب املعايري
 عية.املوضو 
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  جراء فرتات تكوينية و ذلك لتحديد االستفادة القصوى من اجلهود البشرية عن طريق تدريبها و تطويرها 
 اخلربة و املعرفة اليت تتماشى مع تطور نظام املؤسسة.

  دة رغبة العاملني على بذل اجلهد و التفاين و إدماج أهدافها مع أهدافهم خللق تعاون مشرتك العمل على ز
ت عند التقاعد أو و ذلك ي تأتى بتوزيع عادل لألجور و املكافآت و العمل على إعطاء كافة الضما
 املرض. 

  .وظائف إدارة املوارد البشرية:8

إدارة املوارد البشرية هي مدخل يتكون من أربع وظائف فرعية و هي احلصول على األفراد، تدريب األفراد، حتفيز 
م. و قد ختتلف   ى، و فيما يلي إجياز لتلك الوظائف:طبيعة هذه األنشطة من مؤسسة ألخر  األفراد، االحتفاظ 

  أوال ختطيط و اكتساب املوارد البشرية:

  ختطيط املوارد البشرية: -ا-

الحتياجات و التعرف على العجز أو  هو عملية يتم مبقتضاها مقارنة القوى العاملة املتاحة خالل فرتة اخلطة 
  اذ التدابري الالزمة و اإلجراءات املناسبة إلحداث التوازن املطلوب.الفائض من العاملني مع اخت

  اكتساب املوارد البشرية:-ب-

قبل القيام بعملية االختيار من الضروري وجود مرشحني لشغل الوظائف بعملية االختبار، و يقع عبء العثور على 
لتايل جيب حتديد كل املص ادر احملتملة حىت يلجأ إليها عند احلاجة هؤالء املرشحني على صاحب العمل نفسه. و 

  و تصنف املصادر اهلامة للحصول على األفراد إىل مصادر داخلية (مثل الرتقية) و مصادر خارجية(سوق العمل).

 نيا: االختيار و التعيني:

 ناصب االختيار هو العملية اإلدارية اليت مبقتضاها يقسم املرشحون إىل فريقني، فريق يقبل و يعني يف امل
نه عملية تقييم قدرات األفراد و احتمال جناحهم يف العمل املطلوب،  الشاغرة و اآلخر يرفض، كما يعرف 
و هناك العديد من اإلجراءات املستخدمة يف عملية االختيار: املقابلة املبدئية، طلب التوظيف، االختبارات، 

 الفحص الطيب.
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 ملنظمة و يقتضي  التعيني هو آخر مرحلة من مراحل االختيار، و يقصد به توجيه الفرد اجلديد إىل وظيفته 
األمر تعريف الفرد بوظيفته و الرئيس املباشر له و مسؤولياته و أهداف التنظيم و فلسفة اإلدارة العليا و 

 السياسات و اإلجراءات و أنظمة العمل.

  لثا: تنمية املوارد البشرية عن طريق التدريب و تقييم األداء:

 ريب هو احلصول على املعرفة و املهارات و القدرات املطلوبة الجناز مهام وظيفة معينة.التد 

  تقييم األداء هو العملية اليت تصمم لتقدير ما أجنزه الفرد مثل: كمية العمل املنجز، نوعية العمل، مدى
  االعتماد على هذا الفرد.

 ور و التحفيز:رابعا: احملافظة على املوارد البشرية عن طريق حتسني األج

  .األجر هو التعويض على أساس اجلهد و كم اإلنتاج 

  التحفيز هو جمموعة األساليب اليت تستخدمها املنظمة للتأثري يف سلوك األفراد العاملني لديها، و هناك
 أنواع كثرية: حوافز مادية، معنوية، فردية، مجاعية.

  .تنظيم إدارة املوارد البشرية:9

  وارد البشرية يف اهليكل التنظيمي العام للمنظمة:أوال: موقع إدارة امل

بت ملوقع جهاز املوارد البشرية و حجمه يف كافة املنظمات و لكن من األفضل أن تكون  ال ميكن اقرتاح منوذج 
م مع اإلدارة العليا يف املنظمة و هذا الوضع ميكنها من أداء  إدارة املوارد البشرية على اتصال مباشر و تناسق 

  سالتها على أمت وجه جتاه اإلدارة العليا و جتاه اإلدارات األخرى يف املنظمة.ر 

نه ذو شقني:   و يتميز الدور الذي تقوم به إدارة املوارد البشرية يف املنظمة 

  دور استشاري:-ا-

رة املوارد البشرية. حيث يقوم مدير إدارة املوارد البشرية بتقدمي املشورة و النصح لإلدارة العليا يف كافة جماالت إدا
ا تقدم النصح و اإلرشاد للمديرين التنفيذيني يف املنظمة و تساعدهم على عالج املشاكل  حية أخرى فإ و من 
ا ال متلك  ستهم.و عمل إدارة املوارد البشرية استشاري فقط.مبعىن أ اليت تقابلهم فيما خيص العاملني حتت ر
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ا. فدورها فقط هو تقدمي احللول و املقرتحات فيما سلطة البث يف مشاكل املوارد البشري ة أو اختاذ قرارات بشأ
  يعرض عليها من مشاكل املوارد البشرية يف اإلدارات األخرى و هلذه اإلدارات حق رفض أو قبول هذه املقرتحات. 

  دور تنفيذي:-ب-

لعديد من األعمال التنفيذية مثل أعمال لقوى العاملة  حيث تقوم إدارة املوارد البشرية  السياسات اخلاصة 
مثال ذلك إعداد البحوث و الدراسات يف جمال املوارد البشرية، االحتفاظ بسجالت العاملني، و تقدمي اخلدمات 
للعاملني يف إدارات املنظمة املختلفة كاخلدمات الطبية و االجتماعية كما تقوم بدور رقايب على أعمال اإلدارات 

  رد البشرية.األخرى يف جمال املوا

  نيا: التنظيم الداخلي إلدارة املوارد البشرية:

حتتاج املوارد البشرية إىل إدارة متخصصة تتمكن املنظمة بواسطتها من استقطاب العاملني و توزيعهم على 
اإلدارات األخرى و متابعة أدائهم بشكل مستمر. لكن الوظائف و الواجبات و األدوار املسندة إىل هذه اإلدارة 
ختتلف يف عددها و عمقها بني منظمة و أخرى. و يعود ذلك إىل فلسفة اإلدارة العليا و حجم املنظمة و 

  خصائص سوق العمل و مستوى التقانة و مدى توافر الكوادر اإلدارية الكفؤة.

إلمكان القول أن وضع هذه اإلدارة يف اهليكل التنظيمي لشركة كبرية أو متوسطة احلجم ميكن أن يكو  ن يف و 
  نفس مستوى إدارات اإلنتاج و التسويق و املالية.

و يرأس مدير إدارة املوارد البشرية عدة أقسام أو وحدات وظيفية متعددة حسب االختصاصات و التشابه 
ألفراد على أن يقوم  الوظيفي، و تتوىل إدارة املوارد البشرية إعداد و تصميم معظم السياسات و الربامج اخلاصة 

اإلدارات املختلفة يف املنظمة مع تقدمي النصح و االستشارة إليهم عند احلاجة. و يف حالة ما إذا كان  لتنفيذ
للشركة فروع خارجية موزعة بني أكثر من مدينة فإن مدراء تلك الفروع ملزمني بتنفيذ السياسات العامة اليت 

  و خدمات و غريها.تنظم أمور املوارد البشرية يف الشركة من توظيف و تطوير و حوافز 

ن هذه األنشطة ال  و الشكل املوايل يصور موقع و نشاطات إدارة املوارد البشرية يف منظمة افرتاضية. علما 
ا، و قد تتداخل االختصاصات مع بعضها أيضا، و مرد هذا  يوجد اتفاق كامل بشأن عددها أو تسميا
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نظمة و نوع القطاع الذي توجد فيه املنظمة و االختالف أسباب عديدة كفلسفة اإلدارة العليا و حجم امل
  الظروف البيئية اليت تعمل يف ظلها و األدوار املطلوب من هذه اإلدارة تنفيذها.

  التنظيم الداخلي إلدارة املوارد البشرية يف إحدى املنظمات متوسطة احلجم

  

  

  

  

  

  

صالح الدين عبد الباقي، االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، املصدر: 

  93، ص:2002اإلسكندرية، مصر،

إلدارات األخرى:لث  ا: عالقة إدارة املوارد البشرية 

ملنظمة، فهي اليت تقوم بتوفري األيدي العاملة  تعترب إدارة املوارد البشرية من األجهزة املساعدة لإلدارات األخرى 
لفشل. املناسبة، و من مثة البد أن يكون هناك تكامل بينهما. و إذا حدث انفصال أو عدم تنسيق فإن النتيجة هي ا

ا و نظم و إجراءات التنفيذ  و تتطلب عملية التكامل أن تصنع إدارة املوارد البشرية أهدافها و خططها و سياسا
  بطريقة تتفق مع أهداف و احتياجات املنظمة.

ارب و جيب على إدارة املنظمة حتديد العالقة بني إدارة املوارد البشرية و اإلدارات األخرى يف املنظمة منعا حلدوث تض
أو تنازع يف االختصاصات بينهما. و قد سبق القول أن أعمال إدارة املوارد البشرية ترتبط بكافة إدارات و أقسم 
املنظمة، و لكن هذا االرتباط قد خيلق الكثري من املشاكل بني مدير املوارد البشرية و املديرين اآلخرين. فقد يصر 

ن هلم حق اختيار األفراد هؤالء املديرين على القيام بكافة وظائف املو  م. فيطالبون مثال  ارد البشرية داخل إدارا

 مدير إدارة املوارد البشرية

قسم التدريب  و 
 التنمية اإلدارية

حبوث األفراد و   قسم اخلدمات قسم التوظيف
 التخطيط

قسم األجور و 
 املرتبات

قسم األمن 
 الصناعي
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م دائما حيملون إدارة  ستهم و أيضا تدريبهم و تقييم أدائهم. و إذا حدث خالف ذلك فإ الذين يعملون حتت ر
ختيارهم للعمل   ملنظمة. املوارد البشرية مسؤولية فشل أو عدم قدرة و كفاية األشخاص الذين سبق أن قامت 

ا قد سلبت منها و أعطيت للمديرين اآلخرين  حية أخرى قد تشكو إدارة املوارد البشرية أن بعض اختصاصا و من 
ا حتاول بكل السبل أن يثبت فشل السياسات اليت يتبعها املديرون يف اإلشراف على  يف املنظمة و يف هذه احلالة فإ

ستهم.   العاملني حتت ر

وقف السليب من كال الطرفني البد أن تتدخل اإلدارة العليا و تتخذ كافة اإلجراءات ملنع أو تقليل و إزاء هذا امل 
التنازع بني إدارة املوارد البشرية و اإلدارات األخرى. و هناك أكثر من وسيلة متاحة أمام إدارة املنظمة لتنظيم العالقة 

ى التمييز بني األنشطة أو األعمال يف املنظمة و يتم ذلك بينهما. و لكننا منيل إىل تفضيل الوسيلة اليت تقوم عل
  كاآليت:

ا إدارة املوارد البشرية بصفة منفردة و جيب أن تعطى هلا كافة السلطات اليت متكنها من أدائها على 1 .أعمال تقوم 
لك األعمال أكمل وجه، و يف هذه احلالة ال جيب أن يتدخل مديرو اإلدارات األخرى يف هذه األعمال. مثال ذ

إلشراف على اخلدمات اليت تقدم للعاملني.    املتعلقة حبفظ السجالت العاملني و األعمال املتعلقة 

.أعمال مشرتكة، و يكون ملدير املوارد البشرية و املديرين اآلخرين دور حمدد يف أدائها و هنا البد أن يسود التعاون 2
و التعيني عادة ما يتم على مراحل خمتلفة بعضها يتم يف إدارة املوارد التام بينهما، و من أمثلة ذلك نشاط االختيار 

الشرتاك معا يف شكل جلان أو اجتماعات عمل  البشرية و البعض اآلخر يف اإلدارات األخرى و البعض الثالث يتم 
لنسبة ألعمال األجور و العالوات و التدريب و برامج األمن الصناعي.   مشرتكة. و كذلك احلال 

عتبارها 3 .أعمال يلتزم مديرو اإلدارات بتأديتها لتمكني إدارة املوارد البشرية من القيام بدورها التخطيطي و الرقايب 
اإلدارة املسئولة عن إعداد سياسات العاملني على مستوى املنظمة ككل. و أيضا مسئولة عن سالمة تطبيق املديرين 

ستهم. هلذه السياسات. مثال ذلك يلتزم مديرو اإلدا لعاملني حتت ر ت و إحصاءات خاصة  رات بتقدمي بيا
ت احلضور و الغياب و معدل دوران العمل، مدى حاجة العاملني إىل التدريب، حالتهم املعنوية، و مدى  كبيا

ت بتحليلها و إعداد املقرتحات املن   اسبة.رضاهم عن العمل. و تقوم إدارة املارد البشرية بعد استالمها هلذه البيا

و ينبغي أن يتم حصر كافة األعمال املشرتكة بني إدارة املوارد البشرية و اإلدارات األخرى و حتدد مراحل تنفيذ هذه 
  األعمال و دور كل من اإلدارات املختلفة و يفضل أن يكون ذلك بشكل مكتوب وواضح.
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  وتوصيف الوظائفحتليل  الفصل الثاين:

 

ملنظمة عن طريق املالحظة و الدراسة. أي توضيح ما هي املسؤوليات يقصد بتحليل الوظائف حتديد م عامل كل وظيفة 
لوظيفة و تقدير املواصفات و اخلصائص املطلوبة فيمن يشغلها.   و الواجبات اخلاصة 

  .مفهوم حتليل الوظيفة:1

حبيث يتم حتديد طبيعة يقصد بتحليل الوظيفة عملية مجع املعلومات عن حمتوى الوظيفة مث عرضها بطريقة منظمة 
  وواجبات الوظيفة(وصف الوظيفة) و كذلك أنواع األفراد و شروط شغلهم هلذه الوظيفة (مواصفات الوظيفة)

و من هذا التعريف يتبني أن عملية حتليل الوظيفة ينتج عنها وصف و مواصفات الوظيفة أو ما يعرب عنه ببطاقة 
  وصف الوظيفة.

ائف هو أسلوب علمي من شأنه جتميع حقائق حمددة عن متطلبات كل وظيفة عن فإن حتليل الوظ و يف مرجع آخر
ا  لشكل الذي ميكن معه التعرف على متطلبا طريق تفتيتها إىل عناصرها األولية. و حتديد طبيعة و مهام كل عنصر 

ميع املعلومات عن الكمية و املهارات و املؤهالت و القدرات اليت جيب توافرها فيمن يشغلها.فهو إذن عملية جت
خصائص كل وظيفة و اليت متيزها عن غريها من الوظائف. إذن الغاية األساسية من عملية مجع املعلومات هي 

  اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ا الفرد يف املنظمة؟  ما هي األعمال اليت يقوم 
 كيف يقوم بتأدية تلك األعمال؟ 
 أجل إجناز تلك األعمال؟ ما هي الوسائل و األدوات اليت يستخدمها من 
 تج تلك األعمال من سلع أو خدمات؟  ما هو 
 ما هي املؤهالت و القدرات املطلوبة للقيام بتلك األعمال؟ 
 :و يتضمن األسلوب العلمي لتحليل الوظائف جانبني أساسيني مها 
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و األدوات  وصف الوظيفة (هو وصف مكتوب عن متطلبا الوظيفة كالواجبات و املسؤوليات و ظروف العمل
املستخدمة) و مواصفات شاغل الوظيفة (حتديد املهارات و املعارف و القدرات و اخلربات اليت جيب توافرها يف 

  الوظيفة).

  أوال وصف الوظيفة:

  يقصد بوصف الوظيفة حتديد ما يلي:

 ا املوظف أو العامل وقد حتدد أ  يضا كيفية األداء.الواجبات الوظيفية اليت حتدد األعمال الفعلية اليت يقوم 
  سلوكيات و عالقات العمل و اليت جمموعة من التصرفات اليت تتطلبها الوظيفة من شاغلها مثل االتصاالت

 و التقارير و اختاذ القرارات.
  .األدوات املستخدمة مثل اآلالت احلاسبة أو الكاتبة و الفاكس. أو آالت العمل املباشر يف خطوط اإلنتاج

ت  عن املنتج املطلوب و املواد املستخدمة. و مستوى املعرفة املطلوبة لتشغيل اآلالت و كذلك جتميع بيا
 األدوات.

 .معايري األداء اليت يتم على أساسها تقييم أداء املوظف مثل املعايري املالية و النوعية و الوقت أو التكلفة 
  الدخان و اإلضاءة و الغازات... ظروف العمل مثل: احلرارة و الربودة و الضوضاء و الغبار و الرطوبة و  

  نيا: مواصفات الوظيفة:

و هي حتديد الشروط املطلوب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة مثل املستوى التعليمي و اخلربة و اخلصائص العاطفية 
وافرها و القدرة غري العادية يف النواحي احلسية مثل الشم و السمع و البصر. و كذلك السمات الشخصية املطلوب ت

  يف شاغر الوظيفة.

  .أمهية حتليل الوظيفة:2

االت التالية:   ميكن االستفادة من حتليل الوظيفة (الوصف الوظيفي و املواصفات الوظيفية) يف ا

  .االختيار و التعيني:1

ا(ش روط تعترب املعلومات الناجتة عن حتليل الوظيفة سواء من حيث وصفها (الواجبات و املسؤوليات) أو مواصفا
لوظائف و األعمال اليت تتناسب  شغل الوظيفة) األساس السليم و املوضوعي و السليم الختيار املوظفني و تعيينهم 
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م. كما تفيد يف حتديد مكان الوظيفة يف املنظمة. و توضح لشاغل الوظيفة مدى إسهام  م و قدرا مع استعدادا
  الوظيفة يف حتقيق أهداف املنظمة.

  ويضات:.األجور و التع2

يفيد حتليل الوظيفة يف حتديد قيمة كل وظيفة و التعويضات املناسبة هلا (املرتب و التقاعد و احلوافز). حبيث تتناسب 
األجور و التعويضات مع املهارات املطلوبة للوظيفة و املستوى التعليمي و الظروف البيئية و املخاطر، و من هنا 

ت. ميكن إعداد نظام سليم لألجور مبين على   أساس تقييم الوظائف و دراسة مشاكل األجور مع العمال و النقا

  .تقييم األداء:3

ألداء املطلوب أو  تستخدم املعلومات الناجتة عن حتليل الوظيفة يف إمكانية مقارنة األداء الفعلي للموظف 
لتايل م و   إمكانية مراقبتهم و تقييم املستهدف. و من مث يسهل على الرؤساء معرفة أعمال مرؤوسيهم و مسؤوليا

  أدائهم.

  .التدريب:4

يساعد حتليل الوظائف يف وضع الربامج التدريبية الالزمة لرفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملني. و كذلك مساعدة اجلامعات 
و مراكز التدريب يف وضع املناهج الدراسية و الربامج التدريبية اليت تتناسب مع مهام كل وظيفة و احتياجات 

  لوظائف العامة.ا

  .حتسني ظروف العمل:5

حتليل العمل غالبا ما يكشف الظروف البيئية مثل احلرارة و الرطوبة و التهوية غري املناسبة ..، كل هذه الظروف  
ميكن جتنبها أو حتسينها كنتيجة لتحليل و دراسة العمل. كما ميكن التعرف على الوظائف أو األعمال اليت قد تعرض 

وظف ألخطار معينة أثناء مزاولتها. حىت ميكن اختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية العاملني من هذه العامل أو امل
  األخطار. 

دية الواجبات على أكمل وجه:6   .ضمان 
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لفعل. و على  ا لوظائف حمددة  ديتها يتم التكليف  يساعد حتليل الوظيفة على ضمان أن الواجبات املطلوب 
حتليل وظيفة مدير اإلنتاج على أنه مسئول عن واجبات حمددة تشمل التخطيط لإلنتاج سبيل املثال قد يكشف 

أسبوعيا و شراء املواد اخلام و اإلشراف على األنشطة اليومية ملشريف خطوط اإلنتاج. و لكن قد تكون هناك حلقة 
ك. و من هنا فإن حتليل مفقودة تتمثل يف اإلشراف على إدارة املخزون. يف حني أنه ال يوجد شخص مسئول عن ذل

  وظيفة مدير اإلنتاج تكشف عن احللقة املفقودة أو الواجب الذي يتعني التكليف به.

  .الرتقية:7

م على حتمل املسؤوليات الوظيفية  تقدم عملية التحليل أساسا جيدا الختاذ قرارات ترقية املوظفني و لتقدير مدى قدر
 عمل مهني كلما كان ذلك مؤشرا على قدرته على حتمل املسؤوليات و أعبائها . و كلما أثبت املوظف جدارته يف

  و األعباء اخلاصة بوظيفة أعلى يف التنظيم.

  .ختطيط االحتياجات البشرية:8

ا يف تقدير االحتياجات املستقبلية من الوظائف و األفراد  ا و مسؤوليا ت عن طبيعة الوظيفة وواجبا تفيد البيا
  ملصادر اليت ميكن االعتماد عليها يف احلصول على االحتياجات من األفراد.كما و نوعا. و حتديد ا

  لوظيفة:.خطوات و مراحل حتليل ا3

  املرحلة األوىل: التخطيط و اإلعداد

ا جيب أن توضح و حتدد ما يلي:   لكي تقوم املنظمة بتحليل الوظيفة فإ

  عها و أساليب ذلك.ا.أهداف التحليل، حىت ميكن حتديد أنواع املعلومات املراد مج

ب.عدد األفراد الذين سيقومون بعملية التحليل. حيث إن ذلك يتوقف على الطريقة املتبعة يف التحليل و الوقت 
  احملدد هلا و طبيعة و عدد العمال الرماد حتليلها و توصيفها و القرض الذي من أجله طلب إجراء التحليل.

ت و املعلومات املطلوبة. إذ يفضل البعض اللجوء إىل ج.حتديد و معرفة األفراد الذين سيسمح هلم  عطاء البيا
حلصول على أكثر املعلومات تفصيال. يف حني يفضل البعض اآلخر  العاملني مباشرة. اعتقادا منهم أن ذلك يسمح 

ختصاص كل وظيفة يف أقسامهم و لضمان الدقة يف احلصول على املعلومات. ملشرفني ملعرفتهم    االتصال 
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د.حتديد ما إذا كانت املنظمة ستعتمد يف عملية حتليل الوظائف على جلنة داخلية أم على جلنة خارجية مع األخذ 
يف االعتبار مزا و عيوب االثنني. فإن املنظمة غالبا ما تلجأ إىل تشكيل جلنة مشرتكة من خربائها و من اخلرباء 

  اخلارجيني. 

تاملرحلة الثانية: مجع املعلومات و ال   بيا

ستخدام أساليب املالحظة و املقابلة و االستبيان، و ذلك يف ضوء طبيعة الوظائف  ت  يتم مجع املعلومات و البيا
  املراد حتليلها و جتب مراعاة ما يلي:

o .التأكد من أن العامل يفهم جيدا أن الرتكيز هنا على الوظيفة و ليس على شاغلها 
o جيب عمله و ليس عما يقوم به فعال. تشجيع شاغل الوظيفة على التحدث عما 
o  تشجيع العامل على التحدث عما يعتقد أنه مهم يف عمله.دون أن يؤثر ذلك على الوقت املخصص جلمع

 املعلومات.
o .مساعدة املتحدث على الرتكيز و تنظيم تفكريه دون التأثري عليه يف مضمون احلديث ذاته 
o ت و معلومات أولية عن الوظيفة موضع التحليل.و االستفادة من املصادر األخرى اليت ميكن أن ت وفر بيا

من هذه املصادر اهلياكل أو اخلرائط التنظيمية للمنظمة. حيث تظهر موقع الوظيفة حمل التحليل و مدى 
لوظائف األخرى و مسماها و حركة االتصاالت بني شاغر الوظيفة و الوظائف األخرى و حتديد  ارتباطها 

 شراف.خط املسؤولية و اإل

  املرحلة الثالثة: إعداد مسودة حتليل الوظائف

ت و املعلومات اليت حصل عليها يف منوذج وصف الوظائف. مع ضرورة التأكد من  يقوم احمللل هنا بتدوين البيا
لوظيفة و استخدام األلفاظ البسيطة الواضحة يف إعداد كشوف حتليل الوظائف. االت املرتبطة    تغطية مجيع ا

 لة الرابعة: مراجعة كشوف حتليل الوظائفاملرح

يقوم حملل الوظيفة مبراجعة مسودة كشوف التحليل مع كل من شاغل الوظيفة و الرئيس املباشر و أي مستوى إداري 
  آخر إذا لزم األمر.

 املرحلة اخلامسة: إعداد كشوف التحليل النهائية
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تظهر بعض املعلومات اجلديدة أو قد تظهر احلاجة  عند مراجعة كشوف التحليل مع شاغلي الوظائف و رؤسائهم قد
ا النهائية العتمادها من اإلدارة  إلجراء بعض التعديالت الواجب إدخاهلا على كشوف التحليل قبل تقدميها يف صور

  العليا.

 املرحلة السادسة: تنسيق و جتميع كشوف التحليل

يف جمموعات، و يعطيها أرقاما مسلسلة و تدل هذه  يقوم حملل الوظائف بتجميع كشوف حتليل الوظائف املرتابطة
  األرقام على اإلدارات و األقسام و الوظائف املتنوعة اليت تضمها املنظمة حىت ميكن الرجوع إليها بسهولة.

  املرحلة السابعة: اعتماد نظام حتليل الوظائف من اإلدارة العليا

ر إدارة املوارد البشرية برفعه إىل اإلدارة العليا للحصول على بعد االنتهاء من إعداد نظام حتليل الوظائف. يقوم مدي
لوظائف اليت تضمها و حتتفظ إدارة  لتحليل اخلاص  موافقتها عليه و بعد اعتماده يتم إبالغ اإلدارات املختلفة 

  املوارد البشرية مبجموعة من النسخ للنظام ككل حلني احلاجة إليه.

يل تصبح لدينا معلومات عن وصف و مواصفات الوظيفة و قد يتبني من ذلك و بعد االنتهاء من عملية التحل
لتايل وضعها يف جمموعات و متييز كل  وجود تشابه بني كل من وصف و مواصفات بعض الوظائف. مبا يتطلب 

ا مييزها  موعة برقم خاص  عن جمموعة برقم رمزي يدل عليها دون غريها و كذلك متييز كل وظيفة داخل هذه ا
موعة الواحدة. و يطلق على هذه املرحلة اليت يتم فيها تصنيف الوظائف يف جمموعات  الوظائف األخرى داخل ا

  مرحلة تصنيف الوظائف.

  منوذج لبطاقة حتليل الوظيفة

  بطاقة حتليل الوظيفة:

  ................اسم الوظيفة:.......................................................رقم الوظيفة......

  اإلدارة التابعة هلا....................................................القسم/الشعبة....................

  املرتبة الوظيفية......................................................الدرجة..........................
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اية راتب الوظيفة................بداية راتب الوظيفة.............. ...................................  

  املشرف املسئول عن الوظيفة.......................................

  أوال: وصف الواجبات الوظيفية:

 أمهية هذه الوظيفة يف القسم و الشركة 
  األعمال اليت تنفذها يوميا و حتتمها طبيعة العمل اليومي 
 ا بني احلني و اآلخر  األعمال اليت تقوم 
 عدد املوظفني الذين ترأسهم .حدد أعماهلم ووظيفة كال منهم 
 ما هو تقريبا عدد ساعات العمل على كل آلة؟ 
 هل يتطلب عملك شروطا عضلية أو بدنية معينة يف الشخص الذي يقوم به؟  

  لثا: مسؤوليات الوظيفة

 :املسؤوليات املالية 
  الفنيةاملسؤوليات 
 املسؤوليات اإلدارية  

  رابعا: ظروف العمل

 اضاءة 
 وية 
 رطوبة 
 حرارة 
 أخطار 
 عدد ساعات العمل 
 مؤثرات األخرى  

  خامسا: املؤهالت املطلوبة يف شاغل الوظيفة

 املستوى التعليمي 



26 
 

 

  

  .أساليب مجع املعلومات:4

 :أوال املالحظة

لوقوف شخصيا على بعض األعمال و مالحظة اجلوانب املختلفة يف  يتضمن هذا األسلوب قيام حملل الوظائف 
أدائها من حيث توقيت األداء و التكرار و مدى صعوبة بعض جوانب العمل و انسيابه و كفاءة العمليات اإلنتاجية 

و املواد و املعدات املستخدمة يف العمل و من خالل املالحظة يستطيع احمللل إعطاء تقدير و حكم  و ظروف العمل
  على طبيعة الوظيفة و اجلهد املطلوب ألدائها.

و يستخدم هذا األسلوب أساسا يف مجع املعلومات الالزمة لتحليل الوظائف الفنية اليت تتطلب قسطا كبريا من 
مراكز اإلنتاج مثل عامل خط اإلنتاج، حيث يعتمد شاغل الوظيفة على مهاراته الفنية مع املهارة كما هو احلال يف 

االستعانة ببعض األدوات أو اآلالت و األجهزة. و لكن ال تكون املالحظة مالئمة عندما تستلزم الوظيفة كمية من 
نشطة النشاط العقلي الذي ال ميكن قياسه مثل وظيفة التخطيط. كما يصعب استخدامها إذ ا كان املوظف مرتبطا 

سلوب املقابلة.   مهمة حتدث أحيا مثل املمرضة اليت تتوىل الطوارئ و غالبا ما يستخدم أسلوب املالحظة مقرت 

 اخلربات السابقة 
 املهارات 
 السمات الشخصية 
 أخرى 
 الشركة ؟هل تعتقد أن هذه الوظيفة تقودك إىل وظيفة أعلى يف  
 ما هي هذه الوظيفة و من يشغلها حاليا و ما هي سنوات خدمته؟ 

  

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

  ...   حملل الوظائف.............................                                                 
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و جيب أن تتم املالحظة للعامل يف الوظيفة خالل دورة عمل كاملة (الدورة هي الوقت الذي يؤخذ الستكمال   
قة أو ساعة أو يوم كامل للوظائف املعقدة). و هنا جيب أخذ مالحظات عن كل الوظيفة و الذي قد يكون دقي

  أنشطة الوظيفة.

و يستطيع اخلبري أو حملل الوظيفة من خالل املالحظة و تدوين كل ما يراه على الطبيعة أن يضع تصوراته عن وصف 
  للشخص شاغل الوظيفة.و مواصفات الوظيفة اليت خيضع يف النهاية للمراجعة من قبل الرئيس املباشر 

 نيا املقابلة:

ا. و مبوجب هذا األسلوب  يستخدم هذا األسلوب عادة لتحليل الوظائف يف املنظمات الصغرية لقلة عدد الوظائف 
يقوم احمللل مبقابلة كل من شاغل الوظيفة و رئيسه املباشر معا أو كل على إنفراد، بغرض احلصول على املعلومات 

لوظيف ة. كما يقوم يف بعض األحيان مبالحظة شاغل الوظيفة أثناء القيام بعمله ليتأكد من صحة تلك املتعلقة 
  املعلومات اليت حصل عليها من خالل املقابلة.

موعات ذات  و هناك ثالثة أنواع من املقابالت هي: املقابالت الفردية مع املوظفني، و املقابالت اجلماعية مع ا
ة. و امل لوظائف موضع التحليل.الوظائف املتشا   قابالت مع املشرفني الذين هم على إطالع كامل 

و جيب على احمللل أن يسجل مالحظات كافية قدر اإلمكان من املقالة، فإن عليه أن يقوم بدراسة و مراجعة احلقائق 
يها أو تلك و املعلومات اليت سجلها. ليبحث عما إذا كانت هناك فجوات أو نقص يف املعلومات اليت حصل عل

  اليت حتتاج ملزيد من اإليضاحات أو الشرح.

  لثا: االستبيان:

يقتضي أسلوب االستبيان أو يقوم املوظف أو العامل بنفسه بتعبئة االستبيان الذي يكون معدا مسبقا. مث يراجع 
طبيعة الوظيفة هل هي االستبيان مبعرفة حملل الوظيفة. و خيتلف طول االستبيان و نوعية املعلومات املطلوبة طبقا ل

فنية أم إدارية. و يتطلب استخدام االستبيان التأكد من فهم شاغل الوظيفة لألسئلة أو املعلومات اليت حيتوي عليها 
ته واضحة و حمددة و ذلك لضمان احلصول على املعلومات و احلقائق الكاملة عن  االستبيان.كي تكون إجا

ملقابلة.و الوظيفة.و يتطلب االستبيان أن يكون ا لقراءة و الكتابة و غالبا يعزز أسلوب االستبيان  لشخص ملما 
ميكن إعداد نوعني من االستبيان أحدمها لفئة العاملني و اآلخر لفئة املوظفني. حيث أن املعلومات املطلوبة من 
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موعتني ليست واحدة. و اهلدف األساسي من استخدام االستبيان هو احلصول على احلقائق ا لوظيفية لكل ا
  وظيفة.

  رابعا: الوصف الذايت

ميكن االعتماد على شاغلي الوظائف يف حتليل وظائفهم و إعداد بطاقات وصف وظيفي، و هذا يوفر الوقت الذي 
يستهلكه حملل الوظائف يف املقابلة أو املالحظة لشاغل الوظيفة . و لكن األفراد ال جيدون دائما هذا سهال. و ذلك 

ما يفعلونه هو جزء منهم. و من مث قد جيدون صعوبة يف حتليل و فحص املعلومات إىل عناصرها  قد يرجع إىل أن
  املختلفة. و من هنا يكون التوجيه مطلو يف معظم احلاالت.

جراء جلسات تدريب خاصة ميارس فيها املوظفون حتليل وظائفهم ووظائف األفراد  و يف ظل هذا املنهج فإنه ينصح 
كن االعتماد على هذه الطريقة من خالل جتميع شاغلي الوظائف و يف ظل توجيه حملل الوظائف اآلخرين. و مي

م و أوصافهم الوظيفية يف نفس املكان. و يكون من املفيد تقدمي منوذج وصف وظيفي لتوضيح  عداد حتليال
  االستمارة املطلوبة دائما.

  خامسا اليوميات و سجالت األداء:

شاغلي الوظائف أن حيللوا وظائفهم من خالل االحتفاظ بيوميات او سجالت أداء  يتطلب هذا املنهج من
ألنشطتهم. و ميكن استخدام ذلك من خالل حملل وظائف كمادة أساسية لوصف الوظيفة. و حيتاج شاغلوا 

م . فإنه ميكن أن يطلب منهم وصف  م أو سجال يوم الوظائف إىل التوجيه و اإلرشاد عن كيفية إعداد يوميا
اية فرتة زمنية و هي يوم  منوذجي على أساس ساعة بساعة. أو يستطيعون تسجيل أنشطتهم يف شكل قصصي يف 
لتعقيد و اليت ميتلك فيها  عادة.إن اليوميات و سجالت األداء تستخدم بشكل أفضل للوظائف اإلدارية اليت تتسم 

لكتابة. شاغلوا الوظائف املهارات التحليلية املطلوبة كالقدرة على   التعبري عن أنفسهم 

  سادسا: طريقة األحداث املهمة:

مثلة من األحداث  و هي عبارة عن وسائل للحصول على معلومات عن السلوك الفعال و األقل فعالية و املرتبط 
  املهمة أو احلوادث الفعلية. و تستخدم هذه الطريقة يف الغالب لتحليل املؤهالت و القدرات.

  لعمل اهلرياركيسابعا: حتليل ا
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هذه الطريقة حتلل العمل إىل جمموعة هرياركية من األعمال و األعمال الفرعية و اخلطط.و حتدد األعمال من حيث 
  األهداف أو املنتجات النهائية و خطة حتقيق اهلدف يتم حتليلها أيضا.

ا و تبدأ العملية بتحليل العمل الشامل . و هذا يضع املزيد من التحليل لتطوير هري  اركية األعمال الفرعية مع خمرجا
  و تقدمي تعريفات للخطط الفرعية املطلوبة لتحقيقها و تشتمل الطريقة على ما يلي:

 .استخدام األفعال اليت تصف يف عبارات واضحة و دقيقة ما جيب عمله 
 .حتديد معايري األداء. أي مستوى األداء الذي جيب أن يتحقق يف تنفيذ العمل بطريقة مرضية 
  ا ضوضاء داء العمل و اليت قد تشمل العوامل البيئية مثل العمل يف مناطق  لظروف املرتبطة  وضع قائمة 

 عالية.

و يستخدم هذا املنهج غالبا للعملية أو الوظائف التصنيعية و لكن مبادئ حتديد املخرجات و معايري األداء و 
  ن الوظيفة.حتليل األعمال الفرعية املناسبة عند حتليل أي منط م

  منا األداء الوظيفي:

يف ظل هذه الطريقة يقوم احمللل بتأدية الوظيفة للحصول مباشرة على ما تتطلبه الوظيفة و ذلك مثل القيام بوظيفة 
طيار جوي. و هي طريقة مالئمة للوظائف اليت يسهل تعلمها يف فرتة وجيزة و لذلك فهي غري مناسبة للوظائف 

  يا أو الوظائف اليت ينطوي أداؤها على املخاطرة.اليت تتطلب تدريبا عال

 .عناصر بطاقة وصف الوظيفة:5

من املفرتض أن تنتهي املراحل و اخلطوات السابقة إىل وضع بطاقة وصف الوظيفة. و هي بيان مكتوب ملا يؤديه 
لفعل و كيف يؤديه و حتت أية ظروف يتم ذلك. و ليس هناك منوذج حمدد لكتابة بطاقة وصف  شاغل الوظيفة 

  :الوظيفة و لكن هناك بعض العناصر اليت ينبغي توافرها يف هذا الوظيفة

لوظيفة: حيتوي هذا القسم على ما يلي:-1-   التعريف 

 (...مدير مبيعات أو مهندس أو طبيب أو حماسب) عنوان أو اسم الوظيفة 
 .كود الوظيفة. مثل فئة املرتب اليت تقع فيه الوظيفة 
  الوظيفة.ريخ كتابة وصف 
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 .مكان توقيع الرئيس الذي يعتمد بطاقة الوصف 
 .موقع الوظيفة/املصنع/القسم/اإلدارة 
 .عنوان الوظيفة و الرئيس املباشر أو املشرف 
 .احلدين األدىن و األقصى للمرتب 
 .(لث ين، سكرتري   الدرجة الوظيفية(سكرتري أول، سكرتري 

لطبيعة العامة للوظيفة. من حيث وظائفها أو أنشطتها الرئيسية ملخص الوظيفة و أهدافها: يصف هذا القسم ا-2-
لنسبة لوظيفة مدير املواد اخلام يشرتي بطريقة اقتصادية. و ينظم عملية تقدمي املواد اخلام. و خيزن و يوزع كل  فمثال 

ت أخرى يطلبها منه املواد اخلام الضرورية على خطوط اإلنتاج. و جيب جتنب العبارات العامة مثل يؤدي أية تكليفا
 الرئيس. ألن مثل هذه العبارة تعطي للمدير مرونة يف حتديد الواجبات.

العالقات: يشمل هذا القسم على عالقات شاغل الوظيفة مع اآلخرين داخل و خارج املنظمة. و هي عالقات -3-
. فبالنسبة لوظيفة مدير إدارة شاغل الوظيفة مع الذين يرفع تقاريره إليهم و كذلك مع الذين يرفعون تقاريرهم إليه

ئب رئيس عالقات املوظفني. و يشرف على أخصائي املوارد البشرية و  شؤون املوارد البشرية فإنه يقدم تقريرا إىل 
التدريب و حمللي توصيف الوظائف..، و يعمل مع مجيع مديري األقسام و اإلدارات التنفيذية و يتصل بوكاالت 

ت العمالية.التوظيف و الشركات املتخص   صة يف التوظيف و اجلامعات و النقا

لوظيفة. و جيب أن يكتب -4- املسؤوليات و الواجبات: حيتوي هذا القسم على املسؤوليات و الواجبات اخلاصة 
كل واجب منفصال عن غريه و مستقال. من خالل مجلة أو اثنني لوصفه. فمثال : خيتار و يدرب و يوجه 

خيطط و ينفذ السياسات املتعلقة جبميع مراحل نشاط األفراد. و كذلك يستقطب و يقابل التدريب...، أيضا مثل 
  و خيتار األشخاص املناسبني لشغل الوظائف الشاغرة.

السلطة: حيدد هذا القسم نطاق السلطة لشاغل الوظيفة. شامال حدود سلطته يف صنع القرار و اإلشراف -5-
دة املرتبات أو منح  500اعتماد طلبات الشراء حىت على اآلخرين. و كذلك سلطته املالية و  جنيه مثال يوصي بز

  عالوة أو مكافأة أو يقابل و يعني املوظفني اجلدد.
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ت و معايري لألداء، و هذا -6- ت و معايري األداء: هناك بعض الوظائف اليت ميكن أن يكون هلا مستو مستو
ت اليت يتعني أن حيققها املو  ظف يف كل واجب من الواجبات األساسية. و لكن وضع معايري و القسم حيدد مستو

ت لألداء ليس أمرا هينا و لذلك يطلب معظم املديرين من مرؤوسيهم أن يبذلوا قصارى جهدهم.   مستو

ظروف و بيئة العمل: يتناول هذا القسم ظروف و بيئة الوظيفة.سواء كانت سيئة أو غري سيئة مثل الضوضاء -7-
ة و الغبار و األتربة و الدخان...، كما حيتوي أيضا هذا القسم على درجة املخاطر اليت قد يتعرض هلا و درجة احلرار 

  شاغل هذه الوظيفة.

و عند صياغة بطاقة وصف الوظيفة تنبغي مراعاة جمموعة من املبادئ من أمهها أن تكون البطاقة واضحة. حبيث 
ى. و أن تكون حمددة و خمتصرة و أن يتم مراجعتها. حبيث تكون الواجبات واضحة. دون الرجوع إىل بطاقات أخر 

 يسأل احمللل أو اخلبري نفسه هل سيستطيع املوظف اجلديد أن يفهم هذه البطاقة.  

ت بطاقة توصيف وظيفة  ملراقب حسا

  كشف وصف وظيفة

ت ت                                    القسم/اإلدارة: إدارة احلسا   اسم الوظيفة: مراقب حسا

  ريخ الوصف:.................                                 درجة الوظيفة:

  الوصف العام للوظيفة:

 إلدارة العامة للشؤون املالية للشركة ت   تقع هذه الوظيفة على رأس مراقبة احلسا
  ا و على أعمال اخلزينة و إلشراف على إمساك الدفاتر احلسابية و القيد  مراقبة تنفيذ خيتص شاغلها 

 النظم احلسابية املقررة قانو
  يعمل شاغر الوظيفة حتت اإلشراف العام ملدير عام الشؤون املالية و يراجع نتائج أعماله للتأكد من

 صحة تنفيذها
 .و يؤدي شاغل الوظيفة أعماله طبقا للقوانني طبقا لقوانني و لوائح مالية و نظم حماسبية حمددة 
  إشرافا مباشرا على رؤساء الوحدات احلسابية و يسند إليهم األعمال و يراقب و يشرف شاغل الوظيفة

 تنفيذها.
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  ت و تتطلب أعمال الوظيفة إجراء اتصاالت جبهات خارجية بصفة متكررة بقصد حتقيق احلسا
اء متعلقات الشركة مع العمالء.  اخلتامية و إمتام الفحص الضرييب و إ

 العمل تعويض أموال الشركة للضياعو قد ينتج أخطاء شاغل الوظيفة يف   

  اجبات الوظيفة:و 

 لدفاتر و مراعاة انتظامه  اإلشراف على حسن انتظام الدورة املستندية و على القيد 
  اإلشراف على إعداد موازين املراجعة الشهرية و موازنتها و استقصاء أي فروق أو أخطاء حسابية

 تظهرها هذه املوازنة.
 ة التخطيطية إعداد مشروع املوازن 
 .متابعة عملية املطالبة لتحصيل مستحقات الشركة لدى العمالء 
 .ت البنوك على األرصدة الدفرتية  اإلشراف على تسوية حسا
 .إعداد املذكرات الضريبية فيما يتعلق بتعديالت مصلحة الضرائب على اإلقرارات الضريبية 
 و السنوي. إعداد التحاليل املالية للمركز املايل للشركة الدوري 

  الشروط الالزم توافر لشغل الوظيفة:

 لنظم احملاسبية و القوانني و اللوائح و التعليمات املالية مة   معرفة 
 قدرة على اإلشراف و التوجيه و اكتشاف األخطاء و على البحث و التحليل و استخالص النتائج 
 ت احملاسبة العلمية إىل تطبيقات علمية  مهارة يف حتويل نظر
 كالوريوس جتارة شعبة احملاسبة مع خربة يف جمال العمل ملدة ال تقل عن أربعة عشرة سنة.ب 
 .حضور إحدى دورات التدريب املتخصصة  

صالح الدين عبد الباقي، االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  املصدر:

 .115-114ص:-،ص2002اإلسكندرية، مصر، 

  :داخل تصميم الوظائفم.6

تشري الدراسات إىل أنه توجد أربع مداخل بديلة و اليت ميكن استخدام أي منها يف تصميم الوظائف و ميكن حتديد  
  .ل الوظائف وفقا ملتطلبات كل مدخلمعامل ك
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  .املدخل التحفيزي: 1

يستمد املدخل التحفيزي يف تصميم الوظائف جذوره من أدبيات اإلدارة و علم النفس التنظيمي و يركز هذا املدخل 
على السمات الوظيفية ذات التأثري النفسي و التحفيزي و يرى أن املتغريات االجتاهية مثل: الرضا الوظيفي و احلفز 

إلضافة إىل املتغريات السلوكية مثل املواظبة و األداء متثل أهم الداخ لي و املشاركة يف اختاذ القرارات الوظيفية 
  خمرجات تصميم الوظيفة.

دة تعقيد الوظائف عن طريق توسيع نطاق الوظيفة أو اإلثراء الوظيفي و بناء  و يسعى أصحاب هذا املدخل إىل ز
ن الفرد ميكن حتفيزه الوظائف حول أنظمة اجتماعية فن ية. و من األمثلة: نظرية ذات العاملني هلارتزبرغ و اليت تزعم 

عن طريق املالمح الذاتية للوظيفة مثل جاذبية حمتواها و تطلبها مهارات مرتفعة و حرية التصرف و ذلك مقارنة 
  لسمات و اخلصائص و املهارات للوظائف األخرى يف التنظيم.

م أخريا تتوافر و اليت قد تشمل اإل شراف و ظروف العمل و امتالك العاملني القدرات الضرورية ألداء العمل و أ
لديهم احلاجة للنمو و التقدم الوظيفي. أما إذا افتقد العاملون هذه اخلصائص فإن النتائج االجيابية للتحفيز سوف 

  ال تتحقق مهما كانت درجة جاذبية خصائص أو مسات الوظيفة.

ا، و إن تصميم ال دة جاذبية الوظائف و من مث املكون التحفيزي  وظائف يف ضوء املدخل التحفيزي يستهدف ز
ال شك أن جانبا كبريا من البحوث يف جمال توسيع الوظائف أو اإلثراء الوظيفي و اإلدارة لفرق العمل تستمد 

  جذورها من املدخل التحفيزي يف تصميم الوظائف . 

  .املدخل اآليل امليكانيكي:2

لى حتديد أفضل يستمد هذا املدخل جذوره من املدرسة الكالسيكية الصناعية و يرتكز االهتمام يف املدخل اآليل ع
طريقة هليكلة العمل و اليت تعظم الكفاءة اإلنتاجية. و يتطلب حتقيق ذلك احلد من تعقيدات العمل لتحقيق املزيد 
من كفاءة و مرونة املوارد البشرية. مبعىن تبسيط العمل للدرجة اليت ميكن معها تدريب أي فرد بسهولة ألداء مهامه. 

  نب رئيسية هي ختصيص املهمة، تبسيط املهارة، التكرارية.و يركز هذا املدخل على ثالثة جوا

يلور" أول من لفت األنظار إىل املدخل امليكانيكي. ووفقا هلذا  و تعترب مدرسة اإلدارة العلمية بقيادة "فرديريك 
املدخل ميكن تعظيم اإلنتاجية من خالل استخدام مدخل علمي لعملية تصميم الوظائف. لقد حاولت مدرسة 
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ارة العلمية يف البداية معرفة أفضل الطرق ألداء العمل و هو ما استلزم إجراء دراسات الزمن و احلركة لتحديد اإلد
م على األداء و  أفضل احلركات أو أكثرها كفاءة. و يعد أفضل الطرق ألداء العمل. يتم اختيار العمال وفقا لقدرا

م يف العمل.تدريبهم بعد ذلك على الطريقة املثلى على أن يتم حثه   م على بذل أقصى طاقا

  .املدخل البيولوجي:3

يستند هذا املدخل يف تصميم الوظائف إىل علوم امليكانيكا احليوية و اليت تشمل علوم و دراسة حركة اجلسم. و 
تم هذه العلوم جمتمعة بدراسة العالقة بني اخلصائص الفسيولوجية و بيئة العمل املادية.  و فسيولوجية العمل و 

يتمثل اهلدف من هذا املدخل يف تقليل العبء العضلي على العامل من خالل هيكلة بيئة العمل وفقا للطريقة اليت 
ر العمل السلبية مثل اإلجهاد العضلي، األمل و اإلرهاق  ا جسم اإلنسان. و من مث فإنه يركز على احلد من آ يعمل 

  و الشكاوى الصحية.

ولوجي يف إعادة تصميم املعدات املستخدمة يف الوظائف املرهقة جسمانيا. حبيث أن و قد مت استخدام املدخل البي
ستخدام املرأة هلا.عالوة على ذلك فإن العديد من حماوالت استخدام املدخل  اليت تتطلب جهدا أقل تسمح 

الكراسي أو املكاتب اليت البيولوجي استهدفت إعادة تصميم اآللة أو التكنولوجيا مثل لوحة املفاتيح يف الكمبيوتر أو 
لتايل إنتاجية العمل.     تستخدم ألغراض خاصة مبا يزيد من مالئمتها و 

  .املدخل اإلدراكي (احلركي):4

ترجع أصوله إىل مدرسة السلوك اإلنساين و بينما يركز املدخل البيولوجي على القدرات احلسية فإن املدخل 
د الذهنية لألفراد. حماوال حتسني االعتمادية، األمان، أو القدرات الذهنية اإلدراكي/احلركي يركز على القدرات و القيو 

ا. ا أي فرد يف هذا املستوى من القدرات القيام    ألداء الوظيفة. فعند تصميم الوظيفة اليت يستطيع 

فة. إن وظائف مثل و يتشابه هذا املدخل مع املدخل اآليل/امليكانيكي يف حماوالته احلد من املتطلبات الذهنية للوظي
املراقب اجلوي ، فين تكرير البرتول، مفتش ضبط اجلودة. حتتاج إىل قدر كبري من تشغيل املعلومات. يف املقابل حتتاج 
الوظائف الكتابية ووظائف خطوط التجميع مثال قدرا حمدودا من تشغيل املعلومات. و يعين أنه عند تصميم مجيع 

دراك مدى احلاجة لتشغيل املعلومات و التأكد من أن هذه املتطلبات ال تتعدى الوظائف فإنه جيب على املديرين إ
داء هذه الوظيفة.    قدرات الفرد العامل الذي يقوم 
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  ختطيط االحتياجات من املوارد البشرية الفصل الثالث:

  

  .مفهوم ختطيط املوارد البشرية:1

ني إسرتاتيجية املنظمة و الوظيفة العامة إلدارة املوارد البشرية. يشكل ختطيط املوارد البشرية خلقة الربط األساسية ب
إذ تعكس اخلطة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية كيف تستقطب املنظمة و توظف مواردها البشرية فهي تؤثر و تتأثر 

  سرتاتيجية املنظمة و تشكل يف الوقت نفسه القاعدة إلدارة املوارد البشرية.

 ا من العمالة املؤهلة و املدربة يف الوقت املناسب هو عملية حتديد و ض مان حصول املنظمة على احتياجا
م لشغل هذه الوظيفة.   للقيام بوظائف تعرضها املنظمة و حتقيق الرضا الكامل هلؤالء األفراد املتقدمني مبهارا

 للمنظمة ككل و كذلك  و هو حتديد االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية من حيث العدد و املهارات
 للقطاعات املختلفة فيها كل على حدة و للقطاعات املساندة.

  لنوعية اليت متكنها كيد حصوهلا على العدد األمثل من العاملني  ا ألية منظمة  هو الوسيلة اليت ميكن 
 من إمتام األعمال بكفاءة و فاعلية و حتقيق املشروعات املستهدفة.

 لوظائف الالزمة لإلجابة هو عملية حتديد احتيا جات املنظمة الكمية و الكيفية من األفراد املؤهلني و القيام 
 عن هذه االحتياجات خالل فرتة زمنية ميكن أن تكون قصرية، متوسطة أو طويلة.

 الحتياجات املستقبلية ملنظمة، و التنبؤ  يف  هو العملية املنظمة و املستمرة لتحليل املوارد البشرية املتاحة 
ضوء هذا التحليل و يف إطار الظروف املتغرية. و ذلك للتأكد من أن العرض من املوارد البشرية يتوازن مع 

  االحتياجات املطلوبة منها.

  : .خصائص عملية ختطيط املوارد البشرية2

 عملية حركية ديناميكية مستمرة ليست ساكنة 

 ابلة للتعديلعملية متعددة األنشطة و متداخلة يف الوقت ذاته مرنة ق 
 تتضمن برامج متعددة مثل التعيني و التدريب و التوجيه 

 تسعى هذه العملية إىل إحداث التوازن بني احتياجات املنظمة و احتياجات األفراد العاملني 
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  .مربرات ختطيط املوارد البشرية:3

 احلد من حاالت املخاطرة و عدم التأكد 
  ها و متكينها من الوظائف يف الوقت احملدد مستقبال لعدم تقدير احتياجات املنظمة من العمالة و تدبري

 التعرض الرتباك و توقف العمل
 (...التنافسية، التكنولوجيا، التشريعات اجلديدة) مواجهة التغيري و التكيف معه 
 توفري العمالة املدربة ذات املهارات العالية 
 األخرى توفري الكثري من املعلومات الالزمة إلعداد و تنفيذ األنشطة 
 لتخطيط طويل املدى  جزء من عملية التخطيط االسرتاتيجي للمنظمة مرتبط 
  املسامهة يف وضع برامج لنواحي نشاط أخرى، مثل موازنة األجور و تقدير تكاليف اإلنتاج و تصميم برامج

 التدريب و األجور.

الحتياجات املستقبلية من الق4   وى العاملة:.عملية ختطيط املوارد البشرية و التنبؤ 

و تتضح هذه املرحلة يف جانب الطلب على العمالة. حيث يتم حتديد االحتياجات املستقبلية من القوى العاملة 
سواء على املستوى القومي أو القطاعي أم املنظمة، حيث يتم حتديد االحتياجات على مستوى القسم مث على 

كن التحديد على مستوى املناطق احمللية مث التجميع مستوى اإلدارات مث على مستوى املنظمة ككل. و منها مي
  على املستوى اإلقليمي مث جتميع االحتياجات على املستوى القومي. 

  .أهداف ختطيط االحتياجات من املوارد البشرية:5

 .اء اخلدمة  إعداد موازنة املوارد البشرية سواء يف جمال التوظيف أو التدريب أو اخلدمات أو إ
  ألعداد املناسبة و اختيار احلوافز املناسبة الستمرار فعالية اختيار أفضل العناصر الفعالة للتوظيف و 

 و أداء هذه العناصر.
  لتايل العمل على االستعداد متكني املنظمة من توقع مشكالت الفائض أو العجز احملتملة من األفراد. و 

ر السلبية اليت قد ت  نتج عن حدوثها.املسبق ملواجهة هذه املشكالت و اآل
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  ضمان حتقيق التوازن بني العرض و الطلب للموارد البشرية على مستوى يتماشى مع احتياجات املنظمة
دة درجة  و يف ظل الظروف البيئية احمليطة. األمر الذي حيقق االستخدام األمثل هلذه املوارد و من مثة ز

 الرضا الوظيفي يف العمل.
 دة قدرة التنظيم أو املنظمة على املنافسة بنجاح. حيث يعتمد ذلك إىل حد كبري على كيفية التنبؤ  ز

و الرقابة على تكلفة العمل . و ذلك نتيجة لكرب حجم تكلفة األجور و املرتبات و اليت متثل بندا كبريا 
 من بنود االتفاق. لتحقيق األهداف املرجوة من ختطيط العمالة يف املنظمة. 

  من املوارد البشرية:.مقومات ختطيط االحتياجات 6

من أهم املقومات الواجب توافرها لضمان وجود ختطيط سليم لالحتياجات من املوارد البشرية على مستوى املنظمة 
  ما يلي:

  ا. ذلك أنه يصعب على املنظمة مدى استقاللية املنظمة و حريتها يف اختيار و تعيني املوارد البشرية 
 كانت املؤسسات و اهليئات املركزية تتحكم يف عملية االختيار و التعيني.ختطيط املوارد البشرية فيها. إذا  

  مهية ختطيط االحتياجات من املوارد البشرية لضمان حتقيق االستخدام األمثل للعنصر اقتناع اإلدارة العليا 
 البشري.

 حية أخرى. الربط و التكامل بني ختطيط االحتياجات من املوارد البشرية و التخطيط الشامل للمنظم ة من 
و لكي يكون هناك تكامل داخلي بني أنشطة إدارة املوارد البشرية فإنه جيب تطوير خطط االستقطاب و 
لنسبة للتكامل اخلارجي. فإنه يعين أن خطط األفراد جيب أن تكون جزءا من  اختيار موظفني جدد. أما 

يف أعمال جديدة أو العكس أو  عملية التخطيط الشاملة للمنظمة، حيث تكون هناك خطط للدخول
لبناء أو عدم بناء مصانع جديدة أو لتخفيض مستوى األنشطة اليت هلا انعكاسات مهمة على العمل يف 

 شكل استقطاب و تدريب.
  ول حىت ميكن وضع ت و املعلومات أوال  توافر نظم معلومات إدارية للتخطيط مع ضرورة حتديث البيا

 ملنظمة.ختطيط سليم للعنصر البشري 
  ضرورة تزامن التخطيط القصري األجل مع التخطيط الطويل األجل للموارد البشرية حىت تكون هناك رؤية

 مستقبلية ذات مدى معني. مع توافر املرونة الكافية للتنفيذ يف األجل القصري.
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 ا  املراجعة الدورية خلطط االحتياجات من املوارد البشرية حىت ميكن التأكد من فعالية هذه اخلطط و إمكا
 يف حتقيق أهداف املنظمة.   

  .مراحل ختطيط االحتياجات من املوارد البشرية:7

  املرحلة األوىل: حتديد األهداف التنظيمية:

ألهداف التنظيمية احلالية و املستقبلية اليت تتنوع ما  م  جيب أن يكون املخطط للموارد البشرية على دراية و إملام 
يقية و أهداف إنتاجية و أهداف إدارية، و بعد ذلك تتم عملية ترمجة أهداف املنظمة إىل صورة بني أهداف تسو 

  كمية سواء يف شكل نقدي أو يف شكل وحدات من املنتجات و اخلدمات اليت تقدمها املنظمة.

لثبات أو النمو و اال نكماش. و تبعا و جتب دراسة و حتديد خطط املنظمة الطويلة و القصرية األجل. فيما يتعلق 
ملا هو سائد من عوامل خارجية تتمثل يف التكنولوجيا السائدة و أثر العوامل االقتصادية و السياسية و االجتماعية 

  و القانونية يف سوق العمل الداخلي و اخلارجي.

 املرحلة الثانية: حتليل الطلب و االحتياجات من املوارد البشرية: 

من املوارد البشرية هو عملية تقدير األعداد املطلوبة من األفراد يف املستقبل و  إن حتليل الطلب من االحتياجات
كذالك املهارات و الكفاءات املطلوبة. و هناك جمموعة من األساليب لتحليل الطلب ميكن تقسيمها إىل نوعني 

  أساليب كمية و أساليب غري كمية.

  .األساليب الكمية:1

  يل املعدالت، و حتليل االرتباط.و هي تشمل: حتليل االجتاه، و حتل

  ا.حتليل االجتاه:

ا  هذا املنهج يعين دراسة اجتاهات االحتياجات من املوارد البشرية للمنظمة خالل فرتة زمنية سابقة. لتقدير احتياجا
اية السنوات اخلمس املاضية أو رمبا العدد يف كل جمموعة فرعية  املستقبلية. و مثال ميكن حساب عدد املوظفني يف 

اية هذه السنوات. و اهلدف هنا هو حتديد االحتياجات املستقبلية  ئعون، أخصائيو اإلنتاج، سكرتريون..) يف  )
ن ما حدث يف املاضي سيستمر يف املستقبل.   من خالل االفرتاض األساسي 
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درا ما يتم عليه مبفرده لوجود عوامل كثرية  تؤثر على االحتياجات الوظيفية إن هذا املنهج يعترب تقديرا أوليا حيث 
املستقبلية مثل التغيريات يف حجم كل من املبيعات و اإلنتاج و مستوى التكنولوجيا املستخدمة و نوعية املوارد البشرية 

  و مستوى اإلنتاجية.

  ب.حتليل املعدالت:

حية و عدد البائعني حية أخرى. يعتمد هذا املنهج على العالقة بني عاملني مثل حجم املبيعات من   املطلوبني من 
جنيه و أنه يف كل سنة  500000و مثال : أفرتض أن البائع يف شركة ما عادة ما حيقق مبيعات يف السنة قدرها 

مليون جنيه من املبيعات. أيضا نفرتض  5ئعني. لتحقيق  10من السنتني السابقتني كانت االحتياجات البشرية 
دة مبيع ا إىل أن خطة الشركة تتضمن ز   ماليني يف السنة التالية. 10مليون جنيه يف السنة القادمة إىل  8ا

ئعني  6جنيه سوف تكون هناك حاجة إىل  500000إذن يف حالة بقاء معدالت إيرادات البيع للبائع كما هي 
  جدد يف السنة القادمة.

  ئعني 6تساوي  500000)/8000000-5000000(

ئعني آخرين لتحقيق الو يف السنة التالية سوف حتتا    مليون جنيه يف املبيعات األخرى. 6ج إىل أربع 

  ئعني. 4تساوي  500000)/10000000-8000000(

إلضافة إىل ما سبق ميكن استخدام حتليل املعدالت للمساعدة يف تقدير االحتياجات الوظيفية األخرى مثل  و 
ئع بنفس الطريقة السابقة   .معدل أو نسبة سكرتري لكل 

دة أو نقص  و جتدر اإلشارة إىل أنه يف ظل حتليل املعدالت يتم افرتاض بقاء اإلنتاجية على ما هي عليه ففي حالة ز
  إنتاجية املبيعات. فإن النسبة أو املعدل من مبيعات البائع سوف تتغري.

  ج.الرسم البياين أو معدالت االرتباط:

حتديد العالقة بني متغريين لتقدير االحتياجات املستقبلية. إن هي عبارة عن طريقة بيانية تستخدم للمساعدة يف 
ت الوظيفية مرتبطني أم ال. فإن كا مرتبطني  استخدام هذه الطريقة يتضمن حتديد ما إذا كان نشاط العمل و املستو

    .ميكن تقدير االحتياجات الوظيفية يف ضوء تقدير و التنبؤ بنشاط العمل
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  د.أساليب دراسة العمل:

ميكن استخدام أساليب دراسة العمل عندما تكون مناسبة لتطبيق قياس العمل. حلساب مدة العمليات اليت جيب 
خذها و عدد األفراد املطلوبني. و يف ظل هذا األسلوب يكون معروفا الساعات املعيارية للعمل املباشرة. إذا  أن 

سست على أساس قياس العم ل. إن الساعات املعيارية لكل وحدة من املنتج كانت أوقات العمل املعيارية قد 
  تتضاعف إذن حبجم االنتاج املخطط له. لتعطي إمجايل الساعات املخططة للفرتة.

  . األساليب غري الكمية:2

  ا.تقديرات اإلدارة أو املديرين:

لتفكري يف أعباء العمل املستقبلية و تقدير األفراد  م. و قد تتمثل هذه الطريقة يف قيام املديرين  الذين سيحتاجو
م إىل اإلدارة العليا للموافقة عليها أو من  يبدأ ذلك من أسفا ألعلى حيث يقوم املديرون التنفيذيون برفع مقرتحا
أعلى إىل أسفل. حيث يتم إعداد و تقدير احتياجات املنظمة من خالل اإلدارة العليا اليت تعمل بناء على مشورة 

ية و تتم مراجعة هذه التقديرات و املوافقة عليها من مديري اإلدارات. و قد تكون الطريقة إدارة شؤون املوارد البشر 
األفضل يف استخدام تقديرات املديرين هي تبين املنهجني معا. و لكن جيب أن تكون هناك إرشادات موضوعة 

لشركة يف املستقبل  ألنشطة الوظيفية  ثري على هذه ملديري اإلدارات توضح االفرتاضات اخلاصة  و اليت هلا 
اإلدارات. كما جيب أن تكون أهداف الشركة حمددة وواضحة.و بناء على هذه اإلرشادات و األهداف يضع مديرو 
م يف استمارة موضوعة هلذا الغرض. و ميكن تشجيعهم للحصول على مساعدة يف هذه املرحلة من  اإلدارات تنبؤا

ذلك الوقت احتياجات املنظمة من املوارد البشرية. و ميكن مراجعة النوعني من إدارة املوارد البشرية  اليت تعد يف 
ائيا إىل  االحتياجات من خالل جلنة ختطيط املوارد البشرية اليت توفق بينهما مع مديري اإلدارات. مث ترفع تقريرا 

  اإلدارة العليا عن االحتياجات البشرية املستقبلية للتصديق عليه.   

  : جربة و اخلطأب.أسلوب الت

ا من األفراد على أساس  يستند هذا األسلوب إىل قاعدة التجربة و اخلطأ . فمثال قد تقرر اإلدارة تقدير احتياجا
دة يف املبيعات السنوية مبقدار  ملائة تستلزم تعيني مخسة مندويب بيع. و هذا األسلوب و إن كان  15أن كل ز

لبساطة و السهولة إال أنه ي ملنظمة فضال عن عدم استناده يتسم  فرتض ثبات العوامل و املؤثرات األخرى احمليطة 
  إىل أساس علمي.
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  : ج.أسلوب التقدير على أساس مراكز العمل

يتم تطبيق هذا األسلوب يف بعض املنظمات املتخصصة مثل شركات الطريان و الفنادق و املطاعم و يتم التقدير هنا 
ا فإذا كان عدد العاملني الالزمني للعمل يف فرع ما من فروع إحدى اعتمادا على طبيعة املنظمة  و حجم عمليا

  فردا. فإن إنشاء فرع مشابه حلجم الفرع األول سيتطلب نفس العدد. 20املنظمات 

  املرحلة الثالثة: حتليل العرض من املوارد البشرية:

ا العرض من املوارد البشرية.  بعد االنتهاء من حتليل الطلب يتم البحث عن املصادر الداخلية و اخلارجية اليت يتوافر 
  و ميكن التمييز بني العرض الداخلي و العرض اخلارجي:

  .العرض الداخلي:1

ملنظمة يف كل تصنيف وظيفي و الذين سيستمرون يف كل وظيفة أو سينتقلون  و يقصد به أعداد األفراد املوجودين 
ا، و هناك عدة أساليب يتم على أساسها حتليل العرض إىل وظائف أخرى داخل املنظمة أو الذي ن سيرتكون العمل 

  و هي:

  ا.أسلوب املخزون من املهارات:

مساء املوظفني احلاليني يف املنظمة مصنفني على أساس الوظيفة و اإلدارة و العمل  يتكون خمزون املهارات من قائمة 
و التعليم. و جتب الدقة يف مجع املعلومات. حبيث يتم توجيه و مستوى املهارات و املكانة و السن و مدة اخلدمة 

  السؤال: ملاذا حنتاج إىل هذه املعلومات و فيما سوف تستخدم بعد احلصول عليها؟

كذلك قد يكون من الضروري معرفة عدد األفراد احملتمل ترقيتهم و أماكن وجودهم و أيضا حتليل املوظفني من حيث 
موعة من األفراد و ما هي توقعات الرتقية، و من السن يساعد على حتديد امل شاكل الناجتة عن التقاعد املفاجئ 

املهم أيضا حتليل مدة اخلدمة. نظرا ملا سيوفره من دليل على معدالت البقاء و اليت تعترب أداة ضرورية الستخدامها 
ملوارد البشرية. كذلك حتليل املوارد احلالي ة جيب أن ينظر إىل النسب و املعدالت القائمة من قبل املخططني يف التنبؤ 

ت املختلفة من املوظفني و العمال املهرة و شبه املهرة و املباشرون و غري املباشرين. و العمالة املكتبية  بني املستو
  لنسبة للعمالة اإلنتاجية أو الفنية. و تشتمل تلك العملية على ثالثة عناصر رئيسية هي:

 حاليا يف املنظمة مبا لديهم من: مهارات، قدرات و خربات.حتديد عدد العاملني  
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 .لعمل  حتليل طبيعة األعمال داخل املنظمة للتأكد من املهارات و القدرات املطلوبة للقيام 
  ألفراد التأكد من توافق العاملني مع ما يقومون به من أعمال. و يتم احلصول على املعلومات اخلاصة 

ا عند تعيينهم، و تقارير تقييم األداء العاملني يف املنظمة  من: طلبات االستخدام اليت سبق و أن تقدموا 
 و قوائم و سجالت و مستندات األجور و الرواتب.

  ب.حتليل معدالت الفاقد و الدوران الوظيفي:

لفاقد يف املستقبل و حتديد األسباب  اليت تؤدي إىل يتعني حتليل تنقالت املوظفني و الفاقد منهم و ذلك للتنبؤ 
لوسائل التالية:   ترك العمل و من مث إعداد اخلطط الالزمة ملواجهة ذلك. و ميكن قياس الفاقد 

  معدل ترك اخلدمة: يشري إىل نسبة الفاقد يف املوظفني و هي وسيلة تقليدية لقياس الفاقد من خالل املعادلة
ركي اخلدمة خالل فرت  ة زمنية معينة (سنة)/عدد املوظفني يف نفس التالية: معدل ترك اخلدمة يساوي عدد 

 .100الفرتة*
 :معدل االستقرار: ميكن حسابه من خالل املعادلة التالية 

. و هذا املؤشر ميد مبؤشر عن 100عدد الذين مدة خدمتهم سنة فأكثر/عدد الذين مت تعيينهم من سنة*
 درجة االستمرارية يف التوظيف. و لكن هذا اجتاه املوظفني للخدمة األطول للبقاء يف املنظمة، و لذلك يبني

لسرعة اليت توجد يف  ميكن أن يكون أيضا مضلال.حيث إن املؤشر لن يكشف عن املواقف املختلفة 
ملقارنة بواحد حيث أن أغلبية  املنظمة أو القسم مع نسبة عالية من املوظفني الذين هلم مدة خدمة طويلة 

  املوظفني خدمتهم قصرية.
 ا  ة: ميكن التغلب على العيب السابقول اخلدمحتليل ط  إذا مت حتليل متوسط مدة اخلدمة لألفراد الذين يرتكو

  .العرض من خارج املنظمة:2

ا، و يستلزم  ا املستقبلية حينما ال تكفي األعداد املوجودة  عادة ما تلجأ املنظمة إىل اخلارج لتلبية احتياجا
لعوامل التالية: املهارات و القدرات املتوافرة يف  حتليل العرض اخلارجي قيام املخططني بدراسة و حتليل و التنبؤ 

السوق، و معدل البطالة و نوعيتها و هل هي مومسية أم مقنعة. و اجتاهات و سياسات التدريب و التعليم يف 
ضع االقتصادي القائم، و يف ضوء الدولة و اهلجرة و توزيع املوارد البشرية على األنشطة املختلفة و النشاط و الو 
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نتائج تلك الدراسة و التقييم لتلك العناصر يف أسواق العمالة يستطيع خمططو املوارد البشرية أن يقرروا إن كان 
  إلمكان االعتماد على املصادر الداخلية أم اخلارجية. 

  املرحلة الرابعة: حتقيق التوازن بني كل من قوى الطلب و قوى العرض:

  هناك ثالث حاالت:

 دة الطلب على العرض: عجز  ز
 دة العرض على الطلب: فائض  ز
 دة العرض يف جمموعة أخرى دة الطلب على جمموعة من الوظائف و ز   ز

  ملنظمة يف حالة العجز إىل واحد أو أكثر من البدائل التالية:ففي حالة العجز قد تلجأ ا

 اللجوء إىل مصادر جديدة للتوظيف 
 لوظائف  ختفيض شروط االلتحاق 
 استخدام العمالة املؤقتة 
 دة فرتة اخلدمة أي إطالة سن التقاعد  ز
 دة ساعات العمل خارج أوقات الدوام  ز
 مج األجور و احلوافز و ربطه بز  دة إنتاجية الفردحتسني بر
 التدريب و إعادة التدريب 
 تكبري الوظائف إحالل التكنولوجيا حمل العمال 

دة العرض عن الطلب (الفائض) فقد تلجأ املنظمة إىل استخدام واحد أو أكثر  أما يف احلالة الثانية أي حالة ز
  من البدائل التالية:

 ختفيض ساعات العمل 
 تشجيع التقاعد املبكر 
 ات التوظيفختفيض عملي 
 استخدام العمالة املؤقتة الرخيصة يف بعض الوظائف 
 اء اخلدمة   سياسة إ
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أما يف احلالة الثالثة فيتم توجيه الفائض يف تصنيف وظيفي لعالج العجز يف الوظائف األخرى. إن تطبيق مثل 
هيل األعداد الزائدة و تدريبهم لتويل الوظائ ف اجلديدة بدال من اللجوء هذه السياسة يستلزم من املنظمة إعادة 

اء خدمات العمالة الزائدة وتوظيف أشخاص جدد.    إىل إ

  حتديد الفائض و العجز يف العمالة 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
إدارة املوارد البشرية يف ظل املتغريات االقتصادية العاملية احلالية مع دراسة حاالت تطبيقية لبعض البلدان معني أمني السيد،  املصدر:

 96ص:.2010، بدون دار طبع، الطبعة األوىل، العربية

ديد الفائض أو العجزحت  

العجز   الفائض 

 ظروف الطلب و العرض يف السوق

 وفرة وفرة وفرة وفرة

  التقاعد-
  تشجيع التقاعد املسبق-
  توقيف عملية التوظيف-
تشجيع العطل غري -

  مدفوعة األجر
  ختفيض ساعات العمل-
 رد بعض العمالط-

البحث عن مصادر -
  اختيار جديدة

التساهل يف عملية -
  االختيار

ت - تقدمي بعض املغر
ملنصب  إحالل -املرتبطة 
 تكنولوجيا جديدة

التدريب و إعادة -
  التدريب

لعمالة االحتفاظ -
ملواجهة حاالت ترك 

 اخلدمة

  التقاعد-
  تشجيع التقاعد املسبق-
  توقيف عملية التوظيف-
تشجيع العطل غري -

  مدفوعة األجر
  ختفيض ساعات العمل-
 طرد بعض العمال-
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  والتعينيواالختيار : االستقطاب لفصل الرابعا

  

ت املنظمة من املوارد البشرية. تكون اخلطوة التالية هي إعداد مجع أو حشد من بعد االنتهاء من التخطيط الحتياجا
  طاليب الوظيفة ميكن االختيار بينهم. و بطبيعة احلال كلما زاد عدد املتقدمني للوظيفة. 

ى متكنت املنظمة من حتقيق درجة أكرب من االنتقائية. فلو تقدم اثنان فقط مللء وظيفتني شاغرتني قد ال يكون لد
املنظمة بديل آخر سوى تعيينهما. و لكن لو تقدم حنو عشرة أو عشرين طالبا للوظيفة. ميكن للمنظمة استخدام 

  أساليب مثل املقابالت أو االختبارات للمفاضلة بينهم و اختيار األفضل.  

  أوال : االستقطاب

  .مفهوم االستقطاب: 1

ملنظمة. و من منظور آخر فإن االستقطاب يقصد به عملية استكشاف األفراد املرشحني لشغل الوظا ئف الشاغرة 
هو نشاط يعمل على التقاء العرض و الطلب على العمالة أي من لديهم وظائف شاغرة و من يبحثون عن وظائف 

  و يف كلمات حمددة فإن استقطاب املوارد البشرية يشري إىل النشاط التنظيمي املصمم بغرض التأثري يف:

 دمني لشغل الوظائفعدد األفراد املتق 
 نوعيات األفراد املتقدمني لشغل تلك الوظائف 
 احتمال قبول األفراد املالئمني للوظيفة لعروض املنظمة لشغلها 

و يتمثل الغرض العام من االستقطاب التنظيمي يف ضمان أنه عندما ختلو وظيفة ما فإن التنظيم سوف يكون 
ملنظمة. و قادرا على احلصول على عدد مناسب من األفراد  املؤهلني الذين يرغبون يف االنضمام لقوة العمل 

ا ليست عملية سهلة تنطوي على جمرد اإلعالن يف إحدى الصحف مث تلقى  عملية االستقطاب حبد ذا
  االستجابة و لكنها عملية حتتاج إىل نوع من اإلبداع و اخلربة.

  .أهداف االستقطاب:2
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على مدى جذب أعداد كبرية من األفراد املؤهلني لشغل الوظائف  تتوقف فعالية عملية االستقطاب بداية
م إذا ما كان  الشاغرة يف املنظمة فاهلدف ليس جذب أكرب عدد ممكن من األفراد بغض النظر عن مؤهال

  املتقدمون لشغل الوظائف من خالل االستقطاب ال تتوافر لديهم املؤهالت الكافية لشغل تلك الوظائف.

   جلهود االستقطاب الفعالة:.املهمة األوىل3

  لطريقة اليت حتث املؤهلني فقط لشغلها على التقدم بينما حتجب األفراد غري اإلعالن عن الوظيفة 
املؤهلني عن االستجابة لذلك اإلعالن. و بصفة عامة كلما زاد عدد املتقدمون من املؤهلني لشغل 

 لى أنسب األفراد لشغل تلك الوظائف.الوظائف الشاغرة لكما زادت فرصة املنظمة يف العثور ع
  هو التمييز بني األفراد املؤهلني لشغل الوظائف. حيث أن هناك فارقا جوهر بني عملية االستقطاب

جلانبني يف وقت  و عملية االختيار و حتتاج كل منهما إىل مهارات خاصة. و عليه فإن حماولة القيام 
 ا.واحد قد يرتتب عليه عدم النجاح يف كليهم

  هو توفري معلومات كافية لألفراد عن الوظائف املتوقع شغلها و ليس خداع األفراد لقبول وظائف سوف
ا إذا توافرت لديهم معلومات أكثر عنها.  يرفضو

  م و ا ال ترقى إىل توقعا إن أحد األسباب القوية الستقالة األفراد من الوظائف بعد شغلها هو أ
م و مسارهم الوظيفي.  طموحا

  :.جماالت االستقطاب4

  سياسات األفراد و اليت حتدد نوعيات الوظائف اليت جيب على املنظمة عرضها أو تقدميها لسوق
 العمل.

  مصادر االستقطاب املستخدمة يف احلصول على املرشحني و اليت تؤثر يف نوعية األفراد الذين
 ميكنهم التقدم لشغل الوظائف.

 الستقطا  ب و اليت تؤثر يف التوافق املدرك بني الوظيفة و املرشح لشغله.سلوكات القائم 

  : .العوامل املؤثرة يف جهود االستقطاب5

  ا عامل سوف جتد نفسها يف حالة حبث دائم عن عاملني  30000حجم املنظمة: مثال منظمة يعمل 
 جدد.
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 املتطورة و حىت الشركات  طبيعة نشاط املنظمة: مثال يالحظ أن شركات األكل السريع و شركات اخلدمات
ا تقوم بعمليات استقطاب بصفة  اليت تدفع معدالت أجور منخفضة و اليت ترتفع معدالت دوران العمل 

 مستمرة قياسا على النوعيات األخرى من الشركات.
  سوق العمل: سوق العمل و مدى وفرة املعروض من التخصصات اليت حتتاجها املنظمة من عدمه، و

االقتصادية العامة و مدى سيطرة حاالت الرواج أو الكساد يف بيئة عمل املنظمة. مبعىن كذلك الظروف 
دة الطلب و النزعة نح التوسع. و هو ما يؤدي إىل البحث عن عاملني جدد  أن وجود الرواج يؤدي إىل ز

 حىت تتمكن من تلبية الطلب اإلضايف أو حاجتها إىل التوسع و العكس صحيح.
  ت الراتب و تشكيلة احلوافز و املزا الوظيفية األخرى سوف تؤثر يف بيئة العمل: ظرو ف العمل و مستو

دوران العمل و من مث مدى تكرار احلاجة جلهود االستقطاب. نشاطا رئيسيا من أنشطة مواردها البشرية 
لشركات ذات معدل النمو البطيء أو السليب.  ملقارنة 

  .مصادر استقطاب العاملني:6

جناح عملية االستقطاب جزئيا على مدى التوافق بني مصادر االستقطاب و نوعية الوظائف املراد يتوقف 
ت للمؤسسات التعليمية.   شغلها.مثل اإلعالن يف اجلرائد، التلفزيون أو إرسال خطا

و يعين ذلك أن بعض مصادر االستقطاب تكون أكثر فعالية عن غريها يف شغل نوعيات معينة من الوظائف. 
حلسبان عند عملية البحث عن أشخاص  من ه و عيوبه اليت جيب أخذها  حية أخرى فإن كل مصدر له مزا

  ذي املهارات و اخلربات املطلوبة جلودة األداء.

  و بصفة عامة ميكن التمييز بني نوعني من مصادر االستقطاب و مها املصادر الداخلية و اخلارجية.

  املصادر الداخلية: -ا-

ا عن طريق العاملني لديها. إما من خالل الرتقية أو تعتمد الع ديد من املنظمات على شغل الوظائف الشاغرة 
النقل أو االنتداب، و يعرب عن هذه العملية مبفهوم البحث الداخلي، و الذي يعكس جهود انتقاء األفراد بني 

واسطة إدارة املوارد البشرية أو مت تزكيتهم العاملني احلاليني الذين تقدموا إراد لشغل الوظيفة أو مت ترشيحهم ب
  بواسطة بعض املسئولني يف التنظيم. و تتلخص أهم املزا املصاحبة الستخدام املصادر الداخلية فيما يلي:
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 تشجيع األفراد األكفاء ذوي الطموح 
 مكانية النجاح يف العمل اجلديد نظرا لتوفر املعلومات عن األداء  التنبؤ 
 نمية العالقات مع العاملنيوسيلة جيدة لت 
 رفع الروح املعنوية للعاملني 
 الستقطاب اخلارجي ملقارنة   اخنفاض التكلفة 
 تنمية الوالء التنظيمي 
 لتنظيم و سياساته  املعرفة اجليدة 
 إمكانية استخدام الرتقية الداخلية كتقرير لفئيت اإلدارة الوسطى و العليا 

  و من أهم سلبياته:

 مة من استخدام كفاءات خارجية رمبا تكون أفضل قدرة على شغل الوظيفة و حتقيق الغرض أنه حيرم املنظ
 منها.

 .استخدام املصادر الداخلية قد يتولد عنه الصراع و اخلالفات و املنافسة الضارة و من مث التأثري على األداء 
 ت أولئك أيضا قد يؤدي تكثيف استخدام البحث الداخلي من خالل الرتقية إىل التأثري ا لسليب على معنو

 الذين مل يقع عليهم االختيار و هو ما يؤدي إىل النتيجة نفسها.

  املصادر اخلارجية:-ب-

  من أهم املصادر اخلارجية الستقطاب العمالة:

  :اإلعالن  

  :من املالحظ أن هناك تركيزا على اإلعالن كمصدر توفري انتقائي لألفراد و يتم ذلك من خالل أسلوبني أساسيني

  ت يف الوسائل اليت تقرأ فقط بواسطة جمموعات مهنية معينة مثال جملة اإلدارة تقرأ بصفة ميكن نشر اإلعال
الت سواء األطباء أو الصيادلة. ألمور اليت تعاجلها هذه ا  أساسية عن طريق املهتمني 

 واصفات شغلها و اليت نشر إعالن يف صحيفة عامة حيتوي على معلومات كثرية عن املنظمة و الوظيفة و م
 ميكن أن تفيد يف عملية التصفية الذاتية.

  :مكاتب التوظيف  
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تساهم مكاتب التوظيف على أنواعها كافة سواء كانت عامة أم خاصة مسامهة اجيابية يف حتقيق االتصال بني 
  املطلوب من الكفاءات املختلفة و املعروض منها (مثال وزارة القوى العاملة يف مصر).

 العاملني احلاليني: توصيات  

م خبصوص عاملني جدد. فاملوظف احلايل يكون   حيدث ذلك عندما يسأل العاملون احلاليون عن آرائهم و مقرتحا
لتايل  حتياجات املنظمة من األفراد و يف الوقت نفسه لديه فكرة عن الشخص الذي يريد تعيينه. و  على علم 

لتوفيق بني كال    اجلانبني.فمن احملتمل أن يقوم 

 :املدارس و الكليات  

كثري من املنظمات تقم مبجهودات خاصة إلنشاء و احملافظة على عالقات بناءة بينها و بني هذه املعاهد و الكليات 
  املختلفة يف جمال ختصصها حىت يتسىن هلا احلصول على األفراد املطلوبني.

 :ت العمال   نقا

ا من املوارد تعتمد بعض املنظمات ذات العالقات الوطيدة  ت يف توفري احتياجا ت على مسامهة هذه النقا لنقا
ت الدنيا من الوظائف. و تسهم هذه الطريقة يف تبسيط إجراءات االستقطاب و  لنسبة للمستو البشرية خاصة 

  من مث احلد من تكلفة االستقطاب.

 :املتقدمون العرضيون  

ليد أو الرب    يد مصدرا هاما لألفراد.تشكل طلبات التوظيف اليت تقدم 

 :ة األقارب   حما

. و إذا كانت تلك  قد يصبح تعيني األقارب أمرا حمتما يف برامج توفري األشخاص و ذلك يف املنظمات اململوكة أسر
ا تعترب من قبيل تنمية االهتمام و الوالء للمنظمة.    السياسة ال تتفق مع أساليب و أسس التوظيف السليمة إال أ

 ت التوظيف:قواعد ب   يا
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ت عن فئات اخلرباء و التخصصات كافة و تساعد  1160يف أمريكا توجد حوايل  مؤسسة تقوم ببيع قواعد بيا
هذه اإلدارة املنظمة يف الوصول إىل فئات العاملني املستهدفني يف أقل وقت ممكن و املفاضلة بينها للوصول إىل 

  أفضل املرشحني لشغل الوظائف الشاغرة.

 عمل:عقود ال  

لساعة أو العمل اليومي أو األسبوعي أو عقود العمل السنوية.   إما 

مج االستقطاب7   : .تقييم فعالية بر

مج االستقطاب من خالل استخدام جمموعة متنوعة من املقاييس من بينها:   ميكن احلكم على فعالية بر

 عدد املتقدمني لشغل الوظائف الشاغرة 
 لفعلعدد األفراد الذين يتم تعيينه  م 

 عدد حاالت التعيني النهائي الناجحة اليت اجتازت فرتة االختبار 

مج االستقطاب يكمن يف  و على الرغم من أن هذه املقاييس املذكورة مهمة إال أن االختبار احلقيقي لكفاءة بر
لوظائف اليت مت اختيارهم من أجل شغلها و هو ما يستلز  م متابعة التعيني استمرار هؤالء األفراد و استقرارهم 

  النهائي.

  نيا: اختيار األفراد

  .مراحل عملية االختيار:1

يت عملية االختيار  إذا كان اهلدف من عملية االستقطاب هو جذب أكرب عدد ممكن من املتقدمني لشغل الوظيفة. 
م و بني متطلبات الوظيفة. م و خربا   لتحقيق التوافق بني املتقدمني مبهارا

  ة االختيار سبع خطوات و هي:و تشمل عملي

.التصفية املبدئية: و من خالهلا يتم احلصول على معلومات تفيد يف احلكم املبدئي على مدى صالحية الفرد 1
  للوظيفة  تنطوي هذه املرحلة على إجراءين مها:

 ت  مراجعة البيا
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 .إجراء مقابلة شخصية أولية 

  د يتم استبعاد بعض املتقدمني.و يف ضوء مراجعة توصيف الوظيفة أو شروط شغلها ق

ت 2 .استكمال طلب التوظيف: مبجرد االنتهاء من عملية التصفية املبدئية يتم توجيه املتقدمني الستيفاء بيا
ملنظمة مصمم للحصول على معلومات حمددة. تفيد يف احلكم املبدئي  طلب التوظيف. و هو منوذج خاص 

. و عموما جيب أن يوفر طلب التوظيف حدا أدىن من املعلومات على صالحية فرد ما للتقدم لشغل الوظيفة
ألداء الوظيفي مثل التعليم و املهارات و التدريب و األعمال السابقة و اإلجنازات. كما قد تستخدم  املرتبطة 

غراض التصفية املبدئية   .املنظمة تصميما منطيا لطلب التوظيف، و من املهم أن تكون القوائم قصرية و تفي 

.اختبارات التوظيف: تساهم االختبارات يف كشف عينة السلوك أو األداء الفردي املستقبلي للفرد. و هناك 3
اختبارات شخصية و اختبارات امليول و االهتمامات و اختبارات القدرات و اختبارات التحصيل و اختبارات 

  الذكاء و تندرج كلها حتت مفهوم االختبار السيكولوجي.

الشاملة: عادة ما يتم عقد مقابلة شاملة ألولئك الذين اجتازوا اختبارات التوظيف بواسطة إدارة .املقابلة 4
املوارد البشرية أو بعض مديري اإلدارة العليا أو احد املشرفني أو مزيج من هؤالء و ذلك من أجل: تقييم الدافعية 

  مع التنظيم.للعمل و القدرة على التعامل مع الضغط الوظيفي و إمكانية التكيف 

.مراجعة بعض املصادر األخرى:مثل االتصال جبهات العمل السابقة للحصول عن معلومات عن أداء الفرد 5
و سلوكاته و سبب تركه للعمل السابق، أو مراجعة بعض زمالء العمل أو املؤسسات التعليمية أو التدريبية أو 

توافرة عن شاغل الوظيفة املرتقب.إن القاعدة أي جهات أخرى قد تفيد يف احلكم على صالحية املعلومات امل
ال هي أن األداء املستقبلي للموظف ميثل امتدادا لألداء السابق.   يف هذا ا

إلضافة إىل 6 لعمل املطلوب و  .الفحص الطيب: الغرض منها التعرف على مدى توافر اللياقة الصحية للقيام 
  هذا اهلدف هناك أهداف أخرى:

 غياب و االنقطاع عن العملتفادي مشكالت ال 
  محاية املنظمة من املطالبات غري املربرة و الدعاوى القضائية لبعض العاملني بسبب االستغناء أو إدعاء

ملنظمة.  اإلصابة نتيجة العمل 
 .محاية العاملني من األمراض املعدية 
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 لتقاعد.التأكد من توافر املتطلبات الدنيا إلدراج الفرد بربامج التأمني الصحي و ا 

م أصبحوا مؤهلني لتلقي 7 لنسبة ألولئك األفراد الذين ينجحون يف ختطي املراحل السابقة فإ .قرار التعيني النهائي: 
ائية. و الذي قد تشرتك يف تقدميه عدة جهات.مثال لألغراض اإلدارية مثل حتديد الراتب قد  عرض العمل بصفة 

. أما اختاذ القرار التعيني النهائي فيجب أن يكون تقوم إدارة املوارد البشرية بتصميم العق د، إال أن دورها يكون إدار
ا الفرد.    بواسطة مدير اجلهة اليت سوف يلتحق 

  مراحل عملية االختيار
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  .أساليب االختيار:2

  .طلب التوظيف:1

ت عن الف   رد املتقد للوظيفة.حيمل بيا

  .طلب التوظيف املرجع: 2

هو أداة جيدة للمساعدة على التمييز و املقارنة و الرتجيح بني مجيع املتقدمني أو طاليب الوظيفة من حيث إمكانية 
جناحهم يف أداء العمل. حيث يرتكز على معلومات معينة توضح إمكانية التنبؤ بنجاح الفرد من خالل تصميم جيد 

داة. حيث متيز كل فرد من املتقدمني عن اآلخرين و بناء التحفيز مث الرتجيح للرتجيح للوظيفة (إعطاء أرقام هلذه األ
  مثال مقابل املعلومات عن الفرد).   

  .اختبارات التوظيف:3

هي جمموعة من االختبارات النوعية اليت جترى للمرشحني لشغل الوظائف لتحديد مدى توافر صفات أو مهارات 
  لديهم تؤهلهم لشغل الوظائف املتقدمني هلا و من هذه االختبارات: حمددة

االختبارات السيكولوجية/الكتابية: و توجد العديد من فئات االختبارات اليت ميكن للمنظمة استخدامها يف -ا-
  جمال االختيار منها اختبارات الذكاء و اإلدراك و الفهم و الشخصية و امليول و القدرات.

ستخدام اختبارات حماكاة األداء لبعض املهام السلوكية للوظيفة و  اختبارات-ب- حماكاة األداء: زاد االهتمام 
ا.   بعض األدوار املتعلقة 

  .عينات العمل:4

ألداء الفعلي جلزء من متطلبات أو مسؤوليات الوظيفة. و من  هي وسيلة يقوم مبقتضاها الفرد  املرشح للوظيفة 
ت االختبار مميزات عينات العمل مق ا تتمتع بقدرة تنبئية أعلى نظرا لتشابه حمتو الختبارات السيكولوجية أ ارنة 

ت الفعلية للوظيفة.و هذه النوعية من االختبارات تقلل من احتماالت الدعاوى القضائية ألولئك الذين  مع احملتو
رها السلبية فهي: تفتقر للعموم ية، تتطلب تصميم اختبار خاص لكل وظيفة، يفشلون يف اجتياز االختبارات. أما آ

ت  صعوبة تطوير عينات جديدة للعمل لكل وظيفة على حدا، صعوبة تطبيق هذه الوظيفة على مجيع املستو
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لنسبة للوظائف اإلدارية ألنه من غري املمكن تصميم اختبار عينات عمل  الوظيفية ( حيث يصعب استخدامها 
  إلدارية كافة).حبيث ميكن أن يتناول األنشطة ا

  .مراكز التقييم:5

متثل أحد أشكال التسهيالت اليت يتم من خالهلا تنفيذ اختبارات حماكاة األداء. و تتكون من جمموعة من االختبارات 
أو التطبيقات اليت تستخدم ألغراض التنمية و تقييم األداء. و تستخدم هذه النوعية من التسهيالت للتعرف على 

الكامنة لدى األفراد املرشحني لشغل هذه النوعية من الوظائف و تستند مراكز التقييم إىل استخدام القدرات اإلدارية 
موعة من االختبارات  جمموعة من اإلجراءات اليت تتضمن اختبارات فردية و مجاعية. و مير املرشحون خالل هذه ا

و بعض أخصائيي علم النفس. و كما هو احلال  حيث يتم تقييمهم بواسطة املديرين التنفيذيني، املشرفني املمارسني
ا  لفعل فإ ا نظرا ألن هذه االختبارات مصممة حملاكاة العمل الذي يقوم به املديرون  لنسبة لعينات العمل فإ

  متيل إىل أن تكون أداة تنبؤية دقيقة لألداء املستقبلي.

  .املقابالت:6

ت اهلادفة يف عملية تكوين  ا وسيلة هي نوع من احملاد ملنظمة. املقابلة قد ال تقتصر على كو القوى العاملة 
للحصول على املعلومات بل قد تتطرق إىل توجيه النصح للمرشح و حتقيق نوع من العالقات العامة.و من أهداف 

  املقابلة اجلماعية إجراء تقييم للشخصيات و حتديد من تظهر عليه الصفات القيادية.

ها:      و من مزا

 لنجاح احملتمل للمرشح.احل ت الضرورية اليت تساعد يف التنبؤ   صول على البيا
  ترشد املقابل يف احلصول على احلقائق و تكشف عن املعومات ذات القيمة الكبرية عن املتقدم يف ضوء

 معايري األداء املوضوعة سلفا.
 توفر وسائل تقلل من التحيز الشخصي للمقابل 
 ا تعطي للمتقدم الفرصة للتعبري عن نفسه اختيار و حتديد موضوع املناقشة و  أما املقابلة غري املوجهة فإ

لتفصيل خرباتك يف عملك السابق. له حرية التعبري عن نفسه  يتم ذلك من خالل سؤال مثل: اشرح يل 
 بصورة كاملة دون تدخل من املقابل.

  أما عيوب املقابلة:



55 
 

 

 .ملقابلة  إن املعرفة عن املرشح قد تؤدي إىل حتيز تقييم القائم 
 .إن املقابل يتوافر لديه منوذج ذهين مسبق عن الشخص املالئم للوظيفة مما يقلل من موضوعية املقابلة 
 .ميل املقابل إىل تفضيل املرشحني الذين يتوافقون معهم يف اآلراء و االجتاهات أو النزاعات الشخصية 
 رتيب املتقدمني للمقابلة يف عملية التقييم حيث متيل لتنفيذ و ختصيص وقت أكرب يف البداية بينما يؤثر ت

لنسبة للمقابلة املتأخرة.  حيدث العكس 
  معة على التقييم النهائي. فوجود انطباع عن مستوى التعليم أو اخلربة قد يؤثر على يؤثر ترتيب املعلومات ا

ملقابل  ة املعلومات التالية أو اهتمامهم للحصول عليها.إدراكات القائمني 
 .نسيان مضمون املقابلة بعد انتهائها 
  .التسرع يف احلكم من البداية  

  و يوضح اجلدول املوايل متطلبات جناح املقابلة:

  متطلبات جناح املقابلة

ملقابلة  املرحلة    املتقدم لشغل الوظيفة  القائم 

 توظيفاالطالع على طلب ال -   قبل املقابلة
 التعرف على أهداف املقابلة - 
 مراجعة إجراءات املقابلة - 
 إعداد و صياغة األسئلة - 
التعرف على زمان و مكان  - 

  املقابلة
  

 املظهر الالئق - 
 مراجعة طلب التوظيف - 
 االستعداد النفسي - 
  اإلملام بزمان و مكان املقابلة - 

ملتقدم -   أثناء املقابلة  الرتحيب 
 التوجيه ملكان اجللوس - 
عض -   اء اللجنةالتعرف 
 اإلنصات بعناية - 

 الرد على التحية - 
 اجللوس يف املكان املخصص - 
 التعرف املختصر و الفعال - 
 إبراز اخللفية الوظيفية - 
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 تدرج األسئلة - 
 تنوع األسئلة - 
 التقدمي اجليد للمنظمة - 
 التلميح عن قرب انتهاء ملقابلة - 
 السؤال عن استفسارات - 
  بيان اخلطوات التالية - 

إبراز املهارات و القدرات  - 
 الوظيفية

إظهار الرغبة و احلماس  - 
لعمل  لاللتحاق 

لنفس -   الثقة 
  توجيه األسئلة املالئمة - 

 تسجيل النتائج -   بعد املقابلة
لنتيجة -   إبالغ املتقدمني 
املناقشة التفصيلية حول عقد  - 

  العمل

 اإلملام مبوعد مراجعة املنظمة - 
 متابعة التطورات يف املنظمة - 

  مناقشة بنود العقد

   148ص:مرجع سابق،عبد املطلب عامر،  املرجع: سامح

  لثا: التعيني:

التعيني هو اخلطوة األخرية يف عملية التوظيف و اليت تبدأ من االستقطاب مث االختيار و أخريا التعيني، فخطوات 
لرفض يف أي مرحلة من مراحل االختيار قبل الوصول إىل اختاذ قرار التعيني أو حجبه. يتضمن  االختيار قد تنتهي 

أربع نقاط أساسية: إصدار قرار التعيني، و التهيئة املبدئية، مث التقومي أثناء فرتة التجربة و أخريا التمكني بعد  التعيني
  مرور الفرتة احملددة للتجربة و ثبات صالحية املوظف. 

  .إصدار قرار التعيني:1

و االتفاق مع املرشح على مقدار تتلى عادة اجلهة املختصة إصدار قرار التعيني بعد االنتهاء من عملية االختيار 
الراتب و امليزات األخرى اليت سيحصل عليها و عادة يعني األشخاص اجلدد حتت التجربة سنة أو أقل جيوز متديدها 

  فرتة أخرى إذا ثبت عدم كفاءة املوظف يف عمله.

  .التهيئة املبدئية:2

ملنظمة و الوظيفة و العاملني معه، ملسؤوليات و  و هي تعريف املوظف اجلديد  و يتم ذلك من خالل تعريفه 
ا. و ميكن أن حنقق ذلك من خالل  ا الرئيسية و عالقة عمله  هداف املنظمة و سياسا السلطات الوظيفية و 
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رات امليدانية ألماكن العمل يف  عدة وسائل منها الكتب و النشرات و أدلة العمل و األفالم و التسجيالت و الز
  املنظمة.

  بعة و تقم الفرد خالل فرتة التجربة:.متا3

يعني الفرد حتت التجربة ملدة قد تصل إىل سنة، و يبقى املوظف خالل هذا الفرتة حتت االختبار و املالحظة من 
ائيا حيدد فيه مدى كفاءة املوظف اجلديد و يضع فيه تصوره  اية الفرتة يعد الرئيس تقريرا  قبل رئيسه املباشر و يف 

  ه أو فصله أو حتويله إىل عمل آخر.بشأن تثبيت

  .تثبيت املوظف و متكينه:4

بعد أن ميضي املوظف اجلديد الفرتة التجريبية احملددة له بنجاح و يثبت كفاءته و يفيد تقرير رئيسه املباشر أنه جيد 
ائي. و هنا يتم متكني الفرد من أداء العمل من خال ل منحه الصالحية يف عمله تنتهي فرتة االختبار و يعني بشكل 

يئة الظروف املادية و املعنوية الالزمة لتنفيذ العمل.فالتمكني مبدأ أساسي من مبادئ التوظيف. فحسن  الكاملة و 
أداء العمل ال يتوقف فقط على قرار التعيني و على قدرات الشخص و أمانته بل و على مدى منحه الصالحية 

يئة الظرو  لتصرف يف األمور و    ف املناسبة ألداء هذا العمل.الكافية 
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 : تدريب و تنمية املوارد البشريةاخلامسل الفص

  

  .تعريف التدريب:1

  دة و حتسني فاعليتهم هو العملية املنظمة اليت يتم من خالهلا تغيري سلوكيات و مشاعر العاملني من أجل ز
 و أدائهم.

 نظم من قبل املنظمة لتزويد العاملني مبعارف معينة و حتسني و التدريب أو التنمية يعين اجلهد املخطط و امل
م بشكل اجيايب بناء. م و تغيري سلوكهم و اجتاها م و قدرا  تطوير مهارا

  إسرتاتيجية التدريب هي عملية تستهدف إجراء تغيري دائم نسبيا يف قدرات الفرد مما يساعد على أداء
ملعرفة و املهارة املتعلقة الوظيفة بطريقة أفضل و يعرفه البعض  نه إجراء منظم يتزود األفراد من خالله 

عتباره أداة إلحداث التغيري يف املعرفة و املهارات  داء مهمة أو مهام حمددة. إن التدريب ميكن النظر إليه 
م حنو العمل، و االجتاهات و السلوك. فهو قد يعين تغيري ما يعرفه العاملون، كيفية أدائهم للعمل، و اجتاها

م مع املشرفني و الزمالء    .أو أمناط تصرفا
 نه عملية منظمة مستمرة تكسب الفرد معرفة أو مهارة أو قدرة الزمة ألداء وظيفة معينة  يعرف التدريب 

نه عملية تعديل اجيايب لسلوك الفرد من الناحية املهنية أو الوظيفية و  أو بلوغ هدف حمدد، و يعرفه أيضا 
 هدف إكسابه املعارف و اخلربات و االجتاهات املناسبة للوظيفة اليت يشغلها لتحسني مستوى أدائه.تست

  .أمهية التدريب:2

  االت التكنولوجية و اإلدارية التدريب هو صفة املنظمات احلديثة اليت حترص على مواكبة كل تغيري يف ا
 تستطيع املنظمة حتقيق أهدافها. فبدون قوة بشرية مطورة و قادرة على استيعاب التغيري لن

  و حيث أن التدريب حيسن من قدرات الفرد و ينمي مهاراته فإنه و من هذا املنطلق يساهم مباشرة يف
 حتسني املستوى االقتصادي و االجتماعي للفرد و يزيد من درجة أمانه الوظيفي.

  موظف دون آخر . فاملوظف اجلديد كل العاملني تقريبا يف املنظمة حيتاجون للتدريب فهم ال يقتصر على
دة مهاراته و إدارة عمله  ا و حيتاجه املوظف القدمي لز حيتاج إليه لضمان إتقانه للوظيفة اجلديدة املكلف 

 بشكل أفضل. 
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  .فوائد التدريب للمنظمة:3

 حتسني رحبية املنظمة 
  ت املنظمة لعمل يف كل مستو  حتسني املعارف و املهارات اخلاصة 

 معنوية العاملني حتسني 

 يساعد العاملني يف التعرف على األهداف التنظيمية 
 دة كميته  حتسني نوعية اإلنتاج و ز

 االت الفنية و اإلدارية  حتليل التكاليف يف ا

 تنمية مناخ مناسب للنمو و االتصاالت بني العاملني يف املنظمة 

 ت العمل  ختفيض احلوادث و إصا

  .فوائد التدريب لألفراد:4

  م يف حل املشاكل اليت تواجههم م و مهارا يساعد األفراد على اختاذ القرارات األحسن كما يزيد من قابليا
 يف بيئة العمل

 يساعد العاملني على التغلب على حاالت القلق و التوتر و االغرتاب و الصراع داخل املنظمة 
 م القيادية  و االتصاالت و االجتاهات يقدم لألفراد معلومات جيدة عن كيفية حتسني مهارا

 ال للفرد حنو الرتقية و التقدم الوظيفي  يفتح ا

 يقلل التدريب من أخطاء العاملني و من حوادث العمل 
 يتيح للفرد تكوين مهارات جديدة يف جماالت العمل و احلديث و االستماع 

 لرضا الوظيفي و االجناز  يعمق اإلحساس 

 دة رغبتهم يف خدمة املنظمة يقلل من دوران العمل نتيجة الزد د االستمرار و الثبات يف حياة العاملني و ز
 و اإلخالص هلا.

  .فوائد التدريب و أمهيته:5

يستهدف التدريب رفع قدرات األفراد و الوصول إىل املعايري املطلوبة لتحقيق األداء املتميز و من هذا املنطلق يعترب 
  توى الكفاءة و الفاعلية يف أية منظمة و من أبرز فوائد التدريب ما يلي:التدريب نشاطا حيو مؤثرا يف حتديد مس
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  ختفيض وقت التعليم للوصول إىل األداء املطلوب: فباستخدام مدربني مؤهلني و أكفاء و طرق مالئمة
رتفاع إنتاجية العاملني  للتجريب يف املواقف املختلفة. تستطيع اإلدارة أن ختفض فرتات التعليم مقرو 

 اجلدد.
  .حتسني أداء العامل احلايل: فالتدريب ال يقتصر على العاملني اجلدد بل ميتد أيضا ليشمل العاملني القدامى

دة اإلنتاج  دة مستوى أدائهم لألعمال املسندة هلم مبا يؤدي يف النهاية إىل ز حيث يساعد العاملني على ز
دة املهارة و امل  عرفة عن العمل.سواء يف شكل كمي أو نوعي. بسبب ز

  ييده ألنشطة تكوين االجتاهات: من أهداف التكوين تكوين اجتاه معني لدى العامل عن الشركة لتحقيق 
 الشركة و احلصول على تعاون أوسع ووالء حقيقي جتاهها.

  لنسبة للمشرفني أم عمال املساعدة يف حل املشكالت الناجتة عن عمليات التشغيل: فالتدريب سواء 
ميكن أن يساعد على ختفيض معدل دوران العمل، الغياب، عدم الرضا عن العمل، احلوادث،  اإلنتاج

 الشكاوي، اخنفاض الروح املعنوية.

  .مراحل تصميم نظام تدرييب فعال:6

  املرحلة األوىل: حتديد االحتياجات التدريبية

  و من أهم األساليب املساعدة يف الكشف عن االحتياجات للتدريب ما يلي:

  تابعة املظاهر التنظيمية السلبية:.م1

دة نسبة التالف و العادم، العمالة الزائدة،  ارتفاع التكاليف، ضعف الرقابة على املواد، ضعف الرقابة على اجلودة، ز
الصراع مع اإلدارة، كثرة الشكاوي، ضعف االنضباط، ارتفاع معدل دوران العمل، ارتفاع نسبة الغياب، التأخري يف 

  عدم مقابلة االحتياجات يف مواعيدها.اإلنتاج و 

  .التحليل التنظيمي: 2

  و يشمل ثالثة جوانب هي:

  لنسبة لكل وظيفة من حيث أوجه القوة أو أوجه الضعف تلك حتليل العمل أو املهام: توفري املعلومات 
 اليت حتتاج إىل تدريب، و تساعد هذه املعلمات يف حتديد االحتياجات التدريبية.
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 ظيم: يدور هذا التحليل حول مدى وضوح أو غموض األهداف و مدى كفاءة املوارد البشرية و حتليل التن
 املادية لتحقيق هذه األهداف (معرفة املشاكل التنظيمية).

   حية قدراته و مؤهالته و دوافعه  اجتاهاته و حاجاته و سلوكه الوظيفي حتليل الفرد: دراسة العامل من 
 إخالصه و قدرته على االتصال و التفاهم و مدى انسجامه مع اآلخرين.مدى تعاونه و حب للعمل و 

.تقييم األداء: و هو وسيلة ملعرفة مدى حتقيق العامل لألعمال املطلوبة منه إىل جانب معلومات إضافية عن سلوك 3
  الفرد يف العمل.

جراء اختبارات مثل اختبارات الذكاء أو القد4 رات أو املهارات لقياس مدى أداء .االختبارات: قد تقوم اإلدارة 
  العامل لعمله. و تساعد االختبارات يف حتديد احلاجات التدريبية احملددة.

.املقابالت و االستقصاءات اليت جتري مع األفراد و اإلدارة: و تفيد يف الوقوف على املشاكل و نقاط القوة و 5
  الضعف اليت حتتاج معاجلتها برامج تدريبية خاصة.

ؤشرات األخرى: توسع املنظمة، تغري تفضيالت املستهلكني، إضافة منتجات أو خدمات جديدة، وجود .بعض امل6
  تصميمات جديدة، وجود تشريعات جديدة.

  املرحلة الثانية: ضمان استعدادات العاملني للتدريب

املديرين ليسو يف العادة أي تقييم ما إذا كان العاملون يتوافر لديهم االستعداد للتعلم أم ال. و على الرغم من أن 
مدربني إال أنه ميكنهم أن يقوموا بدور هام يف هذه العملية و السؤال: كيف؟ أحد الوسائل هو ضمان أن العاملني 
مج، و ميكن للمدراء حتقيق ذلك من  ت الرب يتوافر لديهم الدافع للتعلم  و يعين ذلك رغبة املتدرب يف تعلم حمتو

  خالل:

ت .ضمان الفاعلية ا1 نه سوف يتمكن من تعلم حمتو لفاعلية الذاتية اعتقاد العامل  لذاتية للعاملني: يقصد 
ديد ألولئك العاملني الذين قد ال ميتلكون خلفيات تعليمية  مج بنجاح. فقد تصبح البيئة التدريبية مصدر  الرب

مج التدريب.   كافية أو يفتقدون إىل اخلربة يف جمال معني يرتبط برب

ملنافع الوظيفية و الشخصية و املهنية اليت تعود عليهم من .ف2 هم منافع التدريب: من املهم تعريف املتدربني 
لربامج التدريبية.   االلتحاق 
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ألهداف الفردية: يستوجب توفري الدافعية للتدريب كذلك إدراك 3 .إدراك االحتياجات التدريبية و االهتمام 
حية و قدرة الربامج التدريبية على حتسني نواحي العاملني لنواحي القوة أو الض م من  م و مهارا عف يف قدرا

حية أخرى.   الضعف أو تدعيم نواحي القوة من 

.فهم مسات بيئة العمل: تؤثر بيئة العمل على الدافعية للتعلم و من أداء السمات البيئية املؤثرة على الدافعية للتعلم 4
  قص األدوات املالئمة، نقص املواد و املهمات، ضعف الدعم املايل و غريها.كل من القيود الوقفية مثل: ن

  املرحلة الثالثة: توفري بيئة حمفزة للتعلم

يتضمن التعلم إحداث تغيري مستمر يف السلوك و لضمان اكتساب العاملني لنواحي املعرفة و املهارات اليت تشملها 
علومات يف وظائفهم فإن الربامج التدريبية جيب أن تستند إىل بعض الربامج التدريبية و تطبيق هذه املهارات و امل
  مبادئ التعلم الرئيسية و من أهم هذه املبادئ:

لغرض و النتائج املتوقعة من التدريب.1   .حتديد الغرض من التدريب: تزداد فرص التعلم عندما حياط املتدرب علما 

خلربات و املهام ذات القيمة .استخدام التجارب اخلاصة للمتدربني: تزداد احت2 ماالت التعلم عندما يرتبط التدريب 
دة معىن و أمهية التدريب فإن املواد التدريبية جيب تصميمها يف ضوء  أو املعىن يف الوظائف احلالية للعاملني و لز

  املفاهيم و املصطلحات و األمثلة املألوفة لدى املتدربني.

يت يف مق3 دمة مبادئ التدريب ضرورة وجود الرغبة لدى العامل على التعلم أي وجود حافز .احلفز على التدريب: 
  قوي لديه لتحسني أدائه و تعلمه مهارات أخرى جديدة تساعده على األداء السليم.

.معرفة النتائج: ميكن حتقيق تقدم يف تدريب العاملني وحفزهم على التدريب من خالل تعريفهم الذي وصلوا إليه 4
  لتدريب.من خالل ا

.تعزيز نتائج التدريب: هناك ارتباط بني معرفة نتائج و ضرورة اختاذ اإلجراء التصحيحي و ذلك لتعزيز و تقوية 5
  عملية التدريب.

لطريقة املتوقع 6 .املمارسة العملية: يعكس هذا املبدأ ضرورة إعطاء الفرصة املتكررة للمتدربني يف ممارسة أنشطتهم 
ا مهامهم مج التدريب. أن ميارسوا    بعد انتهاء بر
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.التوزيع الزمين للتدريب: من العوامل اليت تؤثر على فعالية التدريب مدى توزيع الفرتات الزمنية للتدريب خالل 7
  موسم معني.

.التدريب الكلي مقابل التدريب اجلزئي: من املهم يف التدريب حتديد ما إذا كان األصوب تدريب الشخص على 8
  حدة واحدة أو تقسيمه إىل أجزاء على أن يتم تدريبه على كل جزء من هذه األجزاء على حدا.العمل ككل أي و 

  املرحلة الرابعة:ضمان نقل أثر التدريب

  و ميكن تعزيز نقل أثر التدريب إىل الوظيفة من خالل عدة وسائل:

يئ العاملني إلدارة أنشطتهم للمعار 1 ف و املهارات و أمناط السلوك .اإلدارة الذاتية: فربامج التدريب جيب أن 
اجلديدة يف وظائفهم على وجه التحديد جيب إعطاء املتدربني أثناء انعقاد الربامج التدريبية الفرصة اليت تعوق دون 
إلضافة إىل مراقبة  ستخدامها  استخدام هذه املعارف أو املهارات حتديد النتائج االجيابية و السلبية املتعلقة 

  املعارف و املهارات.استخدامهم هلذه 

.اإلدارة التشاركية: من السائل اجليدة ملشاركة اإلدارة يف نقل أثر التدريب استخدام خطط العمل التنفيذية حيث 2
جيب على املتدربني االشرتاك مع مديرهم يف تصميم خطة توضح اخلطوات اليت جيب أن يتبعها املتدرب لتطبيق 

  يفة.املهارات و املعارف اجلديدة يف الوظ

.توفري بيئة عمل اجيابية: تتأثر عملية نقل أثر كذلك مبدى الدعم الذي حيصل عليه املتدربون من الزمالء و املشرفني 3
و اإلدارة، مثال ميكن استخدام املقابالت مع املتدربني إللقاء الضوء عرب وسائل االتصال املختلفة على العاملني 

  لعمل و مناقشة فرص النجاح احملققة. الذين جنحا يف تطبيق مهارات جديدة يف ا

  املرحلة اخلامسة: طرق التدريب

  .التدريب أثناء العمل: يتم التدريب يف مكان العمل عن طريق املشرف أو احد العاملني القدامى.1

ة .التدريب عن طريق القاعات التدريسية: هذه الطريقة مفيدة عندما يكون اهلدف هو تعليم األفراد املبادئ العلمي2
ت معينة، و أيضا التدريب على كيفية التعامل مع املشاكل أو عندما  ملوضوع معني أو التعرف على اجتاهات نظر
لنسبة لكل الوظائف تقريبا و اليت  يكون العمق يف املعرفة مطلو يف هذه النواحي. فقد تكون هناك بعض املظاهر 
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ق القاعات الدراسية و ليس التدريب أثناء العمل إال أن تظهر أنه من األحسن تعلمها من خالل التدريب عن طري
ها. و هو اقتصار اجلانب العملي و املمارسة الفعلية ملوضوع التدريب على نقاط أغلبها أكادميية. ا أكثر من مزا   عيو

ملنظمة: و هو من األساليب اليت جتمع بني التدريب أثناء3 العمل و  .التدريب عن طريق مراكز التدريب امللحقة 
خارج العمل و يطبق هذا األسلوب عن طريق املنظمة و ذلك يف مكان العمل و تقوم هذه الطريقة على أساس 

  إعطاء املتدربني توجيهات عن تشغيل اآلالت و املعدات اليت تشبه تلك اليت سيعملون عليها مستقبال.

ناك الكثري من الشركات اليت تشجع العاملني .التدريب التكميلي: يتم عن طريق املعاهد العليا و اجلامعات و ه4
على املشاركة يف برامج هذه املعاهد العلمية املتخصصة عن طريق سداد نفقات اشرتاكهم يف هذه الربامج. خاصة 
إذا متت هذه الربامج بنجاح و حققت النتائج املرجوة منها. و أيضا هناك الكثري من الشركات اليت تشجع العاملني 

على االنضمام و املشاركة يف أنشطة  اهليئات الفنية و املهنية. و غالبا ما تدفع هلم تكاليف العضوية  ا و حتثهم
حدث التطورات يف جمال ختصصه.   فيها و تكاليف حضور االجتماعات و الندوات. و اليت بفضلها يلم الفرد 

  املرحلة السادسة: تقييم فعالية التدريب

  أربع جمموعات و هي: ميكن تصنيف نتائج التدريب يف

مج من حيث التسهيالت و املدرب و احملتوى و التوقيت.1   .رد الفعل: و يتعلق بوجهة نظر املتدرب يف الرب

.التعلم: و تستخدم نتائج التعلم يف حتديد مدى اكتساب املتدربني للمبادئ و احلقائق و األساليب و املهارات و 2
م ج التدرييب. و يتم استخدام االختبارات لتقييم مدى التعلم. كما تستخدم يف العمليات اليت مت تقدميها يف الرب

  بعض احلاالت أساليب متثيل األدوار أو احملاكاة لتقييم جانب التعلم.

.السلوك: و يستخدم نتائج السلوك لتحديد مدى تغري سلوك املتدرب بعد تدريبه، و يتم تقييم اجلانب السلوكي 3
أو املشرفني أو زمالء التدرب عن مدى التغري يف أداء املتدرب أو مدى تكراره ألنواع السلوك  عن طريق سؤال املدربني

مج التدرييب عليها.   اليت تضمنها أو ركز الرب

مج التدرييب و قد تشمل النتائج اخنفاض تكلفة احلوادث أو 4 .النتائج: و يتم استخدامها لتحديد العائد من الرب
دة اإلنتاجية و التحسن يف اجلودة أو خدمة العمالء. معدل دوران العمل أو ا   لفاقد يف الوقت و املواد كما تشمل ز
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و ميكن استخدام كل من السلوك و النتائج يف حتديد نقل أثر التدريب مبعىن حتديد املدى الذي تسبب فيه التدريب 
  نظمة.يف إحداث تغيريات يف السلوك أو أثر يف املعايري املوضوعية لفاعلية امل

  .طرق تصميم نتائج التدريب:7

  توجد العديد من الطرق اليت ميكن استخدامها للوقوف على فعالية التدريب و منها:

مج و ذلك بغرض معرفة آرائهم حول 1 اية الرب .االستقصاءات و االختبارات: توزيع استقصاء على املتدربني عند 
مج و أهم املشاكل اليت واجهتهم و من املمكن أيضا الكشف عن هذه اآلراء و املقرتحات من خالل  فائدة هذا الرب

مج و آخر عند االنتهاء منه.   املقابالت مع املتدربني أو إجراء اختبار عند بداية الرب

.مؤشرات األداء: من األمثلة على هذه املؤشرات: كمية و جودة العمل املناسب لعمال اإلنتاج و رجال البيع و 2
م من العاملني و قد تتم املقارنة على أساس معايري موضوعة سلفا تتم مقارنتها بنتائج األداء بعد املوزعني و غريه

مج التدريب.   انتهاء بر

موعة 3 موعتني األوىل يطلق عليها ا لنسبة  .قياس األداء: و يكون قياس األداء قبل و بعد التدريب، و ذلك 
موعة التدريبية، و يتم تطبيق هذه الطريقة عن طريق اختيار جمموعتني متماثلتني من العاملني  القياسية و الثانية ا

موعتني  من حيث درجة التعليم و اخلربة و املهارة و ظروف العمل و أخريا األداء مث إجراء تدريب إلحدى هاتني ا
موعة القياسية) و بعد فرتة  موعة الثانية(ا موعة التجريبية) و عدم تدريب ا مج التدريب يتم (ا من انتهاء بر

موعتني.   اختيار مقياس لألداء مث جترى مقارنة لنتائج أداء ا

.السالسل الزمنية: يف ظل هذه الطريقة يتم جتميع النتائج قبل و بعد التدريب على فرتات زمنية دورية . كما ميكن 4
ها إ موعات القياسية مع السالسل الزمنية . و من مزا مكانية حتليل مدى استقرار عائد التدريب عرب استخدام ا

لنسبة للربامج اليت تركز على حتسني نتائج ميكن مالحظتها مثل: معدالت  الوقت. و عادة ما تستخدم هذه الطريقة 
  احلوادث اإلنتاجية، الغياب و اليت ختتلف مبرور الوقت.

لربامج التدريبية يف حتسني سلوك األمان الوظيفي مثال يتم استخدام أسلوب السالسل الزمنية لتقييم مدى مسامهة ا
ملقارنة  لربامج  يف صناعة املواد الغذائية حيث أظهرت النتائج حتسن سلوك األمان لدى العاملني الذين التحقوا 

  ولئك الذين مل يلتحقوا به.
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مج التدرييب:.8   معايري تقييم مدى فاعلية الرب

  .ردود أفعال املتدربني: 1

مج و ميكن قياس ذلك من خالل استمارة استقصاء حتتوي على أسئلة  و يقصد ا مدى رضا املشاركني عن الرب
الستفادة من الدورة، أي اجلوانب يعتربها أكثر فائدة من غريها، ز أيها أكثر  عديدة مثل مدى شعور املتدرب 

ت يف التعبري عن مدى تعلم الفرد صعوبة أو سهولة و هكذا، و ميزة هذا املعيار سهولة قياسه. إال أن صد ق البيا
ر اليت  أو مدى ما اكتسبه فعال من معلومات أو مهارات يبقى موضع تساؤل. ذلك ألن تصور و إدراك الفرد لآل

مج على معلوماته و مهاراته شيء آخر. ر فعلية لذلك الرب مج التدرييب عليه شيء و اآل   يرتكها الرب

  ملتدرب:.التعلم الذي اكتسبه ا2

مج التدرييب. و  أي املبادئ و احلقائق و الطرق و األساليب اليت تعلمها أو أدركها املوظف نتيجة الشرتاكه يف الرب
يغم أن هذا املعيار يقيس التغري املباشر الذي أحدثه التدريب لدى املوظف و رغم أن هذا املعيار أكثر موضوعية و 

  يف ذاكرة الفرد و ليس سلوكه الفعلي يف العمل.دقة من املعيار السابق لكنه يقيس ما 

  . سلوك املتدرب يف العمل:3

مج التدرييب و مقارنته مع سلوكه  أي قياس مدى التغري احلاصر يف سلوك املوظف يف العمل نتيجة الشرتاكه يف الرب
لدورة التدريبية. كأن تالحظ اإلدارة أو املشرف املباشر عدد األ مل خطاء اليت يرتكبها يف العالسابق قبل املشاركة 

  أو شكاوى املراجعني أو هكذا..

  .النتائج على مستوى املنظمة:4

ر التدريب على املنظمة ككل و ليس لفرد املتدرب، كأن نالحظ التكاليف أو كمية اإلنتاج أو  و هنا نقيس آ
ئن....وواضح أن ه ذا املعيار يقيس عائد التدريب جودته ، املبيعات، الرحبية، معدل دوران العمل، شكاوى الز

لنسبة ألهداف املنظمة مباشرة و هو ميثل االختبار النهائي لفاعلية التدريب. لكن هذا املعيار يضع أعباء غري 
مج تدرييب نظرا لتدخل العديد من العوامل اخلارجية اليت قد يفشل كل من  واقعية على ما ميكن أن حيققه أي بر

ا.املتدرب و إدارة التدر    يب يف التحكم 
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  واحلوافزنظام األجور  السادس:الفصل 

  أوال األجور:

  .مفهوم األجر:1

هو املقابل املادي للجهد الذي خيصصه العامل للوظيفة و املنظمة."فمن وجهة نظر العاملني تعد األجور وسيلة 
ثريا يف م املادية و االجتماعية و هي من أهم العوامل  دة إنتاجيته  أساسية إلشباع حاجا اندفاع الفرد للعمل و ز

  أو إمهاله و ضعف إنتاجيته.

دة يف تكاليف  دة فيها تعين ز و من وجهة نظر املنظمات متثل أحد العناصر األساسية يف تكاليف اإلنتاج. و أي ز
دود أو إنتاج اإلنتاج. مما يفرض عليها أن توازن بني ما تدفعه من أجور و حوافز مادية و ما حتصل عليه من مر 

  كنتيجة هلذه األجور و احلوافز.

إن املنظمة و هي تسعى لوضع نظام لألجور إمنا تستهدف ضمان حتقيق العدالة النسبية بني شاغلي الوظائف 
املختلفة. حبيث يعكس اختالف األجور اختالفا حقيقيا يف مستوى صعوبة و أمهية الوظائف املختلفة. كذلك 

توى عال من اإلنتاجية. مبعىن أن حتصل اإلدارة على أقصى إنتاجية ممكنة من اإلنفاق تستهدف املنظمة حتقيق مس
  على عنصر العمل.

لعدالة و املوضوعية و يعمل على حتقيق مستوى عال من اإلشباع  إنه من األمهية مبكان وضع هيكل لألجور يتسم 
شرائح األجرية مرجعه درجة الصعوبة و األمهية و الرضا للموارد البشرية. و يشعر العامل فيها أن االختالف يف ال

  النسبية بني الوظائف. 

  :.عوامل حتديد مستوى األجور2

دة يف مستوى األجور، و كم 1 ت عند طلب الز .قدرة الشركة على الدفع: و هو عامل كثريا ما تتمسك به النقا
ت برفع أجور منتسبيها مستندة إىل القدرة املالية للم دة األجور.طالبت النقا   شروع و اعتربت الرحبية حجة لدعم ز

ت 2 دة األجور، إذ من خالل تفاوض اإلدارة و النقا .املساومة اجلماعية: و هي تستخدم يف الدول الرأمسالية لز
  حتدد ظروف و شروط العمل و منها األجور.
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. ففي ندرة الوظائف يلزم على .سوق العمل: و عادة ما تتمسك اإلدارة مبيكانيكية السوق يف حتديد األجور3
  اإلدارة دفع معدالت أجور عالية و ذلك جلذب العاملني.

.تكلفة املعيشة: إن هذا العامل تفرضه مصلحة اإلدارة و العاملني معا، غدا سيضطر بعض العاملني للبحث عن 4
املنظمات خمصصات  عمل آخر إن مل تدفع هلم اإلدارة أجورا تضمن مستوى مناسبا من العيش، و قد متنح بعض

  غالء املعيشة للمحافظة عليهم.

.التشريع: و قد تتدخل الدولة يف حتديد احلد األدىن لألجور أو دفع خمصصات للعمل اإلضايف حتدد مداها و 5
ا.   احتسا

  : .أسس حتديد األجور3

  بة واجبات و أن تعكس االختالفات يف األجور بني الوظائف املختلفة االختالفات احلقيقية يف درجة صعو
 مسؤوليات الوظائف

  ا مع املنظمات األخرى يف احمليط نفسه، فاخنفاضها يؤدي تناسب معدالت األجور املدفوعة من قبل مثيال
 إىل ترك املوظفني األكفاء العمل يف املنظمة للعمل يف املنظمات األخرى و اخنفاض اإلنتاجية تبعا لذلك.

 مة من قوة عمل األفراد و ما تتحمله املنظمة نظري تلك القوة من التوازن بني قيمة ما حتصل عليه املنظ
 تكاليف إمجالية يف شكل أجور و نفقات أخرى كاملزا و اخلدمات اليت حيصل عليها العاملون.

 .التناسب بني األجور و تكاليف املعيشة للمحافظة على الروح املعنوية للعاملني 
 .وضع حدود دنيا و عليا ألجر الوظيفة 
 يعكس نظام األجور االرتباط بني ما يدفع العامل كمقابل و بني أدائه الفعلي. أن 
 .تناسب نظام األجور مع قدرة املنظمة املالية و مركزها املايل 

  :.معايري حتديد األجور4

 .األداء: إذ يتقاضى العامل وفق هذا األساس أجرا يتناسب مع أدائه تبعا ملعايري موضوعة و حمددة بشكل مسبق،1
و تكمن مشكلة هذا املعيار يف التمييز بني كم األداء و نوع األداء. فمثال قد ينتج الفرد كمية كبرية من املنتجات 

  لكن بنوعية متدنية. و قد يكافأ على هذه الكمية و يتم التغاضي عن النوعية.
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فرد أدىن من املعدل املطلوب .اجلهد: يستخدم اجلهد كمعيار لتحديد األجور يف احلاالت اليت يكون فيها إجناز ال2
  يف حني كان اجلهد املبذول يف سبيل ذلك كافيا.

  .األقدمية: و هو العامل األكثر وضوحا و استخداما يف نظام أو قانون اخلدمة املدنية يف اجلهاز احلكومي.3

د التحاقه ألول مرة .املؤهل العلمي و اخلربة: إن املؤهل العلمي و اخلربة عامالن مهمان يف حتديد أجر الفرد عن4
  لعمل. و لسوق العمل الدور األساسي يف حتديد املقابل هلذه املهارة و اخلربة.

.مستوى صعوبة الوظيفة: يعتمد هذا املعيار على مواصفات شغل الوظيفة (الفكرية و اجلسدية) يف حتديد األجر، 5
، كما أن مقدار فالوظيفة املتكررة اليت يسهل تعلمها تستحق أجرا أقل من الوظائف  املعقدة املضنية فكر و جسد

  سلطات الوظيفة عامل حمدد ألجرها.

تمع، فكلما 6 .املستوى املعيشي السائد و مستوى األسعار السائدة يف السوق: تتأثر األجور بتكاليف املعيشة يف ا
ته. مما جيعل كثريا من زادت تكاليف املعيشة نقص األجر احلقيقي للعامل. و أدى ذلك إىل خفض مستوى معيش
ت األسعار. دة احلالية و املنتظرة يف مستو   املنظمات العاملية متيل إىل حتديد األجور وفقا للز

  .نظم دفع األجور:5

  .نظام الدفع على أساس الوقت(األجر الزمين):1

ون النظر إىل كمية اإلنتاج يتم احتساب األجر يف هذا النظام على أساس املدة الزمنية اليت يقضيها الفرد يف عمله د
لسنة. و  لشهر أو  لساعة أو اليوم أو األسبوع أو  اليت أجنزها الفرد أو جودته. و قد يتحدد الدفع يف هذه احلالة 

  تعد هذه الطريقة من أقدم الطرق و أكثرها شيوعا يف املنظمات.

  تصلح هذه الطريقة يف احلاالت التالية:

 إنتاجها بوحدات كمية ملموسة و مثاهلا وظائف الصيانة أو الوظائف  يف الوظائف اليت يصعب قياس
 الكتابية.

  عند عدم وضوح العالقة بني كمية اإلنتاج و اجلهد املبذول. و عندما يكون من غري املمكن التحكم يف
 كمية إنتاج العامل، كما لو كان يعمل على خط التجميع. و كانت سرعته حمكومة بسرعة اآللة اليت يعمل

 عليها. و كانت سرعة اآللة معروفة مقدما و ليس للعامل سيطرة عليها.
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 .إذا كان اإلنتاج غري منتظم بسبب حدوث أعطال ال دخل للعامل فيها 
 .ت يف حتديد كمية اإلنتاج  عند عدم قدرة اإلدارة على مراقبة كمية إنتاج العامل أو وجود صعو
 دة يف سرعة عند حاجة العمل إىل عناية و اهتمام خاص و ك انت اجلودة أهم من الكمية. حبيث أن أي ز

  أداء العمل تلحق أضرارا جبودة املنتجات.

  .نظام األجر التشجيعي (األجر على أساس اإلنتاج أو القطعة):2

إن األساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة هو الزمن الذي يقضيه الفرد يف أداء واجبات و مسؤوليات وظيفته. و ال 
حية تكون ك مية العمل حمددة بل تقديرية. و تتحمل املنظمة املسؤولية كاملة عن مجيع اخلسائر. كما حتصل من 

ح املتولدة عن أداء العاملني.   أخرى على مجيع األر

يشيع استخدام هذا النظام يف حتديد أجور عمال اإلنتاج يف الصناعة. و يف ضوء هذا النظام يتوقف أجر الفرد على 
ديته حتدد له قيمة معينة حيصل معدل إنتا جيته. فاخلاصية األساسية للدفع وفق هذا النظام هي أن العمل املطلوب 

عليها الفرد إذا أمت العمل. أي أن العامل (ال املنظمة) حيصل على املكاسب أو تلحق به اخلسائر و ذلك تبعا 
  لالختالفات يف الكميات املنتجة.

لرغم من أن الدفع على أساس اإلنتاج يكون أكثر إرضاء و قبوال من وجهة نظر املنظمة. كما قد يبدو أكثر  و 
عدالة من وجهة نظر العامل. فإن هذه الطريقة ال تناسب مجيع الوظائف، كما قد تصبح غري مرضية إذا أسيء 

دة أجورهم إىل الدرجة اليت قد تؤثر يف حالتهم الصح ية أو تؤدي إىل استخدامها. فقد يندفع العاملون يف سبيل ز
ملعدات و اآلالت و املواد اخلام املستخدمة. دة حوادث العمل أو قد تلحق الضرر    ز

  بصفة عامة ميكن تطبيق هذا النظام يف احلاالت التالية:

 .الوظائف اليت يسهل قياس إنتاجها بوحدات رقمية كوظائف اإلنتاج 
 ل  تدفق املنظم و عدم وجود أعطال كبرية.اإلنتاج النمطي ذو املواصفات النمطية الذي يتميز 
  عدم حتكم العامل يف مستوى اجلودة. إذ من املمكن التحكم يف اجلودة بدرجة كبرية من خالل اآللة. أو

 عندما يكون من السهل اختبار جودة املنتجات. أو كانت اعتبارات اجلودة أقل أمهية من الكمية املنتجة.
 إلدارة ملالحظة العمال.عدم توافر الوقت الكايف من جانب ا 



71 
 

 

إن هذه الطريقة و إن كانت حتقق رضا العاملني إذا طبقت يف األعمال املناسبة و بعد القيام بدراسات زمن عادلة. 
ت القياسية لإلنتاج اليت حياسب الفرد على أساسها. كما يعاب عليها  يعاب عليها صعوبة حتديد املعايري أو املستو

ا ال توجه اهتماما كا فيا إىل مركز العامل يف املنظمة و أقدميته و سلوكه الوظيفي و غري ذلك من العوامل املؤثرة يف أ
  بيئة العمل. 

  نيا احلوافز:

  .تعريف احلوافز:1

هي جمموعة الوسائل املادية و املعنوية املتاحة إلشباع احلاجات و الرغبات املادية و املعنوية لألفراد، و هي العوامل 
دة أدائه و تقدم نتيجة ألدائه املتفوق و املتميز و تؤدي إىل و املؤثرات  ت اخلارجية اليت تشجع الفرد على ز و املغر

دة أدائه و إنتاجه مرة أخرى لتايل ز دة رضاه ووالئه للمؤسسة و    .ز

  .أمهية احلوافز:2

o املسامهة يف إشباع حاجات العاملني و رفع روحهم املعنوية 
o ااملسامهة يف إعاد  ة تنظيم منظومة احتياجات العاملني و تنسيق أولو
o  املسامهة يف التحكم يف سلوك العاملني مبا يضمن حتريك هذا السلوك و تعزيزه و توجيهه و تعديله حسب

 املصلحة املشرتكة بني املنظمة و العاملني.
o .تنمية عادات و قيم سلوكية جديدة تسعى املنظمة إىل وجودها بني العاملني 
o م و ميوهلم.امل ا و تعزيز قدرا  سامهة يف تعزيز مسامهة العاملني يف أهداف املنظمة و سياسا
o .تنمية الطاقات اإلبداعية لدى العاملني مبا يضمن ازدهار املنظمة و تفوقها 
o .املسامهة يف حتقيق أي أعمال أو أنشطة تسعى املنظمة إلجنازها  

  : نظم احلوافزأنواع .3

  ستوى الذي متنح عنده:.نظم احلوافز من حيث امل1

  نظم احلوافز الفردية:1.1



72 
 

 

و هي أبسط احلوافز اليت تستخدمها املؤسسات و أكثرها شيوعا. و هي تلك احلوافز اليت متنحها املؤسسة لتكايفء 
األداء الفردي، و قد تكون مادية أو غري مادية، تعمل احلوافز الفردية على تشجيع األفراد على حتقيق املزيد من 

لتميز و  حتسني ا تشعره  ثري نفسي طيب لدى األفراد أل األداء رغبة يف احلصول على هذه احلوافز. كما أن هلا 
ا  االجناز و حتقيق الذات و احلرص على رفع مستوى األداء.و على املؤسسة أن تستخدم احلوافز الفردية حبذر أل

على نواتج العمل اجلماعي الذي حيتاج إىل درجة عالية من تزكي روح التنافس بني األفراد. األمر الذي قد يؤثر سلبا 
إلضافة  التعاون و التكامل بني أعضاء الفرقة. لذلك تتجه العديد من املؤسسات إىل استخدام نظم احلوافز اجلماعية 

  إىل الفردية.

   نظم احلوافز اجلماعية: 2.1

موعة م ن األفراد إلجنازها. لذلك تلجأ املؤسسة املعاصرة هناك بعض العمليات اإلنتاجية تتطلب تضافر اجلهود 
إىل تنظيم األعمال يف شكل جمموعات أو فرق عمل. األمر الذي يصعب فيه حتديد الكفاءة اإلنتاجية لكل فرد من 
موعة. لذا جيب تصميم نظام للحوافز  موعة على حدا. ففي هذه احلالة األداء الذي يهم املؤسسة هو أداء ا أفراد ا

  كافئ األداء الكلي أو فريق العمل و ليس األداء الفردي. ي

و تتجه معظم نظم احلوافز اجلماعية إىل معاملة أعضاء اجلماعة بشكل متساوي و هذا ما يؤدي إىل ظهور ظاهرة 
 رب بعض األفراد من حتمل املسؤولية طاملا أن هناك أفراد آخرين يف فرقة العمل لديهم احلرص الكايف على اجناز

ثري سليب على معنوية و أداء امللتزمني  جلودة املطلوبة. و هي ظاهرة غالبا ما يكون هلا  العمل يف الوقت احملدد و 
من أعضاء فريق العمل. و للقضاء على هذه الظاهرة تستخدم املؤسسات نظم حوافز مجاعية و ترتك ألعضاء 

  مشاركة كل عضو يف األداء الكلي للفرقة.اجلماعة حرية توزيع املكافأة فيما بينهم على حسب نسبة 

   نظم احلوافز على مستوى القسم أو املصلحة: 3.1

تعتمد هذه النظم على مكافأة مجيع األفراد يف القسم أو املصلحة على حسب مستوى األداء الكلي الذي حيققانه. 
غرض إجياد نوع من التنافس بينها و عادة ما تستخدم هذه النظم يف املؤسسات متعددة األقسام أو املصاحل.و ذلك ب

على حتسني األداء. من أكثر نظم احلوافز اليت تستخدمها املؤسسات عند هذا املستوى هو نظم مشاركة املكاسب، 
و تعتمد هذه النظم على مشاركة األفراد يف املكاسب اليت حتققها املؤسسات. فاملصنع الذي يستطيع أن خيفض 
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لوحدات مع احملافظة على نفس مستوى اجلودة. حيصل على نسبة معينة من مقدار تكلفة إنتاج نفس الكمية من ا
  التوفري يف التكاليف الذي حققه مما يشجع على حتقيق املزيد من وفرات التكاليف.

  نظم احلوافز على مستوى املؤسسة ككل: 4.1

سة ككل و من أهم نظم احلوافز تعتمد هذه النظم على مكافأة األفراد على حسب مستوى األداء الذي حتققه املؤس
  عند هذا املستوى:

 ح  املشاركة يف األر
 توزيع حصة من أسهم املؤسسة على األفراد 

  .نظم احلوافز من حيث الطبيعة:2

  احلوافز املادية: 1.2

و تعددت أشكال هذه احلوافز و اختلفت صورها من مؤسسة إىل أخرى. و تتمثل يف املكافآت املادية اليت متنحها 
ؤسسة للفرد. و يعترب احلافز النقدي املادي من أهم نظم احلوافز ألن النقود تشبع كل احلاجات. و منها: األجر امل

ح، العموالت،  لقطعة، األجر حسب احتياجات الفرد، العالوات االستثنائية، االشرتاك يف األر ليومية، األجر 
  ثري من احلاجات األساسية.األجور التشجيعية و اخلدمات اليت تشبع يف الفرد الك

  احلوافز املعنوية: 2.2

لتايل حتتاج إىل مصادر إشباع متعددة. فهناك بعض احلاجات ميكن أن تشبع ماد  إن حاجات الفرد متعددة و 
، احلوافز املعنوية هي تلك احلوافز اليت تساعد الفرد و حتقق له إشباع حاجاته األخرى النفسية  و البعض اآلخر معنو

لرقي يف عمله ووالئه له و حتقيق التعاون بني زمالئه، منها: و   االجتماعية. فتزيد من شعور الفرد 

 .ا مناسبة إىل رؤسائهم  الباب املفتوح: السماح لألفراد بتقدمي اآلراء و املقرتحات اليت يرو
 .لوحات الشرف: إدراج أمساء املتميزين يف العمل يف لوحات الشرف داخل املؤسسة 
 ات اجلدارة: تعين تقدمي حلقات لإلنتاجية العالية، كتقدير األفراد الذين حيققون ابتكارات يف العمل.حلق 
  املركز االجتماعي: الوظيفة اليت حتقق للفرد مركزا اجتماعيا مرموقا تعد حافزا اجيابيا و متثل إشباعا حلاجات

 الفرد.
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 برية.تسليم األومسة : و هذا احلافز يعطى ملن كانت خدماته ك 

  .نظم احلوافز من حيث األثر:3

  احلوافز املباشرة:  1.3

و هي تلك احلوافز اليت تستخدمها املؤسسة يف تشجيع أفرادها على سرعة اإلجناز و الدقة يف األداء و اليت تستخدمها 
ثريها املباشر على الفرد. فهي حتقق  له ال رضا و لتوبيخهم يف حالة قصورهم، و هي حوافز مباشرة من حيث 

السعادة إذا كانت اجيابية أو تسبب له اإلحباط و التوتر و القلق من جراء ما يقع عليه من لوم أو عقاب إذا كانت 
  سلبية.

  احلوافز غري املباشرة:  2.3

و تتمثل يف الوسائل ذات التأثري غري املباشر يف حتفيز األفراد على حتسني األداء لكنها تعد ضرورية إلجناز احلوافز 
  باشرة و ذلك بتوفري:امل

  جو مناسب للعمل: الطمأنينة، العالقات احلسنة بني اإلدارة و األفراد، وعي و عدل أجهزة الرقابة و
اإلشراف، ال مركزية اإلدارة التنفيذية، مالئمة اللوائح الداخلية لتطلعات األفراد، إعطاء كل مسئول سلطة 

 كافية توازي مسؤوليته.
 .التكوين و التدريب 
 أمينات االجتماعية و املعاشات: و هي تتيح لألفراد فرصة احلصول على معاشات بعد بلوغ سن التقاعد الت

و على التعويضات يف حالة حوادث العمل أو املرض أو العجز. كما تتيح لذويهم احلصول على دخل بعد 
 الوفاة.

 .التأمني الصحي: يوفر الرعاية الصحية لألفراد 
 ح اليت صناديق الزمالة و التكاف إلضافة إىل نسبة معينة من األر ل: و هي مبالغ شهرية من دخل األفراد 

. و تتيح هذه الصناديق إمكانية احلصول على مبلغ معني عند التقاعد أو العجز أو  حتققها املؤسسة سنو
خذ شكل عدد معني  من الوفاة. و هي تكون يف شكل مبالغ إمجالية تدفع ملرة واحدة فقط. و عادة ما 

 الشهور مضرو يف آخر راتب حصل عليه الفرد.
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  اإلجازات مدفوعة و غري مدفوعة األجر: حيث أن القانون يتيح للفرد حق احلصول على إجازات سنوية
إلضافة إىل األعياد و املناسبات الرمسية.  و اعتيادية مدفوعة األجر 

  ا. مثل توفري وسائل النقل، خدمات األفراد: تقدمها املؤسسة لتسهيل أعباء احلياة على أفرادها العاملني 
لتقسيط، حتمل املؤسسة جزء من تكاليف احلج و العمرة.   السكن، السيارات 

  .نظم احلوافز من حيث اجلاذبية:4

  احلوافز االجيابية:  1.4

م إىل نشاط أو سلوك تعترب كل احلوافز املادية و املعنوية اليت تستخدمها املؤسسة لتشجيع األفراد و جذ        
ثري جذاب. و ال سيما منها توفري الظروف املناسبة للعمل و الوسائل اليت  م اجيابية و ذات  معني يشبع حاجا

  تشجع على الدقة يف العمل.

  و يف مرجع أخر جند من أمثلة هذا النوع:

 عدالة األجور األساسية 
 منح األكفاء عالوات استثنائية 
  الفرد يف عملهثبات العمل و استقرار 
 توفري فرص الرتقية االستثنائية أمام العاملني 
 .توفري األجواء املناسبة للعمل مثل اإلضاءة اجليدة و التهوية و توفري املعاملة املناسبة  

  احلوافز السلبية:  2.4

ملقبولة بني هي الطرق و الوسائل اليت تستخدمها املؤسسة لغرض احلد من السلوك السليب و التصرفات غري ا       
ملسؤولية و الكسل يف العمل. و من  األفراد أو بني األفراد و املؤسسة. مثل عدم طاعة األوامر ، عدم الشعور 
أساليبه هناك أسلوب التنبيه و التحذير، التوبيخ و منع بعض االمتيازات عن الفرد لفرتة معينة. و ميكن تسمية احلوافز 

حلوافز الرادعة و هي تس   تخدم حسب درجة املخالفة اليت ارتكبها الفرد و نذكر منها ما يلي:السلبية 

 .جزاءات معنوية مثل التأنيب، لفت النظر، أو اإلنذار الشفهي 
 .جزاءات كتابية، و تتمثل يف وضع اجلزاءات املعنوية سابقة الذكر على شكل مكتوب 
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 ىل قسم آخر، أو خفض الراتب، أو جزاءات مالية: و تتمثل يف الوقف عن العمل ملدة حمددة، أو النقل إ
ائيا من املؤسسة. جيل موعد استحقاقها أو الفصل   خفض الدرجة، أو احلرمان من العالوة أو 

 .النتائج املفيدة لنظام احلوافز:4

o  دة نواتج العمل من حيث كميات اإلنتاج و اجلودة و الكفاءة يف األداء و سرعة التنفيذ و التطوير يف ز
 دة فاعليته.األداء و ز

o .ختفيض الفاقد يف العمل (اإلنتاج) و يف العاملني أيضا 
o .ملكانة  إشباع احتياجات العاملني بشىت أنواعها خاصة من حيث التقدير و االحرتام و الشعور 
o إشعار العاملني بروح العدالة داخل املنظمة 
o .جذب العاملني إىل املنظمة و رفع روح الوالء و االنتماء 
o التعاون بني العاملني و تنمية روح الفريق و التضامن. تنمية روح 
o .متكني املؤسسة من حتقيق أهدافها 
o  .لرضا عن املؤسسة مما ينعكس إجيا على أدائهم   شعور العاملني 

  شروط جناح احلوافز: .5

  هداف العاملني و اإلدارة معا. إذ ال بد أن حتدد مسار احلوافز حبيث تؤدي إىل حتقيق أن ترتبط احلوافز 
 أهداف العاملني و املنظمة معا. و هذا يتطلب إقامة جسور مشرتكة بني أهداف العاملني و املنظمة.

  أن خنلق صلة وثيقة بني احلافز و اهلدف. إذ ال فائدة من تلك احلوافز اليت ال حترك الدوافع عند اإلنسان
 لشكل الذي يدفعه للتصرف هادفا حتقيق رغباته.

  أن حتدد الوقت املالئم الذي تستخدم به احلوافز و خاصة تلك احلوافز املادية اليت ال بد أن البد للمنظمة
 تكون يف مواعيد حمددة و متفاوتة.

  أن تضمن استمرارية احلوافز و ذلك خبلق الشعور و الطمأنينة لدى األفراد بتوقع استمرارية قيام املنظمة
 .شباع تلك احلاجات و ضمان ذلك يف املستقبل

 .لتزامها اليت تقررها احلوافز  أن تضمن املنظمة الوفاء 
 .لعدالة و املساواة و الكفاءة  أن تكون السياسة اليت تنظم احلوافز تتصف 
 .أن يدرك األفراد السياسة اليت تنظم احلوافز و ذلك لتؤدي دورها يف حتفيز األفراد حنو مزيد من اإلنتاج 
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 ملحوظا مع اجلهود اليت يبذهلا العاملون لتؤدي دورها يف حتفيز األفراد و  أن تتناسب احلوافز تناسبا طرد و
 تقدمي املزيد من اجلهود و تشجيع العاملني على اإلبداع و االبتكار.

 .أن تنمي يف ذهن العامل العالقة العضوية بني األداء اجليد و احلصول على احلافز 
 ون األداة املطلوبة لتخفيض النقص يف اإلشباع. هكذا أن يكون احلافز متناسبا مع دوافع الفرد. و أن يك

تلعب احلوافز دورا هاما يف اإلقبال على العمل و الوالء و االنتماء للمكان. فمدير املنظمة الذي يؤسس 
م و أدائهم.  دة جهودهم و إنتاجيا   نظام حوافز اسرتاتيجي و فعال سينعكس بال شك على اآلخرين و ز
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  ختطيط و تنمية املسار الوظيفي السابع:ل الفص

  

  .مفهوم املسار الوظيفي:1

  املسار الوظيفي هو عدد من اخلطوات و األنشطة يف شكل وظائف متعاقبة يشغلها الفرد على إمتداد حياته
ماله و طموحاته و اجتاهاته و رغباته و أحاسيسه و قيمه. فمثال أستاذ اجلامعة  يبدأ الوظيفية و اليت تتأثر 

معيدا مث مدرسا مساعدا مث استاذا حماضرا إىل أن يصل إىل أعلى مسمى وظيفي.و مثال وظيفة مهندس 
 يبدأ أوال بعضو يف فريق فين مث يصل إىل رئيس قطاع هندسي.

  لعمل و اليت متتد طوال حياة الفرد الوظيفية منها و املسار الوظيفي هو املراكز و اخلربات و املهام املرتبطة 
  الوظيفية و اليت تتأثر يف الوقت نفسه بقيم و احتياجات و مشاعر الفرد.غري

  يعين تطوير املسار الوظيفي من وجهة نظر الفرد هو التأكيد على مساعدة العاملني يف حتديد أهدافهم
لفرد داخل عمله و خارجه أي النظر إىل الفرد على  األساسية و احلاجات الالزمة لتحقيقها و االهتمام 
لنمط الوظيفي للفرد داخلها  أنه أداة ووسيلة إشباع حاجات املنظمة و من هنا كان ركيزة املنظمة اإلهتمام 

 و أمناطه و أموره املعيشية األخرى خارجها.
  ا جمموعة من األنشطة و العمليات و اإلجراءات تشكل و تعرف اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي 

جما فعاال لتخطيط و ت طوير املسار الوظيفي للتوفيق بني احتياجات املنظمة يف املدى الطويل و احتياجات بر
م يف املدى القصري و املتوسط يف الوقت نفسه التعامل مع التغريات السريعة و املتوقعة.  العاملني و طموحا

  .مراحل املسار الوظيفي:2

ا املسار الوظيفي تبدأ من اإلكتشاف و كيد التوافق بني  هناك مراحل عدة مير  جتديد االهتمامات و املهارات و 
كيد اجتاه الوظيفة و الطموح. فاحلفاظ على  الفرد و الوظيفة، يلي ذلك البحث عن فرص النمو لتأسيس و 
لتقاعد أو ترك العمل أو تغيري النمط بني  االجنازات احملققة و االستقرار الوظيفي و أخريا االنفصال عن الوظيفة 

طة الوظيفية و غري الوظيفية. و لكل مرحلة من تلك املراحل مهام و أنشطة تتميز و ختتلف متاما عن املراحل األنش
 األخرى مبا يتفق مع حاجات و طموحات و سلوك الفرد الوظيفي. 
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  أوال: مرحلة االستكشاف:

طموحاته مع األخذ يف اإلعتبار  يف هذه املرحلة حيدد الفرد نوع العمل أو الوظيفة اليت تتفق مع آماله و رغباته و
اإلهتمامات الشخصية. مث يبدأ مجع املعلومات عن األعمال و الوظائف و املهن من كل املصادر احمليطة به: الزمالء 
األصدقاء، املتخصصون، وسائل اإلعالم، و تتأكد هذه املرحلة فيما بني سن الثامنة عشر إىل الثالثني أي األفراد 

  ا قبل التخرج مباشرة.حديثي التخرج أو م

و متتد هذه املرحلة حىت بداية استالم الفرد للعمل اجلديد مع مساعدة اآلخرين هلم يف عملهم مساعد أو حتت 
االختبار أي حتت التمرين و يظل يف حاجة للتوجيه و اإلرشاد من أجل التأقلم الوظيفي مع العمل و التأقلم 

م    و أهداف املنظمة.االجتماعي مع العاملني لتحقيق طموحا

  نيا: مرحلة التأسيس: 

د القدرة على حتمل  مرحلة بناء الذات و إثبات الوجود الوظيفي، جتارب و مواقف النجاح مرئية واضحة، ازد
املسؤولية، ارتفاع الروح املعنوية، و الرضا عن الذات، الرضا الوظيفي، تقييم األداء الوظيفي من قبل اآلخرين، و تتميز 

  رحلة مبا يلي:هذه امل

 .ظهور العاملني اجلدد بقدر أكرب من االجيابية 
 .ملواقف الناجحة من قبل اإلدارة و اآلخرين  احلاجة إىل اإلشادة 
 .دة نسبة التآلف اإلجتماعي  ز
 .دة درجة التوافق الوظيفي  ز
 .لنفس دة درجة الثقة   ز

  لثا: مرحلة احلفاظ الوظيفي:

آليت:تتميز هذه املرحلة فيما ي ألفراد    تعلق 

 اإلهتمام بتطوير الذات 
 دة املهارات و املعلومات الوظيفية  االهتمام بز
 جنازاته و احلفاظ عليها بل تنميتها  احلاجة لثقة اآلخرين به و 
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 إمتالك رصيد أكرب من اخلربة و الوعي الوظيفي 
 .دة املشاركة يف األنشطة التنظيمية  ز

  ظيفي:رابعا: مرحلة اإلنفصال الو 

إلجناز و القفزات السريعة و  لنسبة لألفراد املتميزين مهار و متتعوا  ا أصعب املراحل خاصة  تتسم هذه املرحلة 
آليت:   حققوا شهرة واسعة و سلطات فخمة (اخلوف من التقاعد). و يتم األفراد يف هذه املرحلة 

 اإلستعداد للتغيري يف منط احلياة 
  األنشطة الوظيفية و غري الوظيفية مثل األعمال االجتماعية اخلريية، الندوات، الرحالت، حماولة التوافق بني

ضة.  الر
 .ميل بعض األفراد للعمل االستشاري بعد التقاعد 
 .حماولة البعض اآلخر من األفراد االستمرار مع املنظمة بصفة جزئية أسبوعيا 
 .البحث عن وظائف أخرى بعد التقاعد 
 خلدمة العسكرية أو وزارة الداخلية حياولون اإللتحاق و خري مثال على ذ لك األفراد الذين تركوا العمل 

م.  بعمل مدين طبقا خلربا

و من هنا تبدأ دورة جديدة مع األعمال و املهن اجلديدة من مرحلة االستكشاف للعمل اجلديد مث التأسيس و أخريا 
  اإلنفصال. 

  يفي:.أمهية اسرتاتيجية تطوير املسار الوظ3

  التميز املهاري: فوجود اسرتاتيجية جيدة يضمن توفري الكفاءات املميزة يف املستقبل. لذلك فاملتطلبات و
احلاجات املتغرية لألفراد يف املدى القصري و املتوسط جيب حتديدها بدقة يف بداية تصميم اخلطة االسرتاتيجية 

م الشخصية داخل طويلة املدى. عندئذ البد من مساعدة العاملني يف حتديد  م املستقبلية و طموحا حاجا
 املنظمة لضمان توفري الكفاءات املناسبة ملواجهة االحتياجات املتغرية من العمالة مسبقا.

  دة قدرة املنظمة يف استقطاب العمالة و احلفاظ عليها: العمالة املؤهلة و املهارات و اخلربات العالية تتسم ز
بني املنظمات و بعضها البعض جلذب هذه املهارات و اخلربات. و من الطبيعي  لندرة. و تزداد املنافسة

ا و ضمان مستقبلهم  ملنظمات اليت تؤكد اهتمامها بتحقيق طموحات العاملني  أن يفضل األفراد اإللتحاق 
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لنسبة للذين يعملون داخل امل ملنظمة. أما  لنسبة ملن لديهم الرغبة لاللتحاق  لفعل الوظيفي. هذا  نظمة 
ا.    فوجود اسرتاتيجية التطوير يزيد من الوالء و االنتماء و استقرار العمل 

  املزيج الثقايف املعاصر: مع بداية األلفية الثالثة أصبحت القاعدة العريضة للموارد البشرية داخل املنظمات
عوملة و الشركات متعددة تتكون من مزيج متنوع من اجلنسيات و اللون و القيم نتيجة سيطرة ظاهرة ال

ت التنظيم. يف  حة الفرصة للتنمية لكل العاملني يف كل مستو اجلنسيات. و تؤكد اسرتاتيجية التطوير ا
 ضوء تعدد الثقافات و القيم التنظيمية املتباينة و اليت أصبخت واقعا ملموسا.

 هم أنفسهم أداة ترويج و إعالن  شهرة و مجاهريية املنظمة: اهتمام املنظمة بطموحات العاملني سيصبحون
ا، مبا يؤكد يف النهاية  تمعات اليت يتواجدون  و دعاية هلا. بشكل طبيعي و تلقائي يف كل األماكن و ا
لتايل فهي تغيري جمال  حتسني شهرة و مسعة الشركة املنظمة و ارتفاع مستوى اجلهة االجتماعية هلا. و 

د مستوى املناف  سة.جذب للعمل. مع ازد
  كيد الرضا الوظيفي لكل العاملني داخل املنظمة خاصة صغار كيد الرضا الوظيفي: ميكن حتقيق و 

السن و اجلدد الذين يظهرون الرغبة يف اإلطمئنان و السيطرة على مستقبلهم و مسارهم الوظيفي و اإلملام 
 نمية و تطوير املسار الوظيفي.لبدائل الوظيفية و هو األمر الذي ال يتحقق إال بوجود اسرتاتيجية لت

  كيد العدالة الوظيفية: تؤكد االسرتاتيجية اجليدة و الفعالة ما يلي: توفري فرص تطور وظيفي عادلة حتقيق و 
دة االنطباعات االجيابية  لألقليات و النساء، توفري برامج للتنمية الداخلية، إزالة الصراعات بني العاملني، ز

 والء و االنتماء من كل األفراد.عن املنظمة، حتقيق ال
  مواكبة التغريات املتنوعة و السرعية: فالتغريات التكنولوجية و السياسية و االقتصادية و الدمغرافية و الثقافية

و أذواق العمالء و املستهلكني أدى ذلك إىل قدم و تقادم مهارات بعض األفراد يف بعض الوظائف.و 
م تساعد اسرتاتيجية التطوير الوظي في لفعال يف التوقع و التنبؤ مبثل هذه التغريات و تدريب األفراد و إكسا

 مهارات جديدة تتماشى مع هذه التطورات. 

  .أبعاد اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي:4

  تشتمل اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي على بعدين أساسيني و مها:
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ب على الفرد نفسه إهتماماته، طموحاته، رغباته، و اجتاهاته أوال: ختطيط املسار الوظيفي: و هي عملية تنص
ا له يف حتقيق هذه اآلمال و تنفيذ  الوظيفية و إمكانياته، و خرباته احلياتية، مع دعم املنظمة للفرد و مساند

  اهتماماته و تقدمي االستشارة و التوجيه و االرشاد.

خلطط و ا ألنشطة و العمليات اليت تضعها املنظمة للتوفيق بني احلاجات نيا: إدارة املسار الوظيفي: و تتعلق 
  التنظيمية و احلاجات الفردية، تتمثل احلاجات التنظيمية يف:

 حاحات اسرتاتيجية حيوية لوجيستية 
 حاجات تشغيلية 

  و تتمثل احلاجات الفردية يف حاجات شخصية و حاجات مهنية.

  .متطلبات عملية ختطيط املسار الوظيفي:5

  ة ختطيط املسار الوظيفي تتطلب القيام بعدة خطوات و هي:عملي

  .حتديد األهداف املهنية: من خالل دراسة و حتليل مواصفات الفرد و آماله املهنية و ذلك يف النواحي التالية:1

 .حتديد املستقبل الوظيفي: أي التعرف على ما حيبه و يكرهه الفرد و طموحاته املهنية 
 واصفاته املهنية و التعرف على قدراته و كفاءته و حتديد نقاط قوته و ضعفه.دراسة خصائص الفرد و م 
  ت و الكفاءات املتوفرة لديه.و مل الفرد الوصول إليه و القدرات و االمكا اسرتخاج الفروقات بني ما 

 يتم بعد ذلك اقرتاح احللول ملعاجلة الفروقات بوضع برامج للتكوين و التطوير.

  لوظيفي: و يشمل حتديد ما يلي:.حتديد املسار ا2

 .حتديد جمال املسارات فيما إذا كانت فنية أو ادارية أم فنية و إدارية يف آن واحد 
 .حتديد نوع املسارات فيما إذا كانت تقليدية أم شبكية أم قائمة على أساس اإلجناز 
 .حتديد عدد املسارات التنظيمية اليت يشتمل عليها اهليكل التنظيمي 
  ظائف اليت تقع على كل مسار تنظيمي.حتديد الو 
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لفرد 3 .مجع املعلومات: حتتاج املنظمة عند حتديدها للمسار الوظيفي املناسب للفرد إىل جتميع املعلومات اخلاصة 
و الوظائف اليت تدخل يف مساره الوظيفي. من خالل حتديد متطلبات شغل أو أداء كل وظيفة من الوظائف الواقعة 

  نظيمية.على املسارات الت

ة تعيينهم فيها 4 .إعالن املسارات التنظيمية ووظائفها و متطلبات شغلها على مجيع العاملني يف املنظمة. و منذ بد
ا و ليكون لديهم رؤية عن املستقبل الوظيفي يف املنظمة و هنا ال يطلب اإلعالن فقط  بل شرح  ليعرفوا و يلموا 

اية املسارات الت   نظيمية.متطلبات الوصول إىل 

 .دور إدارة املوارد البشرية يف تفعيل اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي:6

اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي هي عمليات ديناميكية تسعى إىل حتقيق التوافق و التالؤم بني احلاجات و املصاحل 
ملنظمة، فتتمثل حاجات ا   ملنظمة يف:التنظيمية و احلاجات الفردية و الشخصية للعاملني 

  .حاجات اسرتاتيجية و منها:1

  حتديد القدرات احلالية 
 ملهارات و القدرات املستقبلية  التنبؤ 
 التنبؤ بتغريات السوق 
 إعادة اهليكلة 
 التقليص و االنكماش لبعض األنشطة 
 اإلدارة املبتكرة الفعالة 

  .حاجات تشغيلية و منها:2

 دة الكفاءة اإلنتاجية  ز
 بإخنفاض معدل الغيا 
 إخنفاض معدل دوران العمل 
 بناء قواعد معلوماتية 
 إكساب مهارات جديدة 
 تقليل تكلفة التشغيل 
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  و على اجلانب اآلخر تتمثل احلاجات الفردية و الشخصية للعاملني يف:

  .احلاجات الشخصية و منها:1

 ألسرة  الشؤون اخلاصة 
 السن الوظيفي 
 املتغريات األسرية 
  ج العملاهتمامات الفرد  عالقاته خار 

  .احلاجات املهنية: و منها2

 احلاجة للتدريب 
 احلاجة للتعليم 
 التقييم الذايت لألداء 
 الجتاهات املستقبلية للمسار الوظيفي  الوعي 
 اآلمال و الطموحات يف الرتقية 
 إدراك فرص النجاح 
 أين الفرد اآلن: املسار الوظيفي احلايل 

 .أهداف تسيري املسار الوظيفي:7

  العمال و املنظمةحتسني فعالية 

 .مني احتياجات املنظمة لشغل املناصب الشاغرة 
 رفع محاس العمال و رضاهم عن املنظمة 

 توجيه العمال إىل مناصب أكثر فأكثر اسرتاتيجية 

 التقليل من نسبة االستقاالت بتحفيز العمال 
 ختفيض تكاليف اليد العاملة 

 توفري عمال أكفاء 

 التالؤم مع التغريات اخلارجية 
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 :. أنواع املسارات الوظيفية8

  اوال املسار التقليدي:

ميثل هذا املسار حركة انتقال املوظف العمودية من وظائف أدىن إىل وظائف أعلى عن طريق الرتقية. على أن تكون 
لوظيفة القدمية من خالل طبيعتها، مبعىن أن الوظيفة السابقة ه ي الوظيفة اليت سريقى أو ينتقل إليها ذات عالقة 

ن املسار التقليدي ميثل عدد و نوعية  يئة للموظف كي يرقى للوظيفة اجلديدة. و عليه ميكن القول  مبثابة إعداد و 
الوظائف اليت ميكن أن ينتقل إليها املوظف من بداية تعيينه حىت إحالته على التقاعد. يفهم من ذلك أن الوظائف 

احدة و ختصص واحد و ذلك من أجل حتقيق الرتابط بينها. من هنا الواقعة على املسار التقليدي تكون من نوعية و 
جند أن املوظف ينتقل خطوة خطوة عرب املسار التقليدي حيث ال ميكنه االنتقال للوظيفة اجلديدة إال بعد متضيته 

ملسار الضيق أو احملدود ألنه  حيدد سلسلة فرتة زمنية يف الوظيفة السابقة كتهيئة و إعداد له. يوصف هذا املسار 
لتايل يفقد هذا املسار املرونة و جيعل بدائل الرتقية و  من الوظائف ذات نوعية واحدة مرتبط بعضها ببعض. و 
نه يبني للفرد و  االنتقال الوظيفي عليه معدومة مما يصاحب ذلك نقص يف فرص الرتقية املتاحة. يف املقابل يتميز 

م و بدقة عالية الوظائف اليت مي   كن أن ينتقل إليها عرب مسرية حياته الوظيفية يف املنظمة.بوضوح 

  .املسار الشبكي:2

ن واحد يف اهليكل التنظيمي عرب حياته الوظيفية. مبعىن  ميثل هذا املسار احتمال حركة املوظف العمودية و األفقية 
نقله يف عدة وظائف يف املستوى  أن املسار ال حيقق فقط االنتقال لوظيفة يف املستوى اإلداري األعلى بل يعمل على

اإلداري الواحد على مدى فرتة من الزمن. و هذا يعين أن بقاء الفرد يف املستوى اإلداري األعلى ال يقتصر على 
وظيفة واحدة و هي اليت رقي إليها. بل ينتقل بني عدد من الوظائف يف نفس املستوى اإلداري مما يتيح له الرتقي 

إىل أكثر من وظيفة يف املستوى اإلداير األعلى. من هنا جند أن املسار الشبكي مرن و ال بعد فرتة زمنية حمددة 
يعتمد على التخصص الضيق بل يعتمد على توسيع نطاق ختصص املوظفني لتوفري فرص و بدائل ترقىي متنوعة أكثر 

م املستقبلية بسهولة و مرونة أكثر من املسار التقليدي   .تساعدهم على حتقيق طموحا

  .مسار اإلجناز:3

دف ختفيض خجمها و ضغط التكلفة و ما يصاحب ذلك  يف ظل احتماالت تسريح املوارد البشرية من العمل 
اية املسارات الوظيفية التنظيمية. ظهر مفهوم جديد للمسار الوظيفي ال يشرتط  من عدم امكانية املوظفني بلوغ 
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يفة أخرى. فقد ركز التوجه اجلديد على أن تكون الرتقية و اإلنتقال بقاء املوظف لفرتة حمددة من الزمن لينتقل لوظ
إىل وظيفة أخرى واقعة على خط املسار معتمدة على النجاحات و االجنازات اليت حيققها الفرد يف عمله بغض النظر 

اية مسار اخلدمة عن املدة الزمنية اليت قضاها يف الوظيفة. يف هذه احلالة جند أن طول الفرتة الزمنية لبلوغ املو  ظف 
ايته. إذ كلما زادت جناحاته و اجنازاته. ساعده ذلك على سرعة الرتقية و  الوظيفية التنظيمي ال يتوقف عليها بلوغ 

اية املسار. ذلك ألن بلوغ النهاية غري مرتبط بسن اإلحالة على التقاعد.   االنتقال و بلوغه 

  .مسؤولية ختطيط املسار الوظيفي:9 

  سؤولية ختطيط املسار الوظيفي على كل من األفراد العاملني و مديريهم و املنظمات اليت يعملون بعا.تتوزع م

دة قيمة الفرد 1 .دور العاملني: يتمثل دورهم يف ختطيط املسار الوظيفي يف سعيهم إلثراء قيمهم يف املنظمة. إن ز
دة فرص العمل املتاحة أمامه. و إن حتمل املسؤول دة التفاعل البناء بني العاملني يف تؤدي إىل ز يات الكبرية و ز

دة فرص العمل و كذلك فرص  املواقع الوظيفية املختلفة و تفاعلهم مع االفراد يف املنظمات األخرى يساهم يف ز
م املهنية و يتم تسهيل تدخلهمن من خال   ل:التطوير املهين، كما يعترب العاملون هو املسؤولون األوائل عن اجتاها

 حث اللعامل على التدخل بتشجيعه على دخول االجتماعات االعالمية 
 ئق و املعلومات الالزمة  التأكد من حتضري العامل بتوفري الو
 م الوظيفية  تنظيم املقابالت مع العمال ملناقشة مسارا
 م  تشجيع العمال على حضور املقابالت ملناقشة البمسري و توضيح اهتماما
  ر العمال من خالل مراجعات دورية يف خمططات تسيري املسارات الوظيفية.القيام بتتبع تطو 

.دور املدير: يلعب املدير دور حيوي يف عملية ختطيط املسار الوظيفي و ذلك من خالل أدواره الثالثة: دور 2
  توجيهي، دور تقوميي، دور استشاري.

  .مسؤولية املنظمة: و ذلك من خالل:3

 قات الدراسية حول املتطلبات و املعلمات ذات األمهية يف جناح ختطيط املسار الورشات املهنية مثل احلل
 الوظيفي.

 .يء معلومات حول الوظائف الشاغرة و برامج التدريب و التطوير املناسبة  أنظمة املعلومات اليت 
 اصدارات حول ختطيط املسار الوظيفي يف املنظمة 
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 مدربني و متخصصني يف العمل مع العاملني الذين حيتاجون  االستشارات املهنية من خالل توفري استشاريني
 إىل مساعدة يف اجلوانب الوظيفية.

  كما توفر اإلدارة العامة للمنظمة السياسات الرمسية اليت تساعد على ختطيط املسارات الوظيفية كاالعالن
ة عن توفري املوارد املالية و عن املناصب  الشاغرة و امكانيات النقل و الرتقية، فاالدارة العامة هي املسؤول

 املادية و املعلومات الالزمة لتنفيذ برامج تسيري املسارات الوظيفية و لتكوين و تطوير العمال.
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  تقييم أداء املوارد البشرية الفصل الثامن:

 

  .تعريف تقييم األداء:1

 ا تستطيع املنظمة قياس أو حتديد مدى أداء تقومي األداء اإلنساين يشري إىل العملية اإلدارية اليت مبقتضاه
 . العامل يف حدود ما سئل أن يؤديه خالل فرتة زمنية حمددة

  يشري تقييم األداء إىل العملية اليت يتم مبقتضاها تقييم األداء احلايل أو السابق للفرد مقارنة مبعايري األداء
 املوضوعية وفقا خلطوات حمددة

 م يف عملهم احلايل للتعرف   تلك العملية اليت تعىن بقياس م و سلوكا كفاءة العاملني و صالحيتهم و إجنازا
م احلالية و استعدادهم لتقلد مناصب أعلى مستقبال. م على مدى حتمل مسؤوليا  على مقدر

  تقييم األداء هو نظام رمسي تصممه إدارة املوارد البشرية يف املنظمة يتم على كل العاملني فيها من خالل
الحظة و متابعة أداء و سلوك من يقيمون بشكل مستمر خالل فرتات زمنية حمددة و أثناء أداء عملهم امل

اية الفرتة وضع التقرير النهائي على أساس  و مقارنة ذلك مبا هو مطلوب منهم إجنازه. حيث يتم يف 
  أسبابه. موضوعي عادل متعرضني جلوانب القوة و الضعف يف األداء مع ذكر حمددات كل جانب و

  .أهداف تقييم األداء:2

  أهداف إسرتاتيجية: يتمثل اهلدف الرئيس الستخدام أنظمة إدارة األداء يف حتقيق الربط بني أنشطة العاملني
ت التنظيمية و ستند التنفيذ الفعال لالسرتاتيجيات إىل حتديد النتائج املرغوبة. و أمناط  و األهداف أو الغا

الفردية الضرورية أو املطلوبة للتنفيذ.مث تطوير أنظمة القياس و اسرتجاع السلوك و نوعيات السمات 
م و تطوير أمناطها السلوكية للوصول للنتائج  املعلومات و اليت سوف تدعم من استخدام العاملني لقدرا

 احملددة.
  القرارات اإلدارية  أهداف إدارية: تعتمد املنظمات على إدارة األداء خاصة تقييم األداء يف اختاذ العديد من

أبرزها: إدارة املرتبات و األجور، الرتقيات، التسريح املؤقت من العمل، االستغناءات عن العاملني، تقدير 
األداء الفردي، و على الرغم من أمهية هذه القرارات. فان العديد من املديرين و الذين يعتربون املصدر 

م الوظيفية. حيث الرئيس هلذه املعلومات يرون عملية تقييم األ عتبارها شر ال بد منه للقيام مبتطلبا داء 
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م قد مييلون  يشعرون بعدم الراحة عند تقييم اآلخرين و عرض نتائج هذا التقييم على العاملني. و من مث فإ
لتايل أمهيته.  إىل املغاالة يف التقييم أو إعطاء تقديرات متساوية مما يفقد نظام التقييم موضوعيته و 

  أهداف تنموية: يتمثل اجلانب األخري من أغراض إدارة األداء يف تنمية العاملني و تطوير أساليب أدائهم
للعمل، عندما ال يؤدي املوظف عمله على النحو املتوقع فإن إدارة األداء تسعى إىل تنمية أدائه من خالل 

يف األداء. و من الناحية املثالية فإن  املعلومات املرتدة من أنظمة تقييم األداء و اليت تعكس نواحي الضعف
أنظمة إدارة األداء جيب أال يقتصر دورها على حتديد جماالت الضعف يف األداء و لكن كذلك أسباب 

 الضعف و هل ترجع إىل قصور يف املقدرة أو احلفز أو عالقات العمل.

  .أمهية تقييم أداء العاملني:3

ة و حتقق فوائد عديدة سواء للمنظمة أو للعاملني أنفسهم و أهم هذه يعترب تقييم األداء عملية مستمرة و منظم
  الفوائد:

  لسياسات العامة لألجور و املكافآت و احلوافز يعترب تقييم األداء أساسا الختاذ القرارات املتعلقة 
ياسات بشكل حيقق مبدأ العدالة النسبية يف عوائد األفراد. كما و تعترب نتائج األداء أسسا موضوعية لس

 الرتقية و النقل.
  يعترب تقييم األداء مرشدا لتحديد هيكل العمالة يف املنظمة و حتديد األعداد الالزمة من القوى العاملة

و يف التخطيط لربامج و سياسات االختيار و التعيني و يف تقدير مدى صالحية اختبارات التوظيف 
 كان املناسب لقدراته و مهاراته.و إلعادة النظر يف تطبيق مبدأ الشخص املناسب يف امل

  .يسهم تقييم األداء يف حتديد االحتياجات التدريبية و التنموية على أساس جوانب الضعف يف األداء 
  يساعد تقييم األداء يف الكشف عن الطاقات و القدرات الكامنة لدى األفراد من أجل استغالهلا و

دة مستوى األداء احلايل.  توظيفها لز
 ج تقييم األداء إىل مدى جناح أمناط القيادة و اإلشراف املستخدمة.تشري نتائ 
  جلوانب التنظيمية للمنظمة أم يعترب تقييم األداء أساسا لعملية التطوير اإلداري سواء فيما تعلق منها 

 جبوانب العمل نفسه.
 .يكفل تقييم األداء استمرار الرقابة على أداء العاملني 
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  فع الروح املعنوية لألفراد و خلق مناخ تسود فيه مبادئ العالقات اإلنسانية و يساهم تقييم األداء يف ر
ن خمتلف سياسات و إجراءات األداء يف التوظيف و التوزيع و التدريب  ذلك نتيجة شعور العاملني 

 و الرتقية و التحفيز تقوم على أسس موضوعية و عادلة مما يوطد العالقة بينهم و بني اإلدارة.

  تقييم األداء للعاملني: .أهداف4

 لشكل الصحيح  القيام بعمليات ختطيط املوارد البشرية 
 تقومي سياسة االختيار و االنتقاء 
 تقومي سياسة النقل و التعيني و الرتقية اإلدارية 
 تقومي سياسة التدريب و التطوير 
 تقومي سياسة احلوافز و األجور 
 سار الوظيفيختطيط سياسات و برامج الرتقية و التدرج و امل 
 كشف نقاط الضعف و القصور يف مهارات االتصال 
 .مساعدة املوارد البشرية يف التعرف على نقاط القوة و الضعف و جماالت التقدم يف األداء  

  .معايري األداء الفعال:5

  ظيفي التوافق االسرتاتيجي: يقصد به املدى الذي يستطيع فيه نظام إدارة األداء استنباط و متييز األداء الو
ت و أهداف و ثقافة املنظمة. و يؤكد التوافق  لتوافق أو االنسجام مع اسرتاتيجيات و غا الذي يتسم 
االسرتاتيجي على حاجة أنظمة إدارة األداء لتوفري اإلرشاد و التوجيه حىت يستطيع العاملون املسامهة يف 

 حتقيق النجاح التنظيمي.
 ا املدى الذي يستطي ألداء الصالحية: و يقصد  ع فيه مقياس األداء تقييم األبعاد كافة ذات العالقة 

لصالحية فإنه جيب  اجليد للوظيفة و يشار إىل ذلك عادة بصالحية احملتوى. و حىت يتمتع مقياس األداء 
أن ال يكون معيبا أو فاسدا. مبعىن أنه جيب أن يعكس األداء الوظيفي احلقيقي و الذي يتضمن األبعاد 

لصالحية جيب أن يقلل من الفساد كافة اليت  متكن من النجاح يف أداء الوظيفة. و املعيار الذي يتسم 
قدر اإلمكان. و من أمثلة املقاييس الفاسدة: استخدام أرقام املبيعات املطلقة لتقييم أداء مندويب البيع يف 

 ل منطقة.  قطاعات جغرافية خمتلفة. حيث أن رقم املبيعات يتحدد بدرجة كبرية وفق ظروف ك
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  عتمادية االعتمادية: و تتعلق مبدى اتساق مقياس األداء و من أهم أشكال االعتمادية تلك اخلاصة 
املقيمني و اليت تشري إىل مدى االتساق بني األفراد الذين يعهد إليهم مبهمة تقييم أداء العاملني و تتحقق 

املقيمني من التوصل إىل التقييم نفسه أو قريبا  االعتمادية من هذا املنظور إذا ما متكن اثنان أو أكثر من
لنسبة لبعض املقاييس فإن االعتمادية الداخلية و اليت تعين مدى توافق العناصر  منه ألداء شخص واحد و 

 كافة أو األبعاد الداخلية للقياس تعترب هامة.
 املقياس أو أداة التقييم له و  القبول: و يتعلق هذا الشرط أو املعيار مبدى قبول األفراد الذين يستخدمون

إقناعهم به. و الواقع أنه توجد العديد من املقاييس احملكمة و اليت تتسم بوجود درجة عالية من الصالحية 
و االعتمادية و لكنها تستهلك جزءا ملموسا من وقت املديرين مبا جيعلهم يرفضون استخدامها. كذلك 

لذين يقيم أداؤهم قد يرفضون بعض املقاييس و يف كلتا احلالتني فإن فإن األفراد موضع التقييم أو العاملني ا
لقبول غري مفيد و سيء.  املقياس الذي ال يتمتع 

  التحديد: و يقصد به املدى الذي يوفر املقياس املستخدم إرشادات أو توجيهات حمددة للعاملني بشأن ما
ألغراض اإلسرتاتيجية و التنموية هو متوقع منهم. و كيف ميكنهم حتقيق هذه التوقعات و يتعل ق التحديد 

إلدارة األداء. فإذا مل يتمكن املقياس من حتديد ما الذي جيب على املوظف عمله ملساعدة املنظمة يف حتقيق 
أهدافها اإلسرتاتيجية فإنه يصبح من الصعب عليه حتقيق مثل هذه األهداف. عالوة على ذلك إذا فشل 

ت ليت يواجهها املوظف يف أدائه للوظيفة فإنه يصبح من غري املمكن للموظف املقياس يف تشخيص املشكال
 أن يصحح أدائه.   

  .مداخل و أساليب قياس أداء العاملني:6

  أوال املدخل املقارن:

داء اآلخرين من  يتكون هذا املدخل من أساليب عدة تستند إىل تكليف القائم على التقدير مبقارنة أداء الفرد 
يستخدم هذا املدخل عادة األداء الشامل للفرد و حماولة التوصل إىل ترتيب األفراد الذين ينتمون إىل زمالئه و 

  جمموعة عمل معينة وفقا هلذا األداء.

  نيا: مدخل اخلصائص/السمات:
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ا ضرورية أو مرغوبة لتحقيق النجاح يف الوظ يفة يرتكز على مدى امتالك األفراد لسمات أو خصائص معينة يتصور أ
  أو املسامهة يف تقدم املنظمة و هي تشمل األساليب التالية:

لوظيفة على مقياس النقط مث يقوم املدير 1 .مقياس الرتتيب التصويري: يتم وضع جمموعة من السمات ذات العالقة 
ويري سهل بوضع دائرة جول الرقم الذي يعرب عن مدى توافر السمة يف الفرد موضع التقييم. و يعترب الرتتيب التص

ا ضرورية لتحقيق النجاح يف  التصميم إال أنه قد حيتاج إىل بذل بعض اجلهد لتشخيص السمات اليت يرى املقيم أ
الوظيفة. و يف بعض احلاالت قد ينمي بعض العبارات العامة اليت تصف أداء الوظيفة مثل: جودة العمل، مقدار 

  اجلهد املبذول...

لوظيفة مث يقوم بصياغة عبارات عدة .املقياس املختلط: يقوم القائ2 لتقييم بتحديد أبعاد األداء ذات العالقة  م 
لنسبة لكل بعد من أبعاد األداء. هذه العبارات يتم مزجها مع األبعاد  تعكس األداء اجليد و املتوسط و الضعيف 

ائي.   األخرى على املقياس الفعلي حىت ميكن الوصول إىل تقييم 

  سلوكي:لثا املدخل ال

هذا املدخل يرتكز أوال على حتديد هذه التصرفات أو أمناط السلوك بعد ذلك يقوم املقيمون بتحديد املستوى الذي 
  يظهر فيه املوظف موضع التقييم هذا السلوك و توجد مخسة أساليب:

و املؤثرة اليت متيز بني .األحداث اجلوهرية: وفقا هلذا األسلوب يقوم املقيم برتكيز انتباهه على األحداث احلاكمة أ1
لتقييم يدون مالحظاته حول أداء املوظف البارز و ليس  األداء الفعال و األداء غري الفعال للوظيفة. مبعىن أن القائم 

  العادي سواء كان هذا األداء اجيابيا أم سلبيا.

ية حيث يتم حتديد أبعاد .مقاييس الرتتيب السلوكية: يستند تصميم هذه املقاييس إىل أسلوب األحداث اجلوهر 2
ت خمتلفة من األداء الوظيفي و ذلك يف شكل عبارات  األداء عن طريق تنمية مناذج أو أمثلة سلوكية تعكس مستو

  تعكس السلوك: هل يستطيع املوظف مواكبة التغيري؟ هل هو ملم مبعلومات اضافية؟ هل هو قادر على التعلم؟

ة معدلة من مقاييس الرتتيب السلوكية و اليت تستند إىل فلسفة األحداق .مقاييس املالحظة السلوكية: و هي نسخ3
ا ختتلف عنها يف جانبني: أوهلما بدال من صياغة أعداد كبرية من العبارات و اليت تعكس األداء  اجلوهرية، إال أ

بة كافة لتحقيق األداء الفعال و غري الفعال فإن مقاييس املالحظة تستخدم العديد منها لتحديد أنواع السلوك املطلو 
الفعال أما الفارق الثاين فيكمن يف أنه بدال من تقييم أمناط السلوك أو مستوى السلوك يعكس أداء املوظف فإن 
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مقياس املالحظة السلوكية يتطلب من املقيم حتديد مدى تكرار أو مستوى إظهار السلوك خالل فرتة التقييم. بعد 
   تقييم عام لألداء.ذلك يتم جتميع الدرجات للوصول إىل

.تعديل السلوك التنظيمي: يتضمن هذا األسلوب إدارة سلوك العاملني من خالل نظام رمسي للمعلومات املرتدة 4
و التعزيز السلوكي و يستند هذا النظام لوجهة النظر السلوكية يف احلوافز. و اليت تفرتض أن السلوك الفردي املستقبلي 

املدعم اجيابيا. و هذا األسلوب مكلف ماد و من الصعب احلفاظ على صالحية يتحدد يف ضوء السلوك السابق 
ته.   أو اعتمادية مكو

.مراكز التقييم: من خالل نظام مراكز التقييم قد تعهد إىل األفراد مهمة القيام مبحاكاة بعض املهام أو الواجبات 5
ت و اختاذ القرارات، مواجهة الضغوط و صراعات مثل املناقشات اجلماعية بدون قائد، متثيل األدوار، حل املشكال

م اإلدارية احملتملة. م أو قدرا   العمل...، بعد ذلك يتوىل املقيمون حتليل سلوك األفراد و تقييم مهارا

  رابعا مدخل النتائج:

ا املدخل يرتكز مدخل النتائج على إدارة نتائج موضوعية و قابلة للقياس للوظيفة أو جمموعة العمل و يفرتض هذ 
أنه ميكن تقليل عدم املوضوعية عند قياس النتائج و أن األداء املوضوعي هو األفضل مؤشر ملدى مسامهة الفرد يف 
ألهداف  لنتائج و مها: اإلدارة  حتقيق األهداف التنظيمية. و ميكن استعراض نوعني من أنظمة األداء ذلت التوجه 

  و نظام قياس و تقييم اإلنتاجية.

دة حفز األفراد على العمل..اإلدا1 ألهداف: اهلدف األساس منه هو تقوية العالقة بني الرئيس و املرؤوس و ز   رة 

.نظام قياس و تقييم اإلنتاجية: إنه وسيلة لقياس و توفري املعلومات املرتدة لألفراد بشأن إنتاجيتهم يف العمل و 2
  يتكون من أربع خطوات:

ت أو جمموعة األنشطة أو األهداف اليت يتوقع التنظيم إجنازها مع مالحظة أن هذه ا.يقوم األفراد بتحديد املنتجا
  املنتجات قد تكون غري ملموسة.

  ب.حتديد مؤشرات اإلنتاجية: و املؤشرات هي مقاييس جلودة اإلنتاج مثل نسبة املردودات أو شكاوي العمالء.

  صاحب للكمية.ج.حتديد العالقة بني مستوى املؤشرات و مستوى التقييم امل
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موعات مبستوى األداء احملقق وفقا لكل مؤشر من مؤشرات  د.تطوير نظام للمعلومات املرتدة يعرف العاملني و ا
  اإلنتاجية.

  خامسا مدخل اجلودة الشاملة: 

مثلت املداخل السابقة أنظمة تقليدية و قد فشلت يف أخذ منظور اجلودة الشاملة لعامل لتحسني األداء التنظيمي 
ح و أمناط السلوك عادة ما يتم االستناد إليها بواسطة املديرين عند  و حتقيق امليزة التنافسية.إن أرقام املبيعات و األر
تقييم األداء. إال أنه يف ظل فلسفة اجلودة الشاملة جيب عدم استخدام هذه النوعية من النتائج لتقييم أداء العاملني 

م ال ميلكون السيطرة التامة ع ليها. و لكن من منظور فلسفة اجلودة الشاملة فإن أهم حمدد ألداء مندوب البيع أل
مثال هو نوعيات النظام مثل جهود املنافسني، التسعري، الظروف االقتصادية و غريها، و اليت ال تقع يف جمملها حتت 

أنظمة تقييم األداء جيب أن  و من هنا فإن مؤيدو فلسفة اجلودة الشاملة يرون أن جمال تركيز سيطرة مندوب البيع.
ينصب على تزويد العاملني مبعلومات مرتدة حول جماالت التحسني املمكنة يف أدائهم و هلذا الغرض جيب توافر 

  نوعني من املعلومات املرتدة:

 .معلومات وصفية من املديرين و الزمالء و العمالء لتحقيق العدالة 

 ستخدام األساليب اإلحصائية للرقابة على  معلومات موضوعية تستند إىل عمليات الوظيفة ا و  ذا
 اجلودة.

  .من يقوم بتقييم األداء؟ 7

  أوال املشرفون: 

  و هم من أهم مصادر احلصول على املعلومة عن األداء العتبارين رئيسيني:

 امتالك معرفة واسعة عن متطلبات أداء الوظيفة 
 رة ألداء العامل و سلوكه أثناء العملتوافر الفرصة للمالحظة املستم 

  نيا الزمالء:

ميثل الزمالء أحد املصادر القيمة للمعلومات عن األداء و تزداد أمهية هذا املصدر يف مواقف خاصة مثل احلاالت 
اليت يصعب فيها على املشرفني مالحظة سلوك مرؤوسيهم أو املواقف اليت تزداد فيها االعتمادية على العمل 
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ك. أو احلاالت اليت تتطلبها القوانني أو التشريعات. فالزمالء تتوافر لديهم معلومات و خربات واسعة عن املشرت 
متطلبات أداء الوظيفة. كما تتوافر هلم فرص متجددة ملالحظة أداء بعضهم البعض يف األنشطة اليومية. و من 

  اقة و صراعات العمل يف الوقت ذاته.العيوب احملتملة هلذا املصدر توافر فرص التحيز الناجتة عن الصد

  لثا: املرؤوسون

عتبارهم مصدرا هاما للمعلومات عن األداء يف حاالت تقييم األداء للمديرين. حيث تتوافر  ينظر إىل املرؤوسني 
م و توجيههم للعمل و تنمية روح الفريق و تشجيع التعاون و حل  هلم الفرصة للتعبري عن كفاءة الرئيس يف قياد
الصراعات. إال أنه قد يؤخذ على هذا املدخل إمداد املرؤوسني ببعض مصادر القوة يف عالقتهم برؤسائهم مما 
قد يسبب للرؤساء بعض احلرج أو الشعور بعدم الراحة. كما أن ذلك قد يؤدي إىل ميل الرؤساء إىل تدعيم رضا 

  العاملني رمبا على حساب اإلنتاجية.

  رابعا التقييم الذايت:

الرغم من عدم استخدام التقييم الذايت كمصدر وحيد للمعلومات إال أنه ال يزال ميثل أحد املصادر اهلامة على 
م ميتلكون نواحي املعرفة  م اخلاصة، كما أ و على وجه اخلصوص فإن األفراد يستطيعون احلكم على سلوكيا

امليل للمبالغة يف التقييمات و يرجع ذلك  كافة عن األداء و حمدداته و نتائجه. إال أنه يؤخذ على هذا املصدر
  إىل اعتبارين رئيسيني:

 .دة يف الراتب أو الرتقية  إمكانية الربط بني نتائج التقييم و اختاذ بعض القرارات اإلدارية مثل الز
  رجاعه إىل عوامل خارجية مثل عدم تعاون الزمالء أو سوء ميل املرؤوسني إىل تربير األداء املتدين 

 اف أو اخنفاض جودة املواد أو كثافة املنافسة أو ضغوط العمل.اإلشر 

  خامسا العمالء:

تربز أمهية هذا املصدر عند تقييم أداء العاملني يف جمال اخلدمات فبسبب الطبيعة اخلاصة للخدمات و اليت تشمل: 
ملشرفني و الزمالء و املرؤوسني عدم القابلية للتخزين و االستهالك املباشر و مشاركة العميل يف إنتاج اخلدمة، فإن ا

ال تتاح هلم الفرصة عادة ملالحظة سلوك املوظف و احلكم على أدائه. و من مث يعترب أفضل مصدر للحصول على 
 املعلومات بشأن األداء.
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  أهم التوجهات احلديثة يف إدارة املوارد البشريةالفصل التاسع: 

  

  .إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية:1

املوارد البشرية اإلسرتاتيجية تعمل على حتقيق غاية املنظمة وأهدافها ورؤيتها، وذلك من خالل ترمجة اإلسرتاتيجية إدارة 
  :العامة للمنظمة إىل إسرتاتيجية تفصيلية ومتخصصة يف قضا املوارد البشرية وتتضمن ما يلي

 لتعامل مع الع  .نصر البشري يف املنظمةالغاية اليت تبتغي إدارة املوارد البشرية حتقيقها 
 الرؤية اليت حتددها اإلدارة ملا جيب أن تكون عليه ممارستها يف جمال املوارد البشرية 

 األهداف اإلسرتاتيجية احملددة املطلوب يف جماالت تكوين وتشغيل وتنمية ورعاية املوارد البشرية 

   ارات واملفاضلة بني البدائل لتحقيق أهداف السياسات اليت حتتكم إليها إدارة املوارد البشرية يف اختاذ القر
 .اإلسرتاتيجية

  ألداء يف جماالت املوارد اخلطط اإلسرتاتيجية لتدبري املوارد الالزمة وسد الفجوات يف املتاح منها للوصول 
ت ت احملققة لألهداف والغا  .البشرية إىل املستو

 من تنفيذ اإلسرتاتيجية والوصول إىل اإلجنازات احملددة معايري املتابعة والتقييم اليت تعتمدها اإلدارة للتحقق.   

  .إسرتاتيجية متكني العاملني:2

يعين متكني العاملني قدرة الفرد على أداء األنشطة ، فالفرد الذي يشعر بدرجة مرتفعة من متكني العمل يكون لديه 
الحرتام الذاتى واألداء الفعال والتقدم ىف عمله. و هي أيض لثقة شعور كبري  ا العملية الىت يشعر من خالهلا الفرد 

  والقدرة على العمل بنجاح وتنفيذ األعمال واألنشطة املطلوبة منه. و تتمثل أنواع التمكني يف :

.التمكني الظاهرى. ويشري إىل قدرة الفرد على إبداء رأيه وتوضيح وجهة نظره ىف األعمال واألنشطة 1   
ا ، وتعترب املشارك  ة ىف اختاذ القرارات هى املكون اجلوهرى لعملية التمكني الظاهرى. الىت يقوم 

.التمكني السلوكى. ويشري إىل قدرة الفرد على العمل ىف جمموعة من أجل حل املشكالت وتعريفها 2
لتاىل تعليم الفرد ملهارات جديدة  ت عن مشاكل العمل ومقرتحات حلها و وحتديدها وكذلك جتميع البيا

 خدم ىف أداء العمل. ميكن أن تست
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لنتائج. ويشمل قدرة الفرد على حتديد أسباب املشكالت وحلها وكذلك قدرته 3 .متكني العمل املتعلق 
دة فعالية املنظمة.  لشكل الذى يؤدى إىل ز  على إجراء التحسني والتغيري ىف طرق أداء العمل 

نية إلدارة املوارد البشرية: 3   .الفلسفة اليا

نية على إن جناح اإل نية ىف إدارة املوارد البشرية وانعكاس ذلك على تفوقها االقتصادى هو قدرة اإلدارة اليا دارة اليا
  اختيار املزيج املناسب من العناصر ودجمها معاً ىف نظام متكامل أصبح له صبغته املتميزة. 

من انتقاء أفضل العناصر الىت فاألخذ بسياسة ضمان التوظف الدائم تتطلب تطبيق سياسة جيدة لالختيار تض
تستطيع التكيف مع فلسفة املنظمة ، وتطبيق هذه السياسة أيضًا يشجع على األخذ بفكرة عدم التخصص ىف 

  مسار وظيفى معني ، وكلك جتعل املنظمة تنفق بشكل كبري على تدريب وتنمية العاملني. 

لنصيحة أو خيفى عليه بعض املعلومات كما أن األخذ بسياسة األقدمية ىف الرتقية لن جتعل الفرد يب خل على زميله 
  خوفاً من أن يسبقه ىف الرتقية. 

واألخذ مببدأ العمل اجلماعى واملسئولية املشرتكة جيعل من الصعب أن يتم تقييم األداء الفردى بشكل سريع ، أو 
  فية للحكم على مستوى أدائه. يتطلب األمر ىف هذه احلالة مرور فرتة طويلة من الزمن متكن من مجع مالحظات كا

وهذا التقييم البطيء يساعد ىف اشرتاك أكثر من مسئول ىف عملية التقييم مما خيلص املشرف املباشر من أى حرج 
ملشاكل اخلاصة والشخصية ملرؤوسيه.    ينتج عن اهتمامه 

نية  وهكذا جند أن العناصر تكمل بعضها البعض وتتفاعل معًا ، وتعمل ىف تناسق وانسجام لتعطى للفلسفة اليا
العتبار ميكن االستفادة منها.    صبغتها املتميزة ، والىت تضمن فعاليته والىت جتعلها جتربة جديرة 

  .رأس املال الفكري:4

ا وما ينتج  فاملعرفة تعترب مصدراً أساسياً للميزة التنافسية، لذلك جيب على املنظمات امتالكها ومعرفة كيفية إدار
  و ما يعرف برأس املال الفكري.عن ذلك ه

رأس املال الفكري هو جزء من رأس املال البشري للمنظمة يتمثل بنخبة من العاملني الذين ميتلكون جمموعة من 
هذه القدرات من انتاج االفكار اجلديدة وتطوير االفكار القدمية  مغريهم. متكنهالقدرات املعرفية والتنظيمية دون 

ا وجتعلها يف موقع قادر على اختيار الفرصة اليت متكن املنظمة من ت وسيع حصتها السوقية وتعظيم نقاط قو
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سيس (هو مورد رئيسي يساعد على جناح  على املفاهيم السابقة ميكن القول أن رأس املال الفكري: ااملناسبة. و
ة ميزة تنافسية. وهو شيء مثني املنظمة وميثل العاملني الذين ميتلكون اخلربات واملهارات واملعارف اليت متنح املنظم
  وغري مرئي، ميكن املنظمة من تكوين ثروة كبرية دون أن تظهر يف قوائم امليزانية).

ت رأس املال الفكر    يمكو
  :املال الفكري من العناصر التاليةيتكون رأس 

هي املعرفة احملفوظة يف ذهن العامل الفرد واليت ال متلكها املنظمة بل : األصول البشرية (رأس املال البشري)- 

لفرد شخصيا، وتتمثل يف املهارات، اإلبداع واخلربات   ...هي مرتبطة 

ألدوات وتقنيات وهي املعرفة املستقلة عن الشخص العامل ومتلكها املنظمة، أو هي جمموع ا: األصول الفكرية- 

جمموعة العمل املعروفة واملستخدمة لإلسهام يف تقاسم املعلومات واملعارف يف املنظمة، ومن أمثلة األصول الفكرية: 
  .اخلطط، التصميمات اهلندسية وبرامج احلاسب اآليل

العتبار التوقعات ويضم القدرة اهليكلية على حتريك وتطوير املبادرات، من خالل األخذ : رأس املال اهليكلي- 

ألفكار اجلديدة واملفاهيم واألدوات املتكيفة مع التغيري. و اليت تشمل الثقافة، النماذج  اجلديدة واالعرتاف 
  .التنظيمية والعمليات واإلجراءات

لتجديد وكذا ما ميكن محايته : امللكية الفكرية (رأس مال التجديد)-  وتضم العناصر اليت تسمح للمنظمة 

لنشر واملؤمترات، و تعمل قانون يا مثل براءات االخرتاع، العالمات التجارية، حقوق االستثمار، املواهب اخلاصة 
املنظمات يف جمال الصناعة على امتالك املزيد من امللكية الفكرية لتحقيق ميزة تنافسية متكنها من مواجهة املنافسة 

  .الشديدة يف األسواق

  .س طبيعة العالقات اليت تربط املنظمة بعمالئها ومورديها ومنافسيهاوهو يعك: رأس مال العالقات-

تعتمد قدرة املنظمة على حتويل رأس املال الفكري إىل قيمة، على نوعية القيمة اليت ترغب املنظمة يف حتقيقها من و 
خذ عدة أشكال   :استثمارها يف رأس املال الفكري، و اليت ميكن أن 

 ،ح  حتقيق األر
  دة القدرات اإلبداعية و االبتكارية،حتقيق  امليزة التنافسية من خالل ز
 ،حتسني العالقات بني العمالء واملوردين 
 ،حتسني اإلنتاجية وختفيض التكلفة 
 ،حتسني اجتاهات العاملني والصورة الذهنية اخلارجية 
 دة احلصة السوقية وبناء مركز تنافسي قوي   .ز
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  :.ادارة املوارد البشرية االلكرتونية5
دف إىل حتويل العمل اإلداري العادي من إدارة يدوية إىل إدارة  االدارة الكرتونية هي منظومة الكرتونية متكاملة 
قل  سرع وقت و العتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد يف اختاذ القرار اإلداري  ستخدام احلاسوب وذلك 
التكاليف، اإلدارة االلكرتونية ميكن أن تشمل كال من االتصاالت الداخلية واخلارجية ألي منظمة، واهلدف من 

  . اإلدارة االلكرتونية داخل أي منظمةذلك هو إدخال الشفافية الكاملة واملساءلة مما يؤدي إىل حتسني
يق متميز للتقنيات املعتمدة على الويب ىف النظم املرتبطة هو تطبف :مفهوم اإلدارة االليكرتونية للموارد البشريةأما 

حة إمكانية الوصول إىل املعلومات اخلاصة  والذيملوارد البشرية  سيسهم مع بعض التغيريات التنظيمية األخرى ىف إ
  .ملوارد البشرية على نطاق واسع وكذلك توفري فرص عديدة إلدارة تلك املعلومات

منط جديد من الفكر واملمارسة اإلدارية يتبىن معطيات عصر املتغريات السريعة،  اإللكرتونية املوارد البشرية إدارةتعترب و 
آلياته الفاعلة وتستثمر تقنيات املعلومات واالتصاالت يف أداء وظائفها، وتتمثل  ويستوعب تقنياته املتجددة، ويطبق

 أهم خصائصها فيما يلي:

  تبين مفاهيم "اإلدارة االسرتاتيجية" من حيث وضوح الرؤية والرسالة األساسية للمنظمة والتعامل اإلجيايب
  سرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية.مع املناخ احمليط الداخلي واخلارجي، وحتديد األهداف اال

 الالزمة للمنظمة،  املوارد البشرية التعامل الفوري واإلجيايب مع التحوالت يف سوق العمل وتطورات هيكل
  وتعديل أساليب وخطط االستقطاب واالختيار مبا يتوافق مع تلك التحوالت.

  التطوير املستمر والسريع إلعادة هندسة اهلياكل التنظيمية ونظم وإجراءات العمل وأسس اختاذ القرارات
  اكبة تطورات التقنية.ملو  املوارد البشرية وتوزيع الصالحيات واملسئوليات يف شؤون إدارة

  تيسري التعلم واستثمار اخلربات واملعرفة املرتاكمة للموارد البشرية وتوظيفها لتنمية القدرات التنافسية
بعادها الثالثة:   للمنظمات من خالل مفهوم "إدارة املعرفة" 

  ليق املعرفةخت
KNOWLEDGE CEEATION  

  توزيع املعرفة
KNOWLEDGE DISSMINATION  

  استخدام املعرفة
KNOWLEDGE APPLICATION  
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  األفضل. املوارد البشرية التعامل يف سوق العمل العاملي حبثاً عن  
  ،االعتماد على تقنيات العصر األساسية وهي احلاسب اآليل، وتقنيات املعلومات، وتقنيات االتصاالت

  وشبكة اإلنرتنت وما نشأ عنها من انتشار الربيد اإللكرتوين وشبكات الربط الداخلية.

  يف: أمهية نظام اإلدارة االلكرتونية للموارد البشريةوتتمثل 
 ت وبذلك يتم توسيع نطاق املعلومات  .إحداث تكامل ىف الوصول لقواعد البيا
  ت من خالل منوذج البو دة إمكانية وصول األفراد إىل قواعد البيا  .ت اإللكرتونيةاز

االت األساسية لنظام اإلدارة االليكرتونية للموارد البشريةأما    :ا
 إدارة املعلومات الشخصية وتقدمي اخلدمات األساسية. 
  احلضور وإدارة العالوات األداءإدارة األفراد بفاعلية أكرب مثل لعمليات التوظيف وتسجيل الوقت و. 
 تسهيل التعاون والتدريب والتفاعل واملشاركة ونشر املعلومات. 
 التواصل مع املوظفني وحتفيزهم وإدارة املزا الوظيفية واملكافآت وحتسني اخلدمة املقدمة هلم. 

 املوارد البشرية االلكرتونية: إدارةكأحد اهم وظائف التوظيف اإللكرتوين  

  ت الوظائف بعة للموقع الرمسي للمؤسسة ، يتم فيها عرض إعال هو عبارة عن إنشاء صفحات إلكرتونية 
رة املوقع من فرتة آلخر  ى الشاغرة واملؤهالت واملهارات املطلوبة ، ويكون على الراغبني يف التقدم للوظيفة ز

للتعرف على أخر التحديثات ، هناك بعض املواقع تتيح خاصية التسجيل يف املوقع وتفعيل العضوية فيه 
عالم املستخدم عن كل ما هو جديد عن طريق إشعارات أو رسائل قصرية تصل إىل الربيد  كما تتكفل 

ملستخدم عند التسجيل  . اإللكرتوين اخلاص 

  نه عبارة عن قيام أصحاب العمل استخدام اإلنرتنت من أجل دعم ويعرف التوظيف اإللكرتوين أيضا
إلضافة إىل متكني املنظمات من اختيار العمال حمليا أو على صعيد عاملي  عمليات التوظيف التقليدية ، 
كال حسب مؤهالته وقدراته ، وهو آلية يستمد من خالهلا الباحثني عن العمل معلومات كاملة عن 

 . ا يتوفر لديها من وظائف شاغرةمنظمات األعمال وم

  هو استخدام اإلنرتنت والتقنيات احلديثة إلمتام كافة إجراءات الوظيفة بداية من اإلعالن عن الوظيفة
الشاغرة ، وتعبئة منوذج طلب الوظيفة ، ومتابعة الطلب إلكرتونيا من قبل املتقدم واالستعالم عنه ، وإجراء 

ا واإلبقاء على مستويف الشروط وفقا للمؤهالت واخلربات ، حىت اإلعالن املفاضلة بني املتقدمني إلكرتوني
 . عن النتائج إلكرتونيا
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