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 أ

 مقدمة

يعترب العنصر البشري من بني املكوانت اهلامة واألساسية اليت تعتمد عليها املؤسسات أو التنظيمات من أجل 
إكمال العمليات أو األنشطة، من مدخالت وخمرجات. كما تكمن أمهية العنصر البشري يف حتقيق جناح املؤسسات، 

ة والغاية من عمليات اإلنتاج، من خالل استغالل فاإلنسان هو العنصر الرئيسي يف اإلنتاج واخلدمات، وهو الوسيل
 واستخدام مهاراته ومعارفه. 

وظيفة املوارد البشرية موجودة يف كل املؤسسات سواء رحبية أم خدمية، وأاي كان حجمها، لكن االختالف بني 
من قبل املدير على  املؤسسات يتمثل يف ممارسة هذه الوظيفة، ففي املؤسسات الصغرية متارس وظيفة املوارد البشرية

عكس املؤسسات الكبرية يوجد هبا إدارة متخصصة يف املوارد البشرية. هلذه األخرية عالقة مع ابقي اإلدارات 
ابملؤسسة، هتدف من خالهلا إىل ضمان استمرار نظام املنظمة وقدرته من خالل جمموع موارده البشرية على مواكبة 

 افسية.التغيريات لتحقيق التفوق وامليزة التن
ال يقل أمهية عن  هو وحدة أساسية من خالل ما مت عرضه سابقا، فإن أمهية مقياس إدارة املوارد البشرية

فمن خالل هذه املطبوعة العلمية  املقاييس األخرى خاصة أن أساس جناح املؤسسات هو استحواذها على ثروة بشرية.
مال سنتناول احملاور اليت صادقت عليهم اللجنة الوطنية ختصص إدارة األع LMDاملوجهة لطلبة السنة اثلثة ليسانس 

لربامج ميدان التكوين يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية. فاملطبوعة العلمية اجلامعية، تشمل 
نه مت األخذ حماضرات حمددة متثل كل حماضرة على حدة جزء كبري من برانمج عميق ملقياس إدارة املوارد البشرية. علما أ

 بعني االعتبار مبدأ التجديد املعريف والتحديث املستمر للمفاهيم واملعارف املقدمة للطالب، وأبسلوب بسيط.
وتسعى مادة إدارة املوارد البشرية إىل حتقيق مجلة من األهداف التعليمية، مسطرة بناء على املعارف السابقة 

 حماور أساسية تنبثق عنها عناوين جزئية مكونة لكل حمور منها.( 90املكتسبة لدى الطالب. كما أهنا تضم تسع )
 األهداف التعليمية:

 ستمكن هذه املطبوعة الطلبة من حتقيق وبلوغ األهداف التعليمية التالية:
 تلقني الطالب أسس إدارة العنصر البشري ابملؤسسة؛ 
 البشرية؛ املوارد وإدارة البشرية ابملوارد املتعلقة املفاهيم لكل الطالب معرفة 
 للطالب؛ البشرية املوارد إلدارة واخلصائص األمهية إبراز 
 ؛البشرية املوارد إلدارة املفاهيمي للتطور الطالب تتبع 
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 ب

 .معرفة ودراية الطالب بكل وظائف إدارة املوارد البشرية 
 املعارف السابقة:

أن تكون قد اكتسبت معارف ومفاهيم هم مقياس إدارة املوارد البشرية البد تتمكن أيها الطالب من فحىت 
 أساسية يف مدخل التسيري، ومدخل إدارة األعمال، وأيضا علم اجتماع املنظمات.

 بياانت املطبوعة: 
 إدارة املوارد البشرية عنوان املقياس

 تخصص: إدارة األعمال LMDالسنة ثالثة ليسانس  الطلبة املعنيون باملقياس

 وحدة أساسية طبيعة املقياس

 السداس ي الخامس املجال الزمني للمقياس

 20، الرصيد= 20املعامل=  معامل ورصيد املقياس

 تقييم مستمر + إمتحان نمط تقييم املقياس

 حماور املطبوعة:
 كما يتكون مقياس إدارة املوارد البشرية من احملاور التالية:

 طبيعة وتطور وظيفة املوارد البشرية؛ 
 حتليل وتوصيف الوظائف؛ 
 ختطيط املوارد البشرية؛ 
 االستقطاب والتوظيف؛ 
 التدريب وتنمية املهارات؛ 
 نظم األجور واحلوافز؛ 
 اليقظة االجتماعية وإدارة النزاعات؛ 
 إدارة املسارات املهنية؛ 
 .تقييم أداء املوارد البشرية 
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 احملور األول: طبيعة إدارة املوارد البشرية

يعترب العنصر البشري من بني املكوانت اهلامة واألساسية اليت تعتمد عليها املؤسسات أو التنظيمات من أجل 
كما تكمن أمهية العنصر البشري يف حتقيق جناح املؤسسات، إكمال العمليات أو األنشطة، من مدخالت وخمرجات.  

ة والغاية من عمليات اإلنتاج، من خالل استغالل فاإلنسان هو العنصر الرئيسي يف اإلنتاج واخلدمات، وهو الوسيل
. رحبية أم خدمية، وأاي كان حجمها وظيفة املوارد البشرية موجودة يف كل املؤسسات سواء واستخدام مهاراته ومعارفه.

وقدرته مع ابقي اإلدارات ابملؤسسة، هتدف من خالهلا إىل ضمان استمرار نظام املنظمة عالقة  رد البشريةافاإلدارة املو 
 من خالل جمموع موارده البشرية على مواكبة التغيريات لتحقيق التفوق وامليزة التنافسية.

  يتكون من:األول احملور  من خالل ما مت عرضه، فإن
 تعريف املورد البشري؛ -1
 نظام املوارد البشرية؛ -2
 تعريف إدارة املوارد البشرية؛ -3
 ؛وإدارة املوارد البشريةالفرق بني مفهوم إدارة األفراد  -4
 ؛املفهوم التقليدي واملفهوم احلديث لإلدارة املوارد البشرية -5
 ؛مفاهيم متعلقة إبدارة املوارد البشرية -6
 ؛التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية -7
 ؛العوامل اليت ساعدت على تطور إدارة املوارد البشرية -8
 ؛أمهية إدارة املوارد البشرية -9

 ؛أهداف إدارة املوارد البشرية -11
 ؛خصائص إدارة املوارد البشرية -11
 ؛التحدايت اليت تواجه إدارة املوارد البشرية -12
 ؛العالقة بني إدارة املوارد البشرية واإلدارات األخرى ابملنشأة -13
 .مقومات النجاح إلدارة املوارد البشرية -14
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 املورد البشري تعريف -0
إىل األفراد يف املنظمات من كوهنا عنصر من عناصر التكلفة اليت جيب خفضها إىل أدىن حد هلا، حتولت النظرة 

إىل كوهنا أصل من أصول املنظمة اليت ميكن االستثمار فيها وزايدة قيمتها ابلنسبة للمنظمة. وقد أدى هذا التحول يف 
، وهذا ابلرغم من أن كلمة أو اصطالح املورد ال تنطبق إال النظرة إىل األفراد، إىل اعتبار األفراد موردا من موارد املنظمة

كما أن مصطلح املوارد البشرية حظي ابهتمام كبري من قبل . 1على األصول املادية اليت حتقق الثروة أو حتقق إيرادات
 ه أهم مصدر ومكون ألصول املؤسسة.الباحثني واملفكرين، نظرا لكون

وإذا مت استخدامه بطريقة فعالة فإنه حيقق منفعة ما، مثل املورد املايل مثال: املورد هو مصدر مادي أو معنوي، 
فإذا مت إنفاقه بطريقة مفيدة فإنه حيقق منفعة لصاحبه، أما إذا أسيء استخدامه فيكون وابال على صاحبه، وكذلك 

نظر إليها على أهنا مصدر اجيايب احلال ابلنسبة للمورد البشري، وعلى ذلك فإن املوارد البشرية يف أي منظمة البد أن ي
 . 2وأن تقوم املنظمة ابستخدامه االستخدام األمثل وإدارته ابلطريقة الصحيحة

تعرف املوارد البشرية على أهنا: " جمموعات األفراد املشاركة يف رسم أهداف وسياسات ونشاطات وإجناز 
لقادرة والراغبة يف العمل ومستعدة لتقدمي قيمة األعمال اليت تقوم هبا املؤسسات"، أو هي: "كل القوى العاملة ا

 .3مضافة للمجتمع"
ابقي املوارد املشاركة  -املوارد اإلشرافية–املوارد القيادية -وارد احارافيةامل قسم هذه املواد إىل مخس جمموعات:وتن

 االحتادات العمالية. –
 نظام املوارد البشرية -2

أبنه:  Walkerنظام معلومات املوارد البشرية هو مبثابة لوحة قيادة يستند إليها مسريي املوارد البشرية عرفه 
"إجراء منظم جلمع وختزين وصيانة واستخراج البياانت عن املوارد البشرية يف املنظمة وشؤون األفراد، ومسات الوحدات 

 .4التنظيمية اليت تتعامل معها"
وفقا ملدخل النظم ميكن النظر إىل املوارد البشرية على مستوى املنظمة ابعتبارها نظام له خصائصه املادية 
والفكرية، ويتكون من جمموعة من األجزاء املارابطة واملتفاعلة فيما بينها بصورة متكاملة ومستمرة. تتمثل املكوانت 

                                                           
 .29، ص2113اجلامعية، اإلسكندرية، ، الدار مدخل اسرتاتيجي لتخطيط وتنمية املوارد البشرية_ راوية حسني، 1
، 2119، الطبعة االوىل، إياراك للطباعة والنشر، مصر، تنمية مهارات املديرين لزايدة اإلنتاجية وحتسني األداء العاملني_ بسيوين حممد الربادعي، 2

 .28ص
 .17، ص2112النهضة العربية، بريوت،  ، الطبعة األوىل، دارإدارة املوارد البشرية من منظور اسرتاتيجين ابراهيم بلوط، حس_ 3
جملة التنمية وإدارة املوارد البشرية، العدد التاسع، اجلزء األول،  نظام معلومات املوارد البشرية وعالقته بوظائف إدارة املوارد البشرية،_ بالغماس بركة، 4

 .54، ص2117يونسي علي، اجلزائر، جوان  2جامعة البليدة 
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ات النظم، املخرجات، ميكن التعرض هلذه املكوانت الثالثة على املدخالت، عملي األساسية لنظام املوارد البشرية من:
 1النحو التايل:

املدخالت: تتمثل عناصر املدخالت لنظام املوارد البشرية يف كل من األفراد والبياانت واملعلومات. فاألفراد يقصد  -
عند نقطة زمنية معينة. وأيضا العمالة هبم العنصر البشري وهو خمزون متاح لدى املنظمة واملتمثل يف العمالة احلالية 

املتاحة يف البيئة احمليطة واليت ميكن احلصول عليها من خالل سياسات وإجراءات معينة. أما البياانت واملعلومات 
 يقصد هبا كل البياانت اخلاصة إبدارة املوارد البشرية.

م إجراؤها على مدخالت النظام للحصول عمليات النظم: وتتمثل هذه العمليات يف جمموعة اإلجراءات اليت يت -
صيانة املوارد -تدريب وتنمية-اختيار وتعيني املوارد البشرية-على األهداف أو املخرجات املطلوبة، مثل: ختطيط

 البشرية(.
املخرجات: تتمثل يف تركيبة وخصائص املوارد البشرية هبا، حيث تتمثل هذه الاركيبة وتلك اخلصائص يف إمكانيات  -

ومهارات واجتاهات معينة، واليت عادة ما حتدد مستوايت األداء أو اإلنتاجية اليت حتققها األفراد ومن مث ما  قدرات
 حتققه املنظمة.

 2يشمل النظام أيضا مايلي:

 حول معلومات صدور: مثل أداء النظام حول معلومات متثل وهي(: املرتدة أو العكسية التغذية) املراجعة عمليات -
 أو املدخالت بياانت مراجعة إعادة. مسبقا احملددة الشروط ليس حسب التعيني أو االختيار التدريبية، الربامج أداء

 .املنظمة يف البشرية املوارد سياسات على ضوء املخرجات
 اختاذ وكذلك أهدافه، عن احنرافات للنظام أي لتحديد العكسية املعلومات وتقييم متابعة على تنطوي: الرقابة -

 املبيعات مدير يقوم كأن مالئمة، خمرجات إىل الوصول النظام لضمان وعمليات مدخالت لتعديل الالزم اإلجراء
 .املرتدة للمعلومة تقييمه بعد البيعية املناطق على البيع توزيع رجال إبعادة

 
 
 
 

                                                           
 .57-56، ص2116الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  ،-مدخل لتحقيق امليزة التنافسية–املوارد البشرية _ مصطفى حممود أبو بكر، 1
جملة العلوم  دور إدارة املوارد البشرية يف اهليكل التنظيمي للمنظمة احلديثة مع نبذة خمتصرة عن القوى البشرية يف ليبيا،_ سليمان حممد مرجان، 2 

 .51-51، ص2112، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، 17االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد: 
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 تعريف إدارة املوارد البشرية -3
  البشرية أمهها:حثني تعاريف حول إدارة املوارد اقدم العديد من الب

إدارة املوارد البشرية على أهنا: "جمموعة إجراءات )سياسات، طرق، عمل، برامج...( يكون  sekiouيعرف  -
 1فيها املورد البشري عنصرا مهما لتعظيم أداء كل من الفرد واملنظمة على حد سواء".

إدارة املوارد البشرية أبهنا: "تشتمل على عمليات أساسية جيب أداءها  Sherman and Chrudenعرف  -
وقواعد جيب إتباعها، واملهمة الرئيسية ملدير األفراد هي مساعدة املديرين يف املنشاة وتزويدهم مبا حيتاجوه من رأي 

 2ومشورة متكنهم من إدارة مرؤوسيهم بفعالية أكثر". 
جراءات والقرارات اليت تؤثر مباشرة على األفراد أو املوارد البشرية أيضا من خالل وضع واختاذ اإل تعرف -

العاملة. فهي اإلدارة اليت تؤمن أبن األفراد العاملني يف خمتلف مستوايت أو نشاطات املؤسسة هم أهم املوارد ومن 
 3حتها ومصلحتهم.واجبها أن تعمل على تزويدهم بكافة الوسائل اليت متكنهم من القيام أبعماهلم، مبا فيه مصل

عرفت على أهنا: "ذلك اجلانب من اإلدارة الذي يهتم ابلناس كأفراد أو جمموعات وعالقتهم داخل التنظيم،  -
وكذلك الطرق اليت يستطيع هبا األفراد املسامهة يف كفاءة التنظيم، وهي تشمل الوظائف التالية: حتليل التنظيم، ختطيط 

اإلدارية، العالقات الصناعية، مكافأة وتعويض العاملني وتقدمي اخلدمات االجتماعية القوى العاملة، التدريب والتنمية 
 4والصحية، مث أخريا املعلومات والسجالت اخلاصة ابلعاملني".

 5ميكن القول أن تعريف إدارة املوارد البشرية يشمل مايلي:
ممارسة األنشطة اإلدارية: واليت تتمثل يف القيام ابألنشطة والعمليات التالية: ختطيط املوارد البشرية، تنظيم املوارد  -

 البشرية، توجيه املوارد البشرية، الرقابة وتقييم أداء املوارد البشرية. 
يتمثل أمهها يف: حتليل وتصميم الوظائف، االلتزام أبداء خمتلف األنشطة والوظائف املتعلقة ابملوارد البشرية: واليت  -

 تنمية املسار الوظيفي، تقييم الوظائف وحتديد األجور واحلوافز، والرعاية االجتماعية.

                                                           
طلبة السنة اثلثة إدارة املوارد البشرية، قسم علوم التسيري، كلية العلوم  ،-مدعمة حباالت تطبيقية–دروس يف أسس إدارة املوارد البشرية _ رقام ليندة، 1

 .15، ص2115-2114االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
 .67كتبة الوطنية، األردن، ص، طبعة مزيدة ومنقحة، دائرة املإدارة املوارد البشرية يف املنشآت السياحية والفندقية_ قصي قحطن خليفة اجلميلي، 2 
 .18، صن ابراهيم بلوط، املرجع السابق،حس_ 3
، جملة البشائر االقتصادية، اجمللد إدارة املوارد البشرية يف التخفيض من ضغوط العمل: دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر_ دن أمحد، أثر ممارسات 4 

 .562، ص2119، جامعة بشار، 13الرابع، العدد: 
-13، ص2113، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، 1الطبعة  ، االسرتاتيجيات األساسية يف إدارة املوارد البشرية،حممود عبد الفتاح رضوان -5 

14. 
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 العمل على حتقيق األهداف التنظيمية واألهداف الفردية اليت يسعى إليها كل طرف. -
مجلة من قدرات و ب تتميزهيكل مناسب من املوارد البشرية وضيح وتسيري ومنه فإن إدارة املوارد البشرية ختتص بت

كافأة األفراد مكافأة عادلة تتفق مع اجملهودات اليت تبذل مث حتقيق نوع من التكامل مب هتتم هذه اإلدارة اكماملهارات  
يه وتسيري ختتص إدارة املوارد البشرية بتوج والتنسيق بني مصاحل األفراد واملنظمة ومنع حدوث أي تضارب بينهما.

 ورقابة وختطيط األفراد لتحسني مستوى املنظمة والرفع من أدائها.
 األفراد وإدارة املوارد البشرية الفرق بني مفهوم إدارة -4

مفهوم إدارة األفراد من كونه احلصول على أفضل ما ميكن من األفراد للمنظمة، ورعايتهم الباحثون يعرف 
وسعهم ألعماهلم وبناء على التعريفات السابقة، ميكن اخلروج يف املنظمة وإعطاء كل ما وترغيبهم يف البقاء ضمن 

بتعريف شامل عن إدارة األفراد: "وهي اإلدارة اليت ختتص بتسيري شؤون األفراد يف املنظمة، بغية وضع الفرد املناسب 
البشرية تتمحور حول دور املورد البشري  . أما إدارة املوارد1يف املكان املناسب، وذلك من أجل حتقيق أهداف املنظمة"

 اجلدول املوايل يربز الفرق بينهما:. يف حتقيق أهداف املنظمة، فهو يعرب عن ثروة أساسية يف املنظمة
 : "الفرق بني إدارة األفراد وإدارة املوارد البشرية"0اجلدول رقم 

 إدارة املوارد البشرية إدارة األفراد الفرق الرقم
 طويلة األجل قصرية األجل الزمنية للتخطيطالفارة  1
 والء العامل للعمل إذعان العامل )ي إجباره( العقد النفسي 2
 ذاتية رمسية أنظمة الرقابة 3
نفعية والثقة ضعيفة بني  العالقات بني األفراد 4

 العامل وصاحب العمل
 االحارام املتبادل بني العامل وصاحب العمل

 عضوية ومركزية بريوقراطية ومركزية اهلياكل التنظيمية 5
 متنوعة ومتكاملة متخصصة ومهنية األدوار 6
منغلقة وذات طابع  الوظائف 7

 اقتصادي
منفتحة وذات طابع اقتصادي واجتماعي 

 وأخالقي
الوفاء القانونية، ، مكتبة 1، الطبعة ( بني النظرية والتطبيقH.Rإدارة األفراد )املوارد البشرية حممد موسى أمحد،  املصدر:

 .29، ص2114اإلسكندرية، 

                                                           

 .19، ص2114اإلسكندرية، ، مكتبة الوفاء القانونية، 1، الطبعة ( بني النظرية والتطبيقH.Rإدارة األفراد )املوارد البشرية _ حممد موسى أمحد، 1 
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 احلديث لإلدارة املوارد البشرية املفهوم التقليدي واملفهوم -5
كما ختتلف وجهات نظر املديرين يف احلياة العملية يف حتديد مفهوم موحد ومتفق عليه إلدارة املوارد البشرية، 

 1وهناك وجهتان:
وجهة النظر التقليدية: يرى بعض املديرين إن إدارة املوارد البشرية ماهي إال جمرد وظيفة قليلة األمهية يف املنشآت  أوال.

وتقتصر على القيام أبعمال روتينية تنفيذية مثل: حفظ ملفات العاملني وضبط أوقات احلضور واالنصراف 
ء املديرين حيث يرون أن أتثريها ضئيل على جناح وكفاءة واإلجازات، ومل حتظ إدارة املوارد البشرية ابهتمام هؤال

 املنشآت.
وجهة النظر احلديثة: يرى البعض اآلخر من املديرين أن إدارة املوارد البشرية تعترب من أهم الوظائف اإلدارية يف  اثنيا.

شري وأتثريه على الكفاءة املنشآت وال تقل أمهية عن ابقي الوظائف كالتسويق واإلنتاج واملالية ألمهية العنصر الب
اإلنتاجية للمنشآت، ومشلت أنشطة رئيسية من أمهها: توصيف الوظائف، ختطيط املوارد البشرية، جذب واستقطاب 
املوارد البشرية املناسبة للعمل، تدريب وتنمية املوارد البشرية، ابإلضافة إىل النشاط التقليدي املتعلق بشؤون املوارد 

 البشرية يف املنشآت.
 مفاهيم متعلقة إبدارة املوارد البشرية -6

 2الوظيفة، واملهنة: القوى العاملة، العمل، تشمل كال من
يشري مفهوم القوى العاملة إىل ذلك اجلزء من املوارد البشرية والذي تاراوح أعمارهم بني  مفهوم القوى العاملة: -

احلد األدىن واحلد األعلى لسن العمل، وتتوافر لديهم القدرة على العمل جبانب الرغبة يف العمل والبحث عنه أو 
، قطاع املشتغلني وقطاع املتعطلني، وعادة املمارسة الفعلية له. ومنه فإن القوى العاملة تشري إىل قطاعني من السكان

يتم التمييز بني الفرد املشتغل والفرد املتعطل أبن األخري تتوافر لديه القدرة واالستعداد والرغبة يف العمل لكنه ال جيد 
 عمال ميارسه.

اليت تؤدي  مصطلح العمل إىل جمموعة من الوظائف أو جمموعة من الواجبات، واملسئوليات يشري مفهوم العمل: -
يتضمن جمموعة من الوظائف ترتبط فيما بينها يف صورة جمموعة  Jobبواسطة جمموعة من األفراد، ومعىن هذا أن العمل 

 من الواجبات واملسؤوليات، ويتضمن العمل وفق هاذ املفهوم وجهان:
 جمموعة من الوظائف تتضمن واجبات ومسؤوليات ومعارف متقاربة مارابطة؛ 

                                                           
، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، 1الطبعة  عوملي(،-تكنولوجي-تنموي-إدارة املوارد البشرية )من منظور إداري_ مصطفى يوسف كايف، 1

 .16، ص2114
 .55-54_ مصطفى حممود أبو بكر، املرجع السابق، ص2
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  الواجبات واملسؤوليات اليت قد يعهد هبا إىل فرد واحد أو جمموعة من األفراد.جمموعة من 
هي عبارة عن جمموعة من الواجبات واملسؤوليات اليت يكلف هبا شخص معني مينح له قدر من  مفهوم الوظيفة: -

 السلطات اليت متكنه من القيام بتلك الواجبات واملسؤوليات.
موعة من األصول والشروط والضوابط واملعايري، حيث تتطلب املهنة اإلعداد والارتيب املهنة هلا جم مفهوم املهنة: -

الفين كما أهنا تتطلب معارف ومهارات حمددة، وتقوم على فلسفة معينة ومن املهن املتعارف عليها: التعليم، احملاسبة، 
 اهلندسة، الطب، احملاماة.

 التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية -7
تطورت النظرة إىل املورد البشري كعنصر فعال يف العملية اإلنتاجية اليت كانت هي اهلدف أو الغاية، وكان 
العنصر البشري عبارة عن مسبب أو عامل كبقية العوامل األخرى، وعندما نشرع يف تتبع احلقب التارخيية واملراحل اليت 

ات خمتلفة إلدارة املوارد البشرية. نالحظ استخدام إدارة األفراد مرت به عملية إدارة املوارد البشرية مالحظ وجود تسمي
ويف سنوات الثمانينات من القرن العشرين شاهد على بروز  1أن إدارة شؤون األفراد ابلضبط يف أوائل الستينات تقريبا،

ملنظماتية إابن الثورة اليت أو ظهور مصطلح إدارة املوارد البشرية، وهاذ التطور يف املصطلح نتيجة إلفرازات التنافسية ا
 2شهدهتا قطاعات اإلنتاج والصناعة، من خالل ما مت سرده جند أن إدارة املوارد البشرية مرت ابملراحل التالية:

متيزت املرحلة اليت سبقت الثورة الصناعية ابإلنتاج اليدوي، مرحلة ما قبل اإلدارة العلمية )اإلدارة التقليدية(:  -أ
 االهتمام ابلعمل التنظيمي أو غري موجودة أصال وما مييزها أن األعمال كانت متارس يف نوع من حيث مل تتضح معامل

غياب التأطري والتأسيس القانوين كذا اتسمت العالقات بني العمال وأرابب العمل بنوع من العبودية واالحتكار 
اليومي فقط. وكان ينظر للفرد على أنه عبارة  والتعسفية، حيث كان العامل يقوم بنشاطاته اليومية مقابل أتمني الغذاء

عن آلة للتنفيذ فقط، وكان الكهنة هم من يؤثرون يف الوضع العام، ابإلضافة إىل كون العمل املؤدي خالل هذه الفارة  
 كان غالبيته يف املنازل والزراعة. لذا اتسمت هذه املرحلة بغياب مفهوم إدارة األفراد )رب العمل هو صاحب العمل(.

أفرزت التغريات اليت أخدهتا الثورة الصناعية يف بريطانيا خالل  مرحلة الثورة الصناعية واإلدارة العلمية: -ب
القرن الثامن عشر اليت انتشرت عرب فرنسا وأملانيا و و.م.أ، حركة صناعية كبرية جدا وغري مسبوقة، فسميت حتت 

يف العملية  تسميات عديدة منها مرحلة التفاعل أو التغيري ومرحلة االنقالب، وما مييز هذه الفارة القفزة العظمى

                                                           
 .37-36ص_ حسن ابراهيم بلوط، املرجع السابق، 1
 .21-18، ص2115، دار النشر جيطلي، برج بوعريريج، اجلزائر، GRHتسيري املوارد البشرية _ بن جبل لونيس، 2
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االقتصادية، حيث انتقلت الصناعة إىل املصانع وأخذت مسة التنافسية بني أصحاب األعمال، ترسم مكان ودور 
 العنصر البشري من خالل بزوغ األفكار التنظيمية، اليت هتدف إىل تنظيم القطاع الصناعي. 

العنصر اآليل على العنصر البشري، إال أن فارة الثورة الصناعية صاحبها جمموعة من املشاكل كوهنا غلبت 
وأغفلت حاجات وحوافز العمال. ويف الوقت ذاته وجد العمال أنفسهم ضعفاء أمام أرابب العمل وغري مهيئني 
للمطالبة حبقوقهم، إال أن افتقار العمال إىل األمان، واستغالهلم من قبل أرابب العمل، ومعاملتهم كاآلالت، ساهم يف 

وايل منتصف القرن الثامن عشر أوجد العمال النقاابت لتدافع عن حقوقهم ومصاحلهم املختلفة تنظيم صفوفهم، ويف ح
واستخدمت النقاابت العمالية كافة األسلحة املتاحة أمامها ويف مقدمتها اإلضراب مما أجرب أرابب العمل على 

ظيفة السكرتري االجتماعي التفاوض معها، نتج عن ذلك حتقيق املطالب. إىل جانب النقاابت ظهر ما يعرف بو 
مهمته مساعدة العمال على معاجلة مشاكلهم املهنية والسهر على حتقيق الرضا الوظيفي. ومتثل منصب السكرتري 

 االجتماعي أول مبادرة لوضع مصاحل متخصصة لألفراد.
راد، اليت كان حمتوى أما احلقبة اليت تلت الثورة الصناعية، عرفت حبقبة رواد ومدارس اإلدارة، وظهرت إدارة األف

لوظيفة ابالعتماد على أسس النظرية وأخرى قانونية بتدخل الدولة لتوضيح حقوق وواجبات كل من العامل واملؤسسة. 
ومن رواد هذه املرحلة جند كل من فريديريك اتيلور الذي الحظ خالل عمله بشركة الصلب تباين واختالف يف كفاءة 

امتدت الدراسات حىت مشلت جمموع احلركات اليت يؤديها العامل مثلما تدل  العمال والعمل، وخالل هذه الفارة
دراسات فرانك جيلربت. مع العلم أن إدارة األفراد واليت كانت تسمى أيضا إدارة املستخدمني أو إدارة شؤون 

 العاملني.
نصر البشري على متثل هذه املرحلة توجها جديدا ابلنسبة للعمرحلة العالقات اإلنسانية والسلوكية:  -ج

مستوى التنظيمات حيث حتولت النظرة واالهتمام إىل العنصر البشري أكثر مما كانت عليه من قبل، ولعل من التسمية 
يتضح كل شيء، ومن املمكن أن ندعو هذه املرحلة مبرحلة التأسيس لفكر حديث يتناول الفرد العامل على أساس 

انية فيه وهذا هو جوهر التوجه، وكان للدراسات اليت أجريت مبصنع اإلحاطة به وخبصائصه ومراعاة خاصية اإلنس
هاوثرن ب و.م.أ أثر كبري جد إجيايب يف هذا التناول اجلديد، حيث اهتمت هذه الدراسات بدور العالقات اإلنسانية 

التوصل إىل أن  وأمهيتها يف السلوك التنظيمي، ويعد الباحث إلتون مايو من األوائل الذين أسسوا هذا التنظري، ومت
احلوافز املعنوية تلعب دورا كبريا يف حفز العمال حنو الشعور ابلرضا، وكذلك الطاقات االجتماعية تلعب دورا جد مهم 

 ومن بني النقاط اليت مثلت اللمسات احلديثة هلذه املرحلة: يف حجم األداء.
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ل البشري يعد العامل األكثر أمهية يف الدراسات السابقة الذكر توصلت إىل أن املورد البشري أو رأس املا -
 العملية اإلنتاجية، هلذا جيب أن يلقى الرعاية واالهتمام من طرف أرابب العمل.

برز مفهوم تطور تسيري املوارد البشرية حنو الدافعية واليت ضمن أفكارها ليكارت يف نظريته الدافعية، وجاءت  -
ابتكار( واستغالل -أمان-ة وميزت بني الدوافع لدى الفرد )ذاتيةهذه النظرية كمراجعة لألساليب اإلدارية القدمي

 الدافعية يكون ابلتحفيز.
جتدر اإلشارة هنا إىل أن الفرق بني احلافز والدافع، كون احلافز هو عنصر خارجي، يف حني الدافع هو حاجة 

 داخلة للفرد تدفعه للقيام أبعمال معينة، وتعزز اإلرادة ابحلافز.
ظهرت هذه التسمية يف هناية السبعينات حيث يرى الباحثني أن التغيري  :GRHرة املوارد البشرية مرحلة إدا -د

يف اسم يدل على أن التغيري يف النظرة واملمارسة، فاالنتشار الواسع لعلوم األحياء جعل من مصطلح النظام املرجع 
كونوها، وكذا أنشطة اإلدارة اليت هتتم هبم. وقد األساسي لتحقيق رؤية شاملة ومتكاملة عن املؤسسات واألفراد الذين ي

سامهت أيضا عدة تيارات فكرية، وخاصة تلك املتخصصة يف علم اجتماع املنظمات، يف تطوير إدارة املوارد البشرية 
وجعلها أتخذ مكانة تنظيمية وتسيريية هامة يف املؤسسات كما غريت النظرة لإلنسان يف املؤسسة، ومن بينها مدخل 

 ية والثقافة الذي أعطى دفعة قوية لتسيري املوارد البشرية. اهلو 
للموارد  االساراتيجيةأحدثت إدارة املوارد البشرية ثورة يف بعض مفاهيم وممارسات إدارة األفراد، إال أن اإلدارة 

 طورا وتقدم.البشرية متثل املرحلة األعلى اليت بلغتها إدارة املوارد البشرية فهي تكملة واستمرار بشكل أكثر ت
 يعكس الشكل املوايل تطور النظرة إىل املوارد البشرية خالل املراحل السابقة:
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 : "تطور النظرة إىل املوارد البشرية اترخييا"10شكل رقم 
 النظرة املرحلة

 كائنات شاملة ما قبل الثورة الصناعية
 

 مستخدمنيأنفار أو خدم أو     الثورة الصناعية
 

 أانس هلم حاجات اإلصالح االجتماعي
 

 كائنات اقتصادية )آالت( اإلدارة العلمية 
 

 كائنات اجتماعية  العالقات اإلنسانية
 

 كائنات مهملة )كم مهمل( النظم وعلم حبوث العمليات
 

 رأمسال فكري مدخل إدارة املوارد البشرية
منشورات كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر،  أساسيات إدارة املوارد البشرية،حممد أمين عبد اللطيف عشوش وآخرون، املصدر: 
 .16، ص2117

 العوامل اليت ساعدت على تطور إدارة املوارد البشرية -8
 1أساسني:ميكن حصر أهم العوامل اليت سامهت يف تطور إدارة املوارد البشرية عرب التاريخ بعاملني 

 مدلوالت وإفرازات حميطات العمل: وذلك من خالل العوامل التالية: -أ
 قيام املصانع وتزايد حجم اإلنتاج؛ -
 حدثة؛األفكار والتكنولوجيات املست -
 تطور دور الدولة يف شىت ميادين العمل؛ -
 قوة الرأي العام وتزايد ضغوطاته يف توجيه وتصويب سياسات العمل؛ -
 والدويل.التنافس احمللي  -

 مكنوانت ومكوانت األفراد: وترتبط ابلعوامل التالية: -ب
                                                           

 39-37_ حسن ابراهيم بلوط، املرجع السابق، ص1
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 حاجات وتوقعات األفراد وسلوكهم أثناء ممارستهم العمل؛ -
 ارتفاع املستوى الثقايف للموارد البشرية؛ -
 تنظيم األفراد من خالل قيام النقاابت العمالية املختلفة. -

 أمهية إدارة املوارد البشرية -9
أن أمهية إدارة املوارد البشرية تكمن يف عاملني مها: أحدمها اكتشاف أمهية األداء البشري   يرى بعض املفكرين

كمحدد أساسي للكفاءة اإلنتاجية. اثنيهما اكتشاف أمهية وقدرة إدارة املوارد البشرية يف توجيه األداء البشري والتأثري 
 البشرية على مستويني: مؤسسايت، وقومي: دية إدارة املوار ميكن متييز أمه. 1عليه مبا حيقق املزيد من الكفاءة اإلنتاجية

 2تتجلى أمهية إدارة املوارد البشرية يف: األمهية على مستوى املؤسسة: أوال:
إن اإلدارة اجليدة للموارد البشرية تؤدي إىل حتقيق أفضل النتائج املالية، وقد بدأت ابلفعل حماوالت جادة  -

اإلدارة اجليدة للموارد البشرية عن طريق حتليل التكلفة والعائد وكذلك عن حلساب النتائج االقتصادية من 
 طريق أسلوب حماسبة املوارد البشرية.

تؤدي اإلدارة اجليدة للموارد البشرية إىل تقليل التعارض بني اإلدارة والعمل أو األفراد العاملني أي حتسني  -
 العالقة بني اإلدارة واألجهزة العمالية كالنقاابت.

لبيئية احمليطة ابملنظمة اليت من أمهها التشريعات اتتواءم إدارة املوارد البشرية وتتكيف مع القيود أو لظروف  -
 احلكومية اخلاصة بقوانني العمل.

إن اإلدارة اجليدة للموارد البشرية تؤدي إىل خلق وتنمية قوة عمل تكون حمبة وراغبة يف العمل مما يعين ارتفاع  -
 حد نتيجة وجود املناخ التنظيمي املناسب يف املنظمة.إنتاجية الفرد الوا

اإلدارة اجليدة للموارد البشرية مطلب أساسي لتحقيق الرضا عن العمل يف املنظمة ورفع الروح املعنوية لدى  -
 األفراد العاملني فيها. 

ظمات خاصة يف الدول النامية يف تظهر أمهية اإلدارة الفاعلة للموارد البشرية يف املن األمهية على مستوى القومي: اثنيا:
 3احملاور الرئيسية التالية:

                                                           
، العدد: 16اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساين، اجمللد:  إدارة املوارد البشرية كمدخل يف تفعيل جودة اخلدمة العمومية،_ ابية بن عاشور وحسني قادري، 1

 .1186، ص2121، جانفي 1، جامعة ابتنة 11
، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1الطبعة  ،-قضااي معاصرة يف الفكر اإلداري–إدارة املوارد البشرية _ يوسف حجيم الطائي وهاشم فوزي العبادي، 2

 .43-42األردن، ص
 .18، ص2118منشورات اجلامعة االفاراضية السورية، اجلمهورية العربية السورية،  إدارة املوارد البشرية،ل، _ عبد احلميد اخللي3
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 املوارد البشرية أساس االستقالل والنفوذ االقتصادي، من خالل تعظيم القيمة املضافة وزايدة الناتج القومي. -
 املوارد البشرية أداة تنافسية عاملية، أي تسعى الشركات لزايدة قدرهتا التنافسية من خالل االستحواذ على -

 عقول املديرين األكفاء.
العقول املبتكرة ختفض فاتورة التكنولوجيا املستوردة، فالعقل املبدع أساس جناح املنظمات يف بيئة األعمال  -

 املعاصرة.
 املوارد البشرية الفاعلة أداء لزايدة الصادرات وتعزيز وتنمية االقتصاد الوطين.  -

 أهداف إدارة املوارد البشرية -01
إن اهلدف األساسي إلدارة املوارد البشرية يف مجيع املنظمات هو تزويد املنظمة مبوارد بشرية فعالة، وتطوير 
األفراد تطويرا يليب رغباهتم واحتياجاهتم، وابلتايل تتمكن املنظمة من تقدمي إنتاجها السلعي واخلدمي بكفاءة عالية. 

 1نظمة، والعاملني: تشمل أهداف إدارة املوارد البشرية اجملتمع، امل
 األهداف على مستوى اجملتمع: أوال:

احملافظة على التوازن بني الفرص املتاحة للعمل والطاقات البشرية اليت إبمكاهنا التقدم للحصول على هذه  -
 الفرص؛

 مساعدة أفراد اجملتمع يف إجياد أفضل األعمال وأكثرها إنتاجية ابلنسبة لكل منهم وابلشكل الذي جيعلهم -
 سعداء ومتحمسني للعمل؛

 متكني أفراد اجملتمع من استثمار طاقاهتم ابلشكل اجليد واحلصول على مقابل عادل هلذا االستثمار؛ -
 صيانة املوارد البشرية واحملافظة عليها من سوء االستخدام؛ -
حيقق التطور  توفري املناخ التنظيمي الذي ميكن أفراد اجملتمع من التعبري حبرية عن أفكارهم أبسلوب -

 االجتماعي والثقايف ألفراد اجملتمع.
يتفق أغلب الباحثني على أن أهداف إدارة املوارد البشرية هي أهداف املنظمة  األهداف على مستوى املنظمة: اثنيا:

أيضا. وحنن ال خنتلف مع هذا املوقف أيضا. فلكي تتمكن املنظمة من حتقيق أهدافها اإلنتاجية واالقتصادية جيب أن 
 حتقق األهداف التالية أيضا بشأن مواردها البشرية وهي:

 ء للعمل يف خمتلف الوظائف؛احلصول على األفراد األكفا -

                                                           

، 2115، العبيكان للنشر، اململكة العربية السعودية، 4الطبعة  ،-حنو منهج اسرتاتيجي متكامل–إدارة املوارد البشرية _ حممد بن دليم القحطاين، 1 
 .25-24ص
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 االستفادة القصوى من جهود العاملني؛ -
 احملافظة على استمرارية رغبة األفراد يف العمل يف املنظمة. -

 األهداف على مستوى العاملني: اثلثا:
 احلصول على أفضل فرص عمل ممكنة مع إاتحة فرص التقدم والارقي؛ -
 الفعال الذي يزيد من إنتاجهم وابلتايل من مكاسبهم املادية؛وجود ظروف عمل جديدة متكنهم من العمل  -
 وجود برامج األمن والسالمة يف احملافظة واإلبقاء على العنصر البشري؛ -
توفري العالقات اإلنسانية اجليدة والفعالة اليت تزيد من إحساس العاملني ابالنتماء للمنظمة وحرصهم على  -

 ة احلركة واالستقالل داخل املنظمة؛مصلحتها مع تنشيط االتصاالت وحري
 العدالة يف معاملتهم ويف منح املكافآت هلم وتوقيع العقوابت عليهم؛ -
 وجود ضمان اجتماعي وصحي جيد يوفر األمن واألمان للعاملني ابملنظمة.  -

 خصائص إدارة املوارد البشرية-00
 البشرية مديري املوارد لدى تتوفر أن جيب واليت اخلصائص من جمموعة على البشرية املوارد إدارة نطويت

 1:اليت الرئيسية األعمال وتنفيذ التخطيط على القدرة ليكتسب
 .السابقة إدارته أمناط تغري على احلاجة فهم على املدرين تساعد -
 من حتمل الدنيا املستوايت تكمن اليت واملمارسات اإلجراءات يف التغيريات تنفيذ على املديرين تساعد -

 .املهام تنفيذ وكيفية أكثر، املسؤوليات
 .املرؤوسني مع التعامل عند ابلثقة يوحي الذي املناخ خلق على املدرين تساعد -
 عن النظر البشرية بغض املوارد بني املساواة تظهر اليت واملزااي والشروط النظم وضع على املدريني تساعد -
 مراكزهم.
 .وفعال واضح اتصال نظام إنشاء على املدريني تساعد -
 .ومنصف عادل مكافآت نظام إنشاء على املدريني تساعد -

 
 

                                                           

 ،بسعيدة SCISدراسة حالة شركة اإلمسنت ومشتقاته –دور تكوين املوارد البشرية يف تطوير وجناح املؤسسة االقتصادية _ عمر بلخري جواد، 1 
 .29ص، 2115-2114رسالة دكتوراه، ختصص تسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
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 ليت تواجه إدارة املوارد البشريةالتحدايت ا -02
لقد حدثت كثريا من التغريات يف جماالت العمل املختلفة يف وقتنا احلاضر صاحبتها كثريا من التحدايت 

 1والعقبات أمام إدارة املوارد البشرية، وسنذكر فيما يلي بعض األمثلة هلذه التحدايت: 
إدارة املوارد البشرية ألن  زايدة االعتماد على التكنولوجيات احلديثة: إن التطورات التكنولوجية تشكل قيدا على -

التغريات امللحوظة يف التكنولوجيا اإللكارونية تؤدي إىل تغريات جذرية يف أنواع األعمال واملهارات وهنا تزداد أمهية 
 ناسب مع تلبية احتياجات هذه التغريات.تبعض األنشطة مثل التدريب والتنمية والتخطيط للمستقبل الوظيفي مبا ي

يب القوى العاملة: لقد لوحظ أن هناك تغيري يف تركيبة القوى العاملة احلالية مبختلف املنشآت، ومن التغريات يف ترك -
هذه التغريات زايدة نسبة النساء العامالت، وقد يلقى هذا عبئ جديد على إدارة املوارد البشرية فتزايد معدالت النساء 

دة لزايدة املساواة يف الدفع وفرض الارقي الوظيفي العامالت واملشاركات يف قوة العمل سوف خيلق متطلبات جدي
 إضافة إىل إعداد سياسات خاصة ابلنساء.

نظم املعلومات يف إدارة املوارد البشرية: لكي تساهم إدارة املوارد البشرية يف حتقيق أهداف املنشأة بطريقة أفضل  -
ة املوارد البشرية يف شكل قسم متخصص فإهنا حتتاج إىل نظم معلومات حديثة تشمل على كل بياانت وخطط إدار 

يقدم النصح لإلدارة، والتحدي الذي يواجه معظم املنشآت يف الوقت احلاضر هو مقدرهتا على التقدم مبعلومات ذات 
 قيمة لإلدارة تساعدها على اختاذ قرارات رشيدة جتاه املوارد البشرية.

تقدات دورا هاما ابلنسبة إلدارة املوارد البشرية، وقد لوحظ أن تغري القيم واالجتاهات: تؤدي القيم واالجتاهات واملع -
هناك اجتاهات واضحة بني القوى العاملة، هلا أثر سليب على األداء واإلنتاجية ومن أمثلة هذه االجتاهات امليل إىل 

االنتماء للعمل...اخل.  التهرب من املسؤولية، النظرة املضادة للتغري والتجديد، وتفشي ظاهرة الالمباالة وعدم الوالء و 
كل هذه التغريات يف قيم العمل تعترب حتداي إلدارة املوارد البشرية، حيث يقع على عاتق اإلدارة مسؤولية مواجهة هذه 

 املعوقات والتخلص منها أو على األقل التقليل من حدهتا.
 أجورا أعلى، وعدم قدرة الكثري من العائد والتعويض املادي للعاملني: يؤدي التضخم االقتصادي إىل طلب العاملني -

املنشآت على دفع أجور أعلى للعاملني تتناسب مع مستوى هذا التضخم قد يؤدي إىل عدم االنتظار يف العمل 
والبحث عن أعمال إضافية خارج العمل الرمسي وهبذا فإن إدارة املوارد البشرية جتد صعوبة لعدم قدرهتا على دفع أجور 

 هم لبذل جهود كبرية.أعلى للعاملني وحفز 
 

                                                           

 .14-13، ص2119، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، التخطيط يف املوارد البشريةصفوان املبيضني وعائض األكبلي،  -1 
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 بشرية واإلدارات األخرى ابملنشأةالعالقة بني إدارة املوارد ال -03
 1قة جيب:حىت ميكن فهم هذه العال

التفرقة بني كال من املديرين التنفيذيني واملديرين االستشاريني. فاملديرون التنفيذيون لديهم سلطة إصدار األوامر  -
حتقيق األهداف الرئيسية للمنظمة مثل: مديري اإلنتاج، والتسويق، والتعليمات ويكونون مسئولون عن 

والتمويل...اخل. أما املديرون االستشاريون فهم املديرون الذين لديهم سلطة تقدمي النصح واملشورة، ويعانوا املديرين 
ت العامة، مديري الشئون التنفيذيني يف حتقيق األهداف الرئيسية للمنظمة مثل مديري املوارد البشرية، مديري العالقا

 القانونية...اخل.
إذا نظران إىل مدير املوارد البشرية جند أنه لديه سلطة تنفيذية على العاملني داخل إدارته، خيطط وينظم ويشرف  -

ويوجه ويراقب، ولديه سلطة استشارية على املديرين التنفيذيني داخل املنشأة، حيث يقدم النصح واملشورة هلم فيما 
 جبميع أنشطة إدارة املوارد البشرية. يتعلق

بصفة عامة يتعاون كل من مدير املوارد البشرية من انحية، واملديرون التنفيذيون من انحية أخرى يف ممارسة أنشطة  -
 إدارة املوارد البشرية.

وابلنسبة يقوم مدير املوارد البشرية إبعداد قوائم وصف الوظائف وقوائم حتدد شروط الوظائف يف ضوء ذلك.  -
لوظيفة ختطيط املوارد البشرية يقوم املديرون التنفيذيون بتقدير احتياجاهتم من العمالة يف ضوء خطة املنشأة وحجم 
األعمال، تقوم إدارة املوارد البشرية مبراجعة تلك التقديرات والتنسيق بينها متهيدا لوضع خطة موارد بشرية شاملة 

 متكاملة للمنشأة.
رة املوارد البشرية بتقدمي مقارحات للمديرين التنفيذيني بشأن برامج احلوافز واملزااي، تقوم اإلدارة بينما تقوم إدا -

 التنفيذية ابختاذ القرارات بشأن نظام احلوافز واملزااي الذي سيتم تطبيقه على العاملني ابملنشأة.
ات التنظيمية املختلفة ابملنشأة عند من مث يتضح ضرورة وجود تعاون وتنسيق بني إدارة املوارد البشرية والوحد

 ممارسة وظائف إدارة املوارد البشرية.
 ت النجاح إلدارة املوارد البشريةمقوما -04

ال شك أن جناح أداء املؤسسة مرهون بتحديد أهداف واضحة، توجهها حنو املهام واملوضوعات اليت حتتاج إىل 
متابعة، وبقدر ما تكون األهداف املوضوعة واضحة، بقدر ما تكرب فرص النجاح يف حتقيقها، ألن األهداف الواضحة 

التخطيط السليم الذي هو اختاذ القرارات اليت ختدم  تكون سهلة القياس وهي مرغوبة جدا لدى األفراد، ابإلضافة إىل

                                                           

 .21-19، ص2118جامعة القاهرة، مصر،  إدارة املوارد البشرية،_ مصطفى مصطفى كامل وآخرون، 1 
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األهداف، وتوضح اساراتيجيات، وسياسات، وتكتيكات عملية حتقيق هذه األهداف. وعلى ضوء ذلك ميكن حتديد 
 1مقومات جناح إدارة املوارد البشرية كمايلي:

طريق قيادة متجاوبة وملتزمة، وداعمة  دعم املؤسسة لنجاح إدارة املوارد البشرية: وال يتحقق هذا الدعم إال عن -
للنجاح، فالقيادة الداعمة هي شرط املؤسسة الناجحة، حيث تارك األفراد يشاركون فعليا يف القرارات اليت تتخذها 
على كل املستوايت اإلدارية. وعليه يبدو جليا أن جناح املؤسسة ال يكون إال من خالل فلسفة قيادهتا، تزويدها إلدارة 

 البشرية بكل مستلزمات النجاح. املوارد
جناح مدير إدارة املوارد البشرية: يستدعي العمل الناجح إلدارة املوارد البشرية أن يكون مديرها على معرفة كمية،  -

ونوعية ابملوارد البشرية يف أن واحد. فاملعرفة الكمية ختتص مبعرفة العموميات حول الوظائف املوجودة...، أما املعرفة 
 النوعية فاركز على نوعية الوظائف والشروط املتصلة هبا.

جناح املوارد البشرية يف أدائها ابملؤسسة: حىت يتحقق هذا األمر عليها أن تركز من خالل إدارة املوارد البشرية على  -
الذي يعرب بدوره ميزتني أساسيتني: األوىل هي مقدرة العمال، ومتكنهم من املعارف، واملهارات، والثانية فهي احلافز 

 عن استعداد الفرد للقيام ابلعمل املطلوب منه.

 رفك:ااخترب مع
 السؤال األول: 

 لبشرية؟ارة املوارد اد وإدافر رة األاقة بني إدما العال
 السؤال الثاين: 

 القوى العاملة. –املهارة  –املهنة  –الوظيفة  –عرف كال من: العمل 
 السؤال الثالث: 

 االساراتيجي ابملؤسسة، حدد أين تقع إدارة املوارد البشرية يف اهليكلة التنظيمية؟ يف ظل سريورة العمل
 
 
 

                                                           

 . )بتصرف(31-31، ص2117دار ابن النفيس للنشر والتوزيع، األردن،  إدارة املوارد البشرية،اجلربوعة، حممد مصطفى  -1 
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 حتليل وتوصيف الوظائف: ثايناحملور ال

، حبيث ميكن اعتباره رأس مال جيب االستثمار فيه، من العناصر املهمة يف املؤسسةالبشري العنصر  ديع
ن أحبيث واالهتمام بكافة الوظائف املرتبطة به. ولكي يتحقق ذلك البد من القيام بعملية حتليل وتوصيف الوظائف، 

حدة. وعليه يتوجب على مسريي املوارد البشرية واملؤسسة مجع أكرب قدر ممكن من ااألفراد والوظائف وجهان لعملة و 
ف املؤسسة ككل وحتسني اهدأفته على أكمل وجه، وحتقيق املعلومات اخلاصة هبما، حىت يتسىن للفرد أن ينجز وظي

 أدائها وسط السوق الذي تنشط فيه.
 له: ةائف، ولكل جانب عناصر فرعية مكونويضم هذ احملور جانبني: أوال حتليل الوظائف، واثنيا توصيف الوظ

 أوال. حتليل الوظائف
 ؛مفهوم حتليل الوظائف -1
 ؛لوظائفاأهداف عملية حتليل  -2
 ؛لوظائفاطرق التحليل  -3
 ؛مراحل عملية حتليل الوظائف -4
 ؛استخدامات حتليل الوظائف -5
 .مشاكل عملية حتليل الوظائف -6

 اثنيا. توصيف الوظائف
 ؛تعريف توصيف الوظائف -1
 ؛أمهية توصيف الوظائف -2
 ؛أساليب حتديد مواصفات شاغل الوظيفة -3
 ؛حمتوى بطاقة وصف الوظيفة -4
 .الوظيفة توصيف -5
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 الوظائف حتليل .أوال
 يهاعلبغرض التعرف  ،مجع املعلومات عن كل وظيفة تعد عملية حتليل الوظائف من العمليات املهمة يف

تسمح بتحديد خمتلف مكوانت منصب العمل من جهة  فهيومواصفاهتا واملهارات الواجب توافرها فيمن يشغلها. 
من يشغل هذا  ت واملعارف والسلوكيات املطلوب توافرها يفرااملهام واملسؤوليات وظروف العمل ومن جهة أخرى املها

 .املنصب
 مفهوم حتليل الوظائف -1

 1مفصل: تعريف أو خمتصر تعريف ابستخدام الوظيفة حتليل يف التفكري ميكننا
 .الوظيفة طبيعة اكتشاف عملية إىل الوظيفة حتليل يشري: املختصر التعريف أوال. 
 إىل تقسيمها طريق عن الوظيفة طبيعة الكتشاف املنهجية العملية هو الوظيفة حتليل: املفصل اثنيا. التعريف 

 يتم ما وصف هبدف املكتوبة الصفات من أكثر أو صفة واحدة هذه العملية عن ينتج حيث أصغر، وحدات
 .فعال بشكل الوظيفة ألداء الالزمة القدرات هي ما أو هذه الوظيفة يف به القيام

 يف هذا السياق، قدم العديد من الباحثني واملفكرين تعاريف حول مصطلح حتليل الوظائف، أبرزها:
وتصنيفها صفها و تعرف أبهنا: "العملية اليت ينتج منها وصف شامل للوظائف وعالقاهتا ببعض، اليت ميكن  -

 2وتقييمها بشكل منهجي".
يعرف على أهنا: "حتليل الوظائف كعملية إدارية يعين حتديد معامل كل وظيفة من خالل حتديد الواجبات  -

فنية تتطلب حتليل العمل  ةواملسئوليات، وحتديد مستوى ونوع املهارات املطلوب توافرها، فعملية التحليل هي عملي
 3الوصول إىل إعداد وصف وظيفي". ومعرفة مكوانته حبيث نستطيع

 املتعلقة احلقائق اكتشاف خالله من يتم للوظيفة، وإجراء الكاملة الدراسة" الوظيفة على أنه: يعرف أيضا حتليل -
 4أي أن:. منهجي" بشكل جوانبها، ويتم ذلك من جانب بكل

 التحليل خمرجات هذا. معينة وظيفة ومسؤوليات بعمليات املتعلقة املعلومات ومجع دراسة هو الوظيفة حتليل 
 .شاغل الوظيفة ومواصفات وصف الوظيفة هي

                                                           
1_ Michael T. Brannick and Others, Job and work analysis –Methods, Research, and applications for human 

resource management-, Second Edition, Sage Publications, New Delhi, 2007, p08. 

جملة الدراسات االقتصادية واملالية، ، -دراسة حالة مؤسسة رغوة اجلنوب–دور حتليل الوظائف يف حتسني قيمة املنتج _ أسيا بغضي ومفيدة حيياوي، 2 
 .122، ص2212، جامعة الشهيد محه خلضر الوادي، الوادي، 22، اجلزء: 11: العدد

 .162، ص2212، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، القاهرة، اإلدارة ابلعمليات: من االسرتاتيجية إىل اخلطط التنفيذية_ طارق الياس، 3
4_ Gurpreet randhawa, Human resource management, Atlantic Publisher, New Delhi, 2007, p40-41. 
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 العامل داخل املنظمة؛ يفعله ما خاصة الوظائف؛ حول معلومات على احلصول عملية هو الوظيفة حتليل 
 ابلوظائف عالقة الوظيفة املطلوب والتدريب التعليم املهارة املطلوبة؛ ذلك؟ يفعل ملاذا ينجز الوظائف؟ كيف

 العمل. ظروفو  املادية، واملتطلبات األخرى،
كرب قدر من املعلومات حول الوظيفة أمة جلمع افإن عملية حتليل الوظائف تعد وسيلة ه ،ل ما سبقمن خال

 ألخرى.اتقدمها لباقي الوظائف ت اكبنك للمعلوم  اعتبارهامن جهة وشاغل الوظيفة من جهة أخرى، حبيث ميكن 
 لوظائفاعملية حتليل  أهداف -2

 1هتدف عملية حتليل الوظائف إىل النقاط التالية:
تصميم العمل: يساعد حتليل العمل يف جتميع األنشطة يف مهام وجتميع املهام يف وظيفة كاملة حتتوي على بداية  -

 وهناية، وهوية واضحة، واإلحساس ابملسؤولية، وتوفري التخصيص وتقسيم العمل.
يوفر حتليل العمل بياانت عن املواصفات املثالية الواجب توافرها يف شاغل الوظيفة، وعلى املنظمة أن : االختيار -

 تبحث عن هذه املواصفات يف املتقدمني لشغل الوظيفة، وأن تصنفهم بناء على مدى توافر هذه املواصفات.
أو قيمتها( داخل املنظمة، ويتم التعبري عن تقييم الوظائف: بناء على حتليل الوظائف، يتم حتديد أمهيتها النسبية ) -

 هذه األمهية أو القيمة يف شكل أجور.
تقييم أداء العاملني: يوفر حتليل العمل بياانت عن األعباء واملهام واملسئوليات، اليت جيب أن يقوم به شاغل العمل،  -

 دائه وكفاءته.أومدى قيامه الفعلي هبا حيدد قيمة 
هناك فارقا بني مواصفات الشخص الذي يشغل الوظيفة فعال، وبني املواصفات املطلوبة فيه، التدريب: إذا تبني أن  -

 فهناك احتمال لسد هذا الفرق ابلتدريب.
حد احتديد االحتياجات من العمالة: يتحدد عدد العاملني يف كل وظيفة حبجم عبء العمل الذي يقوم به شاغل و  -

حد ايل العمل، وبقسمة احلجم الكلي لعبء العمل على ما يقوم به شاغل و للوظيفة، وهو ما يتحدد متاما بواسطة حتل
 للوظيفة، يتحدد عدد العاملني املطلوبني.

تبسيط العمل: مبقارنة البياانت املوجودة يف حتليل العمل مبا يتم فعال داخل الوظيفة، قد يتبني وجود أنشطة فعلية ال  -
 ، وابلتايل يتم تبسيط العمل.اهجيب القيام هبا، ومن هنا ميكن االستغناء عن

الرتقية والنقل: وجيب ان تتم قرارات النقل والرتقية، استنادا على مدى التطابق بني مواصفات الشخص من جهة  -
 خرى.أوبني مواصفات ومتطلبات الوظيفة من جهة 
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عند إحداث نوع من التطوير التنظيمي: يوفر حتليل بياانت أساسية عن مكوانت الوظائف، وهي بياانت الزمة  -
 دمج أو فصل الوظائف يف أقسام، أو تغري تركيبة األقسام واإلدارات بغرض تطوير األداء.

 لوظائفاطرق التحليل  -3
 1رق املستعملة يف حتليل الوظيفة نذكر كال من:طمن بني ال

يع البياانت املتعلقة مجالشخصية: يعترب أسلوب املقابلة الشخصية من أكثر الطرق شيوعا واستخداما يف  املقابلة -أ
ابلتحليل، وذلك ألنه يتيح التعرف على مجيع جوانب الوظيفة من واجبات مسؤوليات ومجيع اجلوانب السلوكية 

 املتعلقة بشاغل الوظيفة. وهناك ثالث أنواع من املقابالت:
 ية: تتم مع كل فرد شاغل للوظيفة على حدة؛مقابلة فرد -
 مقابلة مجاعية: تتم مع جمموعات من الوظيفة الذين يشغلون نفس الوظيفة؛ -
املقابلة مع املشرفني والرؤساء املباشرين: الذين يتوافر لديهم معلومات كاملة حول األنشطة اليت يؤديها  -

 مرؤوسيهم.
املباشرة: تعترب من أحسن الوسائل املستعملة يف مجيع بياانت التحليل خاصة يف الوظائف اليت تتكون  املالحظة -ب

من أنشطة بدنية واليت تتكرر بصفة دائمة وابلتايل ميكن مالحظتها وتسجيلها مثل وظائف عمال اإلنتاج وموظفي 
ة الشخصية من خالل مالحظة سلوك العامل احلساابت...اخل. ميكن اجلمع بني أسلوب املالحظة املباشرة واملقابل
 أثناء الشخصية من خالل مالحظة سلوك العامل أثناء أتديته لعمله.

قوائم االستقصاء: يقصد ابالستقصاء توجيه عدة أسئلة للمستقصى منه )شاغلي الوظيفة( مث تدوين إجاابته  -ج
بكثري من الوظائف املختلفة، كذلك توفر نوع من  عليها. أما عن مميزاته فهي سرعة احلصول على املعلومات املتعلقة

الثقة والوالء يف شاغل الوظيفة ويف قدرته على تنظيم عرضه وتقديره لوظيفته. ومن أجل جناح االستقصاء، فإنه جيب 
على املستقصي أن تكون لديه القدرة على قراءة وتفسري األسئلة بطريقة صحيحة، ويقدم املعلومات املطلوبة يف شكل 

سئلة بطريقة صحيحة، ويقدم املعلومات املطلوبة يف شكل مكتوب ومفهوم، ومن املالح  أن قوائم االستقصاء األ
تستخدم بدرجة كبرية من النجاح مع املشرفني والرؤساء أكرب من استخدامها مع عمال اإلنتاج، كون اجملموعة األوىل 

 ابة على األسئلة بسهولة ووضوح.متلك مهارة التعبري اللغوي والثقافة اليت متكنها من اإلج

                                                           
 _ ابالعتماد على كل من:1
ختصص: اقتصاد النقل واخلدمات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ، لطلبة املاسرت، سلسلة حماضرات يف إدارة املوارد البشريةنعيمة حيياوي،  -

 .22التسيري، جامعة احلاج خلضر ابتنة، ص
 .222-222مصطفى حممود أبو بكر، املرجع السابق، ص -
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يف إجراء التحليل  دسجالت األداء اليومي: ميكن عن طريقها توفري جانب كبري من البياانت الثانوية اليت تساع -د
الوظيفي، وإذا كانت سجالت أداء شاغل الوظيفة، توضح الواجبات اليت أجنزت يوميا مع حتديد وقت البداية 

ت أخرى تعترب ضرورية ومل تتضمنها هذه السجالت مثل: بياانت عن عالقات اإلشراف، والنهاية. إال أن هناك بياان
املعدات املستخدمة، وظروف العمل... إخل. ويتم االعتماد على سجالت األداء اليومي ابإلضافة إىل املقابلة 

 رب غري كافية وأتخذ وقتا طويال.تهنا تعإن االعتماد عليها بصورة مستقلة فواملالحظة كو 
 مراحل عملية حتليل الوظائف -4

 1تتضمن هذه العملية اخلطوات التالية:
حصر أنواع الوظائف ابملنظمة: يتم يف هذه املرحلة حصر أنواع الوظائف يف خمتلف أنشطة املنظمة، وميكن إعداد  -1

 حصر الوظائف ابلرجوع إىل اهليكل التنظيمي.
املعلومات عن الوظيفة: يتم يف هذه املرحلة مجع معلومات عن الوظيفة املراد حتليلها، وتتمحور هذه  جتميع -2

 املعلومات حول:
 بياانت أساسية عن الوظيفة: وتتضمن مسمى الوظيفة، وموقعها يف اهليكل التنظيمي. -
 ي يستغرقه كل واجب.واجبات الوظيفة: وتتضمن اهم الواجبات املطلوبة من الوظيفة والوقت النسيب الذ -
املسئوليات: ويتناول كافة املسئوليات اليت تقع على عاتق شاغل الوظيفة، نطاق اإلشراف، املهارات  -

 املطلوبة ألداء الوظيفة.
 ظروف العمل: وتتضمن توضيح الظروف املادية واملعنوية للعمل. -
واخلربات املطلوبة، واملهارات  مواصفات شاغل الوظيفة: وتتناول مستوى ونوع التدريب التعليم والتدريب -

 والقدرات، واخلصائص اجلسمانية والشخصية املطلوب توافرها يف شاغل الوظيفة.
مراجعة املعلومات: أتيت هذه املرحلة بعد االنتهاء من مرحلة مجع املعلومات والبياانت للوظائف حمل  مرحلة -3

الدراسة، ويتم من خالهلا حتليل هذه البياانت واملعلومات للتأكد من صحة املعلومات اجملمعة التحقق من مدى دقتها 
 ووضوحها، وابلتايل ضمان جتميع معلومات دقيقة وكاملة.

حلة إعداد وصف وتوصيف للوظيفة: تتضمن هذه املرحلة كتابة وصف كامل للمعلومات عن جمموعة األنشطة مر  -4
واملسئوليات اخلاصة ابلوظيفة واليت مت احلصول عليها من خالل حتليل الوظائف، كذلك جمموعة السمات اهلامة مثل 

                                                           
 ،حالة شركة مناجم الفوسفات تبسةة دراس–دور ومكانة التحليل الوظيفي ضمن اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية _ سامي عمري وعلي عبد هللا، 1
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مات واملهارات ومستوى املعارف الواجب ظروف العمل ومستوى األمان. كما تتضمن هذه املرحلة أيضا توصيف للس
 توافرها لدى شاغل الوظيفة.

 استخدامات حتليل الوظائف -5
إن استخدامات بطاقات وصف الوظائف تغطي تقريبا كل وظائف إدارة األفراد املختلفة من أهم هذه 

 1االستخدامات مايلي:
الوظائف: ذلك أنه من غري املمكن كما سبق القول البدء يف نشاط تصميم الوظائف أو إعادة تصميمها  تصميم -1

على أساس علمي وموضوعي دون أن يتوفر للقائم على نشاط التصميم فهم كامل وعميق بطبيعة األعمال املنوطة 
 توفرها بطاقات الوظائف. ابلوظيفة واملؤهالت الالزمة لشغلها وغري ذلك من املعلومات اليت عادة ما

كانت عملية ختطيط القوى العاملة حتتوي على شقني اساسني مهما الشق   االقوى العاملة: ذلك أنه إذ ختطيط -2
الكمي والذي حياول حتديد االعداد املطلوبة من كل وظيفة والشق الطوعي أو الكيفي والذي حياول حتديد نوعية 

املصدر األساسي للوفاء مبتطلبات  ومواصفات األشخاص املمكن أن يشغلوا هذه الوظائف، فإن بياانت الوصف هي
 الشق الثاين من عملية ختطيط القوى العاملة.

عمليات االختيار والرتقية والنقل، ذلك أنه ابستخدام البياانت واملعلومات اليت توفرها عملية حتليل الوظائف  -3
والنقل أبدائه على أساس علمي املوجودة يف بطاقات الوصف، فإنه يصبح من املمكن إجراء عمليات االختيار والرتقية 

 قائم على املعلومات بدال من االعتماد على أسلوب التجربة واخلطأ.
عمليات التدريب والتنمية اإلدارية، ذلك أنه من املشاكل األزلية اليت تعوق فعالية برامج التدريب والتنمية اإلدارية  -4

حتياجات التدريبية اليت من املفروض أن تقوم هذه الربامج هي مشكلة البدء يف هذه الربامج بدون التحديد الواضح لال
ل حيث تعترب ابسدها أو تلبيتها، األمر الذي يدعى أمهية زائدة على بطاقات وصف الوظائف يف مثل هذه األحو 

هذه البطاقات مبا حتتوي عليه من بياانت ومعلومات عن طبيعة األعمال مستوايت األداء املتوقعة مصدر جيدا 
 لتحديد االحتياجات التدريبية. وأساسيا

حد املتطلبات األساسية لرفع ـأكرتبات  ملاألجور و الة يف منح اعمليات حتديد األجور واملرتبات، ذلك أن العد -5
معنوايت العاملني حول زايدة درجة رضاهم والرغبة يف األداء لديهم تقتضي أن يتعادل األجر الذي حيصل عليه 

ديه واملؤهالت والصعوابت واملسئوليات املصاحبة هلذا األداء من انحية ومع األجر املوظف مع نوعية العمل الذي يؤ 
 الذي حيصل عليه االخرين الذين يؤدون أعماال مماثلة سواء من حيث الصعوبة أو املؤهالت.

                                                           

 .25-24، صاملرجع السابق_ حممد الفاتح حممود بشري املغريب، 1 
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 تقييم األداء ذلك أنه لكي يتم تقييم األداء على أساس موضوعي بعيدا عن التحيز والعالقات الشخصية فإن -6
األمر حيتاج إىل وجود معايري موضوعية ميكن استخدامها كأساس للقياس واملقارنة عندما حيني وقت التقييم الدوري 
لألداء ومن الطبيعي أن البياانت املوجودة ببطاقات وصف الوظائف تعد مصدرا موضوعيا سواء عند حتديد معايري 

 التقييم املفروض أن تشتمل عليها.
 استخدامات وظيفة حتليل الوظائف:الشكل املوايل يربز 

 (: استخدامات حتليل الوظائف2شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Tapormy Delo, Managing human resources and industrial relations, First Edition, 

Excel Books Publisher, New Delhi, 2009, p130. 

 عملية حتليل الوظائفمشاكل  -6
يواجه حتليل الوظائف مشاكل عامة بصرف النظر عن حجم املنظمة ومستوى جودة العالقات بني العاملني 

خوف العاملني من تـأثري حتليل الوظائف على وظائفهم  فيها، أو قدرات القائمني ابلتحليل. وأحد هذه املشاكل هو
احلالية أو على مستوايت أجورهم، وذلك نظرا الرتباط حتليل الوظائف يف املاضي بتوسيع نطاق الوظائف وختفيض 
 عدد العاملني، أو زايدة معدالت اإلنتاج مما يؤدي مع بقاء األجور اثبتة إىل اخنفاض معدالت أجور العاملني. ولذلك

وإحدى طرق  فإن على املنظمات ختليص العاملني من هذا اخلوف حىت تكون نتائج التحليل دقيقة وممثلة للواقع.
خطوات إجرائه،  ةختليص العاملني من هذا اخلوف هو مشاركة ممثليهم يف االعداد والتجهيز للتحليل ويف بقي

تحليل 
 الوظيفة

 تخطيط املوارد البشرية:

 التعويضات وعواملها؛ -

 .تخطيط األفراد -

 التوظيف:

 تعريف بالوظيفة؛ -

 االعالن عن الوظيفة. -

 االختيارات:

 املسمى الوظيفي؛ -

 معيار االختيار؛ -

 معيار األداء -

 التخطيط والتطوير الوظيفي:

 السلم الوظيفي؛ -

 املستوى؛ -

 معيار األداء. -

 تقييم األداء:

 املسمى الوظيفي؛ -

 معيار األداء؛ -

 ووزن الوظيفة. -

 مقدمة:

 متطلبات العمل؛ -

 املسمى الوظيفي؛ -

 الظروف البيئية. -
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ومبا يعود على العامل من إجرائه. وقد حتتاج اإلدارة وإخطارهم أبسبابه وأهدافه إجراء حتليل الوظائف، ومن سيقوم به، 
 1 :ومن املشاكل هي إىل إصدار بيان يؤكد أنه لن يضار أي عامل نتيجة إلجراء التحليل الوظيفي.

ومن املشاكل اليت تتعرض هلا بياانت حتليل الوظائف هو تقدمها واحلاجة إىل جتديدها نتيجة التساع نطاق  -
ملني، أو لتأثري برامج التطوير التنظيمي...اخل. وتصبح املشكلة احلقيقية هي االحتفاظ حبداثة ومسئوليات وظائف العا

معلومات التحليل. وإحدى طرق حتديث بياانت التحليل هو مراجعتها سنواي، وتتم املراجعة أبن يقوم قسم املوارد 
خالل العام املاضي. والطريقة  اشرفون عليهالبشرية بتوجيه املشرفني إىل مالحظة أي تغيري طرأ على الوظائف اليت ي

الثانية هي أن تقوم اإلدارة يف األقسام املختلفة بتزويد قسم املوارد البشرية ابلتغيريات املقرتح إدخاهلا على الوظائف 
فإن املختلفة خالل السنة احلالية. وأهم عيوب الطريقة األوىل هي تكلفة إجراء املتابعة والوقت الذي تستغرقه. كذلك 

من أهم عيوب الطريقة الثانية هو تركيز النظر على الوظائف اليت أشارت اإلدارة إىل أهنا ستكون حمل تغيري وإمهال 
 ابقي الوظائف.

ومن املشاكل اليت يتعرض هلا حتليل الوظائف هو كيفية حتليل الوظائف اليت يؤديها أكثر من عامل. ويف هذه احلالة  -
وليس للوظيفة نفسها. وعليه فإن النظر جيب أن ينصب على ما يستتبعه أداء الوظيفة،  يكون التحليل ألداء العامل

 وليس على مستوى جودة أداء العامل لعمله.
وإحدى املشاكل الشائعة يف حتليل الوظائف هو استخدامها يف توصيف وظائف تشغل ابلعاملني اجلدد، حيث  -

بينهم وبني املنظمة ويوضح ما جيب أداؤه يف الوظيفة، وابلتايل قد يشعر العاملون أبن توصيف الوظائف ميثل عقدا 
يرفضون أداء أعمال غري اليت ذكرت يف توصيف الوظائف. وتستطيع اإلدارة التخلص من هذه املشكلة عن طريق 

 تغيري وصف الوظيفة إذا كان العمل الذي رفضه العامل متكررا.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .22-21، ص2222جامعة األزهر، مصر،  ،-اسرتاتيجي واقعي ملنظمات األعمالمدخل –إدارة املوارد البشرية _ إمساعيل علي بسيوين، 1 
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 اثنيا. توصيف الوظائف
التحليل تبدأ عملية الوصف ملناصب العمل، حيث يتم تفريغ املعلومات والبياانت اجملمعة من عملية بعد عملية 

صياغة قائمة ابلواجبات واملسؤوليات والسلطات والعالقات وظروف  كما يتمالتحليل يف جداول معدة هلذا الغرض.  
 العمل املتعلقة مبنصب العمل. 

 فتعريف توصيف الوظائ -1
 من السفلى، املستوايت ففي. فعله املوظف على جيب ما لتسجيل املستخدم املستند هو الوظيفي، الوصف

 يف أما. يومي أساس على هبا القيام الوظائف أصحاب على يتعني اليت ابملهام أساسي بشكل يهتم أن احملتمل
 التوصيفات تكون أن املرجح ومن املطلوبة لإلجراءات الدقيقة التفاصيل حتديد الصعب من يصبح العليا، املستوايت
 تعترب. مسؤوال عنها املوظف يكون اليت اجملاالت أو العامة ابملسؤوليات أساسي بشكل معنية املستوى هذا يف الوظيفية

 اليت واملسامهات األشخاص به يقوم الذي نسبيا، والعمل روتينية الوظائف تكون عندما مفيدة الوظيفية التوصيفات
  1.بشكل دوري التنظيمي تغيري يف اهليكل يكن هناك مل وإذا معقدة، وغري بوضوح حمددة يقدموهنا

يعرف توصيف الوظائف على أنه: "بيان مكتوب وفقا إلطار أو منوذج معني يتناول تعريف تفصيلي بوظيفة 
واملدخالت، حمددة بغرض تقدمي معلومات عن هذه الوظيفة من حيث التمييز، واملسمى الوظيفي، والواجبات، 

 2واملخرجات، ومطالب شغلها، وعالقاهتا، وسلطاهتا، وذلك وفقا ملا جيب أن تكون من منظور إدارة املنظمة".
ويستعمل تعبري "وصف الوظيفة" كاصطالح حمدد للداللة على اخلطوط العريضة للمسؤوليات واملميزات 

أكرب عن طريق حتليل الوظيفة إىل املواصفات اخلاصة الرئيسية اخلاصة بوظيفة أو منصب، واليت جيرى تعيينها بتفصيل 
هبا. والتوصيف ليس جمرد صورة واضحة وتفصيلية فقط ملا جيب أن تكون عليه الوظائف، ولكنه أداة أساسية يف يد 
اإلدارة للحكم على كفاءة أداء هذه الوظائف، وهو كذلك دليل علمي تفصيلي للقائم ابلوظيفة حىت يصل هبا إىل 

األنسب، ولذلك فقد تعدد االجتهادات بشأن كيفية الوصول بتوصيف الوظائف إىل أكرب قدر من الفاعلية األداء 
اليت تتمثل يف استمرار احلاجة إىل هذا التوصيف كأداة للحكم على خمرجات الوظائف. وأاي ما كانت درجة النجاح 

ف سيظل كون التوصيف أداة فعالة يف ألي مدخل من مداخل التوصيف؛ فإن اهلدف األساسي الذي ينشده التوصي
 3حتقيق األداء األنسب من الوظيفة ويف تعظيم خمرجاهتا.

 
                                                           

1_ Paul Danfield and Rebecca Kay, Introduction to human resource management, Second Edition, QXFORD 

University Press, New York, 2012, p105. 
 .221، ص2216مركز اخلربات املهنية لإلدارة، مصر،  وارد البشرية،، أربعة حماور لزايدة فعالية امل_ حممد كمال مصطفى2
 .222-221، ص2212الدار املصرية اللبنانية، مصر،  األساسيات احلديثة إلدارة املكتبات واملعلومات،_ ثناء ابراهيم فرحات، 3
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 أمهية توصيف الوظائف -2
 1تشمل النقاط التالية:

 يزيد من يسر صياغة اإلعالانت واملواصفات اخلاصة ابلوظائف على وكاالت التوظيف؛ -1
على املرشحني عملية فهم املسؤوليات األساسية للمنصب فهما واضحا مما مينحهم الفرصة لتحديد مالئمة  ييسر -2

 الوظيفة هلم ويوفر على املؤسسة الوقت واملوارد؛
الطريق لالتفاق بني املراقب وصاحب املنصب بشأن نتائج األداء الوظيفي املتوقعة واليت تقودان إىل تقييم  ميهد -3

 وظيفي أفضل؛
يقلل من كمية تضارب الواجبات واملهام بني املناصب بال داعي مما يزيد من فاعلية العمل اجلماعي، كما يساعد  -4

 على ختطيط املوارد البشرية؛
ف العامة للمنظمة إىل أهداف أصغر يتم حتقيقها من خالل الوظائف الفردية، وهذا يوضح االجتاه يقسم األهدا -5

 ويغرس التعاون بني العاملني إىل جانب فهم وتقدير مدى مسامهة الوظيفة يف حتقيق أهداف املؤسسة؛
 ية يف شكل أجور؛حتديد أمهية الوظائف النسبية أو قيمتها داخل املنظمة ويتم التعبري عن هذه األمه -6
إن مقارنة البياانت املوجودة يف توصيف العمل مبا يتم فعال القيام به قد يبني وجود أنشطة فعلية ال جيب القيام  -2

 هبا وميكن االستغناء عنها، وابلتايل يتم تبسيط العمل؛
قرارات الرتقية والنقل استنادا إىل مدى التطابق بني مواصفات الشخص ومتطلبات الوظيفة وهذا يساعد على  تتم -2

 القيام بعمليات تسيري املسار الوظيفي.
 أساليب حتديد مواصفات شاغل الوظيفة -3

الوظيفة.  إن التحديد السليم ملواصفات شاغل الوظيفة يعطي تنبؤا جيدا بسلوك طيب وإنتاجية عالية داخل
 2ويتم التحديد إما بشكل تقديري، أو بشكل إحصائي. وهو كاآليت:

د حتديد مواصفات االتقديري: يتم ذلك اعتمادا على تقدير وخربة الرؤساء احلاليني والسابقني للوظيفة املر  األسلوب -أ
شاغلها. وترجيح ذلك خبربة مدير املوارد البشرية. وقد توضع قائمة ابملواصفات وتعرض عليهم، ويقوم كل فرد بتحديد 

 زمة، ويفضل توفرها بدرجة عالية.ديد الذكاء كصفة الأي الصفات مطلوبة، وأبي درجة يفضل توافرها. كأن يتم حت
 األسلوب اإلحصائي: يتم ذلك وفقا للخطوات التالية: -ب

                                                           
جملة الدراسات والبحوث االجتماعية، العدد السابع، جامعة الوادي، الوادي، جويلية  حتليل العمل وتوصيف الوظائف أي العالقة،_ غريب صباح، 1

 .142، ص2214
 .22، ص2224، الدار اجلامعية، مصر، إدارة املوارد البشرية_ امحد ماهر، 2 



حتليل وتوصيف الوظائف: 20احملور   د. شيلي إهلام 

 

 
29 

 حتديد املواصفات احملتملة يف شاغلي الوظيفة، واليت قد يكون هلا القدرة على التنبؤ أبداء عايل. -
 قياس هذه املواصفات يف عدد من شاغلي الوظيفة. -
 الوظيفة.قياس كفاءة أداء شاغلي  -
حساب قوة واجتاه االرتباط بني الصفات العقلية والتعليم، وذلك ملعرفة طبيعة العالقة بني املواصفات وكفاءة  -

 األداء.
 يتم االعتماد على تلك املواصفات اليت يثبت أن هلا عالقة قوية ابألداء. -

 وصف الوظيفةحمتوى بطاقة  -4
تراه كل منظمة خاصة إذا تعلق األمر ابملؤسسات اخلاصة ختتلف مكوانت بطاقة التوصيف الوظيفي حسب ما 

حيث جند أن بعض املؤسسات تويل أمهية لعناصر خالفا ملؤسسة أخرى أما يف املؤسسات العمومية كما هو احلال فإن 
 عناصر بطاقة توصيف الوظائف يتم حتديدها من قبل املعنيني يف السلطة املركزية، إال أنه هناك بعض العناصر اليت

 1.تشرتك ابلرغم من اختالف املنظمة املعنية
سوف خيتلف احملتوى الدقيق ألي وصف وظيفة على حسب نوع الوظيفة واملؤسسة وبيئة العمل. وبصفة 
عامة، فإن هناك اجتاه عام مييل إىل وصف الوظائف من حيث املدخالت، أي ما يقوم به الشخص الذي يشغل 

على حسب املخرجات، واليت تعين السبب الذي جيعل هذا الشخص  يكون الوصفأن الوظيفة ابلفعل، بدال من 
يقوم بذلك. وعلى أرض الواقع، فإنه يتم من خالل بعض الوظائف إشراك األشخاص يف تنفيذ عدد من املهام 
الروتينية وكل ما هو ضروري يف هذه الظروف يتمثل يف وصف هذه املهام بوضوح. أما الوظائف األخرى األقل روتينية 

ن االحتمال األكرب هو أن يتم من خالهلا العمل على حتقيق بعض األهداف أو املخرجات املعينة. وينبغي أن يتم فإ
وصف هذه الوظائف من حيث املسئوليات، أي ليس فقط ما يقوم به الشخص الذي يشغل الوظيفة ولكن أيضا 

ابة وصف الوظيفة، فإن معظم وصف السبب الذي جيعله يقوم بذلك. وبناء على السبب الدقيق املؤدي إىل كت
 2الوظائف ينبغي أن يشتمل على مايلي:

ن يتم وصف االسم الدقيق للوظيفة ابختصار ولكن بدقة. ولن يكون أي وصف غامض مثل أاسم الوظيفة: ينبغي  -
 املعني.مدير كافيا، إال يف حالة ما إذا مل يكن هناك سوى مكان واحد ينطبق عليه هذا االسم  أن يقال مثال

                                                           
، 26جملة التنظيم والعمل، اجمللد:  الوظيفية،حتليل وتوصيف الوظائف كأحد آليات اهلندسة _ حسني بوثلجة وحممد األمني مشرور وحسيين اسحاق، 1

 .24، ص2212، جامعة مصطفى اسطنبويل، اجلزائر، 22العدد: 
  .52-54ص، 2223روق للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة العربية األوىل، دار الفا إدارة املوارد البشرية،_ ابري كشواي، 2
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ن أو املكاتفاصيل عن حتديد الوظيفة: يشتمل ذلك على عدد أي موظفني أو وظائف والذي من شأنه حتديد  -
 الوظيفة املعنية.

اسم الشخص الذي يشغل الوظيفة: من الطبيعي أن يتم إدراج اسم الشخص الذي يشغل وظيفة معينة يف وصف  -
استخدام وصف الوظيفة ألغراض تدريبية أو تقييمية. ولكن يف الوظيفة. وحيدث ذلك بصفة خاصة إذا ما كان سيتم 

 الوقت نفسه من املمكن أن يتم حذف اسم هذا الشخص يف أي عملية لتقييم وظيفة )أو عملية تعيني(.
ليت يرفع الشخص الذي يشغل الوظيفة التقارير اخط رفع التقارير: عادة ما يشتمل وصف الوظيفة على الوظيفة  -

 املمكن أن يتم إرفاق ختطيط هيكلي بوصف الوظيفة أو يتم تضمينه كجزء من هذا الوصف.إليها. أو من 
الغرض الرئيسي من الوظيفة: عادة ما يكون من املفيد تلخيص السبب الرئيسي يف وجود الوظيفة يف مجلة أو  -

املؤسسة، كما يتم اإلجابة مجلتني. وينبغي أن يتم من خالل ذلك توضيح اإلضافة الفريدة اليت تضيفها الوظيفة إىل 
عن السؤال ما الذي كان سوف حيدث لوال وجود هذه الوظيفة، أو بطريقة أخرى، ما الذي حيدث اآلن وما كان 

 ليحدث لوال وجود الوظيفة.
املسئوليات وصف الوظيفة عادة توضيح املهام و املهام أو املسئوليات: سوف يتم من خالل اجلزء الرئيسي من  -

يت يقع تنفيذها على عاتق الشخص الذي يشغل الوظيفة. وسوف يكون من الطبيعي أن تتناسب بعض الرئيسية ال
قوائم املهام بصورة أكرب مع الوظائف اليت تقوم على مهام روتينية، كما تتناسب مع املوقف الذي يكون فيه اهلدف 

لوظيفة عن العمل الذي ينبغي الرئيسي من وصف الوظيفة هو تقدمي إرشادات عامة واضحة للشخص الذي يشغل ا
عليه القيام به. وعادة ما يتم تعيني كرباء اإلداريني واألشخاص احملرتفني من أجل حتقيق بعض األهداف وليس لتنفيذ 
بعض املهام احملددة. وعلى هذا، فإنه من األكثر مالئمة أن يتم كتابة وصف الوظيفة هلم على أساس املسئوليات. 

الوظيفة على أساس املسئوليات، فإنه ينبغي أال يكون هناك أكثر من عشر مسئوليات،  وعندما يتم كتابة وصف
 وذلك ألن أي عدد أكرب من ذلك من احملتمل أن يعين أن هذا الوصف يتناول تفاصيل أكثر من الالزم. 

ل. وعلى الرغم من السياق )احمليط(: غالبا ما يكون هناك حاجة إىل وصف احمليط الذي يتم من خالله القيام ابلعم -
أنه من املمكن أن يتم تغطية ذلك حتت عدد من العناوين املختلفة، فإن اهلدف الرئيسي يتمثل يف وصف كيفية سري 
العمل عالوة على وصف أي اعتبارات بيئية خاصة تؤثر على العمل وكيف يتناسب هذا العمل مع بقية القسم 

 واملؤسسة...اخل.
دوين خطوط االتصال الرئيسية بني الوظيفة والوظائف األخرى يف املؤسسة ومع األفراد االتصاالت: ينبغي أن يتم ت -

 واملؤسسات اخلارجية عالوة على أسباب هذه االرتباطات.
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املرؤوسني: ينبغي أن يتم تسجيل أعداد ومستوايت أي تقارير عن الوظائف يتم رفعها إىل الشخص الذي يشغل  -
ه ينبغي أن تكون هذه املعلومة متاحة أيضا كجزء من أي ختطيط هيكلي حيث الوظيفة، وذلك على الرغم من أن
 تشكل جزءا من وصف الوظيفة.

األبعاد: ينبغي أن يتم تضمني أية بياانت مالية أو إحصائية مرتبطة ابلوظيفة، حيث إن ذلك يساعد يف تقدمي  -
 ه من أجل مراجعة الوظائف والبياانت.مؤشر جيد حلجم الوظيفة. ويعد ذلك مفيدا بشكل خاص عند االستعانة ب

ظروف العمل: عندما يكون هناك ظروف عمل خاصة تنطبق على الوظيفة، على سبيل املثال العمل يف جو من  -
الضوضاء أو يف جو ينطوي على نسبة من املخاطرة أو يف بيئة عمل غري نظيفة، فإنه ينبغي أن يتم تسجيل ذلك يف 

 وصف العمل.
ارات واخلربة: على الرغم من أن املعرفة واملؤهالت واملهارات واخلربة الالزمة للقيام ابلعمل مجيعها متثل املعرفة وامله -

جزءا من املواصفات اخلاصة ابألفراد الذين يشغلون الوظيفة وليس جزءا من وصف الوظيفة، فإنه من املفيد أن يتم 
بعد ذلك يف أغراض شىت. وينبغي من خالل ذلك أن  مجع هذه األمور كلها يف مستند واحد من املمكن أن يستخدم

يتم اإلشارة إىل ما هو الزم ألداء العمل بشكل كامل وفعال وليس ابلضرورة ما يتحلى به الشخص الذي يشغل 
 الوظيفة من صفات.

هم الكفاءات: تتمثل الكفاءات يف السمات الشخصية وما يتمتع به األفراد من مهارات متكنهم من القيام بعمل -
بكفاءة وفاعلية. ومن املمكن أن أتخذ هذه الكفاءات شكل السمات املتأصلة الراسخة أو السلوك واملهارات اليت 

 ميكن مالحظتها بسهولة. وهنا يتم وصف هذه الكفاءات بطريقة جتعل من املمكن مالحظتها وقياسها.
عد من املفيد تضمينها يف أي وصف وظيفة. بعض املعلومات األخرى: هناك العديد من املعلومات املتنوعة اليت ي -

وقد تشتمل هذه املعلومات، على سبيل املثال: على بعض الوظائف اليت ترتبط حبكم املنصب ابلعمل ولكنها يف 
 الوقت نفسه ال تعترب جزءا أساسيا من العمل فيما يتعلق مبعظم أعراض الوظيفة.

ي وصف عمل بواسطة كل من الشخص الذي يشغل الوظيفة التوقعات والتاريخ: ينبغي أن يتم التوقيع على أ -
واملدير التنفيذي املباشر وذلك لإلشارة إىل أن هذا مستند متفق عليه، كما أن اتريخ االنتهاء من العمل يف هذا 

 ليت يصري هبا هذا املستند أقدم من أن يتم االستفادة منه.ااملستند يعد معلومة ذات أمهية وذلك بسبب السرعة 
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 (: "منوذج لبطاقة الوصف الوظيفي"3شكل رقم )

 
 من إعداد األستاذة. املصدر:

 توصيف الوظيفة -5
ينبع توصيف الوظيفة من وصفها حيث جيب اإلجابة على التساؤل التايل: ماهي السمات اإلنسانية واخلربات 

الواجب استقطاهبم وماهي نوعية املهارات الواجب توافرها ألداء واجبات هذه الوظيفة. ولذا فهي تبني نوعية األفراد 
الواجب تقييم الفرد يف ضوئها. ومن املمكن أن أييت توصيف الوظيفة كجزء داخل وصف الوظيفة أو قد أييت بشكل 

 1مستقل متاما عن بطاقة الوصف:
املدربة يعد أمرا مواصفات العمالة املدربة وغري املدربة: إن كتابة املواصفات الواجب توافرها يف نوعية العمالة  -1

سهال إىل حد ما، فمثال يفرض أنك تبحث عن شخص كفء يف إمساك الدفاتر أو تبحث عن مربمج جمرب تدريبا 
عاليا. ففي مثل هذه احلاالت ال يعد توصيف الوظيفة صعبا إال أن يركز بشكل مكثف على بعض السمات. ومن 

ة نية شغلها أبفراد من غري املدربني على اعتبار أنه سوف انحية أخرى، فإن توصيف الوظيفة يعد أمرا معقدا يف حال
ن عليك أن حتدد بعض اخلصائص كالصفات البدنية والشخصية إمل، وهنا فبهم بعد التحاقهم ابلعيتم تدري

واملهارات.. اخل. وحتديد هذه السمات والصفات قد يتم من خالل احلكم الشخصي أو من خالل التحليل 
 اإلحصائي.

الوظيفة على أساس احلكم الشخصي: يقوم مدخل احلكم الشخصي يف توصيف الوظائف على  توصيف -2
التخمني من قبل املشرفني ومديروا املوارد البشرية، ويكون اإلجراء األساسي هنا هو توجيه السؤال الثاين: ماهو 

استخدام قاموس الوصف مستوى الذكاء والتعليم والتدريب الالزم ألداء هذه الوظيفة بشكل جيد؟ وهنا يصبح 

                                                           

-134،  ص2212دار املريخ للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية،  إدارة املوارد البشرية،_ جاري ديسلر، ترمجة: أمحد سيد أمحد عبد املعتال، 1 
136. 
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الوظيفي مفيدا، فبالنسبة للوظائف املوجودة ابلقاموس يقوم حمللو الوظائف واالستشاريون إبصدار أحكامهم خبصوص 
 املواصفات البشرية الواجب توافرها بكل وظيفة. 

من توصيف الوظيفة على أساس التحليل اإلحصائي: يعد توصيف الوظائف على أساس التحليل اإلحصائي  -3
املداخل املالئمة، ولكنه من أصعب املداخل يف نفس الوقت، حيث ميثل اهلدف األساسي يف حتديد العالقة 
اإلحصائية بني بعض السمات الشخصية مثل: الطول ومستوى الذكاء والتحكم يف حركة أصابع اليد وبني بعض 

ذا ويتضمن هذا األسلوب املرور خبمس مؤشرات الفعلية التنظيمية مثل معدالت األداء اليت يضعها املشرفون. ه
 خطوات أساسية تتمثل يف:

 حتليل الوظيفة والتعرف على كيفية قياس معدالت أدائها؛ -
 اختيار جمموعة من السمات الشخصية اليت يتوقع أن تكون هلا أتثري جوهري على مستوايت األداء ابلوظيفة؛ -
 التأكد من وجود هذه السمات لدى شاغلي الوظائف؛ -
 ستوايت أداء هؤالء األفراد؛قياس م -
 التحليل اإلحصائي للعالقة بني السمات الشخصية ومستوايت األداء. -

وعندئذ يكون هدفك هو التعرف على إمكانية االعتماد على هذه السمات الشخصية يف التنبؤ مبستوايت 
 أداء الفرد ابلوظيفة، وعندئذ نكون هذه السمات دالة إحصائيا.

رتبطة مبتطلبات شغل الوظيفة: ظهرت وسيلة جديدة لتحليل الوظائف يسرت على املديرين السمات الشخصية امل -4
للوظيفة ويطلق عليها: منوذج السمات الشخصية املرتبطة مبتطلبات  حات الشخصية الالزمة لألداء الناجحتديد السم

لواجب توافرها يف املرشح شغل الوظيفة، والذي يساعد القائم ابلتحليل على حتديد جمموعة السمات الشخصية ا
لشغل الوظيفة، مث استخدام التحليل اإلحصائي يف اختبار العالقة بني تلك السمات ومستوى النجاح يف أداء 

 الوظيفة. 
 اخترب معارفك:

 السؤال األول:
 ل من عملية حتليل وتوصيف الوظائف؟جه كاماهي اهم العراقيل اليت تو 

 السؤال الثاين:
 الوصف الوظيفيت خبصوص املفاهيم التالية: األمن الوظيفي، التصميم الوظيفي، التقييم الوظيفي، اقدم توضيح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لثثاال  محورال
 تخطيط الموارد البشرية
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 ختيطط  اوموار  ابشرية : ثابثاحملور اب

يساعد ختطيط املوارد البشرية يف إدراك احتياجات املؤسسة املستقبلية من املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ خططها 
من حيث أعدادها وأنواعها ومهاراهتا، واملدى الذي تتوافق فيه قدرات وإمكانيات قوة العمل هبا مع هذه  االسرتاتيجية

االحتياجات، وهذا من أجل إجياد أمثل البدائل للتعامل مع العجز أو الفائض احملتمل من هذه املوارد ويف الوقت 
اجة املؤسسة من العاملني من حيث األعداد املناسب. فالغرض من ختطيط املوارد البشرية يتمثل يف حتديد ح

 والتخصصات ووضع برانمج زمين لتوفري هذه االحتياجات.
 :مايليويضم هذ احملور 

 ؛مفهوم ختطيط املوارد البشرية -1
 ؛أمهية ختطيط املوارد البشرية -2
 ؛أهداف ختطيط املوارد البشرية -3
 ؛مسؤولية ختطيط املوارد البشرية -4
 ؛املوارد البشريةخطوات ختطيط  -5
 ؛برامج التخطيط للموارد البشرية -6
 ؛العوامل احملددة خلطط املوارد البشرية -7
 ؛فوائد ختطيط املوارد البشرية  -8
 .مشكالت ختطيط املوارد البشرية -9
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 ختيطط  اوموار  ابشرية مفهوم  -1
 البشرية أمهها:ملوارد امفهوم ختطيط ت خبصوص اتوضيحالعديد من الباحثني قدم 

تقدير احتياجات املنظمة من املوارد البشرية ذات املهارات والتخصصات على أنه: "ختطيط املوارد البشرية يعرف  -
 1."احملددة خالل فرتة زمنية مقبلة واختيار أفضل هذه االحتياجات

األفراد املؤهلني للوظائف يعرف التخطيط للموارد البشرية على أنه: "عملية احلصول على العدد الصحيح من  -
املناسبة ويف الوقت املناسب، وبطريقة أخرى فإن ختطيط املوارد البشرية هو نظام توافق أو مقابلة عرض األفراد داخليا 

 2وخارجيا، مع الوظائف املتاحة اليت تتوقع املنظمة وجودها عرب زمنية حمددة".
أهنا: "التنبؤ والتقدير املستمر واملنتظمة للعرض والطلب على املوارد عرف فرنسواز كرالر ختطيط املوارد البشرية على ي -

 3البشرية مستقبال".
ختطيط املوارد البشرية وظيفة مهمة يف املؤسسة، حبيث تستند على وظيفة التحليل والتوصيف الوظيفي فيما 

.اخل. فهذه الوظيفة قائمة خيص املعلومات والبياانت، كما ترتبط أيضا بوظائف أخرى كاالستقطاب أو التوظيف..
على التقديرات والتنبؤات بواسطة طرق كمية وأخرى نوعية، كل هذا من أجل حتديد االحتياجات البشرية احلالية 

 واملستقبلية.
 أمهط  ختيطط  اوموار  ابشرية  -2

 4ميكن تلخيص أمهية ختطيط القوى العاملة يف النقاط التالية:
  العاملة من حيث العدد واملهارات الالزمة، وتبين سياسات وظيفية على أساس التنبؤ ابالحتياجات من القوى

 الطلب والعرض من القوى العاملة؛
 التأكد من توافر العرض الدائم من املتخصصني على املدى الطويل لالستجابة إىل احلاجات املتزايدة لإلنتاج؛ 
 راهتا؛حتقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية املتاحة وتنمية قد 
 جتنب مشكالت إدارة املوارد البشرية وتصحيحها قبل استفحاهلا؛ 
 توفري البياانت الالزمة للعديد من أنشطة إدارة املوارد البشرية مثل: االستقطاب والتوظيف؛ 

                                                           

 ،- راس  حاب  مؤسسات اوميطاحن–ختيطط  اوموار  ابشرية  بني ابنظيي وواقع تيطشطقه ابومؤسسات أثناء اإلصالحات حيياوي مفيدة وسبع حنان،  -1 
 .33، ص2314، بسكرة، 32، العدد: 33جملة االقتصادايت املالية والبنكية وإدارة األعمال، اجمللد: 

 .75، ص2334الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  ؤة  مستقشلط ،إ ارة اوموار  ابشرية : ر _ راوية حسن، 2
3 _Françoise KERLAR, Guide de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, édition 

d’organisation, Paris, France, 2002 , P14. 

 .418، ص2339، العبيكان للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، 3الطبعة  إ ارة اوموار  ابشرية ،مازن فارس رشيد،  -4 
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 .حتقيق األهداف الفردية من خالل وضع األفراد يف األعمال املناسبة، حىت تستغل قدراهتم وتشبع دوافعهم 
 ختيطط  اوموار  ابشرية أهداف  -3

لنتمكن من التقدير الصحيح لالحتياجات من املوارد البشرية يف ضوء حصر املوارد املتاحة فعال ميكن حتقيق 
 1األهداف التالية:

 استيفاء االحتياجات من األفراد يف التوقيت املناسب؛ 
 طيط الرتقيات والتغيريات الوظيفية؛خت 
  نتيجة للتقاعد، أو االستقالة أو أسباب ترك اخلدمة املختلفة؛اإلعداد مللء الشواغر اليت تنشأ 
 اإلعداد لربامج التدريب وهتيئة األفراد لتويل مهام وظائفهم؛ 
 تقدير تكاليف املوارد البشرية وإعداد موازانت الرواتب واملكافآت؛ 
 .اإلعداد اجليد ألعمال االستقطاب واالختيار والتعيني 

 بشرية مسؤوبط  ختيطط  اوموار  ا -4
تقع مسؤولية ختطيط املوارد البشرية يف املؤسسة على أكثر من شخص، فاإلدارة العليا ومدير املوارد البشرية 
وكافة املديرين يف املستويني األوسط واملباشر مسؤولون عن هذا التخطيط، مع العلم أن كل واحد من هؤالء يلعب 

، فأعضاء اإلدارة العليا مسؤولون عن تشجيع التخطيط وتقدمي الدعم دوراً خمتلفاً عن اآلخر يف هذه العملية التخطيطية
واملساندة الالزمني من اجل إجنازه، وابلتأكيد على أمهية استخدامه، ومن جهة اثنية يكون مدير املوارد البشرية مسؤواًل 

ارد البشرية داخل املؤسسة، عن وضع اخلطة، فهو يقوم من إدارته جبمع املعلومات الضرورية وإجياد نظام معلومات ابملو 
وجعله متاحًا لالستخدام، كما يقوم بعمل أو إجراء التنسيق بني ختطيط املوارد البشرية وأنشطة إدارة املوارد البشرية 

 .األخرى
وفيما خيص ابقي املشرفني، فهم مسؤولون عن توفري املعلومات الالزمة والضرورية اليت حيتاجها ختطيط املوارد 

ويعملون جنباً إىل جنب مع مدير املوارد البشرية من اجل وضع خطة العمالة اليت تسعى إىل توفري احتياجات البشرية، 
 2إدارهتم من املوارد البشرية يف الوقت املناسب.

 
 

                                                           

 .91ص ،2316ة للنشر والتوزيع، األردن، دار األسرة ميداي ودار عامل الثقاف تنمط  وإ ارة اوموار  ابشرية ،محزة اجلبايل،  -1 
جملة الرواق للدراسات االجتماعية واإلنسانية، اجمللد:  ابشرية  ) راس  نظية (، ابتخيطط  االسرتاتطجي ابفعال بلموار طييب حسني وفائزة التونسي،  -2 

 .114، ص2318، املركز اجلامعي أمحد زابنة، غليزان، ديسمرب 32، العدد: 34
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 خيطوات ختيطط  اوموار  ابشرية  -5
 احلايل املتاح ميثل وهو البشرية املوارد من العروض بني مقارنة على األول املقام يف البشرية املوارد ختطيط يعتمد

 سوق حباالت مرتبطة العملية وأن خاصة الوظائف، حتليل عملية نتاج وهو منها واملطلوب البشرية املوارد من والفعلي
 ومهامها أبنشطتها للقيام بشرية موارد إىل حتتاج مراحلها مجيع ويف املنظمة إن .الشديدة ابملنافسة تتسم اليت العمل

 حتتاجها اليت العمالة جذب على ويعمل الوظائف حتليل نتائج مواجهة على يعمل البشرية املوارد ختطيط إن ووظائفها،
 كل وجدت إن الفائضة العمالة من التخلص على يساعد كما أقل، وبكلفة املطلوبة واملواصفات ابألعداد املنظمة

 1ابملراحل التالية:رد البشرية اومير ختطيط املو  العمل سوق حاالت ظل يف حيدث هذا
 ألية ميكن ال أنه حيث البشرية، املوارد ختطيط وخطوات مراحل يف األوىل املرحلة تعتربمرحلة مجع املعلومات:  -1

 فيها، الداخلي ابلوضع املرتبطة الداخلية والبياانت املعلومات من جمموعة على حتصل مل ما خطة تضع أن منظمة
 واملرتبطة واملستقبلية احلالية ابلظروف ترتبط واخلارجية الداخلية العوامل فمجموع اخلارجي، ابلوضع مرتبطة ومعلومات

 معلومات إىل إضافة .ابملنظمة اخلاصة الصناعة اقتصادايت عن وكذلك االقتصادية االتجملا يف التنبؤية ابحلالة كذلك
 املوارد تشغيل على ذلك وأثر املنظمة، يف املطبق التقين التقدم ومعدالت املستخدم، التكنولوجي املستوى عن وبياانت
 .العمل وأسواق املنافسة بظروف مرتبطة معلومات وكذلك البشرية،

 بعض ابحلسبان األخذ البشرية املوارد ختطيط بعملية القائمني على حتمتيمرحلة حتديد العوامل املؤثرة يف الطلب:  -2
 هي:و  التنبؤ طرق اختيار عند العوامل
 ؛واالستقرار التأكد درجة -
 ؛املعلومات وإاتحة توفر مدى -
 ؛العاملني عدد -
 ؛املتاحة املوارد -
 ؛املنظمة يف العليا اإلدارة أتييد -
 .(املدى) الزمين البعد -

 غري طرق قسمني، إىل فتقسم ابملوارد التنبؤ لطرق ابلنسبة أمامرحلة التنبؤ ابملوارد البشرية )أي حتديد الطلب(:  -3
 :كمية طرق و كمية

                                                           
دكتوراه، ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  رسالة ،-واقع آفاق–ابتنمط  اإل ارة  يف اجلزائي _ قرين علي، 1

 .132-95، ص2314-2313، سطيف، 1فرحات عباس سطيف 
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 1تشمل مايلي:الطرق الغري كمية:  -أ
 العملية، احلياة يف استخداما وأكثرهم تعقيدا التنبؤ أساليب أقل األسلوب هذا يعترب :اخلرباء تقدير سلوبأ -

 ومن القادمة، الفرتات خالل العمالة من االحتياجات حتديد يف الشخصي وتقديرهمهتم خرب  على اخلرباء ويعتمد
 من أكثر أو أسلوب على االعتماد مت إذا العمالة من ابالحتياجات التنبؤ يف األسلوب هذا فعالية تزداد أن املمكن

 .دلفاي أسلوب أو االمسية، اجلماعات أسلوب الذهين، العصف أسلوب :التالية األساليب
 ممكن عدد أكرب طرح إىل موعةجملا دفع حماولة طريق عن األفكار لتوليد مجاعي أسلوب هو: الذهين العصف -

 هنا األساسية فالفكرة وابلتايل واقعيتها، أو البدائل تلك تطبيق إمكانية عن النظر بغض ما مشكلة ملعاجلة البدائل من
 يتوىل ما وغالبا .القادمة الفرتات خالل العمالة من املؤسسة احتياجات ختيل إىل التوصل على اخلرباء تشجيع هي
 أو انتقادها أو عليها التعليق دون األعضاء بقية يطرحها اليت التوقعات تسجيل مهمة اخلرباء جمموعة أعضاء أحد

 . أحياان وسخيفة واقعية غري املتولدة التوقعات تكون أن احتمال وبرغم تقييمها،
 توليد على اخلرباء لتشجيع العلمي املدخل إلتباع أخرى حماولة األسلوب هذا عترب: ياالمسية اجلماعة أسلوب -

 أعضاء استقالل على للداللة" االمسية اجلماعات" لفظ ويستخدم العمالة، حبجم التوقعات بدائل من ممكن عدد أكرب
 العصف أسلوب عن األسلوب هذا وخيتلف واملقرتحات، األفكار توليد بعملية يتعلق فيما البعض بعضهم عن اجلماعة
 منح هو األسلوب هلذا األساسية السمة إن .توليدها عند األفكار بتقييم اجلماعة ألعضاء السماح حيث من الذهين
 املناقشة، يف اجلماعة مبعايري االلتزام أو القيود حرية على قيود أي وضع دون لوجه وجها االلتقاء فرصة اجلماعة أعضاء

 بني التفاعل من اهلدف يكون أن بشرط اجلماعة على اعتمادا األفكار توليد إىل يهدف األسلوب هذا فان مث ومن
 أنسبها واختيار املقرتحة األفكار ترتيب عملية ذلك ويلي فقط، املعروضة األفكار وتوضيح شرح هو اجلماعة أعضاء
 .الرتتيب حسب

 توليد يف عليه ويعتمد بل االمسية اجلماعة أسلوب مع كبري حد إىل األسلوب هذا يتشابه: دلفاي أسلوب -
 هذا من أكثر بل اخلرباء، جمموعة بني لوجه وجها االتصال استخدام عدم هو اجلوهري الفرق أن غري األفكار، وتقييم

 اإلجراءات جمموعة هو اخلرباء بني لالتصال البديل ويكون العمل، هذا يف اخلرباء بقية هم من يعلم ال خبري كل نإف
 أبنه دلفاي أسلوب ويتميز .االستقصاء قوائم استخدام طريق عن اخلرباء إمجاع على للحصول إتباعها يتم اليت الرمسية

 قوائم خالل من بينهم فيما اآلراء بتبادل يسمح ولكنه اآلخر، البعض على اجلماعة أعضاء بعض أتثري مينع
 ".اإلمجاع" هو دلفاي ألسلوب النهائية احملصلة فان االمسية اجلماعة أسلوب وبعكس االستقصاء،

                                                           
 .118-117ص اوميجع ابسابق،طييب حسني وفائزة التونسي، _ 1
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 املتوقعة األهداف دراسة على بناء االحتياجات حتليل إدارته يف مدير كل يتوىل :اإلدارة احتياجات أسلوب -
 طبيعية ألسباب العمالة، من املتوقعة اخلروج حاالت االعتبار يف املدير أيخذ أن الطبيعي ومن العاملني، أداء ومستوى

 تنقية مراجعة مهمة احلالة هذه يف العليا اإلدارة وتتوىل .االستقالة أو االختياري العمل ترك أو الوفاة، أو املرض مثل
 .التوظيف جمال يف اهتوخمصصا املؤسسة ميزانيات االعتبار يف أخذا وذلك املختلفة، اإلدارات احتياجات
 املتاحة التارخيية املعلومات على االعتماد خالل من املستقبلية االجتاهات حتديديتم  العام: االجتاه سلوبأ -

 ضوء يف العمالة من االحتياجات تقدير على أساسية بصفة األسلوب هذا ويعتمد عليها، املؤثرة والعوامل العمالة عن
 أو) الزايدة منط أن هو احلالة هذه يف األساسي والغرض السابقة، السنوات يف العمالة بياانت هو فقط واحد متغري

 .املستقبل يف يتكرر أن ميكن املاضية، السنوات يف تكون الذي العمالة أعداد يف( النقصان
 ابملوارد والتنبؤ التقدير عملية عند الكمي للقياس قابلة أساليب اعتماد ميكن الطرق هذه يفالطرق الكمية:  -ب

 :الكمية األساليب هذه ومن الكمية، اإلحصائية األساليب خالل من البشرية
 سالسل)و الزمن أحدمها يكون قد متغريين بني العالقة بدراسة الطريقة هذه هتتم: اخلطي االحندار طريقة -

 للتنبؤ أوىل كخطوةلطريقة  ا هذه تستخدم ما غالبا. الدراسة حمل الظاهرة مشاهدات عن يعرب الثاين واملتغري ،(زمنية
 األخرى العوامل أتثري رغم الزمن وهو واحد متغري إال االعتبار بعني أتخذ ال هناأل ذلك يف السبب ويعود ابالحتياجات

 .وغريها العمالة نوعية املستخدمة، التكنولوجيا املبيعات، حجم اإلنتاجية، مثل
 الفعلية، العمل بوحدات عنه معرب العمل عبء حتليل على الطريقة هذه تعتمد: العمل عبء حتليل أسلوب -

 املعلومات من جمموعة الطريقة هذه تطبيق ويتطلب معينة، زمنية فرتة خالل فعلية عمل بساعات تكون ما عادة اليت
 الفردي، العمل وعبء احلاليني، العمال عدد لذلك، الالزم الوقت فيه، املرغوب اإلنتاج حبجم مرتبطة معلومات منها

 :يكون حيث
 عبء ابعمل ابفي ي / ابكلي(عد  اوموار  ابشرية  اوميطلوب = ابعبء اإلمجايل )اإلنتاج 

 متغريين بني الربط أساس على املطلوبة البشرية املوارد تقدير يف األسلوب هذا يعتمد: االرتباط معامل -
 ما حتديد يف االرتباط معامل أمهية وتتضح .(اإلنتاج املبيعات، أرقام) كمي متغري واآلخر البشرية املوارد حجم أحدمها

 املتغريين بني ارتباط عالقة هناك أن تبني فإذا .الصدفة عن انجتة عالقة أو حقيقية عالقة األرقام بني العالقة كانت إذا
 .املستقبل يف البشرية املوارد حبجم التنبؤ ميكن فإنه االرتباط معامل قيمة خالل من
 حتليل يف املعتمدة األساليب من العديد هناك: (العرض حتليل) البشرية للموارد احلايل املوقف دراسةمرحلة  -4

 :منها البشرية املوارد من املعروض
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 دقيق شكل يف واملهارات األعداد يعكس البشرية املوارد عن للمعلومات بنك مبثابة: املهارات خمزون طريقة -
 إىل احلاجة ظهور عند املنظمة تستخدمه" احملددة، املهارات ذات البشرية املوارد نوعية حتديد يف مفيد وهو وميسر،

 أو تدريب إىل حتتاج اليت املوارد حتديد يف املخزون هذا يساعد اأهدافها". كم لتحقيق البشرية للموارد حتليل إجراء
 .للرتقية املرشحني
 والذين والعليا الوسطى اإلدارة مستوى يف البشرية املوارد حتديد يف الطريقة هذه تستخدم: اإلحالل خرائط -

 تكون ما عادة منهم، كل استعداد تبيان مع حاليا عليها القائمني فرتة انتهاء عند املواقع هذه يف إحالهلم املتوقع من
 .سرية اخلرائط هذه

 املوارد من املعروض حتليل يشمل األسلوب، هذا يستخدم احلجم كبرية املنظمات يف: ماركوف سالسل -
 ميكن وهنا أعلى إىل احلركة أو اإلدارية، واملستوايت واألقسام الوظائف بني املوارد وتدفقات حتركات ويعكس البشرية،

 :التالية الشروط توافر تتطلب اليت ماركوف، سالسل تطبيق
 التحليل فرتة بداية يف وظيفة كل يف البشرية املوارد عدد. 
 السابقة الفرتات على بناءا البشرية املوارد وحركة تدفقات تعكس احتماالت. 
  التحليل يشملها اليت املستقبلية الفرتة. 

 ميثل األسباب من سبب ألي بشرية موارد من املنظمة تفقده ما إن: اخلدمة ترك ومعدل العمل دوران حتليل -
 البشرية، املوارد من املعروض لتحديد اهلامة العوامل أحد اخلدمة ترك حتليل أسلوب وميثل هلا، ابلنسبة كبرية خسارة

 اخلدمة ترك معدالت هلم تكون الذين املوارد :جتنب يف كذلك ويساعد اخلدمة، ترك وراء الكامنة األسباب حيدد كما
 :التالية ابلصيغة اخلدمة ترك معدل عن ويعرب مرتفعة

 100*يف اومنظم  يف تلك ابفرتة(األفيا  متوس  عد   /ابذةن تيكوا اخلدم  خالل فرتة معطن  األفيا معدل تيك اخلدم = )إمجايل 
 حتليل املطلوبة، البشرية املوارد من التقديرات ضوء على: البشرية املوارد يف والطلب العرض بني املوازنةمرحلة  -5

 فيه التصرف جيب البشرية املوارد يف فائض أو سده جيب عجز هناك حيدث قد وابملقارنة املنظمة داخل منها املعروض
 )هنا تلجأ املؤسسة إىل برامج التخطيط للموارد البشرية(  .تصريفه أو
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 بيامج ابتخيطط  بلموار  ابشرية  -6
شىت أنواع املشكالت والثغرات اليت قد ختلفها ورائها عمليات هتدف برامج ختطيط املوارد البشرية إىل ختطي 

وطرق التنبؤ ابلطلب أو ابلعرض من املوارد البشرية فالربامج التخطيطية تعد إما هبدف مواجهة النقص احلاصل يف 
على  العمالة أو حلل املشاكل املرتتبة عن الزوائد من األفراد أو هبدف مواجهة التحدايت اليت قد تفرض نفسها

 1املؤسسة أو دخوهلا أسواق جديدة وتضم كال من:
كلما ازدادت أعداد الوظائف الشاغرة، وكلما قلت نوعية العروض من املوارد   التخطيط هبدف سد الشواغر: -أ

البشرية زادت احلاجة إىل عنصر التخطيط. إذ إن شغور الوظائف ونوعية األفراد فرضا على املؤسسات بذل جمهود 
ار وسائل استقطاب جديدة، واختيار املوارد البشرية الكفية ووضعها يف الوظائف الشاغرة، وأييت يف مقدمة أكرب وابتك

 هذه الربامج:
برامج التثقيف والتدريب اهلادفة، ليس فقط إىل سد الوظائف الشاغرة بل أيضا إىل رفع مستوى مهارات  -

وتنفذ برامج تدريبية وتطويرية تليب حاجاهتا اخلاصة وقدرات املوارد البشرية. حبيث جند بعض املؤسسات تعد 
 وبغض النظر عن التكاليف خاصة يف احلاالت اليت يفتقر فيها سوق العمل إىل أتمني األفراد واألكفاء.

برانمج الرتكيز على عمالتها الداخلية، وذلك إما تشجيع األفراد الذين هم قيد التقاعد من اخلدمة والطلب  -
تهم مقابل تقدمي حوافز هلم، أو من خالل االستعانة ابألفراد الذين سبق وأن تقاعدوا منهم متابعة وظيف

 ابلعودة إىل العمل بدوام جزئي.
إذا أبرز التنبؤ أن عرض العمالة داخليا أكثر من الطلب عليها، البد من التخطيط هبدف حل مشكلة الفوائض:  -ب

 لربامج الكفيلة لذلك ومن بينها:أن تلجأ إدارة املوارد البشرية إىل وضع اخلطط وا
برامج التقاعد املعدة سلفا، اليت تبني عدد األفراد الذين أوشكوا أن يتقاعدوا، فهي برامج بديلة وجيدة وغري  -

مكلفة وحتافظ على مسعة املؤسسة. ويتم التقاعد املعد سلفا من خالل تقدمي حوافز معينة للتقاعد املبكر، إال 
ج واإلكثار من احلوافز حيذر منها كثريا إذ قد تؤدي إىل مغادرة أعداد وافرة من أن إعداد مثل هكذا برام

 املدراء واألفراد للمؤسسة قد يتخطى حجمها حجم الفوائض.
إعداد برامج تبديل وإعادة نشر وتوزيع املوارد البشرية الفائضة عرب املناطق اجلغرافية عديدة، وهذه الربامج  -

ت الكبرية واملتوسطة على خالف الصغرية. إال أن املؤسسات الكبرية ال تعاين  تلقى قبول أكثر لدى املؤسسا

                                                           
 )بتصرف(. 138-135، صسابقابيجع اوم_ حسن ابراهيم بلوط، 1
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كثريا من الفوائض نتيجة النتشارها وتوسعها يف خمتلف املناطق، وتنوع العمالة لديها مهاراتيا وتقنيا. كما أن 
 يانة.بعض املؤسسات تستفيد من الفائض عن طريق ختصيصه إلصالح اآلالت أو املعدات أو أعمال الص

برامج ختطيطية أكثر عدالة، حيث متكن معظم املوارد البشرية من االحتفاظ ابلوظائف، وذلك عن طريق  -
 تقليص عدد أايم العمل األسبوعي أو احلجم الساعي.

يتطلب التخطيط هبدف إنشاء مؤسسة جديدة برانجما استثنائيا يرتكز   التخطيط هبدف إنشاء مؤسسة جديدة: -ج
 م أبرزها:على عناصر ودعائ

مجع إدارة املوارد البشرية لكافة املعلومات العائدة للتطورات االقتصادية والدميغرافية وغريها، وتكليف فريق  -
 عمل بدراستها وحتليلها؛

 التنبؤ حبجم العمالة والتأكد من توفرها ابلشروط املطلوبة؛ -
 هلا؛قراءة الصعوابت والتحدايت اليت قد تفرضها البيئة اخلارجية والتصدي  -
 مقارنة اإلمكانيات املتوفرة مع واقع املوارد البشرية املتوقعة واملطلوبة حىت أتيت عناصر املؤسسة مكتملة؛ -
التأكد من تطابق برانمج إنشاء املؤسسة اجلديدة أبهدافه وطموحاته مع رؤى وتطلعات وطموحات الداعني  -

 واملمولني هلا.
 ابعوامل احملد ة خليط  اوموار  ابشرية  -7

 يوجد عدة عوامل تؤثر يف خطط املوارد البشرية يف املنظمة وحتددها، كما هو مبني يف الشكل املوايل:
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 "مل احملد ة خليط  اوموار  ابشرية (: "ابعوا4ابركل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطبعة األوىل، كنوز املعرفة للنشر، األردن،  ،- بطل علمي–إ ارة اوموار  ابشرية  : روال انيف املعايطة وصاحل سليم احلموري، اومصدر
 .29، ص2313

 فوائد ختيطط  اوموار  ابشرية  -8
 1تشمل مايلي:

 اإلسهام يف حتديد أهداف وخطط املنظمة؛ -
 مواءمة اهليكل التنظيمي مع هيكل الوظائف؛ -
 تنمية وتطوير سياسات املوارد البشرية؛ -
 حتقيق االستفادة القصوى من الكفاءات البشرية املتاحة؛ -
 احلصول على متطلبات املنظمة من العمالة؛ -

                                                           

إصدارات مركز حبوث الشرطة، وزارة  سشل االستفا ة من حتلطل ابفجوات يف جمال ابتخيطط  االسرتاتطجي ابريطي،صالح الدين عبد احلميد،  -1 
 .86-85، ص2313الداخلية، اإلمارات العربية املتحدة، 

الوضع 

التنظيمي 

 الحالي

املنافسة 

والبيئة 
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 املسامهة يف حتقيق خطط اإلنتاج؛ -
ظاهرة البطالة املقنعة، إذ يتم حتديد املطلوب من األفراد بدقة ومبا يضمن حتقيق خطة اإلنتاج املرجوة أبقل احلد من  -

 تكلفة ممكنة؛
 سرعة سد العجز يف العمالة؛ -
 إعداد موازانت األجور واملكافآت؛ -
 التوزيع املناسب للعاملني يف أماكن العمل. -
 مركالت ختيطط  اوموار  ابشرية  -9

القائمون على ختطيط املوارد البشرية ابملنظمات العديد من املشكالت واملعوقات اليت حتدد فعالية هذه  يواجه
 1الوظيفة يف حتقيق أهدافها، وتتمثل يف:

ضعف أنظمة املعلومات اخلاصة ابملوارد البشرية: إذ يتطلب جناح وظيفة إدارة املوارد البشرية توافر العدد الكايف من  -
الالزمة إلعداد خطة العمالة، وعلى قدر توافر تلك املعلومات على قدر جودة خطة املوارد البشرية فالعالقة املعلومات 

 بينهما طردية.
 اخنفاض الوعي اإلداري أبمهية الدقة يف إعداد تقديرات العمالية املطلوبة. -
 لبشرية.ضعف اإلمكانيات املادية والبشرية املخصصة إلدارة ختطيط وتنمية املوارد ا -
اخنفاض كفاءة التخطيط االسرتاتيجي على مستوى املنظمة وعدم اقتناع املسئولني وبصفة خاصة أداء اإلدارة العليا  -

 أبمهية وضرورة ختطيط املورد البشري.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

-129، ص2313دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  ابوظائف االسرتاتطجط  يف إ ارة اوموار  ابشرية ،جنم العزاوي وعباس حسني جواد،  -1 
133. 
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 اخترب معارفك:

 ابسؤال األول:
أفرزت نتائج ختطيط املوارد إذا علمت أن مؤسسة ما تواجه صعوبة يف املوازنة بني العرض والطلب، حبيث 

 البشرية أن العرض أكرب من الطلب. ماهو الربانمج املناسب لذلك؟
يف حالة كانت النتائج العكس أي الطلب أكرب من العرض، ماهو الربانمج املناسب الواجب اعتماده من 

 طرف املؤسسة؟
 ابسؤال ابثاين:

 23 أتخذوج معني، علما أن الوحدة الواحدة وحدة من منت 1333إذا علمت أن نفس املؤسسة قررت إنتاج 
 ساعات. 4دقيقة إلنتاجها، وعدد ساعات العمل اليومية 

 ماهو حجم العمالة املطلوب لتحقيق هذا اإلنتاج؟ -
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 االستقطاب والتوظيف
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 االستقطاب والتوظيف: رابعاحملور ال

بعدما تطرقنا لكل من وظيفيت حتليل توصيف الوظائف، وأيضا ختطيط املوارد البشرية. وبعدما مت حتديد حجم 
تعد هذه األخري من أهم الوظائف املوجودة على  االحتياجات البشرية، أتيت وظيفة االستقطاب والتوظيف. حيث

مستوى املؤسسات، هبا ترتقي املؤسسة وحتقق أهدافها، كما هلا دور مهم وكبري يف حتسني ورفع من مستوى أدائها. 
طنطقا  الوظائف القاحقة. لل  من خقا  حتديد متداد للوظائف السابقة، وأساسا الفوظيفة االستقطاب والتوظيف ا

فقا للمعاير احملددة من طرف املؤسسة. كما تسمح وظيفة االستقطاب والتوظيف من احلصو  على يد عاملة األفراد و 
 تساعد على حتقيق التحفيز االجتماعي واالقتصادي والنهوض ابلدو .

 :مايليويضم هذ احملور 
 أوال. وظيفة االستقطاب

 ؛تعريف االستقطاب -1
 ؛أمهية االستقطاب -2
 ؛أهداف االستقطاب -3

 ؛مصادر االستقطاب -4
 ؛بدائل االستقطاب -5
 .مزااي وعيوب االستقطاب -6

 اثنيا. التوظيف
 ؛تعريف االختيار والتعيني -1
 ؛أمهية االختيار والتعيني -2
 .مراحل االختيار والتعيني -3
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 أوال. وظيفة االستقطاب
 احلصو  على املورد البشري واستقطابه ابستثناء حاالت الركود االقتصادي إىل ااملؤسسات دائم تسعى

واألزمات اليت من املمكن أن متر هبا املؤسسات أو الدو . لذا تلجأ هذه األخرية إىل اعتماد سياسة االستقطاب، 
تطر  إليه يف هذا وهذا ما سن واكتشاف األفراد القادرين والراغبني يف العمل وحماولة جذهبم للوظائف الشاغرة.

 اجلاطنب.
 تعريف االستقطاب -1

يشري مصطلح االستقطاب إىل عملية البحث عن املوارد البشرية اليت حتتاجها املنظمة يف سو  العمل واليت  
كاطنت طنتيجة لتخطيط املوارد البشرية اليت تتطلبها اسرتاتيجية املنظمة املستقبلية، والعمل على توفريها أبكرب عدد ممكن 

ووردت تعاريف عدة لقاستقطاب إل عرف ابلعملية اليت تستخدمها املنظمة يف معاجلة . 1ابلنوعية واملواصفات املطلوبة
 2النقص يف احتياجات مواردها البشرية.

 عن التعبري ميكن أخرى بعبارة الفعلية، الشواغر لشغل واملؤهلني غبنيالر ا احملتملني املرشحني اكتشاف عملية هو
 3".التوظيف عن يبحث من وبني الوظائف مبلء يرغب من بني الوصل حلقة: "أبطنه االستقطاب

 أمهية االستقطاب -2
 4تكمن أمهية االستقطاب فيما يلي:

االستقطاب اجليد يفتح اجملا  أمام املنظمة للحصو  على أفضل الكفاءات من خقا  اتساع قاعدة  -
 طنوعا؛املنظمة يف اطنتقاء األكفاء املتقدمني، وكلما زادت اعداد املتقدمني زادت فرصة 

 يعد االستقطاب مبثابة اخلطوة األوىل يف بناء قوة العمل الفعالة واملنتجة؛ -
هتتم املنظمة من خقا  مراحل وعمليات االستقطاب إىل توصيل رساالهتا للمتقدمني أبهنا املكان املناسب  -

 هلم للعمل وبناء مسارهم الوظيفي األفضل؛
حتديد أفضل الوسائل للبحث عن متطلبات املنظمة من املوارد البشرية سواء كاطنت يسهم االستقطاب يف  -

 ة والفنية أو املهنية.ية أو خارجية ابإلضافة إىل حتديد طنوعية الوسائل املناسبة لكل التخصصات اإلدار يداخل

                                                           
 .01، ص2112دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  إدارة املشاريع التنموية،_ أماين جرار، 1
 .31، ص2115دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن،  املال الفكري،رأس _ سعدون محود جثري الربيعاوي وحسني وليد حسني عباس، 2
مذكرة دور ديوان املوظفني العام يف تلبية احتياجات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية من الكفاءات البشرية،  _ حممد مجا    عبد هللا الزين،3

 .36، ص2115ماجستري، جامعة األقصى، فلسطني، 
 .02، ص2121مركز الكتاب األكادميي، األردن،  تنمية املورد البشري يف التنظيم،_ زواتيين عبد العزيز، 4
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 أهداف االستقطاب -3
 1يهدف االستقطاب إىل حتقيق مجلة من النقاط أبرزها كمايلي:

 جمموعات العمل أو األشخاص واألفراد الذين ميكن االستعاطنة هبم لسد الشواغر؛حتديد  -

أمام الرأي العام، وتزويد سو  العمل ابلوظائف والشواغر الواعدة اليت  الستخدامياإبراز وتسويق دور املؤسسة  -
فرد هبا عن سواها ميكن أن توفرها للمتواجدين فيه )السو (، إضافة إىل الكشف عن امليزات واخلصائص اليت تن

 من املؤسسات اليت تقصد هذا السو ؛

اجلواطنب االجيابية أمامهم، وأيضا   فوراء الوظائف الشاغرة عن طريق كشكسب رأي وثقة املرشحني الساعيني  -
 كسبهم واعتبارهم زابئن جدد للمؤسسة مستقبقا؛

قدراهتم واحتماالت جناحهم يف األعما  جذب أكرب عدد ممكن من املرشحني األكفاء املتقدمني للعمل وتقييم  -
 .ندة هلم يف حا  مت توظيفهم الحقااملس

 مصادر االستقطاب -4
 إىل تلجأ فقد العاملة، القوة على احلصو  خقاهلا من سيتم اليت املصادر إىل اللجوء ى املؤسسةعل ينبغي
 2ر:املصاد من النوعني كقا إىل أو خارجية أو داخلية مصادر

 الوظائف شغل يف عليها يعتمد اليت املصادر أهم من احلاضر الوقت يف ابملنشأة العاملون يعترب :داخلية مصادر -أ
 تتوافر ملن ميكن حىت املنشأة داخل عنها اإلعقان جيب فإطنه املنشأة، يف معينة وظيفة خلت إلا أطنه يعين وهذا .الشاغرة
 أهم هذه املصادر: ومن .هلا يتقدم أن هبا العاملني من شغلها شروط فيه

 بعملهم االهتمام على املوظفني تشجع حيث املنظمات داخل للعاملني التشجيعية الطر  من تعد :الرتقية -
 عن ولل  بينهم، واملنافسة املعنوية روح وتزيد أعلى مستوى لات لوظيفة الرتقية على للحصو  مرضية طنتائج وحتقيق
 .العاملني جلميع ومعلنة واضحة تكون متكاملة، خطة يف املنظمة وضعتها اليت الطر  اتباع طريق

 لتحقيق واألجر،املركز و  املسؤوليات يف له مساو آخر عمل إىل عمله من الفرد اطنتقا  هو :الوظيفي النقل -
 النقل طريق عن املؤسسة داخل من التوظيف سياسة تطبيق يتم قد .الرضا درجة إىل وللوصو  العمل يف ضرورة
 عدد يف توازن خللق يكون قد لل  من واهلدف، أخر فرع إىل فرع من أو أخرى إىل وظيفة من للموظف الداخلي

                                                           
 .161-161ص املرجع السابق،_ حسن ابراهيم بلوط، 1
-343، ص2121كاطنون الثاين   األردن، ،15، العدد: AJSP للنشر العلمي ربيةاجمللة الع استقطاب املوارد البشرية،_ بدر بن أمحد بن علي العمري، 2

352. 
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 البشرية املوارد إدارة يف سياستهان تكو  عندما له املؤسسة تلجأ املصادر من النوع وهذا املختلفة اتر اإلدا يف العاملني
 .اخلارجي العمل سو  يف اتاخلرب  تل  تتوافر ال عندما وأيضا ،فيها العاملني اتخرب  تنويع على قائمة

 املوظفني سجقات من املطلوبة املعلومات يوفر حيث واستخداما شيوعا الطر  أكثر هو :اتر املها خمزون -
– مؤهقاته) موظف كل عن تفصيلية معلومات على وحتتوي املنظمة يف احلالني املوظفني أبمساء قائمة تتضمن اليت
 يكون عندما األسلوب لل  املؤسسة وتستخدمر(. املباش مديره يأر  – تطلعاته– االمتحاانت – التدريب-اتهخرب 
 الوظيفة شغل ويتم ،فيهم تتوافر عمن للبحث راتاملها خمزون إىل والرجوع، تاراوامله تار القد عن كامل تصور لديها
 .الرتقية أو ابلنقل إما لل  بعد

 يكون فإطنه الدطنيا، اإلدارية املستوايت يف الوظائف بعض شغل يف املنظمة، ترغب عندما :الداخلي اإلعقان -
 .ابملنظمة اإلعقاانت بلوحات حاجتها طنشر املفيد من

 ابملؤسسة العاملني األشخاص يقوم املؤسسة، داخل وظيفة عن اإلعقان عند :واملعارف الزمقاء طريق عن -
 .الوظيفة هلذه التقدم على قادرون أهنم ويعتقدون املطلوبة،وط الشر  فيهم تتوفر الذين ومعارفهم أصدقائهم إبعقام
 املصادر إحدى خقا  من املنظمة خارج من للعمل املناسبني األشخاص على احلصو  ميكن مصادر خارجية: -ب

 :اخلارجية
 عدم حالة يف اخلالية الوظائف لشغل القازمني األفراد على للحصو  اخلارجية املصادر أهم من :اإلعقان -
 أمهية تادزدا وقد. البشرية املوارد من حاجتها عن ابإلعقان املؤسسة تقوم فقد ،املؤسسة داخل من شغلها إمكاطنية
 يف اإلعقان يتم وقد اجلماهريية، االتصا  وسائل واطنتشرت التعليم، طنسبة ارتفعت أن بعد اإلعقان على االعتماد
 اليت اإلعقان وسيلة ختتار أن املؤسسة على جيب احلالة هذه ويف املتخصصة، والدورايت واجملقات اليومية الصحف
 .شغلها املطلوب الوظيفة مع تتناسب
 ويتم احلكومة قبل من تدار عامة عما  مكاتب عن عبارة املكاتب من النوع هذا :احلكومية العمل مكاتب -
 الرئيسي هدفها ويكون ،اجلغرافية املناطق خمتلف يف تنتشر وهي العمل،ووزارة  احلكومة بواسطة أيضا عليها اإلشراف
 .العمل عن عاطل لكل عمل فرص إجياد

 واختيارهم العمالة واستقطاب جذب يف متخصصون يديرها خاصة مكاتب وهي :اخلاصة التوظيف مكاتب -
 طلب عند إليها والرجوع مهنية ختصصات إىل وتصنيفها العمل غيبار  طلبات بتلقي املكاتب هذه تقوم حيث أيضا،
 .التخصصات هذه من أكثر أو معني لتخصص األخرى املنظمات أو الشركات إحدى
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 املصادر من اجلامعات وكذل  املتخصصة الفنية واملعاهد واجلامعات املدارس تعترب :التعليمية املؤسسات -
 خترج اليت اجلامعات أو الفنية املدارس يف املباشر االتصا  على تعتمد ألهنا البشرية، املوارد على احلصو  يف اهلامة
 الفنية ابملدارس وطيدة عقاقات إقامة إىل الشركات بعض تلجأ فقد املنشأة، إليها حتتاج معينة مبواصفات األفراد
 .هبا للعمل خرجييها جذب بغرض واجلامعات واملعاهد
 يف خاصة البشرية للموارد كمصدر الرأمسالية الدو  يف العمالية النقاابت دور أمهية يربز :العمالية النقاابت -
 تدريبهم خقا  من معينة جماالت يف للعمل أعضائها أتهيل املنظمات هذه وتتوىل ،الوظائف من الدطنيا املستوايت
 عن ما مهنة يف العمالة من العروض يف النقاابت هذه تتحكم حيث اجملا ، يف للعمل وتراخيص إجازات ومنحهم
 .فقط النقابة أعضاء بني من التعيني يتم أن على األعما  وأصحاب النقابة بني االتفا  طريق

 بتدريبهم فتقوم معينة، جماالت يف للعمل أعضائها بتأهيل املهنية املنظمات بعض تقوم :املهنية املنظمات -
 أمثلتها ومن ،شهادات ومنحهم واختيارهم بتدريبهم حمدد جما  يف للعملوتراخيص  شهادات ومنحهم واختيارهم،
 (.والصناعيني ،واملدرسني، واحملامني ،واملهندسني ،واألطباء ،احملاسبني) مجعية

 يف تستبدع منظمات فنجد ،يوميا جديدة وسائل ابتداع يف والعلمي التكنولوجي التطور يساعد :االطنرتطنت -
 أن أيضا املمكن من ولكن فحسب، الوظائف عن اإلعقان يتم ال االطنرتطنت خقا  فمن البشرية، املوارد استقطاب

 إىل حاجة يف هم الذين العمل، أصحاب بعض اهار ي أن بغية هبم؛ اخلاصة التفاصيل بعض إبدخا  األشخاص يقوم
 .عمالة

 لقالتقاء مناسبات املتخصصة واملعارض واملهرجاانت اتر املؤمت تعترب :واملناسبات احلداث خقا  من االختيار -
 التخطيط يف خمتص أو ابحث على ما علمي مؤمتر يف املشاركون يتعرف فقد عمل، عن والباحثني املنظمات بني

 ألمثا  املهمة والوظائف املباشرة غري النتائج من واحدة فهذه ،لديهم العمل إمكاطنية معه فيبحثون ،مناسبا يعتربوطنه
 .املناسبات هذه

 بدائل االستقطاب -5
 1من أهم بدائل االستقطاب مايلي:

                                                           
معهد التكنولوجيا، جامعة قاصدي املستوى الثاطنية، التخصص منامجنت،  إدارة املوارد البشرية، سلسلة حماضرات_ خالد رجم ورشيد والعريب عطية، 1

 .33، ص2113-2116مرابح، ورقلة، 
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املؤسسات اليت تستعني ابلقوى العاملة املاهرة والغري املاهرة، من أجل التوظيف املؤقت: احلل املناسب للعديد من  -
مواجهة االزدايد املفاجئ على الطلب على السلع واخلدمات، من أبرز احلسنات اخلاصة هبذا البديل سرعة 

 االستعاطنة هبا كوهنا متوفرة بشكل دائم.

زايدة يف االجر، فاملؤسسات اليت تواجه أي  التوظيف االضايف: اي زايدة ساعات العمل للراغبني بذل  مقابل -
الطلب إىل عماهلا الراغبني يف العمل االضايف مبا تسمح هلم اوقاهتم وتدفع هلم اجور  إبمكاهنازايدة تطرأ يف اإلطنتاج 

 اضافية.

إىل الشركة  إبجيارهماالستئجار: إن املؤسسة اليت تتعاطى مع األفراد وتشرف على تدريبهم وتعويضهم، تقوم  -
اليت حتتاج إىل عمالتهم، حبيث حتدد هذه األخرية هلم املسؤوليات امللقاة عليهم، وتشرف بدورها على  املستأجرة

 ابألساسأتعاب معينة للشركة اليت وظفت  املستأجرةطنشاطات األعما  اليومية اليت وزعت عليهم، تدفع الشركة 
 األفراد وأجرهتم هلا.

أ املؤسسة إىل التعاقد الطويل مع بعض املقاولني واملوردين لتزويدها ابلبضائع والسلع التوظيف ابلتعاقد: تلج -
املنتهية الصنع، أو ميكن للمؤسسة أن تتعاقد مع خبري مشروع أو مستشار وترتك له حرية تسليم املشروع ضمن 

 شروط معينة. 
 مزااي وعيوب االستقطاب -6

 1الداخلي، ومزااي وعيوب االستقطاب اخلارجي:تنقسم إىل مزااي وعيوب االستقطاب 
 تتجلي يف:مزااي وعيوب االستقطاب الداخلي:  -أ
 مزااي االستقطاب الداخلي: تشمل النقاط لتالية: -1-أ

كفاءاهتا البشرية بتغطية حاجاهتا   استثماراالستفادة من املستودع الداخلي املتاح لدى املؤسسة من خقا   -
 الوظيفية املتنامية؛

خلق عقاقات وروابط عضوية للمؤسسة ابلعما  من خقا  إاتحة الفرص الواسعة للرتقية للمراكز اإلدارية  -
 والفنية العليا؛
 ختفيض التكاليف النامجة عن سياسة االستقطاب واالختيار والتعيني قياسا ابستخدام املصادر اخلارجية؛ -
 يار والتعيني قياسا ابستخدام املصادر اخلارجية؛ختفيض التكاليف النامجة عن سياسة االستقطاب واالخت -

                                                           
املشاكل اليت يعاين منها قسم إدارة ملورد البشرية من انحية االستقطاب _ عامر هاين القاسم ومليس رايض حممد البدور وزينب امساعيل الغرابلي، 1

 .233-234، ص2116يوطنيو  جامعة كفر الشيخ، مصر، ، جملة الدراسات التجارية املعاصرة، العدد الثاين،الداخلي واخلارجي
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توفري درجة عالية لدى األفراد العاملني من الرضا الوظيفي مما يعمق لديهم روح الوالء واالطنتماء وتصعيد  -
 وأتثر اإلطنتاجية املتحققة لديهم ابستمرار؛

لوفرة قاعدة واسعة من  رة طنتيجةدرجة عالية من الدقة والتأكد يف عمليات اختيار العاملني للوظائف الشاغ -
 البياانت بشأن العاملني لديها من خقا  السجقات والبياانت التارخيية للكفاءات واملؤهقات املختلفة.

ابلرغم من املزااي املتعددة لقاستقطاب الداخلي إال أن هذا األسلوب يتعرض عيوب االستقطاب الداخلي:  -2-أ
 لعدد من االطنتقادات والعيوب هي:

 حرمان املؤسسة من الطاقات الشبابية لات اخلربات املرتاكمة من األعما  لات طبيعة متمثلة يف األداء؛ -
 زايدة التكاليف التدريبية النامجة عن توفري فرص تدريب هؤالء األفراد الذين يتم طنقلهم لوظائف جديدة؛ -
عد أو الفصل أو ترك الوظيفة مما جيعل النقص الكبري يف املصادر الداخلية للمؤسسة بسبب املرض أو التقا -

هذ األسلوب ال يغطي احلاجيات احلقيقية للمؤسسة على املدى البعيد، السيما املؤسسات اليت تتسم ابلتوسع 
 والتطوير املستمر.

 تشمل مايلي:: مزااي وعيوب االستقطاب اخلارجي -ب
االستقطاب اخلارجي: إن االعتماد على االستقطاب من خقا  املصادر اخلارجية يتسم ابلعديد من  مزااي -1-ب

 الفوائد واملنافع للمؤسسة وهي: 
 تزويد املؤسسة أبفكار جديدة تشكل مصدرا حيواي لقاستفادة من اخلربات املرتاكمة من خارج املؤسسة؛ -
ر اخلارجية يقلل على املؤسسة تكاليف التدريب والتأهيل إن احلصو  على الكفاءات واملؤهقات من املصاد -

 للعاملني لديها؛
 حتقيق ضمان تقدمي واستقرار املؤسسة واستمراريتها من خقا  توفري رؤى جديدة لدى العاملني لديها. -

 عيوب االستقطاب اخلارجي: صحيح أن للمصادر اخلارجية منافع ومزااي إال أهنا حتتوي على عيوب وهي: -2-ب
 عدم استثمار املستودع املهاري املتاح للمؤسسة من العاملني لديها؛ -
 غالبا ما يسود عدم الرضا لدى العاملني جراء عدم توفري فرص التقدم والرتقية يف العمل؛ -
 مجة عن عمليات االستقطاب واالختيار والتعيني؛ازايدة التكاليف الن -
 اجلدد من خارج املؤسسة ولل  لصعوبة التكيف والتأقلم غالبا ما تواجه املؤسسة مشكقات مع العاملني -

 واالطنسجام يف العمل اجلديد.
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 اثنيا. التوظيف
تعترب عملية من أهم العمليات اليت تقوم إبدارة املوارد البشرية، وهي اثين عملية مباشرة بعد وظيفة االستقطاب. 

 البشرية سواء املؤهلة أو غري املؤهلة. لذل  سنحاو فهي تسمح بتحديد اإلجراءات اخلاصة ابحلصو  على املوارد 
 التطر  ملفهوم االختيار والتعيني وخطواته.

 تعريف االختيار والتعيني -1
وظيفة االختيار هي العملية اليت مبقتضاها تستطيع إدارة األفراد أن تفر  بني األفراد املتقدمني لشغل وظيفة 

هذه الوظيفة، مبعىن آخر ينطوي املفهوم على حتقيق التوازن والتوافق بني  معينة من حيث درجة صقاحيته ألداء
متطلبات وواجبات الوظيفة من انحية وبني مسات، مؤهقات وخصائص الفرد املتقدم للوظيفة وفقا ملا هو منصوص 

 1عليه يف توصيف كل وظيفة من انحية اثطنية.
واليت تبدأ من االستقطاب مث االختبار وأخريا التعيني ألخرية يف عملية التوظيف اأما التعيني فهي اخلطوة 

 2وخطوات االختيار اليت تنتهي عادة إما بقبو  املتقدم للوظيفة او عدم قبوله.
 أمهية االختيار والتعيني -2

 :3اآلتية لألسباب ترجع العاملني وتعيني اختيار عملية أمهية إن

 مساعديه أداء درجة على كبري حد واىل دائما يعتمد راد"األف مدير أو املدير"االختيار بعملية القائم أداء إن -
 ؛ينجزون ال سوف املناسبة تراالقد ميلكون ال الذين نأو  فالعامل

 تتحملها أن ميكن اليت العايل التكاليف بسبب مهم املنشأة يف للعمل يتقدمون الذين لألشخاص الفعا  الفرز إن -
 حىت العاملني ابختيار االهتمام ضرورة يعين ما، فيها للعمل يتقدمون الذين األشخاص وتعيني اجتذاب يف املنشأة
 ؛املناسبني األشخاص اختيار يف يتمثل والذي إطنفاقها، من اهلدف حتقيق دون النفقات تل  تضيع ال

 (؛االختيار) ءاتراإج وشرعية قاطنوطنية على للتأكيد مهمة السليمة االختيار عملية إن -

 ؛لديه فيتولد ابلرضا الشعور السليم االختيار حيقق حيث للفرد، ابلنسبة االختيار أمهية -

 .دخله زايدة مث ومن بكفاءتهء االرتقا إىل املطاف هناية يف يؤدي مما املسؤولية وحتمل العمل يف واالطنتظام احلماس -
                                                           

 .21ص، 1003بريوت، للنشر والتوزيع،  للدراسات الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية إدارة املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي،  بربر، ا_ كم1
ماجستري، ، مذكرة واقع سياسة االختيار والتعيني وأثرها على املسار الوظيفي للعاملني يف املصارف العاملة يف قطاع غزة_ منري زكرايء أمحد عدوان، 2

 .51، ص2111قسم إدارة األعما ، كلية التجارة، اجلامعة اإلسقامية، غزة، 
دراسة ميدانية على العاملني ابلشركات النفطية الليبية العاملة –سياسة االختيار والتعيني وعالقتها بدوران العمل  _ صاحل عثمان طنصيب العوكلي،3

 .21، ص2111كلية االقتصاد، جامعة بنغازي، ليبيا، مذكرة ماجستري، قسم اإلدارة،   ،-مبدينة بنغازي
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 والتعيني االختيارمراحل  -3
 1وهي: وتعيينه املرشحني أحد اختيار قرار اختال حني إىل معينة، خبطوات االختيار عملية متر

 الوظيفة شغل شروط على فر التع لغرض العمل طاليب استقبا  املرحلة هذه يف يتم حيث :العمل طاليب استقبا  -أ
 .اهب بتزويدهم البشرية املوارد إدارة تقوم اليت املعلومات من وغريها هبا املرتبطة واالمتيازات

 على للتعرف للمرتشحني الذاتية والسرية التوظيف طلبات فحص يتم وفيها :التوظيف لطلبات األويل الفحص -ب
. الشاغرة للوظائف املعلنة واملواصفات للشروط مطابقتها من والتأكد الشخصية مهتومعلوما العلمية اهتموخرب  هتممؤهقا
 .املطلوبة الشروط فيهم تتوفر ال الذين استبعاد يتم وعليه
 القدرة إىل ابإلضافة الشاغرة، للوظائف املرتشحني ومهارات قدرات عن الكشف إىل هتدف وهي :االختبارات -ج
 معني وقدر طنوع إىل يشغله فيمن حيتاج عمل كل أن وطاملا. أكرب مسؤوليات حتّمل على والقدرة والتقدم النمو على
 :االختبارات من متعددة أطنواعا هناك أن جند آخر، إىل فرد من ختتلف واليت واملهارات القدرات من

 جما  يف وخربته العمل أتدية على الشخص مقدرة االختبارات من النوع هذا يقيس: اإلجناز على القدرة اختبارات -
 .العمل

 مدى ملعرفة الفرد شخصية جواطنب عن الكشف إىل االختبارات من النوع هذا يهدف: الشخصية اختبارات -
 .الوظيفة لطبيعة مقاءمتها

 الذي ابلعمل ابلقيام الشخص وميو  رغبة االختبارات من النوع هذا يقيس: وتوجهاته الشخص ميو  اختبارات -
  .العمل لل  مع اطندماجه درجة ومدى إليه سيسند

 ملواجهة الفرد تفكري وطريقة والذكاء الذهنية القدرات االختبارات هذه تقيس(: الدهنية القدرات) الذكاء اختبار -
 املستوى مع ومقارطنته الفرد لكاء مستوى على التعرف هو فاهلدف. األشياء على احلكم وصحة العمل مشاكل
 .للوظيفة املطلوب

                                                           
 على: ابالعتماد_ 1
 .32، ص2113الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن،  تسيري املوارد البشرية من خالل املهارات،إمساعيل حجازي ومعاليم سعاد،  -
 .563، ص2111الطبعة األوىل، مكتبة العبيكان، اململكة العربية السعودية،  إدارة املوارد البشرية،مزن فارس رشيد،  -
 .412، ص2113الطبعة األوىل، الدار األكادميية للعلوم، مصر،  قضااي عاملية معاصرة يف املوارد البشرية،عاطف جابر طه،  -
 .143، ص2113دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  إدارة األعمال احلديثة )وظائف املنظمة(،أمحد يوسف دوين،  -
 .112، ص2112جملة العلوم اإلطنساطنية واالجتماعية، العدد الثامن، جوان  املقابلة يف البحث االجتماعي،طنبيل محيدشة،  -
دراسة ميدانية يف بعض املؤسسات بوالية –توسطة ازجزائرية أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية يف بناء املزااي التنافسية للمؤسسات املفريوز بوزورين،  -

-2116، سطيف، 1رسالة دكتوراه، ختصص: العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف سطيف،
 .31-22، ص2113
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 .واالبتكار والتعبري التذكر على للعمل املتقدم قدرة االختبارات من النوع هذا يقيس: القدرات اختبار -
ويتمثل تستخدم املقابقات الشخصية يف معظم املنظمات كخطوة هامة وعملية إلمتام عملية االختيار،  د. املقابلة:

عرض هذه املقابقات يف تدعيم ومساطندة املعلومات اليت مت احلصو  عليها، من خقا  اخلطوات األخرى لعملية 
االختيار، وهتدف هذه املقابقات إىل حتديد مدى توافق املتقدم مع الوظيفة املراد شغلها يف املنظمة وجيب أن تكون 

 وتنقسم إىل:. أي ال تتطر  إىل النواحي الشخصية األمثلة يف خقا  املقابلة مرتبطة دائما ابلوظيفة
 أسئلتها خارجة عن موضوع القياسية غري ابملقابلة أو احلرة ابملقابلة أحياان وتسمى: املوجهة غري املقابلة ،

 املقابلة وال عقاقة هبا؛
 طرحها بغرض األسئلة من جمموعة بتحديد شخصال يقوم املقابلة من النوع هذا يف: املوجهة طنصف املقابلة 

 خروجه دون ألخر حني من أسئلة طرح يف حبقه شخص املكلف بطرح األسئلةال احتفاظ مع ،رتشحامل على
 .املوضوع عن
 .املقابلة املوجهة: أي طرح جمموعة من األسئلة دون اخلروج عن موضوع املقابلة 
 عليها حصلت اليت املعلومات لكل ومعمقة شاملة مراجعة إبجراء البشرية املوارد إدارة تقوم وهنا :األوىل االختياره. 
 .لشغلها مقاءمته مدى على الوقوف أجل من للوظيفة املرشح بشأن
 بتقدمي البشرية املوارد إدارة تقوم بنجاح، االختبار اجتاز الذي املرشح بياانت وحتليل حتديد بعد :النهائي القرار. و

 .بذل  وإعقامه املرشح بتعيني اخلاص اإلداري األمر إصدار بغية املؤسسة رئيس إىل التعيني ترشيحات
خيضع املرشحون النهائيون لفصح طيب للتأكد من متتعهم ابللياقة الصحية القازمة ألداء العمل،  ز. الكشف الطيب:

ويف العادة فإن قبو  الشخص للوظيفة يتوقف على اجتيازه للكشف الطيب. ويساعد الفحص الطيب على الكشف 
شح على أداء العمل، وملنع اطنتشار األمراض املعدية يف مكان العمل، ولتوثيق أية إصاابت أو عن مدى قدرة املر 

أمراض ملنع أية ادعاءات ابإلصابة بفعل العمل. ويف العادة يتم إجراء الكشف الطيب للمرشح بعد ترشيحه املبدئي 
إجراء الفحص مقتصرا على عدد  لشغل الوظيفة، ولل  للوقوف على احلالة الصحية له وقت تعيينه، وحىت يكون

 حمدود من األفراد.
بعد اجتياز املتقدم للخطوات السابقة يصدر قرار تعيينه من السلطة املختصة بذل ، وختتلف سلطة  التعيني:ح. 

إصدار قرار التعيني ابختقاف أطنظمة التوظيف، وحسب املستوى الوظيفي يف السلم الوظيفي. ويتضمن قرار التعيني يف 
يفية، كذل  يشري القرار إىل السند النظامي الذي العادة اسم املوظف والوظيفة املعني عليها، ومرتبتها، ودرجتها الوظ

 خيو  للسلطة الرمسية املختصة إصداره.
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ابإلضافة إىل اخلطوات السابقة تضاف مرحلة أخرى تتمثل يف إدماج األفراد الذين ختطوا املرحلة  ط. اإلدماج:
 السابقة.

 اخترب معارفك:

 السؤال األول:

 الفصل –التعيني  –االختيار  -التوظيف –عرف كل من: االستقطاب 
 السؤال الثاين:

سو  بغية حتقيق أهداف معينة، لكن رادت مؤسسة أن تستقطب شرحية من القوى العاملة املوجودة يف الأ
 يف حتقيق لل .)التكاليف( ها مشاكل واجهت

 هدافها.الستقطاب املناسبة تتماشى مع وضع هذه املؤسسة حىت يتسىن هلا حتقيق أاقدم بديل من بدائل  -
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خامسال  محورال
 التدريب وتنمية المهارات
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 التدريب وتنمية املهارات: اس احملور اخل

 من العديد حوهلا دار ولقد احلديثةو املهمة  املفاهيم منوظيفة التدريب وتنمية املهارات للموارد البشرية  تعترب
 ،االقتصادية التغريات وتلعبل من طرف الباحثني واملفكرين خاصة حول توضيح مفهومها. واجلد النقاشات
دورا هاما يف التوجه هلذه  وجماالهتا، أنواعها مبختلف املؤسسات خمتلف مست اليت ،واالجتماعية الثقافية السياسية،

ة يف كال من التدريب وتنمية تعمل املؤسسات حلد الوقت الراهن على تطوير األساليب املستخدم إذ .الوظيفة
وتطويرها. أي انتقل  ااملهارات، والبحث عن اجلوانب اليت تغفل املؤسسة عنها واملتوفرة يف املورد البشري بغية تنميته

  املفهوم من االهتمام برؤوس األموال إىل االهتمام ابلفرد داخل املؤسسة.
 :مايليويضم هذ احملور 

 التدريبأوال. 
 ؛التدريب تعريف -1
 ؛التدريب أمهية -2
 ؛التدريب أهداف -3
 ؛التدريب عناصر -4
 ؛التدريب أساليب -5
 ؛التدريبية العملية مراحل -6
 .التدريب أنواع -7

 اثنيا. تنمية املهارات
 ؛املهارات تنمية تعريف -1
 ؛املهارات أنوع -2
 .املهارات تنمية أساليب -3
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 التدريبأوال. 
 ترامبهااألفراد  تزويد إىل سعىت اليتالوظائف التابعة إلدارة املوارد البشرية  أهم من التدريب عد وظيفةت

 من أداءها تعرتض اليت املشكالت من العديدوهذا لتجنب  من أجل تطوير أداء املؤسسة.  جديدة رباتوخومعارف 
 .العاملني وأداء جهة
 التدريبتعريف  -1

فيه، ميثل استثمارا يف املوارد البشرية، قد يكون له عائد يظهر يف شكل هتتم املنظمات ابلتدريب، ألن ما ينفق 
زايدة اإلنتاجية الكلية، أما على مستوى الفرد فتظهر امهية التدريب يف زايدة املعارف واملهارات األمر الذي يؤدي إىل 

 1رفع دافعية وقدرة العمل لدى الفرد.
 هوو  .أي اعتاده ءابلشي درب لقنه أي ءالشي درب يقال تدريبا يدرب درب من يعرف التدريب لغة على أنه:

 تغيري هبا يقصد سلوكية عمليةأيضا  هوو  .التدريب يف املشاركة بعد العمل بيئة يف املتعلقة واملهارات املعلومات توظيف
 عملية انه كما التطبيقية الناحية من له نظران إذا العلوم من علم اإلنتاجية ويعد كفايته ورفع قدراته تنمية هبدف الفرد
 2.أخرى من جهة وأداء املنظمة من جهة األفرادوقواعد لزايدة وحتسني أداء  مهاراتتتضمن اكتساب  تعلم

يعرف التدريب على أنه عملية تعديل إجيايب ذي اجتاهات خاصة، تتناول سلوك الفرد من الناحية الفنية أو 
اليت حيتاج إليها اإلنسان أو حتصيل املعلومات اليت تنقصه أو االجتاهات الوظيفية أو هدفه إكساب املعارف واخلربات 

الصاحلة للعمل وللسلطة أو األمناط السلوكية واملهارات املالئمة والعادات الالزمة، من أجل رفع مستوى كفايته يف 
مع السرعة واالقتصاد يف األداء وزايدة إنتاجه، حبيث تتحقق فيه الشروط املطلوبة إلتقان العمل، وظهور فاعليته، 

 3التكلفة، ويف اجلهود املبذولة، ويف الوقت املستغرق.
فراد العاملني أو امللتحقني ابلعمل هبا هو عملية منظمة ومستمرة، تسعى املنظمة من خالهلا إىل إكساب األ

ق أهداف املنظمة معارف، أو مهارات، أو قدرات، أو أفكار، أو آراء الزمة ألداء أعمال حمددة، وذلك بقصد حتقي
 4بشكل فعال.

                                                           
 .121، ص2221دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، أثر اإلدارة االسرتاتيجية على تطوير إدارة املوارد البشرية،_ بكر الشديفات، 1
حبوث –جملة التنمية وإدارة املوارد البشرية  تدريب املوارد البشرية ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسة،_ سلمى رزق هللا وزروال نصرية، 2

 .15-14، ص2222، 21، العدد: 20، اجمللد: -ودراسات
، 2222دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  املستداسة للموارد البشرية،التدريب االسرتاتيجي ودوره يف حتقيق التنمية _ أمحد جابر حسنني، 3

 .44ص
 .10، ص2222، جمموعة النيل العربية، مصر، التدريب واألسن القوسي _ سعد الدين خليل،4
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ومنه، فعملية التدريب ضرورية يف املؤسسة، كوهنا تركز على االستثمار يف املورد البشري، عن طريق إكسابه 
 ف املؤسسة.ا، وحتقيق أهديف مجيع اجملاالت همعارف وخربات، وتطوير 

 1تعلقة ابلتدريب:املفاهيم هناك بعض امل
أو غري مقصود قد حيدث يف كل زمان ومكان. يهدف إىل إكساب الفرد التعليم: هو نشاط إنساين مقصود  -

 املعارف.
التكوين: هي نشاط رئيسي يتكون من أنشطة فرعية متكاملة ومرتابطة يشكل جمموعها سلسلة من األعمال  -

تقوم من خالهلا إدارة املوارد البشرية ابألنشطة التالية: تصميم وحتليل العمل، ختطيط املورد البشري، 
 استقطاب املورد البشري، اختيار وتعيني املوارد البشرية، والتأهيل.

التنمية: جمموعة النشاطات واإلجراءات والربامج اليت هتدف إىل أتهيل وتطوير األفراد بطريقة عقالنية تساهم  -
 يف حتسني أدائهم احلايل واملستقبلي ألعماهلم.

تنظيمية يف املقام األول، مث أييت بعده التدريب. التطوير: هو إطار فكري عملي يركز على الكفاءات ال -
 وتطوير املوظف من خالل التعليم لتلبية احتياجات املنظمة طويلة املدى.

 لتدريبأمهية ا -2
 2تكمن أمهية التدريب يف التايل:

 إجناز وظيفي أفضل، كما ونوعا، أي زايدة اإلنتاجية وابلتايل ختفيض التكاليف. -
 لسلع املقدمة له.ااملستفيد أو املستهلك ملنتجات املنظمة من خالل حتسني اخلدمات و زايدة فرص إشباع  -
واملعدات احلديثة وابلتايل احلصول  تعد األفراد الستخدام اآلالالتكنولوجيا احلديثة، فالتدريب ياستخدام  -

 على أكرب عائد منها.
ل مالذي ميكن أن ينطلق منه الفرد إىل جم استكمال دور اجلامعات واملدارس، فإذا كان التعليم يوفر األساس -

 العمل، فإن التدريب أييت ليستكمل ما بدأه التعليم.

                                                           
 _ ابالعتماد على:1
 .22، ص2210الثقافة للنشر، األردن، ، دار األسرة لإلعالم ودار عامل أساسيات التعليم املهينعمر موسى حماسنة،  -
 .121، ص2216الطبعة األوىل، اجلنادرية للنشر والتوزيع، األردن،  تدريب وتنمية املوارد البشرية،عبد الكرمي أمحد مجيل،  -
 .446، ص2212، جمموعة اخلربات املهنية لإلدارة "مبيك"، مصر رأس املال البشري: سفهوسه وحتليله وقياسه،حامت صالح أبو الدائل،  -
 .26ص املرجع السابق،مصطفى حممد اجلربوعة،  -
 .130-137، ص2214مؤسسة عامل الرايضة ودار الوفاء لدنيا الطباعة، اإلسكندرية،  إدارة املوارد البشرية يف اجملال الرايضي،_ عبد الرمحن سيار، 2
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تنمية اجملتمع، إذ ميتد التدريب ليشتمل تنمية معلومات ومهارات األفراد واجلماعات يف االتصال والتعاون  -
 وإقامة عالقات إنسانية متساندة.

 التدريبأهداف  -3
 :1التالية األهداف حتقيق إىل التدريب يهدف

 األداء وبني الرؤساء حيددها اليت األداء معايري بني توجد اليت الثغرات وسد وسرعة بفاعلية العمل أداء ضمان  -
 .للعاملني الفعلي

 .العمل أداء يف برغبته مرهونة إنتاجيته زايدة إن ابعتبار للعمل وانتمائه والئه بتنمية عمله يف املوظف ترغيب  -
 أبهداف توعيته خالل من ونوعا كما إنتاجيته وحتسني كفاءته لزايدة املوظف لدى الذايت الدافع توفري -

 املوظف لتقبل ملحة ضرورة فهناك .األهداف تلك حتقيق يف مسامهته ومدى عمله وأبمهية وسياساهتا املنظمة
 .وفعالية قيمة وذا هادفا عمله يكون أن لضمان ورسالتها املنظمة أهداف

 .األعلى للمناصب للرتقية تؤهله مبقومات واقتناعه املوظف وقدرات مهارات زايدة  -
 عناصر التدريب -4

 يربز الشكل املوايل عناصر وظيفة التدريب:
 (: "عناصر التدريب"50الشكل رقم )

 
 
 

 من إعداد األستاذة. املصدر:

 2وهي مفصلة كاآليت: 
 فبعضها التدريب حقيبة ضمن وتكون دراسية وحاالت تطبيقات على حتتوي خمتصرة عادة تكون :العلمية املادة -

 .جمموعات إىل املتدربني تقسيم خالل من مجاعي بشكل يؤديه اآلخر لبعضا او وحده املتدرب يؤديه

                                                           
مذكرة  ،-دراسة حالة جاسعة تعز اجلمهورية اليمنية–العاسلني يف اإلدارة الوسطى عالقة التدريب أبداء األفراد _ عائدة عبد العزيز علي نعمان، 1

 .23ص، 2220 األردن، ماجستري، ختصص: إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا،
 .47ص املرجع السابق،_ رجم خالد ومناصرية رشيد والعريب عطية، 2

 املدرب

 املتدرب املادة التدريبية
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 من فإنه كذلكو  التدريب أهداف لتلبية املناسبة العلمية املادة ختيارأو ا إعداد عن املسؤول الشخص هو :املدرب -
 املتدرب طبيعة مع يتفق مبا املتنوعة وأساليبه التدريب وسائل استخدام على القادر املناسب املدرب اختيار يتم ان املهم
 .التدريب ومستوىفه اوأهد

 التدريب، جناح إىل يؤدي اليت العوامل من يعترب إليها، وحباجته التدريب أبهداف مقتنع متدرب وجود إن :املتدرب -
 .وحمورها التدريبية العملية أساس املتدرب يعترب حيث
 أساليب التدريب -0

 1هناك أنواع عديدة من النظم والربامج التدريبية اليت ميكن االختيار من بينها، كالتايل: 
التدريب الذايت: حيث يتم االستعانة بكتيبات التشغيل والكتب واألشرطة السمعية البصرية، اليت توزع على  -أ

املتدربني دون مزيد من املساندة التدريبية، على أن يتعلم املتدرب ابستخدام هذه الوسائل يف أوقات الفراغ أو بعد 
يف  يصلح إال بني املدرب واملتدرب، وابلتايل فهو القة لعمل. يعيب هذا النوع من التدريب غياب العالاأوقات 

 احلاالت البسيطة جدا، اليت ينعدم فيها هامش اخلطأ.
التدريب الداخلي: يتم هنا تنظيم دورات وجلسات تدريبية مبعاونة عدد من العاملني ابملنظمة ذوي اخلربة يف  -ب

 كبريا من وقته وجهده يف تنظيم أوقات التدريب حبيث الاملوضوعات حمل التدريب. وهنا ينفق مدير التدريب جانبا  
تتعارض مع أوقات املدربني، والذين عادة ما يكونون من األشخاص املنتجني ابملنظمة حبيث يؤثر غياهبم بشدة على  
كفاءة عمل مواقعهم. لكن هذا النوع من التدريب ال يصلح إذا كان جمال التدريب يتسم ببعض احلساسية التنظيمية 
)مثل موضوعات اجلودة وتقييم األداء واهليكل التنظيمي...( حبيث تصبح االستعانة مبديرين خارجيني هي احلل 

 األمثل.
احملاضرات العامة: تقيم املؤسسات التدريبية والشركات االستشارية الكبرية الكثري من الدورات والربامج التدريبية  -ج

نوادي وغريها. مع هذه النوعية ميكن ملدير التدريب أن يتأكد من درجة اليت تعقد يف أماكن عامة مثل الفنادق وال
 موضوع احملاضرات بواحدة من الطرق التالية: مالئمة

 استعراض حمتوايت احملاضرات، وذلك بطلبها من الشركة االستشارية أو املؤسسة التدريبية؛ 
 بناء على مسعة الشركة واترخيها  التأكد من درجة كفاءة احملاضرين والشركة القائمة ابلتدريب، وذلك

 يف هذا اجملال؛
  عديد من مديري التدريب؛التوصيات املتدربني السابقني، وهو االجراء الذي ينساه 

                                                           
 .37-33ص ، 2224اجملموعة العربية للتدريب والنشر،  التدريبية )ختطيط وتنفيذ وتقومي الرباسج التدريبية(،سراحل العملية _ مدحت أبو النصر، 1
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 .تقييم أسعار احملاضرات والتسهيالت اليت توفرها الشركة للمتدربني 
ضيل برامج ودورات تدريبية تف والتدريبيةاالستعانة ابستشاري خارجي: تعرض عديد من الشركات االستشارية  -د

التدريبية للمنظمة اليت تعمل هبا. يتميز هذا النوع من التدريب ابرتفاع التكلفة،  االحتياجاتداخلية خاصة، بناء على 
األمر الذي يتطلب التأكد من درجة كفاءة الشركة االستشارية ابلطريقة السابقة، والتأكد من درجة كفاءة املدرب 

 الربانمج التدرييب املطلوب.الذي سيتوىل تقدمي 
 التدريب على رأس العمل: من التوجهات احلديثة يف التدريب ما يطلق عليه: "التدريب على رأس العمل". وتعرفه -ه

س العمل أبنه شراكة تفاعلية هتدف إىل حتقيق األهداف الشخصية واملهنية للموظف أاجلمعية العاملية للتدريب على ر 
 ة. ومن مميزات التدريب على رأس العمل:ضمن سياق أهداف املنظم

 تكوين عالقات قوية مع املسئولني يف املنظمة؛ 
  يساعد التدريب على رأس العمل على فهم الرسائل اليت يرسلها الشخص إىل اآلخرين دون أن

 يدرك ذلك؛
  يساعد التدريب على رأس العمل من خالل استخدام املنطق واحلدس على التفكري والتحليل

 والقرارات قبل اختاذ القرار؛ للخطوات
  لراهن وهل ايساعد التدريب على رأس العمل على حتديد أين يقف املوظف أو العامل يف الوقت

 ألمام.اهو على الطريق الصحيح، وماذا جيب عليه أن يفعل للتحرك إىل 
 ابإلضافة إىل األساليب املذكورة، هناك أساليب أخرى تتجلي يف:

 معينة إدارية مشاكل يتضمن املتدرب على مكتوبة حالة بعرض يقوم تنموي بو لأس هو: احلالة دراسة أسلوب -
 .معينة حلول واقرتاح أسباهبا وحتليل املشكلة حتديد ويطلب املؤسسة، توجهها أو واجهتها

 أدوار وتقمص مصطنع موقف بتمثيل املدرب يقوم اإلنسانية العالقات تنمية يف تستخدم: األدوار متثيل أسلوب -
 دور ويلعبوا العملية احلياة يتصوروا أن املشاركني حق من يكون حبيث إدارية، مشكلة أو حدث يف مشرتكني ألشخاص

 .املرؤوس أو الرئيس
 بني للمناقشة اجملال ويفسح املتخصصني، قبل من موضوع طرح خالله من يتم أسلوب هو: الندوات أسلوب -

 .الندوة موضوع على تضيف أو تعارض أو تؤيد أفكار طرح لغرض املتخصصني، املتدربني
 مع اإلدارية القرارات واختاذ واملشاركة املراقبة فرص هلم توفر خمتلفة عمل جلان يف املتدربني تضع: اللجان أسلوب -

 .زمالئهم
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 ومناقشة السيكولوجي التقييم مثل االختبارات من كاملة جمموعة استخدام على تعتمد: التطوير مراكز أسلوب -
 .السلوكي اجلانب خاصة قدراهتم تطوير من األفراد متكني على تعمل كوهنا ابلغة أمهية التطوير مراكز وأتخذ اجملموعة،

 االنتقال فرتة تدوم أخرى، وظيفة إىل معينة مهام ذات وظيفة من املتدرب تنمية أي: الوظائف بني التنقل أسلوب -
 ألهداف لشمل الفهم إىل ابإلضافة املتدرب وخلفية أفق يوسع األسلوب هذا فوائد من أشهر، ست إىل أربعة من

 .املؤسسة
 خارج به مالقيا ميكن البحثية، ومهاراته رفهامع لتطوير مشروع تصميم على ملتدربا يعمل: املشروعات أسلوب -

 .مجاعي أو فردي يكون أن وممكن خالله، أو العمل
 خصيصا املعدة والتطبيقية التعليمية النماذج من جبملة احلاسوب تزويد خالل من: احلاسوب استخدام أسلوب -

 .بعد عن اعتماده وميكن املدرب أداء تقييم تسهيل على األسلوب هذا يعمل. الوظيفي األداء متطلبات مع للتناسب
 سراحل العملية التدريبية -6

االحتياجات التدريبية مث أتيت عملية متر العملية التدريبية بعد خطوات أساسية متتابعة تبدأ أوال بتحديد 
 1التخطيط والتنظيم والتنفيذ وأخريا مرحلة التقييم. وفيمايلي هذه املراحل:

تعد اخلطوة األوىل يف مراحل التدريب، وحتديد االحتياجات  املرحلة األوىل: حتديد االحتياجات التدريبية: -1
بية، ألن كافة العناصر األخرى تعتمد عليه. فإن حتديد التدريبية هي العنصر األهم من عناصر العملية التدري

حتليل الوظائف املختلفة يف املنظمة وواقع عملية تقييم األداء للعاملني حبيث التدريبية تتم بناء على عملية  االحتياجات
بكفاءة. وميكن يتم معرفة جوانب القصور لدى املوظف وماهي االحتياجات التدريبية اليت حيتاجها لكي يقوم بعملية 

 ل:القول أن حتديد االحتياجات التدريبية يتم من خال
 حتليل التنظيم أي دراسة األوضاع واألمناط التنظيمية واإلدارية. -
حتليل الوظيفة أي دراسة الوظائف املختلفة يف التنظيم وإىل دراسة املعارف واملهارات واالجتاهات الالزمة  -

 لألفراد.
 أداء املوظف يف وظيفته.حتليل الفرد: أي قياس  -

 تشمل: املرحلة الثانية: ختطيط وتصميم الربامج التدريبية: -2

                                                           
دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، األردن،  اسرتاتيجية التدريب وأثرها على أداء العاسلني يف الشركات املسامهة العاسة،_ عطا هللا حممد تيسري الشرعة، 1

 . )بتصرف(62-44، ص2211
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ختطيط الربامج التدريبية: ومتر عملية ختطيط الربامج التدريبية مبجموعة من املراحل واخلطوات ميكن تلخيصه  -أ
 فيمايلي:

 حتديد الربانمج التدرييب؛ -
 تنفيذ خطة التدريب؛حتديد السياسات اليت سوف يتم اعتمادها ل -
 عند وضع اخلطة التدريبية.ألساسية اليت جيب مراعاهتا احتديد احملددات  -

تصميم الربامج التدريبية: ويبدأ بتصميم الربامج التدريبية بعد االنتهاء من وضع اخلطط التدريبية وحتديد األهداف  -ب
 للخطوات التالية:املالئمة اليت تفي أبغراض االحتياجات التدريبية. وذلك وفقا 

 صياغة أهدف الربانمج التدرييب؛ -
 هتيئة مواد الربانمج التدرييب؛ -
 اختيار أسلوب التدريب؛ -
 اختيار املدربني؛ -
 حتديد الزمان الذي يستغرقه الربانمج؛ -
 حتديد ميزانية الربامج التدريبية. -

للمنظمة حبيث  االسرتاتيجيوعليه جيب أن تكون عملية التخطيط للربانمج التدرييب جزء من عملية التخطيط 
 الوظيفية مع بعضها البعض. االسرتاتيجياتتتكامل 

بعد تصميم الربانمج التدرييب بعناصره وعوامله وعملياته، املتنوعة، وتسويقه املرحلة الثالثة: تنفيذ الربامج التدريبية:  -3
جه حتتاج إىل مراعاة خطوتني أساسيتني لدى اجلهات املعنية ولكي تتم عملية تنفيذ الربامج التدريبية على أكمل و 

 ملتني معا ومها:امتك
م وحيوي يف حتضري مجيع الرتتيبات الالزمة ادارة التدريب تقوم بدور همرحلة اإلعداد للتنفيذ: وهنا فإن إ -

 لتنفيذ الربامج التدريبية واالطمئنان على دقة اخلطة التنفيذية.
 طة التنفيذية املتفق عليها واجلدول الزمي.مرحلة التنفيذ: حيث يقوم هبا املدربون حسب اخل -

وعليه عملية التقييم تشمل: تقييم قبل عقد الربانمج التدريبية، تقييم أثناء املرحلة الرابعة: تقييم الربامج التدريبية:  -4
 تنفيذ الربانمج التدريبية، تقييم بعد انتهاء الربامج التدريبية.
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 أنواع التدريب -7
 1إىل مايلي:ميكن تقسيمها 

 وينقسم إىل ثالث أنواع: التدريب يف ضوء احتياجات األفراد: -أ
التدريب الذايت: هو ذلك النوع من التدريب الذي يقوم به الفرد لتطوير مهاراته، على أن تتوفر له الظروف  -

 اليت تساعده على تنمية نفسه بنفسه يف عمله، كتوافر نظم احلوافز التشجيعية.
الفردي: هو ذلك النوع من التدريب الذي يهدف إىل تنمية مهارة فرد يكون يف حاجة إىل توجيه التدريب  -

وإرشاده إىل الطريق السليم واالجتاه الناجح حنو النهوض أبعباء عمله ومسؤولياته، مع العمل على معاجلة ما قد 
 يشوب أداءه أو سلوكه من عيوب أو نقص أو احنراف.

ذلك النوع من التدريب الذي يهدف إىل تنمية األفراد بصورة مجاعية، وهلذا التدريب اجلماعي: هو  -
األسلوب أتثري إجيايب على األفراد املنظمني إليها وغريها ممن يشعرون حباجتهم إىل االنتماء، حيث أن للجماعة أتثريا 

 قواي على أعضاءها.
 ويقسم إىل نوعني: التدريب يف ضوء احتياجات املنشأة: -ب

ريب التخصصي: هو ذلك النوع من التدريب الذي يهدف إىل تنمية املهارات وحتسني االجتاهات يف التد -
 اجملال التخصصي كالتدريب اإلداري واملهي.

 التدريب القيادي: هو ذلك النوع من التدريب املوجه ملستوايت اإلدارة الثالث وهي: -
  يهدف إىل تنمية مهارات العاملني يف التدريب ملستوى االشراف األول: هو ذلك التدريب الذي

وظائف الصف اإلشرايف األول والعاملني يف هذا املستوى هم الذين يقع على عاتقهم مسؤولية قيادة 
 وإدارة العمل الذي ميارسه عدد حمدود من العاملني ال يقومون أبي أعباء إشراقية.

 ىل تنمية مهارات العاملني التدريب ملستوى اإلدارة الوسطى: هو ذلك التدريب الذي يهدف إ
مباشرة فوق مستوى اإلشراف األول، ويصل إىل مستوى أقل مباشرة من اإلدارة العليا، وهلذا 

 املستوى أمهية كبرية ألنه حلقة االتصال بني القيادة العليا، واملستوايت الدنيا من العاملني.
  التدريب ملستوى اإلدارة العليا: هو ذلك التدريب الذي يهدف إىل تنمية مهارات شاغلي الوظائف

الرئيسية اليت تكون من مسئوليتها وضع السياسات واخلطط العامة للمنشأة وحتديد أهدافها يف ضوء 

                                                           
-124، ص2224دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  ،15510جودة التدريب اإلداري وستطلبات املواصفة الدولية األيزو _جنم الغزاوي، 1

132. 
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ا املستوى يف ما تسفر عنه عمليات املتابعة والرقابة اليت تعدها مستوايت اإلدارة األخرى ويتمثل هذ
 رؤساء املنشآت أو رؤساء األقسام اإلدارية الكربى.

 وينقسم إىل نوعني:  التدريب يف ضوء احتياجات الدولة: -ج
التدريب الداخلي: وهو ذلك النوع من التدريب الذي يهدف إىل تنمية األفراد العاملني أفرادا أو مجاعات  -

 أو منشآت العمل. يف داخل الدولة وابملراكز التدريبية املتخصصة
التدريب اخلارجي: هو ذلك النوع من التدريب الذي يهدف إىل تنمية األفراد العاملني أفرادا أو مجاعات  -

خارج الدولة وخاصة الدول النامية اليت يف حاجة ملحة إىل مساعدة الدول املتقدمة يف تدريب العاملني فيها الفتقارها 
ل املتقدمة، األمر الذي تضطر معه الدول النامية إىل إرسال أفرادها للتدريب يف خلربات املتاحة للدو اإىل التجارب و 

 اخلارج أبنواعه املختلفة كالتدريب املهي أو التخصصي أو األكادميي أو التطوري.
 ويقسم إىل ثالث أنوع: التدريب يف ضوء احتياجات العمل: -د

لب عليه الصفة النظرية ويطلق عليه ابلتدريب خالل التدريب السابق: هو ذلك النوع من التدريب الذي تتغ -
مراحل الدراسة األكادميية وما تقدمه دور العلم للخرجني قبل التحاقهم أبعماهلم يف احلياة العملية، وميهد للتدريب 

 الذي يقدم بعد االلتحاق ابخلدمة أو العمل.
املوظف أو العامل اجلديد بعمله ومهامه التدريب التوجيهي: هو ذلك النوع من التدريب الذي هدفه تعليم  -

املسندة له وظروف عمله واتصاالته. ويطلق عليه ابلتدريب اإلرشادي أو االبتدائي، ويف هذ النوع من التدريب ينتقل 
 الفرد إىل عدة قسام يف منشأته خالل وجوده حتت التجربة حىت يتعلم ويعرف الكثري عن واجباته يف املنشأة.

العمل: هو ذلك النوع من التدريب الذي يهدف إىل اكتساب الفرد املهارة الالزمة إلتقان  التدريب أثناء -
 العمل أو وظيفته.
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 تنمية املهاراتاثنيا. 
 تنمية املهاراتتعريف  -1

 واألداء له واإلحكام الشيء يف احلذق وهي ،مهارات مجعها العربية اللغة يف" املهارة "العرب لسان حسب
 1.وغريها الصناعة ويف العلم يف مهر ويقال حاذقا، به وصار حكمه أي  "مهارة الشيء مهر "ويقال له، املتقن

 اإلبداع، على قدرة النهاية يف لتعطي والنشاط العمل من سنوات وتضافر خربة :" نتاجأهنا املهارةتعرف 
 2".ما وضعية معاجلة أو الصعاب وختطي الواقع مع التجاوب على واالستطاعة

وعليه تعد املهارة عنصر مهم متوفر لدى الفرد، حبيث تسعى املؤسسة بشكل دائم ودوري على تطوير وتنمية 
هذه املهارات بغض النظر عن نوعها. فعملية تنمية املهارات تعد تكوين يهدف إىل تكوين األفراد للقيام أبعمال 

 و ملواجهة تغريات مستقبلية.أحالية 
 أنوع املهارات -2

 3اختالف ظهور املهارات ابختالف وضعيات العمل أدى إىل تنوع تصنيفاهتا، فهناك من قسمها حسب:إن 
 إىل أوال. التخصص:

 مهارات متخصصة: وهي اليت تتعلق مبجال معني. -
 مهارات عامة: وهي تلك املهارات اليت ختص أكثر من جمال واحد وميتلكها غالبية األفراد يف املؤسسة. -

 إىل: التسيريي:اثنيا. املستوى 
 مارسة نشاط روتيي متكرر، أي يكون اهلدف من النشاط حمدد مسبقا.مهارات تقنية: موجهة مل -
 مهارات تكتيكية: تظهر يف حالة حتديد اهلدف أثناء القيام ابلعمل. -
 مهارات اسرتاتيجية: وهي تلك املهارات اليت يسمح ظهورها ابكتساب املزااي للمؤسسة، ألهنا اندرة وصعبة -

التقليد وخمفية ابلنسبة للمنافسني، وتعرف على أهنا مزيج من املعارف، املهارات الفردية وخمتلف املوارد، وهي 
 بني املهارات الفردية.تنتج من التنسيق وجتميع 

 : تنقسم إىل ثالث أنواع:اثلثا. الناحية التنظيمية

                                                           
، 2216جامعة عمار ثليجي، األغواط، جويلية ، 14جملة العلوم االجتماعية، العدد:  ،أساليب تنمية املهارات يف املؤسسة_ فريوز شني ونوال شني، 1

 .124ص
، جامعة 4، العدد: 6جملة التنمية البشرية، اجمللد:  املهارات اإلدارية يف ضوء الفروق الفردية بني النوع بشركة سوانطراك مبنطقة أرزيو،_ بزايد جناة، 2

 .64، ص2214، وهران، 2وهران 
 .32-20ص ،2210، األردن، مركز الكتاب األكادميي القيادة التحويلية ودورها يف تطوير سهارات املوظفني،_ فليون مراد، 3
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 افرها لدى املسريين يف املستوايت التنظيمية الدنيا.املهارات الفنية: تعرب عن جمموع املهارات املطلوب تو  -
 املهارات السلوكية: مرتبطة ابملستوى األعلى، حيث اهنا تتميز ابلقدرة على التواصل وفهم مواقف اآلخرين. -
املهارات الفكري: مرتبطة مبستوى اإلدارة العليا؛ وتتمثل يف املهارات املتعلقة ابلقدرة على الرؤية الشاملة  -

 مل بعمق ومتلك احلكمة.والتعا
 ميكن التمييز بني نوعني: رابعا. الناحية االسرتاتيجية:

املهارات األساسية: هي املهارات الداخلية واليت من خالهلا تتميز املؤسسة، وذلك بتطبيقها بشكل أكرب من  -
 منافسيها، وتتصف املهارات األساسية إذا توفرت فيها الشروط التالية:  

 بري يف متييز املنتوج؛إذا سامهت بشكل ك 
 هلا تطبيقات عديدة؛ 
 .من الصعب امتالكها من طرف املنافسني 

املهارات التمييزية: وهي تلك املهارات اليت تتعلق ابملواقف التسيريية، كما أهنا تشكل قائمة اخلصائص اليت  -
 فراد األكثر أداء.تسمح بتمييز األ
 ن املهارات:الذي حدد ثالث أنواع م Le romeخامسا. حسب قاموس 

املهارات التقنية )القاعدية(: وتتشكل انطالقا من األنشطة املمارسة، وهي تضم املعارف الفنية الضرورية  -
 ملمارسة عمل أو مهنة.

 املهارات املشرتكة: ليست ضرورية، متثل وسائل من أجل التطور يف العمل أو املهنة. -
 وتعود إىل املهارات املعرفية، أو مهارات اجتماعية.القدرات املرتبطة ابلعمل: متثل املعارف الذاتية،  -

 الذي حدد ثالث مستوايت للمهارات )حسب امللكية(: Cécile De Jouxسادسا. تصنيف 
 فقه املهارات الفردية.ااملستوى الفردي: ويو  -
 فقه املهارات اجلماعية.ااملستوى اجلماعي: ويو  -
 )األساسية(.املستوى التنظيمي: الذي يوافقه املهارات التنظيمية  -
 أساليب تنمية املهارات -3

 :1أمهها املختلفة األساليب من جمموعة التنموي الربانمج يستخدم
 الالزمة اخلربة إكسابه هبدف أفقيا أو رأسيا أخرى إىل وظيفة من املشارك نقل يعي ر:والتدوي النقل. 

                                                           
 .60ص املرجع السابق،_ رقام ليندة، 1
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 على خربة من اكتسابه مت بعدما بعد وهذا التنظيمي، السلم مستوى على املشارك يتدرج: والرتقية التدرج 
 بتكوين املسؤولني أحد كلفي .املهي ملساره النهائي اهلدف يبلغ حىت ترقيته يتم مث التنظيمية، وحدته مستوى
 .تطويره املطلوب الشخص وتوجيه

 التكويي الربانمج من كجزء األكادميية الدراسات يف التسجيل. 
 واملؤمترات. الندوات يف ملشاركةا 
 جديدة قيم الشخص إلكساب ويستعمل القدوة أو النموذج أسلوب. 

 

 اخترب سعارفك:

 السؤال األول:
 تتداخل مفاهيم وظيفة التدريب وتنمية املهارات، لذا وضح كال من:

 التعلم، التعليم، التطوير، التنمية، النمو، التكوين، التدريب، صقل املهارة
 السؤال الثاين:

تواجه املؤسسة )س( ظروف مالية صعبة، وتسعى للقيام بعملية تدريب مواردها البشرية. ويف هذا الصدد قام  
 رد البشرية ابجتماع ملعاجلة الوضع. اكل من أعضاء جملس إدارهتا ومسريي املو 

 املؤسسة.والربانمج التدرييب املناسب لوضعية فرضا أنك عضو من أعضاء هذا االجتماع قدم احللول املناسبة  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سادسال  محورال
 نظم األجور والحوافز
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 نظم األجور واحلوافز: السادساحملور 

بعد التعرض ملعظم وظائف إدارة املوارد البشرية من ختطيط للمورد البشري، حتليل وتوصيف الوظائف، 
 إىل نظم األجور واحلوافز )سنعرضها يف هذا احملور(.ووصوال االستقطاب والتوظيف، واخريا التدريب وتنمية املهارات، 

 الفرتة هناية يف املوظف مباشرة أو غري مباشرة، أيخذها عبارة عن مبالغ أو خدمات واحلافز األجريعترب كال من 
كما أن لكل من األجر واحلافز أمهية كبرية يف  .وطيلة مساره الوظيفي امسبق عليه متفق هو ما حسب للعمل احملددة

لذا سنسلط الضوء يف هذا احملور  تقليص معدالت البطالة وتشجيع املؤسسات على استقطاب الكفاءات واملهارات.
 نظم األجور وفروعه، ونظم احلوافز وأيضا فروعه ومكوانته.على 

 :مايليويضم هذ احملور 
 نظم األجورأوال. 

 ؛تعريف األجر -1
 ؛أهداف األجر -2
 ؛تصنيفات األجور -3
 ؛تقييم الوظائف طرق -4
 ؛العوامل اليت تؤثر على حتديد مستوى األجر -5
 .خطوات تصميم نظام األجور -6

 اثنيا. نظم احلوافز
 ؛تعريف احلوافز -1
 ؛أمهية احلوافز -2
 ؛الشروط األساسية الواجب توفرها لنجاح نظام احلوافز -3
 .أنواع احلوافز -4
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 نظم األجورأوال. 
 األجرتعريف  -1

هو إمجايل ما يتقاضاه الفرد العامل مقابل اجلهد الذي يبدله يف العمل، وميكن، اعتباره أيضا أبنه مقابل األجر 
 1للوظيفة اليت يشغلها الفرد.

 2حيسن التفريق بني املفاهيم واملصطلحات املتعلقة ابألجر مبايلي:
 املرتب: وهو ما حيصل عليه املوظف، يصرفه شهراي؛ -
 عليه العامل، ويصرفه يوميا او أسبوعيا؛ ألجر: وهو ما حيصلا -
 إمجايل األجر: هو ما يستحقه الفرد من أجر كمقابل للوظيفة، قبل خصم أي اقتطاعات؛ -
 صايف األجر: هو عبارة عن أجر بعد االقتطاعات وتتمثل يف الضرائب والتأمينات املختلفة؛ -
 ل املكلف به الفرد؛األجر النقدي: وهو املقابل النقدي لقيمة الوظيفة والعم -
األجر العيين: وهو مقابل غري مادي يظهر يف شكل خدمات تقدمها املنظمة للفرد ومن أمثلتها الرعاية الطبية،  -

 السكن...اخل.
 األجرداف أه -2

 3تتجلى يف النقاط التالية:
 جذب أفضل العناصر إىل املنظمة؛ 
 احلفاظ على أفضل العناصر املتوفرة يف املنظمة؛ 
  العاملني ألفضل مستوى من األداء؛ عودفحتفيز 
 مكافأة األداء السابق للفرد؛ 
 ضمان التنافس يف سوق العمل؛ 
 احلفاظ على عدالة األجور بني العاملني؛ 
 تشجيع األداء املستقبلي للفرد؛ 
 .ختفيض معدل دوران العمل 

                                                           
 .212ص املرجع السابق،_ مصطفى كامل وآخرون، 1
، 2222دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  ،-املفاهيم واألسس، األبعاد واالسرتاتيجيات–املوارد البشرية  إدارة_ بن عنرتة عبد الرمحن، 2

 .55ص
 .152ص املرجع السابق،_ مصطفى يوسف كايف، 3
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 تصنيفات األجور -3
 :1منها تصنيفها يف املستخدم للمعيار تبعا تقسيمات عدة لألجور

 األجور أما .املنجز العمل مقابل لألجري يقدم املال من مبلغ متثل النقدية فاألجور: عينية وأجور نقدية أجور  -أ
 السلع، النقل، السكن، :مثل ألجراءا إىل العمل صاحب يقدمها اليت واخلدمات املنتجات كل فهي العينية

 ...اخلدمات
 الذي العمل مقابل األجري عليها حيصل اليت النقود كمية فهي االمسية األجور أما: حقيقية وأجور امسية أجور  -ب

 . االمسي األجر إنفاق جراء عليها احلصول ميكن اليت واخلدمات السلع حجم احلقيقية األجور متثل حني يف يقدمه،
 قد واليت الزمنية الوحدة على اعتمادا تدفع فاألوىل: القطعة أساس على وأجور الزمن أساس على تدفع جورأ -ج

 من معينة مرحلة العمل بلوغ أو العمل من زأجل اجنازه مقابل لألجري يدفع حني يف. شهر أو يوم أو ساعة تكون
 . القطعة أساس على ابألجر يعرف نقداي مبلغا اإلجناز

 طرق تقييم الوظائف -4
الرتتيب البسيط، طريقة من الطرق املستخدمة يف عملية تقييم الوظائف هي: طرق غري كمية )طريقة 

 2ط(، وهي كاآليت:االدرجات(، وطرق كمية )طريقة مقارنة العوامل، طريقة النق
تناسب تلك الطريقة املشروعات الصغرية اليت ال متلك اإلمكانيات الفنية أو املالية  طريقة الرتتيب البسيط: -أ

يع الوظائف املوجودة ابلشركة من طريقة ترتيب مجال ههذالستخدام إحدى طرق التقييم األكثر تعقيدا. وتتضمن 
أعالها إىل أدانها بدون النظر إىل من يشغل تلك الوظائف حاليا أو إىل الرواتب اليت تدفع هلا فعال. وال يتم الرتتيب 

وبتحديد أعلى وظيفة وأدىن يتخذان على أساس مقارنة عوامل أو صفات حمددة بل يتم على أساس العمل كوحدة. 
تقاس إليهما ابقي الوظائف، أو قد تتم مقارنة كل وظيفة مع كل وظيفة أخرى وحتديد أيهما أكثر نقطا لالرتكاز 

 قيمة، بغرض الوصول يف النهاية إىل قائمة ابلوظائف مرتبة تنازليا حسب أمهياهتا النسبية يف تقدير القائمني ابلرتتيب.
زااي هذه الطريقة: تتميز هذه الطريقة كما نرى ابلسهولة والسرعة واخنفاض التكاليف، كما ميكن استخدامها م

 ية.اإلشرافيف تقييم وترتيب الوظائف 

                                                           
 .52، صاملرجع السابق_ رقام ليندة، 1
 _ ابالعتماد على:2
 .412-425، ص2223جامعة القاهرة،  اسرتاتيجية،إدارة املوارد البشرية رؤية عادل حممد زايد،  -
 .224-124، ص2222دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  إدارة املوارد البشرية،علي السلمي،  -
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عيوب هذه الطريقة: جيب أن يكون القائمون ابلتقييم على دراية وخربة واسعة جبميع الوظائف، وعلى ذلك 
 ن من الصعب ترتيبها.اد الوظائف كفكلما كرب حجم الشركة وزاد عد

يعاب على طريقة الرتتيب عدم وجود معايري اثبتة وحمددة تقاس على أساسها الوظائف  طريقة الدرجات: -ب
املختلفة كما أوضحها. وهذا القصور حتاول طريقة الدرجات تالفيه عن طريق إنشاء عدد من الدرجات ووصفها 

طبيعة عمل هذه الطريقة هي حتديد ة عليها وفقا للوصف املوضوع لكل وظيفة. وصفا دقيقا مث توزيع الوظائف املختلف
وصاف الدرجات مث توزيع الوظائف املختلفة على تلك الدرجات ابملقارنة بني وصف الوظيفة ووصف الدرجة، وبعد أ

. لتصل طريقة حدة تعامل نفس املعاملة من حيث الراتباإمتام تلك العملية فإن كل الوظائف املندرجة حتت درجة و 
 الدرجات يف النهاية إىل جمموعة من فئات ودرجات الوظائف.

 مزااي هذه الطريقة: تشرتك يف نفس مزااي الطريقة السابقة.
عيوب هذه الطريقة: هي ضرورة استخدام أوصاف عامة للدرجات، األمر الذي يسبب خالفا يف توزيع 

ية وبعضها للوظائف غري اإلشرافالوظائف على الدرجات، كذلك ضرورة إنشاء عدة نظم للدرجات بعضها للوظائف 
 اإلشرافية.

 ة:تتلخص طريقة التقييم ابلنقاط يف اخلطوات التالي طريقة النقاط: -ج
حتديد الوظائف اليت سوف يشملها التقييم وتقسيمها إىل فئات متجانسة، مثال وظائف إشرافية عليا،  -

 وظائف كتابية، مث وظائف مصنعية.
اختيار عوامل التقييم املناسبة لكل فئة من فئات الوظائف من واقع حتليل ووصف الوظائف. وعادة ترتكز  -

ف وأحوال العمل، املهارة، اجملهود العقلي، اجملهود اجلسماين، تلك العوامل يف: اخلربة، املسئولية، ظرو 
 القيادة...اخل.

 د يتم اختيار العوامل التالية وتعريفها:فلنسبة للوظائف اإلشرافية العليا اب يتم تعريف تلك العوامل بدقة. مثال -
  ،مع اعتبار مدى املسئولية عن التخطيط: املسئولية املتصلة ابلوظيفة واخلاصة ابلتخطيط للمستقبل

 التخطيط من حيث النطاق والزمن.
 .املسئولية عن الدراسة البحث 
 .املسئولية اإلشرافية والتوجيه 
 .اخلربة 

 اخلطوة التالية هي تقدير قيمة كل من تلك العوامل حسب أمهيتها كمايلي: -
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 (: تقدير قيم عوامل التقييم62جدول رقم )
 النسب املئوية عدد النقط العامل
 التعليم
 املهارة

 املسئولية
 اجلهذ املبذول
 ظروف العمل

  

 %122  اإلمجايل
 .121ص ،2222دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  إدارة املوارد البشرية،علي السلمي، املصدر: 

 ط اخلاصة بكل عامل على العناصر املكونة له.ابعد ذلك يتم توزيع عدد النق -
التفصيل ميكن إجراء عملية التقييم ذاهتا، وذلك بقراءة وصف كل وظيفة بعد الوصول إىل هذا احلد من  -

ي مدى يتوفر كل أمل من عوامل التقييم وتقرير إىل اابلتعريف املعطى لكل ع اومقارنة املعلومات الواردة فيه
 مل يف هذه الوظيفة.اع

 (: "جدول جتميعي لنتائج التقييم"60جدول رقم )
اجلهد  املسئولية املهارة التعليم الوظيفة

 املبذول
ظروف 
 العمل

 املالحظات اجملموع

        
 .222ص ،2222دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  إدارة املوارد البشرية،علي السلمي،  املصدر:
بعد ذلك يتم حتديد الرواتب لكل وظيفة مبقابلة جدول ترتيب الوظائف جبدول الرواتب، وابلتايل حتصل  -

 على الراتب املقابل لرتبتها. الوظيفة
مزااي هذه الطريقة: تتميز بدرجة عالية من االستقرار مقارنة ابلطرق الثالث السابقة، ففي حني أن طبيعة 
الوظائف ميكن أن تتغري عرب الزمن، إال ان اختيار معيار الرتتيب املستخدم يف هذه الطريقة يتميز بدرجة عالية من 

 االستقرار.
 أهنا مكلفة وتستغرق وقت طويل لإلعداد.عيوب هذه الطريقة: 

ساس مقارنة الوظيفة بوظيفة أخرى وذلك ابلقياس إىل عدد من أتقوم هذه الطريقة على  طريقة مقارنة العوامل: -د
، املتطلبات املتطلبات الذهنية ألداء العمل العوامل املشرتكة بينهم. واهم العوامل الشائع استخدامها يف املقارانت هي:

 اجلسمية ألداء العمل، املهارات الالزمة لألداء، املسئولية اليت يتحملها شاغل الوظيفة، ظروف العمل. 
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فإهنا تستلزم أن يتم حتديد جمموعة من املعايري اخلاصة ابملنظمة دون غريها، ومبعىن أخر فإن مزااي هذه الطريقة: 
 ف املنظمة ذاهتا.هذه الطريقة أتيت معربة إىل حد كبري عن وظائ

ل وظيفة من وظائف املنظمة، وحقيقة األمر كتمد فقط على مخسة معايري لتقييم  عيوب هذه الطريقة: أهنا تع
  ان هناك اختالفات كبرية بني جمموعات الوظائف دخل املنظمة.

 العوامل اليت تؤثر على حتديد مستوى األجر -5
 مستوى األجر يف الشكل املوايل:ميكن تلخيص العوامل اليت تؤثر على حتديد 

 (: "العوامل املؤثرة على حتديد مستوى األجور"60شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للنشر دار اليازوري العلمية ، -رؤية اسرتاتيجية ومنهجية متكاملة–إدارة املوارد البشرية سعد علي رحيان احملمدي، املصدر: 
 .352، ص2212والتوزيع، األردن، 

ابإلضافة إىل ما مت ذكره يف الشكل السابق، فإن األوضاع السياسة للدول أيضا تؤثر على نظام األجور، خاصة 
 نت الدول تعاين من حروب وصراعات دولية.اك اإذ
 خطوات تصميم نظام األجور -0

تصميم نظام األجور، فينبغي إذن االهتمام بتحديد إذا كانت الوظيفة األساسية إلدارة املوارد البشرية هي 
 1املراحل أو اخلطوات اليت متر هبا عملية التصميم، وهي كمايلي:

 يف هذه اخلطوة يتم اختاذ القرارات التالية: اخلطوة األوىل: التمهيد لتصميم النظام: -أ

                                                           
 .122-121، صاملرجع السابق_ أمحد ماهر، 1

 العوامل الداخلية العوامل الداخلية

 سياسة األجور في املنظمة  -

 القيمة الوظيفية -

 قيمة املوظف النسبية -

 املؤهل العلمي -

قدرة صاحب العمل  -

 وإمكانية املنظمة

 اإلنجاز والجهدمستوى  -

 

 ظروف سوق العمل -

 معدالت األجور  -

 تكلفة املعيشة -

 مستوى التضخم -

 املساومة الكلية -

 املتطلبات القانونية -

 

 األجور 
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حتديد ما إذا كان نظام تقييم الوظائف سيتم بشكل رمسي، وبقواعد حمددة ومكتوبة، ومقننة، ومتعارف عليها  -
بشكل غري رمسي، ل حتكمه قواعد حمددة وأنه  سيتمتنظيميا، ويتم تنظيمها بقواعد ولوائح، أم أن هذا النظام 

 يتم بشكل ودي، وغري مكتوب، ويتم على أساس شخصي وحسب الظروف.
ديد ما إذا النظام سيتم تصميمه ابلتفصيل على احتياجات الشركة، ومن خالل تطويره خطوة خبطوة بناء حت -

 على ظروف الشركة أم أن النظام سيتم شراءه من مكاتب خربة عاملية.
 حتديد من يقوم بتقييم الوظائف. -

ئف، وهي كاآليت: الرتتيب، الدرجات، هناك عدة طرق لتقييم الوظا اخلطوة الثانية: اختيار طريقة تقييم الوظائف: -ب
مقارنة العوامل، والنقاط. ولكل من هذه الطرق مزااي وعيوب، والظروف املناسبة له. وعلى الشركة أن حتدد مسبقا ي 

 الطرق سيتم استخدامها.
 وتتضمن هذه املالمح مايلي: اخلطوة الثالثة: وضع مالمح خطة التقييم: -ج

سيتم تقييمها، وذلك ألن من الصعب تقييم مئات من الوظائف املوجودة  حتديد الوظائف األساسية اليت -
 كمقياس للوظائف األخرى ابلشركة.تيار وظائف رئيسية تؤخذ كمعيار و ابلشركة. وابلتايل يتم اخ

ت التنفيذ أو الزمن الذي تستغرقه كل خطوة، ومن اوضع اجلدول الزمين للتنفيذ، ويتضمن ذلك حتديد خطو  -
 كل خطوة، وحتديد لطبيعة الناتج النهائي لكل خطوة.  مسؤول عن تنفيذ

حتديد تكلفة التقييم، ويتضمن ذلك تكلفة اخلرباء واملساعدين، وتكلفة شراء بعض املراجع اليت تشرح طرق  -
 التقييم، وتكلفة ساعات العمل واملكافآت للمتخصصني املشاركني من إدارة املوارد البشرية.

 هتهم فيها، وذلك لكسب أتييدهم هلذلوظائف، وأهدافها، وأسلوب مشاركتعريف العاملني خبطة تقييم ا -
 اخلطة.

على اخلطة املوضوعة،  اخلطوة تنفيذ عملية التقييم بناءويتم يف هذه  اخلطوة الرابعة: التقييم الفعلي للوظائف: -د
 املطلوب. ري ابلشكلالتحقق من ان اخلطة املوضوعة تس ومسئولية إدارة املوارد البشرية هي يف

ويطلق أيضا على هذه اخلطوة حتديد هيكل الوظائف، وهذا اهليكل هو  اخلطوة اخلامسة: حتديد عدد الدرجات: -ه
درجات مثال(، وكل درجة حتتوي على عدد من الوظائف. ويتم ذلك متهيد لتسعري  1عبارة عن عدد من الدرجات )

 رجة الواحدة( جتنبا ملشقة تسعري كل وظيفة على حدة.كل درجة )وابلتايل كل الوظائف املندرجة يف الد
يتم يف هذه اخلطوة تسعري كل درجة، وحتديد بداية األجر، وهناية األجر لكل  اخلطوة السادسة: تسعري الدرجات: -و

 درجة.
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وهنا يتم التعرض ملوضوعات أخرى مثل أسلوب دفع األجر، والزايدة العامة  اخلطوة السابعة: إدارة نظام األجور: -ز
لألجر بناء على استقصاء ودراسة األجور السائدة، وحتديد العالوات، والزايدة اخلاصة ابلتكيف مع نفقات املعيشة، 

مل تكن  وإضافة وظائف جديدة مل تكن موجودة يف هيكل الوظائف، أو إضافة درجة جديدة تضم عدة وظائف
 على نظام األجور. أي مشاكل تطر أموجودة سلفا يف هيكل الوظائف، ومعاجلة 

 نظم احلوافزنيا. اث
 احلوافزتعريف  -1

تعرف احلوافز على أهنا: جمموعة من العوامل واألساليب اليت تستخدمها منظمة ما للتأثري يف سلوك األفراد 
اهتماماهتم بعملهم وأدائهم كما ونوعا، مما يؤدي إىل زايدة اإلنتاج، العاملني لديها، مما جيعلهم يبذلون املزيد من 

 1وابلتايل إىل خفض تكاليف العمل، ورفع الروح املعنوية عند األفراد العاملني وإشباع حاجاهتم.
 هناك تداخل يف املفهوم بني كال من احلافز والدافع، والفرق بينهما:

احلافز عبارة عن مؤثرات خارجية حتفز الفرد وتشجعه للقيام أبداء أفضل. أما الدافع عبارة عن شعور  أن
وإحساس داخلي يوجه سلوك الفرد لسد حاجة معينة يشعر هذا الفرد بعدم إشباعها. هذه الدرجة تولد عن الفرد 

 2نوعا من التوتر تدفعه إىل سلوك معني يسد هذا النقص.
 احلوافزأمهية  -2

 3أصبحت احلوافز أكثر أمهية يف الوقت احلاضر لألسباب اآلتية:
تلك زايدة حدة املنافسة بني املؤسسات على املوارد البشرية اليت يتالءم استخدامها مع التطورات التقنية وخباصة  -

ء العناصر الصاحلة للعمل اليت تتطلب حفز العمال على تطوير قدراهتم ومعارفهم فاحلوافز تلعب دورا رئيسيا يف انتقا
 ووضعهم يف املكان املناسب كما أهنا تلعب دورا مهما يف دفع تلك العناصر ابجتاه حتسني األداء بشكل عام.

غموض مفهوم ومضمون عملية التحفيز وذلك الرتباطها مبجموعة من العوامل النفسية واالجتماعية والتنظيمية  -
 املعقدة واملتشابكة.

أدائهم ورفع كفاءهتم اإلنتاجية مبا يكفل حتقيق األهداف سة حتفيز العمال تفرضه الرغبة يف حتسن االهتمام بدرا -
وهذا يعين أنه مع فرضية توافر القدرة لدى الشخص على العمل إىل جانب توافر املعلومات لديه فإننا ال نضمن مع 

                                                           
 .12ص املرجع السابق،_ يوسف حجيم الطائي وهاشم فوزي العبادي، 1
 .113ص املرجع السابق،_ مصطفى يوسف كايف، 2
، جامعة معسكر، 25اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واإلدارة، العدد: أثر سياسات احلوافز والتكوين على أداء املؤسسة االقتصادية، _ عمر بلخري جواد، 3

 .22، ص2216، جانفي معكسر
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األداء الفعال  لعمل عن طريق حتفيزهم علىذلك احلصول على أداء جيد. حيث أن العمال تتوافر لديهم الرغبة يف ا
وهلذا فإن اإلدارة احلريصة على حتقيق أهدافها جيب أن تسعى جاهدة ابجتاه وضع نظام عادل للحوافز املادية واملعنوية 

 للعمال يف املؤسسة.
 لواجب توفرها لنجاح نظام احلوافزالشروط األساسية ا -0

 1تشمل مايلي:
 عدالة احلافز وكفايتهم؛ 
 سهولة فهم السياسة اليت تتبعها املنظمة يف تقديرها للحافز؛ 
 إقرار صرفها أو أدائها للعاملني يف مواعيد حمددة ومراقبة؛ 
 ارتكاز احلوافز على أسس أو مستوايت مقبولة؛ 
 أن أتخذ شكل االستمرار يف أدائها؛ 
 .أن ترتبط ارتباطا مباشرا برسالة أو هبدف املنظمة 

 أنواع احلوافز -4
 2تشمل مايلي:
تتنوع احلوافز املادية وتتخذ أشكاال خمتلفة وختتلف ابختالف السياسة اليت تتبعها املنظمة يف حتفيز  أوال. احلوافز املادية:

 العاملني لديها ومن احلوافز مايلي:
تتلخص أبن الفرد األجر: متثل األجور واحد من أهم حوافز العمل يف اجملتمعات املختلفة، فلألجور فعالية واضحة  -

حيصل على أجر حمدد مقابل اجلهد والعمل الذي يقوم به ومن وجهة أخرى فقد اختلفت اآلراء بني علماء اإلدارة يف 
حتديد أمهية األجور ودورها املستمر يف التحفيز على رفع الكفاءة اإلنتاجية وابلرغم من هذا االختالف تبقى األجور 

 أحد أهم احلوافز اخلاصة ابلعمل.
دميومة العمل: يعترب عنصر العمل األساسي لدخل معظم أعضاء التنظيم حبيث إذا توقف الفرد عن ممارسته يف  -

املنظمة فإن دخله يتوقف أيضا. لذا فإن دميومة العمل تعترب من العناصر األساسية اليت حتفز الفرد على بذل مزيد من 
وظيفي مما يتاح له اجملال ألداء عمله بطريقة أفضل وبكفاءة اجلهد مبعزل عن اخلوف واالضطراب ويستمر ابألمان ال

 أعلى.

                                                           
 .51، ص2212للنشر والتوزيع،  kutub Ltd-E وطموحة،بيئة عمل الشركات: حنو منظمة صحية واحرتافية _ حممد بن دليم القحطاين، 1
 .216-212ص املرجع السابق،اجلربوعة، حممد _ مصطفى 2
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العالوات الدورية واالستثنائية: متنح العالوات الدورية لتساعد العامل على مواجهة تكاليف احلياة وتضاف إىل  -
 عالوة الدورية.األجر كنوع من احلوافز وتستحق العالوة من انتهاء سنة من اتريخ التعيني أو من اتريخ استحقاق ال

املكافآت واألجور التشجيعية والعموالت: خيتلف األفراد يف قدراهتم واستعدادهم للعمل ومن مث ختتلف مسامهة كل  -
منهم يف اإلنتاج ومن الظلم مساواة العامل الكفء النشيط بزميله غري الكفء وأن هذه األجور هي الوحيدة اليت 

 ج.ميكن تصورها كحوافز على زايدة اإلنتا 
اشراك العاملني يف األرابح: وتعين جزء حمدد من أرابح الشركة الصافية للعاملني فوق أجورهم السنوية حسب نسبة  -

معينة متفق عليها وهي تعترب حافزا ماداي حيفز العاملني على زايدة اإلنتاج والوالء للمنظمة اليت يعمل هبا للحصول 
 ار عملهم تعود عليهم ابملنفعة.على نصيب أكرب من األرابح وإحساسهم أبن مث

منح العاملني تيسريات مادية غري مباشرة: وتتمثل هذه احلوافز يف املساكن أبجور منخفضة وتوصيلهم إىل أماكن  -
عملهم إما جماان أو أبجور رمزية، ومنحهم السلف يف أوقات األزمات وأداء فريضة احلج أو العمرة أبجور خمفضة 

 ر حضانة ألبناء العاملني كما يضاف إىل ذلك توفري اخلدمات الفنية والتعليمية ألبناء العاملني.وإقامة النوادي هلم ودو 
وتعين تلك النواحي يف جو العمل اليت توفر اإلشباع حلاجات األفراد االجتماعية والذاتية وقد  اثنيا. احلوافز املعنوية:

منذ ظهور مدرسة العالقات اإلنسانية وتروجيها للمفاهيم  بدأ االهتمام ابحلوافز املعنوية يف الفكر اإلداري احلديث
 النفسية واالجتماعية يف اإلدارة، ومن أهم احلوافز املعنوية اآلتية:

إشراك العاملني يف اإلدارة: يعترب إشراك العاملني يف اإلدارة حافزا معنواي إجيابيا حيث يتيح الفرصة للعاملني  -
 لتخطيط لتطوير املنتج مما يشعرهم ابلرضا واالنتماء للمنظمة.ابملشاركة آبرائهم وأفكارهم يف ا

اية السليمة للحوافز وذلك إلحداث توافق دمل املناسب للشخص املناسب هو البالوظيفة املناسبة: يعترب إسناد الع -
 بني العمل الذي يؤديه الفرد مع قدراته ومهاراته ورغباته وميوله ومستوايت طموحه.

ي: يعترب هري زبرج هو الذي طبق اإلثراء الوظيفي يف جمال العمل والذي يعين "زايدة السلطات اإلثراء الوظيف -
الوظيفية، وهو يعمل على تنويع واجبات الوظيفة ومسئولياهتا والتجديد يف أعبائها، مما يعطي لشاغل الوظيفة أن جيدد 

 قدراته ويطور مهاراته وميارس اإلبداع واالبتكار الذي يوجد عنده".
املشاركة يف اختاذ القرارات: وهي احلوافز املعنوية واليت تعطي فرصة للعاملني إببداء آرائهم ومقرتحاهتم عند اختاذ  -

 القرارات وخاصة يف األمور اليت تعنيهم أو تتعلق مبصاحلهم ويراد بذلك حتقيق فائدة للعمل.
أما صفته املادية للرتقية فتوجد إذا تضمنت الرتقية زايدة يف الرتقية: تعترب الرتقية حافزا ماداي ومعنواي يف نفس الوقت.  -

الرواتب وأما الصفة املعنوية فهي أكثر أمهية ابلنسبة لألفراد وخاصة أولئك الذين يقوى عندهم دافع احرتام النفس 
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راد لإلجادة يف وأتكيد الذات فالرتقية تعين التقدم والنمو وحتمل مسئوليات أكثر ضخامة وأمهية وهي تعد حافزا لألف
 أعماهلم والسعي لتطوير معلوماهتم وصقل قدراهتم أو تزداد أمهية حافز الرتقية ابلنسبة للعاملني يف املستوايت العليا.

نظم االقرتاحات: يعترب نظم االقرتاحات حافزا يشبع حاجة التعبري عن النفس، وتقدير اآلخرين، على شرط أن  -
حمل اهتمام من جانب اإلدارة ورؤسائهم املباشرين فيدرسوهنا وينقلوهنا للمعنيني تكون مقرتحات العاملني وآراؤهم 

 ويناقشون العاملني فيها ويقدمون اجلزاء املناسب يف مقابلها سواء كان ماداي أو معنواي وإعالم اإلدارة العليا به.
دارة االهتمام هبا وتوافر ملا له من أتثري الشعور ابالستقرار: وهو يعترب من احلوافز املعنية املهمة اليت جيب على اإل -

 مباشر على أداء العاملني.
الدورات التدريبية: يستمد التدريب أمهيته التحفيزية من املفهوم احلديث الشامل، فالتدريب يتناول الفرد يف جمموعه،  -

 ويعاجل معلوماته وقدراته وسلوكه واجتاهاته.
الشعور ابحلب والرتابط بني العاملني بعضهم ببعض يؤدي إىل التعاون وحتقيق التوافق االجتماعي وحب الزمالء: إن  -

 إنتاجية مرتفعة والشعور ابلرضا وابلتايل العمل بروح الفريق.
ظروف العمل: تؤثر ظروف العمل على أداء الفرد من انحية احلرارة والرطوبة واإلضاءة كما يؤثر تصميم مكان  -

 ات الراحة على أداء الفرد.العمل ونظافته ومدى توافر فرت 
القيادة كحافز: القيادة مفتاح احلوافز فقد أجريت دراسات عديدة لألمناط القيادية للمديرين، ملا هلا من أتثري ابلغ  -

على اإلنتاجية والعالقات، فنمط مدير الفريق هو النمط الذي يوجه الدرجة القصوى من اهتمامه لكل من مصلحة 
. ويعترب من أنسب األمناط القيادية لتحفيز العاملني. ألنه يشعر املرؤوسني جبدية القائد العمل ومصلحة العاملني

وحرصه على بلوغ أهداف العمل وأتكيده لألداء املمتاز ويشعرون يف نفس الوقت بعنايته مبصاحلهم وحرصه على 
 إشباع حاجاهتم وحتقيق أهدافهم.
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 اخترب معارفك:

 السؤال األول:

 خطأ: أجب بصح أو
 خطأ صح العبارة

إن األجور تعترب من أهم العوامل اليت تساعد على إجياد بيئة حسنة وعالقات طيبة بني 
 العاملني واإلدارة

  

   الفرق بني الراتب واألجر هو فرق ظاهري وليس يف املضمون
   املؤسسةيعترب نظام األجر من املعايري املشجعة على نشر روح االبتكار واالبداع داخل 

   من مبادئ تصميم نظام األجور حتقيق مبدأ العدالة
   ال توجد فوارق بني احلوافز والدوافع

   ميكن اعتبار احلوافز السلبية أهم من احلوافز اإلجيابية
   من الشروط الواجب توفرها يف نظام احلوافز: العدالة

 السؤال الثاين:
النهوض ابملؤسسات، وحتسني أدائها مع حتقيقها مليزة تنافسية يف تعد األجور من العوامل املساعدة على 

 السوق الذي تنشط فيه.
 انقش ذلك. -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بعساال  محورال
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 اليقظة االجتماعية وإدارة النزاعات: سابعالاحملور 

صراعات، سواء داخليا أو خارجيا وال النزاعات منبغض النظر عن حجمها أو نوعها،  مؤسسة أي ختلو ال
 اليومية حياتنا من جزء هي البسيطة واخلالفات جدا كثرية واخلالفات النزاعات حدوثف خلارجية(.ا)مع األطراف 

جملتمع. ويرجع أيضا ذلك إىل الفروق الفردية يف شخصيات ا أو املنزل أو املؤسسة أو اإلدارة أو املكتب يف كنا سواء
د مناخ دائم ومستمر من شبكة معقدة من العالقات املتبادلة فال يتوقع أن يسو  ووجود ،األفراد وبني األفراد العاملني

الجتماعية إحدى األدوات املساعدة على امتصاص النزاعات اليقظة الوائم بني أفراد اجملموعة الوحدة. وتعد االوفاق و 
داخل املؤسسة وخارجها، كوهنا أمر ضروري البد هلذه األخرية ان تكون على دراية مبحيطها االجتماعي، حىت حتقق 

 اهدافها وحتافظ على مكانتها.
 :مايليويضم هذ احملور 

 أوال. اليقظة االجتماعية
 اليقظة؛تعريف  -1
 تعريف اليقظة االجتماعية؛ -2
 املسؤول عن اليقظة االجتماعية؛ -3
 لوحة القيادة االجتماعية لتفعيل اليقظة االجتماعية. -4

 اثنيا. إدارة النزاعات
 تعريف النزاع؛ -1
 أسباب النزاع داخل املؤسسة؛ -2
 النزاع؛أشكال  -3
 آليات إدارة النزاعات؛ -4
 مراحل فض النزاع. -5
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 االجتماعية اليقظة. أوال
 اليقظة تعريف -1

 مكان محاية عل ابحلراسة واملراقبة القيام يعين والذي VIGILA اللفظ من مشتقة ل،األص التينية كلمة اليقظة
 ،اخلارجي طهحمي من هيريد ما للك وتلقي لاستقبا وضعية يف الفرد ءبقا تعين فهي عليها واحلفاظ معينة قةطمن أو ما
 حديث اليقظة حلطمص أن ابلذكر واجلدير. حتدث وأين ومىتط ابلضب ماهي معرفة دون لوأقوا لأفعا رات،إشا من

 واملتابعة املراقبة تعين فهي وتسيريها، ابملعلومة تعتين اليت طاألوسا ويف إدارة األعمال أدبيات يف أونش ظهر ةأالنش
 علم ىعل املؤسسة ءإبقا رضغب ،واملستقبلية الواقعية املعلومات عن البحث لخال من املؤسسة طحملي والذكية العامة

 1غله.تش الذي عا طالق مستوى عل احلاصلة املستجدات لبك
 االجتماعية اليقظة تعريف -2

 التفاهم سوء والعرفية، الدينية التعارضات الصراعات،: مثل االجتماعية الظواهر كل ومالحظة حتديد يف تتمثل
 التنظيمي؛ التناسق من يعزز أو سالمة من ويهدد املتيقظ انتباه يستوقف ما وكل ابلتقاليد التمسك األجيال، بني
 .وعماهلا املؤسسة بني القائمة العالقات يف للعراقيل السلبية اآلاثر من احلد أو التحذير إىل االجتماعية اليقظة دفهت

اقتصادي،  تعرف اليقظة االجتماعية على اهنا سريورة حبث ومجع ومعاجلة املعلومات املرتبطة ابجملال السسيو
ليت هلا صلة مباشرة بنشاط املؤسسة، واليت متكنها من التعرف على احلاالت اليت هتدد االدميغرايف والثقايف للمجتمع و 

ت الداخلية واالتصاالت طر االجتماعية، وتنمية العالقاملخامتاسك الفرق واجلماعات، من خالل استباق وإدارة ا
 2االجتماعية ابملؤسسة. إذ تسمح اليقظة االجتماعية:

تسهيل معاجلة املشاكل الداخلية، ولفت االنتباه إىل األخطار  أي ؛بتوفري مناخ اجتماعي بني اجلماعات  -
 املضرة وكيفية جتنبها؛

وتطوير العالقات البناءة وإدارة  الكفاءة التنظيمية جملتمع العمل، كما يسمح الرصد االجتماعي خبلق -
 الصراعات يف املؤسسة والنزاعات الصناعية.

 

                                                           
دراسة عينة من –حماولة بناء خلية لليقظة االسرتاتيجية ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة لتنمية الصادرات خارج احملروقات _ قمان أنيسة، 1

علوم التسيري، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، ل، كلية العلوم االقتصادية و امألعمذكرة ماجستري، ختصص: إدارة ا ،-املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 .22-22، ص2113-2114

جملة امليدان للدراسات الرايضية واالجتماعية واالنسانية، اجمللد الثاين، العدد الثامن،  أنواع اليقظة االسرتاتيجية يف املؤسسات احلديثة،_ ملروس مرمي، 2
 .21-22، ص2112سبتمربجامعة زاين عاشور، اجللفة، 
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 املسؤول عن اليقظة االجتماعية -3
 حميط يف واجلماعات دااألفر  سلوكيات اتتغري  وحتليل املتابعة مسؤولية حتملهم وكالء عموما العليا اإلدارة تعني

 اليت الظواهر حول تقاريرهم بكتابة الوكالء هؤالء ويقوم. اجتماعية نظر وجهة من أمهيتها تقييم هبدف العمل،
 التسلسل متخطني العليا اإلدارة إىل وسرية وأمانة بسرعة عليها حتصلوا اليت املعلومات بتقدمي ويقوموا شاهدوها
 القيادة لوحة تصميم يف ويشارك تكوين من يستفيد أن ميكن االجتماعية اليقظة وكيل أن العلم مع. الرائسي

 1.اإلدارة هذه إىل منتظمة بصورة تقارير ويرسل العليا، اإلدارة مع الشهرية االجتماعات يف يشارك كما ،ةاالجتماعي
 لوحة القيادة االجتماعية لتفعيل اليقظة االجتماعية -4

القيمة املالئمة، اليت يتم عرضها يف عبارة عن جمموعة من املؤشرات االجتماعية ومؤشرات العمليات وخلق 
كما   ،أشكال بيانية واملنحنيات واملخططات حتت تصرف املسئولني تسمح هلم ابختاذ القرارات االجتماعية املالئمة

 2هي مجلة من اخلصائص التالية: ةتبني أثرها يف خلق القيمة املضافة. وما جيعلها وسيلة لتحقيق اليقظة االجتماعي
 موضحة واقعية مبادئخالل  نم حمددة ابكوهن عا ز والن نقاشلل ةلقاب غري وماتلاملع نأ أي: املعطيات ومتاثل وفاء -

 واحلساابت؛ مةلاملستع اتواملتغري  حاتلمصطلل بقمس حتديد قبر ط نع ةلمتماث بصفة
 التغري؛ سريعة االجتماعية ومةلفاملع: اإلنتاج وسرعة ديناميكية -
 ؛واالختيار ءةراالق إمكانية الوضوح، -
 حلساب مع احلرص على التنسيق واملالئمة بني ظاهرة معينة وجودة قياسها؛االدقة بتحديد مبادئ القياس و  -
وسيلة جيدة للقيادة: ميكن استعمال لوحة القيادة االجتماعية يف عملية القيادة ألهنا: تعد يف الوقت املناسب،  -

 تنبئية، متناسقة مع االسرتاتيجيات؛مكيفة مع القرارات الواجب اختاذها، مركبة، 
 ؛اذ القرارات االسرتاتيجيةية الختلوحدة القيادة االجتماعية القاعدة األساس -
حامل املؤشرات الذي يقيس ويتابع املتغريات الكربى االجتماعية يف مستوى يتوافق مع مسؤوليات القادة، العمال  -

 األجور، ووقت العمل، السلوكيات...اخل؛
 قب الذي تتمثل مهمته يف املراقبة والتنبه ابلتغريات ذات أتثري دخلي او خارجي عميق؛املرا -
خل املؤسسة، بتغريات سوق العمل، سلوكات اجملورين، االرادار الذي يتنبأ ابلتغريات من حيث العمالة وهيكلتها د -

 والتطورات التنظيمية...اخل.
                                                           

 .23-22، صاملرجع السابق_ رقام ليندة، 1
 ،-دراسة ميدانية لشركة االمسنت عني التوتة ابتنة–دور لوحة القيادة االجتماعية يف تقييم أداء املوارد البشرية يف املؤسسة الصناعية _ بوحديد ليلى، 2

 .22-21، ص2115-2114رسالة دكتوراه، ختصص: تسيري املنظمات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 
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 النزاعات إدارة. نيااث
 النزاع تعريف -1

 يفرتض أنه كما وسياسية، قانونية حلول إىل ابلتوصل تسويته تتم قد القانونية احلقوق يف تعارض عن عبارة
 األطراف هذه أحد يبدي وأن جانب من بينهما واملشكالت االختالفات بوجود يعرتفان أكثر أو طرفني وجود أيضا
 أطرافه تواجه صراعي موقف إىل إذا يشري النزاع فإن ذلك ضوء على .املشكلة حل يف ورغبته استعداده األقل على
 .التوفيق حيتمل ال اآلخر بينما للتفاوض قابل أحدمها موقفني أحد

 يف مشوال وأقل حدة أقل درجة إىل يشري األول مفهوم أن توضح الصراع مبفهوم النزاع مفهوم مقارنة فإن مث ومن
 معه تشعر حبيث املصاحل أو القيم يف تعارض وجود من عليه والسيطرة احتواؤه ميكن وأنه الثاين عن االختالفات

 أو بصورة متورطا فقط يكون ال الصراع أطراف من كال أن كما جانب، من متوافقة غري أهدافها أن الصراع أطراف
 خالل من الصراعي املوقف هذا ابستثمار آخر جانب من مهتما يكون أيضا ولكنه الصراعي املوقف يف أبخرى

 ومنع عليه والسيطرة احتواؤه ميكن قد وأنه خيسر ال حىت األقل على أو والنصر الفوز حتقيق هبدف وذلك التصعيد،
 1.انتشاره

 أسباب النزاع داخل املؤسسة -2
 2:يلي فيما إمجاهلا ميكن ابملنظمات النزاع ظهور إىل تؤدي وعوامل ظروف عدة هناك

 يف البعض بعضهم على واجلماعات األفراد اعتماد عن الناشئة العالقات وهي: االعتمادية العالقات -
 على الداخلية واألقسام اإلدارات اعتماد ويرجع .بينهم فيما النزاعات يثري الذي األمر أهدافهم وحتقيق نشاطاهتم

 وضوح عدم عليه يرتتب مما ضعيفة تنظيمية هياكل لوجود واملهام األعمال بعض اجناز يف البعض بعضها
 .وظيفة لكل املعطاة واملسؤولية والواجبات االختصاصات

 أن إال الكلي اهلدف إطار يف نشاطاهتا متارس التنظيم داخل الوحدات مجيع أن رغم: األهداف اختالف -
 .التخزين وإدارة اإلنتاج إدارة بني كاالختالف الفرعية أهدافها بني تعارض وجود من مينع ال ذلك

 تسابق حيدث ولكن وظروفها، إمكانياهتا حسب املختلفة املوارد املؤسسة تتيح حيث :املوارد على التنافس -
 املؤسسة عاتق على ويقع بينهم النزاع إىل يؤدي وابلتايل املوارد، هذه على احلصول اجل من التنظيم أعضاء بني

 .للنزاع جتنبا األولوايت وحسب بعدل وتوزيعها املوارد هذه إدارة مسؤولية
                                                           

 .21-21، ص2113، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، إدارة النزاعات والصراعات يف العمل_ حممود عبد الفتاح رضوان، 1
جملة  ،-دراسة حالة املؤسسة الوطنية للغزل والنسيج–أثر سياسة االتصال الداخلي على تسيري النزاع يف املؤسسة ال وسامر مسية، _ العقاب كم2

 .51، ص2112، املركز اجلامعي الونشرسي، تيسيمسيلت، سبتمرب 12شعاع للدراسات االقتصادية، العدد: 
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 واملعتقدات واالجتاهات والقيم كالسن الشخصية الصفات يف التفاوت إن :الشخصية الصفات تفاوت -
 .بينهم فيما للنزاع رئيسية مصادر يكون األفراد بني الثقايف واملستوى
 عدم إىل ابلفرد يؤدي ابلوظيفة املتعلقة اللوائح أو التعليمات أو الوظيفة عن الرضا عدم إن :الوظيفي الرضا -

 ترك إىل ابلفرد فيدفع شديدا الوظيفي الرضا عدم يكون وقد تغيبه أو لعمله إتقانه عدم إىل أو زمالئه مع التعاون
 .عمله

 .بينهم النزاعات ظهور إىل يؤدي ابلتزاماهتم العمل طريف التزام عدم إن: التعاقدية اباللتزامات اإلخالل -
 والعالقات التنظيمي للهيكل أن مبعىن هيكلية، تنظيمية ألسباب النزاع ينشأ حيث: التنظيمية العوامل -
 عدم أو الصالحيات متركز أو األنشطة تداخل أو اإلدارية املستوايت تعدد بسبب النزاع حالة نشأة يف دور التنظيمية

 .وظيفة لكل املعطاة واملسؤوليات والواجبات االختصاصات وضوح
 عدم أو الفهم، سوء إىل تعود التنظيمي النزاع تسبب اليت املشكالت معظم: اإلداري االتصال مشكالت -

 الروح ضعف عليه يرتتب اجتاه من وأبكثر مستمرة اتصاالت وجود عدم أن حيث وقنواته، االتصال خطوط وضوح
 .املعنوية

 النزاع أشكال -3
 :1قسمني إىل تنقسم وهي أتثريها ودرجة وأساليب حدهتا حسب ختتلف عديدة أشكاال املنظمة يف النزاع يتخذ

 املنظمة عمل سري على وأتثري نشاطا أكثر تكون وقد ظاهراي، عنها التعبري يتم ال النزعات الضمنية: -أ
 عن التعبري يف املتصارعة األطراف مهارة مدى على النزاع من الشكل هذا ويتوقف. أهدافها وعلى

 التسرب العمل، وسائل ختريب وجودته، اإلنتاج كبح العمل، عن الغياب: مظاهر عدة وأتخذ. مطالبهم
 .املوارد يف التبذير ،(االستقالة) العمايل

 ويتخذ املعارضة األطراف قبل من ومعلنا العليا لإلدارة واضحا ويكون عنه التعبري يتم النزاعات الظاهرية: -ب
 .املظاهرات االحتجاز، العمل، أماكن احتالل ،اإلضراابت: منها مظاهر عدة

 آليات إدارة النزاعات -4
 2على اآلليات التالية: تشمل

                                                           
 .23ص املرجع السابق،_ رقام ليندة، 1
، جامعة زاين عاشور، اجللفة، جوان 11العدد: جملة اخلبري،  دور إدارة النزاعات يف رفع كفاءة األداء التنظيمي ابملؤسسة الرايضية،_ عزوز حممد، 2

 .312-311ص، 2112
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 وحمكمة معينة ظروف حتت عنزا ال يستمر أن على اع،نز ال أسباب عن التغاضي االسرتاتيجية هذه تتضمن :التجنب -
 (.احملدود التفاعل اع،نز ال أطراف بني اجلسدي الفصل اإلمهال،) أساليب وتستخدم

 بينها اعنز ال ةحد فوخت ةاملتنازع األطراف عواطفأ دهت حىت الوقت كسب إىل االسرتاتيجية هذه تسعى :التهدئة -
 ا اجملال )التخفيف، والتوفيق(.هذ يف استخدامهما ميكن أسلوابن وهناك

اإلجبار: يتم اللجوء هنا إىل القوة إلهناء النزاع، ويتم ذلك إبقحام شخص مسؤول من مركز أعلى للتدخل مع  -
 ر إبهناء النزاع.ملعالج املوقف ببساطة من خالل األ أطراف النزاع

املواجهة: يتم هنا حتديد ومناقشة مصادر النزاع، حيث يتم معرفة املصاحل املشرتكة للمجموعات املتنازعة والرتكيز  -
 عليها.

املساومة: تعكس هذه االسرتاتيجية ميل بعض األفراد إىل التضحية ببعض مصاحلهم يف سبيل التوصل إىل حالة  -
 التسوية أو احلل الوسط.اتفاق ويطلق عليه أسلوب 

 مراحل فض النزاع -5
 :هي نزاع على مستوى املؤسسة يف حلامر  أربع بني منيز

 م،زاااللت عن تعرب ال سلوكيات والشكاوى، الغياب معدالت ارتفاع) األحداث بتعدد تتميز: النزاع نشأة مرحلة -
 يف وتبقى االجتماعية، ترااملؤش إىل وتنبه تلفت أن البشرية املوارد إدارة على املرحلة هذه خالل. (كامنة عدوانية
 .فيها عضو كل دور وحتدد. االتصال قنوات وتنشط دالألفر  استماع

 تسريح أو عادل غري أنه له ينظر قرار أو عقوبة قرار بدايتها شرارة وتكون العقالنية بغياب تتميز: النزاع بداية مرحلة -
 وترتجم التنظيم تعم ما سرعانالشرارة  هذه. وغريها منها االستفادة العمال تعود اليت املزااي من ميزة إلغاء أو اقتصادي

 متمثل اجتماعي شريك هناك يكون أن الضروري من املرحلة هذه خالل. واحد مطلب حول مبنية إضراب حركة يف
 مسؤول من تتطلب املتفجرة املرحلة هذه. والتجربة الكفاءة عنهم معروف أشخاص من مكونة ومنظمة قوية نقابة يف

 يفكر أن عليه ألن هلجته شدة من خيفض أن حياول كما. املشكل عمق نقاش دون االستماع االجتماعية العالقات
 امللف لدراسة املعنية املصاحل ومديري للمؤسسة العام املدير وابخلصوص تضم أزمة خلية تتشكل .النزاع بعد فيما دائما

 .املباشرين الرؤساء مع يومية واملشاورات االتصاالت وتبقى االجتماعي،
 حلول قرتاحاتاب املفروض من تنتهي واليت املطروحة، املشاكل حول الرؤية بتعميق املفاوضة تسمح :املفاوضة مرحلة -

 ظهور حالة يف املفاوضة توقيف ميكن. النزاع طريف لدى ودبلوماسية سياسية صفات توفر تتطلب فهي. وتسوية
 املمثلني مع تناقش واليت حلول، عدة اإلدارة فريق املفاوضة خالل يقرتح .متوقعة غري وضعية أو جديدة مطالب
 بني التوافق فيها يتحقق مرحلة إىل املفاوضة تؤدي أن وجيب. وحيد حبل املعارضة تتمسك ال حىت هذا. النقابيني



اليقظة االجتماعية وإدارة النزاعات: 70احملور   د. شيلي إهلام 

 

 
93 

. لإلدارة األول اهلدف وهو للعمل العودة خالل من يرتجم االتفاق. حوهلا املتفق القرارات وتتخذ واملمكن، املرغوب
 لإلجراءات رزانمة برجمة الضروري من. الطرفني رضا أمكن إن حتقق واليت اإلجراءات من عدد االتفاق هذا وحيتوي
 .جديد من للنزاع العودة خطورة لتجنب هذا خطواهتا، مبختلف األفراد واعالم بدقة تتابع أن جيب واليت حوهلا، املتفق

 وارجاع واإلدارة، والعمال ورؤسائهم، العمال بني والعالقات الروابط إعادة املرحلة هذه تتطلب :األزمة بعد مرحلة -
 .املتبادل واالحرتام الثقة من جو سيادة
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 اخترب معارفك:

 السؤال األول:

 أجب بصح أو خطأ:
 خطأ صح العبارة

   معرفة كل شيءاليقظة عبارة عن الفطنة و 
   اليقظة االجتماعية نوع من أنواع اليقظة االسرتاتيجية

   داخل املؤسسة عا اليقظة االجتماعية أسلوب غري مدعم لفض النز 
   مفهوم النزاع هو نفسه مفهوم مصطلح صراع

   يتخذ النزاع الشكل الظاهري فقط
   دائما تلجأ املؤسسة لفض النزاع عن طريق القضاء

   بل دائما النزاع يكون خارجي ةداخلي ال حتدث نزاعات عمالية

 السؤال الثاين:

 فيما تكمن أهم الطرق املستخدمة يف فض النزاعات؟ -1
 كيف ميكن للتشريعات القانونية أن متتص النزاع داخل املؤسسة وخارجها؟ -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثامنال  محورال
 إدارة المسارات المهنية
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 إدارة املسارات املهنية: ثامنالاحملور 

يعترب الفرد داخل املؤسسة مصدرا ومولدا للعوائد، بشرط إذ مت توظيفه ابلشكل الصحيح، فيحدد قيمة ومكانة 
ة الوظيفية هي قلب افاحليجيدة للمؤسسة. من جهة أخرى إن دخوله للمؤسسة يعترب بداية ملشواره املهين والوظيفي، 

املسار املهين عبارة عن يجيتها والوصول إىل األهداف املسطرة. أنشطة إدارة املوارد البشرية، وتعد انطالقة لتطبيق اسرتات
أداة مساعدة لتحقيق ذلك، ففي اآلونة األخرية توجهت املؤسسات إىل إعطاء أمهية وأولوية له، واختاذ تدابري 

بداية  وإجراءات من أجل تطويره والتخطيط اجليد له. فهو كل املراكز املهنية اليت يشغلها املوظف أو العامل منذ
 دخوله للمؤسسة إىل غاية إحالته على التقاعد.

 :مايليويضم هذ احملور 
 تعريف املسار املهين وإدارة املسارات املهنية؛ -1
 أمهية املسار املهين؛ -2
 خصائص املسار املهين؛ -3
 أنواع املسارات املهنية؛ -4
 مراحل املسار املهين. -5
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 وإدارة املسارات املهنية املسار املهين تعريف -1
 العمل لمعا الفرد دخول من وتبدأ املهنية، حياته يف الفرد يشغلها اليت الوظائف جمموع به يقصد املهين املسار

 1.جسيم مهين خلطأ الرتكابه عزله نتيجة أو الوفاة، أو التقاعد طريق عن أو اراداي العمل عن توقفه غاية اىل
املهين بتعدد املؤلفات حوله، لذا ميكن التمييز بني مدخلني خمتلفني األول ينظر إىل لقد تعددت تعاريف املسار 

املسار املهين على أنه خاصية مرتبطة ابملؤسسة ووظائفها خاصة وظيفة املوارد البشرية، أم املدخل الثاين يركز على أنه 
 2خاصية فردية، وتبعا هلذا تعددت املفاهيم حوله:

 ملصلحة اتبعة وظيفة أنه على املدخل هذا أنصار أساسا   يركز :اهليكلي املدخل حسب املهين املسار مفهوم -أ
 املرن اخلط أو املسلك هو :أنه على عرف حيث للمؤسسة اإلداري اجلهاز صالحيات من فهو وابلتايل البشرية املوارد
 فيها، الوظيفية حياهتم خالل إليها ينتقلوا أو املنظمة موظفو فيها يتدرج أن ميكن اليت الوظائف جمموعة يوضح الذي
 املستوى نفس ضمن أفقيا أو قمته حىت التنظيمي اهليكل قاعدة من التنظيمية املستوايت عرب عموداي إما وذلك

 على بناء املستمرة والرتقية الوظيفي للتقدم نظاما يتضمن الذي التنظيمي البناء من جزء أنه على يعرف كما. التنظيم
 .املطلوب واملهارات املؤهالت توفر وهي حمددة موضوعية
 وقيمة واحتياجاته ألهدافه البشري املورد حتديد عملية هو :الفردي املدخل حسب املهين املسار مفهوم -ب

 الوظيفية، حياته خالل البشري املورد يشغلها اليت الوظائف تعاقب أنه على يعرف كما،  الذاتية وقدارته املفضلة وظائفه
 وامكاانته العلمية ومؤهالته أدائه مستوى حسب وذلك آلخر، بشري مورد من ونوعيتها الوظائف هذه عدد وختتلف
 نظمة.امل يف الوظيفية حياته مسرية عرب ويكتسبها ميتلكها اليت ومعارفه املتنوعة

الوظيفية اليت اشتغلها خالل فرتة حياته، أي د خيتص مبختلف املراكز املهنية و املسار املهين للفر  إنميكن القول 
 منذ حصوله على املهنة أو الوظيفة إىل غاية التقاعد. 

أما إدارة املسارات املهنية هي اإلدارة اليت ختتص بعملية التخطيط حلركة العاملني داخل املؤسسة، من أجل 
وارد البشرية. وتتفق هذه اإلدارة مع وظيفة احلفاظ عليها، مع اآلخذ بعني االعتبار االحتياجات املستقبلية من امل

 التخطيط للموارد البشرية.

                                                           
ورقة حبثية مقدمة  النظام التأدييب وأثره على املسار املهين للموظف العام وعالقة ذلك جبودة اخلدمة العمومية،_ رتيمي الفضيل وبالغماس بركة، 1

)عدد خاص(، جامعة لونيسي  13، العدد: 11اجمللد: جملة التنمية وإدارة املورد البشرية، للمؤمتر الدويل: املؤسسة بني اخلدمة العمومية وإدارة املوارد البشرية، 
 .01ص ،2115، البليدة، نوفمرب 2علي البليدة 

جملة قة بني منوذج جودة حياة العمل وأبعاد املسار املهين )املوظف الياابين منوذجا(، دراسة العال_ أبو القاسم محدي والرايس مراد وجهيدة جيالين، 2
 .231، ص2112عة عمار ثليجي، األغواط، جوان ما، ج11، العدد: 15إدارة األعمال والدراسات االقتصادية، اجمللد: 
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 أمهية املسار املهين -2
 ميكن اليت اإلجيابية للنتائج نظرا سواء، حد على واملنظمة للعامل ابلنسبة ابلغة أمهية املهين املسار لتسيري

 1:التايل العناصر يف األمهية وتتميز املهين، للمسار اجليد التخطيط خالل من حتقيقها
 احتياجاهتم وتشكيل صياغة يف العاملني مساعدة أن حيث مستقبال، املميزة الكفاءات توفري ضمان -
 من املتغرية االحتياجات ملواجهة املناسبة الكفاءات توافر احتمالية من تزيد سوف الشخصية وطموحاهتم وأهدافهم
 .ابملؤسسة ابلنسبة العمالة متطلبات
 السيطرة من املزيد حتقيق يف رغبة يظهرون منهم السن صغار أن حيث للعاملني، الوظيفية الطموحات مقابلة -

 .اإلدارة هلم حتددها اليت واألدوار املهام قبول يف السابقة األجيال حتقيق من رغبة أهنم كما املهنية، مساراهتم على
 الوظيفية توقعاهتم زايدة إىل اجلديدة لألجيال التعليمي املستوى ارتفاع أدى فقد العاملني، إحباط من احلد -

 ذلك، يف املغاالة من بدال مقبولة وتطلعات حقيقية توقعات بناء إىل تؤدي املهين للمسار خطط وجود فإن وابلتايل
 الظواهر بعض حدوث أن إال العاملني، بني يسود قد الذي ابإلحباط الشعور حدة تقليل إىل النهاية يف يؤدي ما وهو
 من واحلد الوظيفية املسارات وتقييد املنظمة حجم بتصغري وذلك التكاليف لتخفيض وبرامج خطط وتبين الكساد مثل

 بني فجوة حدوث بسبب العاملني من كبرية فئة لدى اإلحباط تسرب إىل سيؤدي الوظيفي والتقدم الرتقية فرص
 .العملي الواقع يف حتقيقها وفرص طموحات
 كالتغري التطورات توقع يف تساعد الفعال املهين املسار تسيري أنشطة خالل فمن العمالة، تقادم من التقليل -

 األفراد اكتساب على العمل مث ومن املستهلكني، أذواق يف التغريات إىل ابإلضافة واالقتصادي السريع التكنولوجي
 .التطورات هذه مع تتناسب اليت اجلديدة املهارات

 خصائص املسار املهين -3
 2من خالل تعريف وأمهية املسار املهين ميكننا أن نستخلص اخلصائص التالية:

 للموظف املناسبة الوظيفة إجياد يف املؤسسة مسؤولية أساس على يقوم :أي املسؤولية يف املشاركة مبدأ وضوح 
 يرسم أن الفرد عاتق على يقع كما مهارات، من لديه ما الستثمار له املالئم املناخ هتيئةو  ومهاراته قدراته وفق

 .لذلك تؤهله اليت واملهارات القدرات وفق الوظيفي مستقبله يرى خالله من مسار

                                                           
، كنوز 15، العدد: 13جملة احلكمة للدراسات االجتماعية، اجمللد:  ي،تسيري املسار املهين يف املنظمة بني املدخل الفردي والتنظيم_ عليلي حبيبة، 1

 .13، ص2115احلكمة، اجلزائر، جانفي 
جملة ، -عسكرمدراسة حالة مبديرية الرتبية لوالية –أتثري احلركة املهنية الداخلية على املسار املهين للموظف _ بن كعكع ليلى ويعقوب حممد، 2

 .312، ص2112، الشلف، 12، العدد: 14اجمللد: اقتصادايت مشال افريقيا، 
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 املنظمة وخطط للفرد الوظيفي املسار بني موضوعي ترابط إطار يف االستمرارية مبدأ وضوح. 
 ة.واملؤسس املوظف بني املشرتكة واملصلحة املتبادلة املنفعة مبدأ وضوح 
 توترات من عنها ينتج وما العمل يف النزاع أو الصراع احتماالت تقليل يف الوظيفية املسارات تساهم 

 .الوظيفة يف وضغوطات
 واحتياجات وتوقعات وقدراهتم األفراد اجتاهات بني التوافق لتحقيق واملنظمة الفرد جهود بني تكامل وجود 

 .وأهدافها املنظمة
 أنواع املسارات املهنية -4

 :1وهي املهنية، املسارات من أنواع ثالثة منيز
 الوظيفة تكون أن على الرتقية طريق عن أعلى وظيفة إىل أدىن وظيفة من عموداي املوظف انتقال :التقليدي املسار -أ

 على الواقعة الوظائف أن ذلك خالل من يفهم. طبيعتها حيث من القدمية ابلوظيفة عالقة ذات إليها سريقى اليت
 .العمل بطبيعة مباشرة عالقة هلا مستقبال واحدا وختصص واحد نوع من تكون التقليدي املهين املسار

 املستوى يف وظائف عدة يف نقله يتم بل املهين، مساره خالل وأفقيا عموداي املوظف انتقال :الشبكي املسار -ب
 وظائف إىل الرتقية وبدائل فرص جتعل املستوى نفس يف متعددة وخربات مهارات يكسبه مما إليه رقي الذي الواحد
 التكوين وفرص التقليدي املهين املسار من أكثر ومرونة بسهولة املستقبلية طموحاته حتقيق على تساعده أكثر أعلى
 .كذلك أكثر

 تكون بل ترقيته يتم حىت معينة زمنية لفرتة معينة وظيفة يف املوظف بقاء يشرتط ال :اإلجنازي املهين املسار -ج
 إىل املوظف يصل قد أعلى، وظيفة إىل أدىن وظيفية من لرتقيته احملدد هي عمله يف حيققها اليت والنجاحات االجنازات

 والنجاحات االجنازات هذه على حيافظ حىت أكثر وتكوين تدريب إىل حيتاج قد لذا قصرية فرتة يف املهين املسار ايةهن
 .حققها اليت
 مراحل املسار املهين -5

املراحل اليت مير هبا املسار املهين بداية من مرحلة االستكشاف وصول إىل مرحلة يعرب الشكل املوايل عن 
 االنفصال:
 

                                                           
جامعة ، 31: العدد جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، ،-دراسة ميدانية–واقع التكوين يف املسار املهين للمؤسسة اجلزائرية _ بعداش مسيكة، 1

 .01-01، ص2115، اجلزائر، 3اجلزائر 



إدارة املسارات املهنية: 80احملور   د. شيلي إهلام 

 

 
100 

 املهين"(: "مراحل املسار 87شكل رقم )
 
 
 
 
 
 

                                                                
 
 

جامعة األزهر، ، -مدخل اسرتاتيجي واقعي ملنظمات األعمال–إدارة املوارد البشرية  إمساعيل علي بسيوين،املصدر: 
 .112ص، 2110مصر، 

 هي: املهنية حياته يف الفرد هبا مير متميزة مراحل أربع وجود على الباحثون اتفق لقد
 الشخصية اهتماماهتم مع تتوافق اليت الوظائف نوعية حتديد املرحلة هذه يف األفراد حياول: االستكشاف مرحلة -أ

 مصادر من العمل ونوعية واملهن الوظائف عن املعلومات جتميع يف ويبدؤون وغريها العمل تفصيالت الذاتية والقيم
 يف يبدؤون قد فإهنم اهتماماهتم مع تتوافق اليت واألعمال الوظائف نوعية على التعرف من االنتهاء وبعد خمتلفة،

 .الوظائف من النوعية هبذه لاللتحاق املطلوبة واملهارات املعرفة نواحي اكتساب
 ومعارف هاراتم خالهلا البشري املورد اكتسب قد يكون السابقة التحضريية املرحلة ابنتهاء: التأسيس مرحلة -ب

 هذه التأسيس مرحلة ويف االستكشاف مرحلة يف حددت اليت إمكانياته تقييم ضوء يف املهين مساره ورسم متنوعة
 يف املستقبلية الوظيفية حياته مشوار خالله من سيواصل الذي مساره بداية أي الطريق بداية على البشري املورد يوضع

 .املؤسسة
 األخرين إدراك على واحلفاظ الوظيفية ومعلوماته مهاراته بتطوير املرحلة هذه يف البشري املورد يهتم :احلفاظ مرحلة -ج

 .رفةواملع اخلربة من كبريا رصيدا احلالة هذه يف األفراد وميتلك املؤسسة أهداف حتقيق يف واملسامهة اإلجناز على لقدراته
 ألولئك ابلنسبة خاصة املراحل أصعب من وتعترب املهين، املسار يف األخرية املرحلة هي :الوظيفي االنفصال مرحلة -د

 داءواأل املستمرة اإلجنازات من عقود وبعد والسلطة، والتقدير الشهرة من حظا وانلوا سريعة قفزاهتم كانت الذين

 عايل

 منخفض

مرحلة 

 االكتشاف

 مرحلة البناء

 النمو

 الركود

 املحافظة

رعلى املسا  

مرحلة 

 االنفصال
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 التوازن إجياد حماولة خالل من التغيري هلذا االستعداد البشري املورد حياول املرحلة هذه ويف للتقاعد الوقت حيني املتميز
 مع العمل يف يستمر أن الفرصة وجد إذا البشري املورد يقرر قد بل .الوظيفية الغري واألنشطة الوظيفية األنشطة بني

 يقرر فقد السن عن النظر بغض فإنه كذلك االستشاري، العمل خالل من أو الساعات من حمدود لعدد املؤسسة
 .السابقة الوظائف لنوعيات متماثلة ليست أخرى بوظائف تحاقلاال العاملني بعض

 كما يوضح اجلدول املوايل أكثر مراحل املسار املهين:
 (: "السمات املميزة ملراحل املسار املهين"84جدول رقم )

 املرحلة
 املقارنة

 االنفصال احلفاظ التأسيس االستكشاف

 
 املهام

 حتديد االهتمامات -
 حتديد املهارات -
التوفق بني الفرد  -

 والوظيفة

 التقدم والنموفرص  -
 فرص األمان -
 تنمية منط احلياة -

احلفاظ على  -
 اإلجنازات

 حتديث املهارات -

 حفظ التقاعد -
التوازن بني األنشطة  -

 الوظيفية وغري الوظيفية

 
 النشاط

 املساعدة -
 التعليم -

 إتباع اإلرشادات -

 االستقاللية -
 املسامهة -

 التدريب -
 وضع السياسات -
 والتشجيعالعدم  -

 ترك العمل -

 العالقة ابآلخرين 
 السن

 صيب
 سنة 31أقل من 

 زعيم
 سنة 31-41

 مراقب
 سنة 41-01

 مدعم/موجه
 سنة 01أكرب من 

سنوات كحد  11 سنوات 11أكثر من  سنوات 11-2 أقل من عامني سنوات الوظيفة
 أقصى

جملة احلكمة للدراسات االجتماعية، اجمللد:  الفردي والتنظيمي، تسيري املسار املهين يف املنظمة بني املدخلعليلي حبيبة،  املصدر:
 .10، ص2115جانفي كنوز احلكمة، اجلزائر، ،  15، العدد: 13
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 توضيحيمثال 
 لدينا موظف يف جمل االعالم اآليل والربجمة ونظم املعلومات مبؤسسة ما وكان مساره املهين كاآليت:

 "-موظف اعالم آيل–(: "مثال ملسار مهين 80شكل رقم )
 

                       
 

انئب املدير 
العام لشؤون 

نظم 
 املعلومات

مدير نظم 
معلومات 

 وبرجمة

مدير مشروع 
 )اعالم آيل(

مساعد حملل 
نظم 

 معلومات

مرحلة  مساعد مربمج مربمج
االستكشاف 

)دراسة جامعية 
حول االعالم 

 اآليل(
 

 من إعداد األستاذة.املصدر: 
 مهام كل وظيفة مايلي:وتشمل 

 مساعد مربمج: تكوين البياانت، توثيق، مساعدة يف تصميم الربامج...؛ -
 مربمج: تصميم الربامج، حتديد مواصفات النظم واملساعدة يف تصميمها؛ -
 فنية، تصميم وصيانة نظم التشغيل؛ مساعد حملل نظم: تقدمي مساعدات -
 حملل نظم: تصميم النظم، وتطوير نظم احلالية؛ -
 مدير مشروع: توزيع االختصاصات، اإلشراف الفين...؛ -
 مدير نظم املعلومات: مسؤولية كاملة عن كافة األنشطة املعلوماتية...؛ -
 سم سياسة املنظمة.لعام لشؤون نظم املعلومات: االشرتاك يف اإلدارة العليا ور ادير انئب امل -

 

 

 

 صفات قيادية وشخصية تدريب مستمر تعليم رمسي اخلربة العلمية



إدارة املسارات املهنية: 80احملور   د. شيلي إهلام 

 

 
103 

 
 اخترب معارفك:

 السؤال األول:
 ينظر للمسار املهين من ثالث جوانب:

 من منظور الفرد؛ -
 من منظور املؤسسة؛ -
 من منظور اجملتمع. -

 مربزا املزااي املقدمة هلم.حلل كل منظور 

 السؤال الثاين:

 ؟االفرق بني املسار املهين واملسار الوظيفي؟ وهل ميكن أن جيمع الفرد بني املسار املهين والوظيفي مع ما -1
 عرف املصطلحات التالية: املسار، التوجه الوظيفي، التعثر الوظيفي، التقاعد، التطور الوظيفي. -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تاسعال  محورال
 تقييم أداء الموارد البشرية
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 تقييم أداء املوارد البشرية: تاسعالاحملور 

التحليل والتوصيف، التخطيط،  بعد املؤسسات يف البشرية املوارد إدارة عليها تركز اليت الوظائف أهم من إن
 أداء. هامة إداريةضرورة  التقييم هذا يعترب حيث األداء، تقييم وظيفة ،هبا العاملني وتدريب االستقطاب والتوظيف

 ومن فيه القوة أوجه على التعرفودورية من أجل  مستمرة بصفة متابعةيتطلب اهتمام و  املؤسسات يف العاملني األفراد
 األفراد أداء تقييم عمليةت أصبحكما . باملناس الوقت يفه تصحيح مث ومن فيه ضعفال وأوجه وتنميتها تطويرها مث

 القرارات الختاذ أساسا متثل بياانت من يوفره مبا البشرية املوارد استخدام ترشيد يف أساسيا عنصرا يف املؤسسات
 التدريب، الطرد، احملافظة على العنصر البشري...اخل. مثل اإلدارية

 :مايليويضم هذ احملور 
 تقييم أداء املوارد البشرية؛تعريف  -1
 أمهية تقييم أداء املوارد البشرية؛ -2
 أهداف تقييم أداء املوارد البشرية؛ -3
 خصائص تقييم أداء املوارد البشرية؛ -4
 مسؤولية تقييم أداء املوارد البشرية؛ -5
 خطوات تقييم أداء املوارد البشرية؛ -6
 طرق تقييم أداء املوارد البشرية؛ -7
 مشكالت عملية تقييم أداء املوارد البشرية. -8
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 البشرية املوارد أداء تقييم تعريف -1
أداء العاملني من عناصر اإلنتاجية الذي خيتص يف اجلانب اإلنساين وأن حتديد إنتاجية العامل تعود إىل أبعاد 

للتعليمات املوجه إليه، مدى توافقه مع معايري متداخلة وهي العمل الذي يؤديه، مدى معرفته لدوره ومدى إتباعه 
اجلودة، مرتبطا بسلوك العامل ورغبته للعمل حيث اعتربهم من ضمن رأس املال وقد أشركهم يف معدالت رايضية بني 

 1فيها أتثريهم على اإلنتاج.
 أن فنجد احلديثة األجنبية الدراسات بعض يف أما العمل، يف وسلوكه صفاته أو الفرد أبداء مقروان األداء تقييم

 املنتج، مثل مصطلح من أكثر له واألداء.  العاملني يف متبع هو كما العميل برضاء كبري حد إىل مقروان أصبح املفهوم
 2.األداء معىن تعطي املصطلحات هذه كل فعالية، كفاءة، إنتاجية،

 مسيت كما األداء، بتقييم اترة مسيت فقد األداء تقييم على اإلدارة كتاب أطلقها اليت التسميات تعددت
 يعرف. األداء تقييم هو واستعماال انتشارا املسميات هذه أكثر أن إال الكفاءة، بتقييم مسوها وآخرون الكفاءة، بقياس

 مدى على للحكم وذلك العمل، أثناء وتصرفاهتم وسلوكهم، ومالحظة لعملهم، العاملني أداء وحتليل دراسة: "أبنه
 املستقبل، يف للفرد والتقدم النمو إمكانيات على للحكم وأيضا احلالية، أبعماهلم القيام يف كفاءهتم ومستوى جناحهم،

 3".أخرى لوظيفة ترقيته أو أكرب ملسئوليات وحتمله
 كل يف العامل أداء حتليل غايتها مرتادفة مسميات كلها العاملني أداء وتقييم الكفاءات، تقييم هو األداء تقييم

 والضعف القوة نقاط حتديد هبدف وذلك وفكرية سلوكية أو فنية مهارات أو بدنية أو نفسية صفات من به يتعلق ما
 اهلدف التعريف هذا حيدد حيث. املنظمة فاعلية حتقيق يف أساسية كضمانة للثانية ومعاجلة األوىل تعزيز على والعمل

 مجيع من العامل أداء وحتليل دراسة خالل من الضعف ونقاط القوة نقاط حتديد يف يتمثل والذي األداء، تقييم من
 4.للمنظمة عال فاعلية مستوى إىل للوصول معاجلتها أو لتعزيزها النقاط هذه على العمل مث النواحي،

من خالل ما سبق، ميكن القول أن تقييم أداء العاملني أمر ضروري وحتمي البد منه، من أجل معاجلة نقاط 
 نقاط القوة للمورد البشري، كما أهنا هتدف إىل حتسني األداء الكلي للمنظمة.الضعف وتعزيز 

 
 

                                                           
 .66، ص2221دار اخلليج للنشر والتوزيع، األردن،  رة اجلودة الشاملة يف املستشفيات وأثرها على أداء العاملني،اإد_ أديب خلف امللكوي، 1
 .76، ص2228دار النشر للجامعات، مصر،  تقييم األداء املؤسسي يف املنظمات العامة الدولية،_ أينت حممود املرجوشي، 2
 .54، ص2212دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، األردن،  احلكمانية يف األداء الوظيفي،_ عصمت سليم القرالة، 3
 .73، ص2212دار الفكر اجلامعي، مصر،  االقتصاد الرقمي احلديث وإدارة املوارد البشرية واإلنتاج السلعي،_ خالد أمحد علي حممود، 4
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 البشرية املوارد أداء تقييم أمهية -2
 1العامل التنفيذي:كل من املنظمة، املدير، الفرد و   تستهدف هذه العملية ثالث غاايت وهي على مستوى

 تشمل: أمهيتها على مستوى املنظمة: -أ
 من الثقة والتعامل األخالقي الذي يبعد احتمال تعدد شكاوى العاملني اجتاه املنظمة؛إجياد مناخ مالئم  -
 رفع مستوى أداء العاملني واستثمار قدراهتم مبا يساعدهم على التقدم والتطور؛ -
تقييم برامج وسياسات إدارة املوارد البشرية كون نتائج العملية ميكن أن تستخدم كمؤشرات حلكم على دقة  -

 اسات؛هذه السي
 مساعدة املنظمة على وضع معدالت أداء معيارية دقيقة. -

 تتجلى يف: أمهيتها على مستوى املديرين: -ب
عية للوصول إىل تقومي ادفع املديرين واملشرفني إىل تنمية مهاراهتم وإمكانياهتم الفكرية وتعزيز قدراهتم اإلبد -

 سليم وموضوعي ألداء اتبعيهم؛
 قات اجليدة مع املرووسني والتقرب إليهم للتعرف على املشاكل والصعوتات.دفع املديرين إىل تطوير العال -

 وهي: أمهيتها على مستوى العاملني: -ج
جتعل العامل أكثر شعور تاملسؤولية وذلك لزايدة شعوره تالعدالة وأبن مجيع جهوده املبذولة أتخذ تاحلسبان  -

 من قبل املنظمة؛
 وإخالص لريتقب فوزه تاحرتام وتقدير روساءه معنواي وماداي.دفع العامل للعمل تاجتهاد وجدية  -

 البشرية املوارد أداء تقييم أهداف -3
 وسلوك أداء عن وصادقة واقعية معلومات على احلصول هو العاملني أداء تقييم عملية من األساسي اهلدف إن

 :2التالية اجلزئية األهداف حتقيق يف منه االستفادة لغرض وهذا العاملني األفراد
 هبا؛ العاملني األفراد مجيع ألداء العام للمستوى املؤسسة معرفة -
 األداء؛ مستوايت تدين أسباب معرفة يف التقييم عملية توفرها اليت املعلومات استخدام -
 أدائهم؛ مستوايت لتحسني حاجة أكثر هم الذين األفراد معرفة -
 واملرووسني؛ الروساء بني االتصال عملية حتسني -

                                                           
 .227ص املرجع السابق،_ مصطفى يوسف كايف، 1
دراسة حالة عينة من املؤسسات النفطية حباسي –أداء العاملني من وجهة نظر مديري املوارد البشرية واقع تقييم _ خالد رجم ورشيد مناصرية، 2

 .24، ص2218، ورقلة، 18جملة الباحث، العدد:  ،-مسعود
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 املوارد إلدارة األخرى العمليات إجناز يف تساعد واليت العاملني أداء حول مفصلة مبعلومات اإلدارة تزويد -
  أفضل؛ بشكل) ...والرتقية النقل التدريب، التوظيف، (البشرية

 .مستمر بشكل حتسينه يف ملساعدهتم أدائهم عن عكسية بتغذية العاملني إمداد -
 البشرية املوارد أداء تقييم خصائص -4

 1علية واجلودة، جيب أن تتوفر فيه اخلصائص التالية:اإن أي نظام لتقومي أداء العاملني، ولكي يتسم تالف
الشرعية: إن مقياس األداء اجليد جيب أن يقيس اخلصائص املهمة للعمل، كما جيب أن يكون خاليا من  -

الوظيفة. أي خاليا من الشوائب مل ااملؤثرات املفسدة أو غري اجلوهرية، كذلك جيب أن يكون شامال لك
 )العيوب(، إذا جتنب تقومي اجلوانب اليت ال عالقة هلا تاألداء.

املوثوقية: تعترب املوثوقية بني املقومني من أفضل الطرق اليت ميكن استخدامها للتحقق من موثوقية نظام  -
أكثر يف تقوميهم ألداء نفس  التقومي، حيث تكون هذه املوثوقية مرتفعة عندما يتفق اثنني من املقومني أو

 الفرد، وتكون املوثوقية منخفضة عندما ال يتحقق ذلك.
احلساسية: أي قدرة نظام التقومي على التمييز بني املؤدي اجليد واملؤدي الضعيف، فإذا مل يتحقق ذلك وكان  -

التقومي ألي هدف تقومي أفضل للعاملني ال خيتلف عن تقومي أسوأ العاملني، عندها ال ميكن استخدام نظام 
 .إداري

املقبولية: متثل املطلب األكثر أمهية، لكي تكون برامج املوارد البشرية صحيحة فإهنا جيب أن تلقى دعما من  -
 أولئك الذين سوف يستخدموهنا وإال فإهنا سوف تواجه مبقاومتهم.

املنظمة، وارتباطات واضحة بني العالئقية: أي ارتباطات واضحة بني معايري األداء اخلاصة تالوظيفة وأهداف  -
 العناصر األساسية للوظيفة وبني األبعاد اليت يتم تقوميها.

ققة للمنظمة من جراء تطبيق نظام تقومي األداء تفوق تكاليفه، وأن العملية: يقتضي أبن تكون املنافع احمل -
 تكون األدوات مفهومة وسهلة االستخدام لكل من املديرين والعاملني.

 البشرية املوارد أداء تقييم مسؤولية -5
حىت يكون التقومي موثوقا، فيجب أن يتم، بصفة عامة، عن طريق أشخاص مؤهلني وعلى دراية تاجلوانب 
املختلفة ألداء الشخص حمل التقومي. وهناك أربعة أشخاص ميكنهم إجراء التقومي: الرئيس املباشر، زميل العمل، 
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يعا. وتتعدد وجهات نظر بشأن مدى فاعلية كل شخص من هؤالء يف املرووس، املوظف نفسه، أو من خالهلم مج
 1إجراء التقومي:

الرئيس املباشر: من أكثر املمارسات شيوعا يف تقومي األداء الوظيفي هو أن يتوىل الرئيس املباشر عملية تقومي أداء  -أ
مناسب لتقومي املوظف حبكم ما ميتلكه من املوظفني الذين يقعون حتت إشرافه، ذلك أن الرئيس املباشر يكون يف موقع 

خربة ومعرفة وفهم ومقدرة، واتصال مباشر مبرووسيه. ويف الكثري من احلاالت، خيضع الرئيس لنوع من الرقابة يف هذا 
اجملال، وذلك للتأكيد على موضوعية التقومي. وهكذا تتم مراجعة تقومي الرئيس من قبل الرئيس األعلى الذي يتوىل 

 لتقومي، لضمان عدالته، ودقته، وإجرائه على حنو سليم.اعتماد ا
زمالء العمل: كثري ما ميلك زمالء العمل معلومات عن بعض أوجه األداء لزمالئهم تفوق ما قد ميلكه الروساء يف  -ب

عصي هذا اخلصوص. فبحكم اتصاهلم الوثيق بزمالئهم ومالزمتهم هلم، فهم كثريا ما يرون جوانب معينة يف أدائهم يست
على الرئيس املباشر تبينها، ومن مث فكثريا ما يكون إبمكاهنم تقومي نطاق واسع من أبعاد األداء لزمالئهم. غري أن هذا 

 األسلوب ال خيلو من السلبيات، فقد ال تكون لدى الزمالء القدرة على متييز سلوك العمل.
ئهم، وحبكم اتصاهلم الدائم واملباشر هبم، ميكنهم يكون املرووسني يف موقع مناسب لتقومي أداء روسااملرووسني:  -ج

مالحظة جوانب كثرية يف سلوكياهتم قد ال يالحظها رئيس الرئيس. ومن مث يستطيعون تقدمي منظور خمتلف عن أداء 
الرئيس، يفيد يف توفري معلومات فريدة عن بعض جوانب أداء الرئيس: مثل: أسلوب القيادة، ومهارات التعامل مع 

ني، فهناك احتمال ألن يكون التقومي أكثر موثوقية من التقديرات املتقدمة من مصدر واحد، ألنه يوفر وجهات املرووس
 نظر متعددة للحكم على أداء الرئيس. 

التقومي الذايت: ويف هذا النوع يتوىل كل موظف تقومي نفسه، من منطلق أن املوظف ميلك معلومات عن نفسه  -د
ال متلكها املصادر األخرى للتقومي. لكن يعاب على التقومي الذايت أنه قد يغفل  وعن جوانب قوته وضعفه قد

 األهداف التنظيمية وال يتخذها يف احلسبان، وقد يتمحور حول أهداف قد ال تتوافق معها.
من مصدر، التقومي متعدد املصادر: يرجع التقومي املتعدد املصادر إىل تقومي األداء الذي يتم إجراوه من قبل أكثر  -ه

 مثل: املرووسني، الزمالء، الروساء، مجهور املنظمة. يعاب على هذا األسلوب أنه يستغرق وقتا طويال إلعداده.
مراكز التقومي: هي عبارة عن أماكن يتم فيها تقومي أداء املوظفني تقوميا منطيا تاستخدام أكثر من وسيلة للتقومي،  -ز

. وكثريا ما تكون هذه املراكز عبارة عن وحدة داخلة يف املنظمة، ويف بعض ويتوىل فيها أكثر من شخص مهمة التقومي
 مدربون هلذ الغرض.األحيان تكون اتبعة جلهات خارجية مستقلة تقدم خدماهتا للمنظمات ويديرها 
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 البشرية املوارد أداء تقييم خطوات -6
 1تتضمن عمليات التقييم اخلطوات التالية:

اإلجناز: ويتم حتديد هذه املعايري بناء على طبيعة العمل اليت حتلل وتوضح من خالل توصيف العمل، حتديد معايري  -أ
 ويشرتط هبذه املعايري أن تكون واضحة وموضوعية بشكل يسهل فهمها وقياسها.

جيب على إبالغ هذه املعايري والتوقعات إىل املرووسني: لكي يعرف املرووس ما هو متوقع منه إجنازه يف عمله،  -ب
 الرئيس التأكد من أن املرووس استلم التعليمات املتعلقة تاإلجناز وفهمها بشكل صحيح.

قياس اإلجناز الفعلي: للفرد بناء على املعلومات املتوفرة عن اإلجناز. ويتم احلصول على هذه املعلومات إما  -ج
تاملالحظة املباشرة الشخصية للمرووس أو من خالل التقارير اإلحصائية املكتوبة والشفهية عن إجنازه. واملهم يف هذه 

املرحلة األوىل لقياس اإلجناز. فمثل ال نستطيع استخدام وحدات  املرحلة هو استخدام املعيار الصحيح واملقرر يف
 .املبذولةمت إبالغ املرووس أبن قياس إجنازه سيتم بناء على عدد ساعات العمل  ااإلنتاج كمعيار للقياس إذا م

 مقارنة اإلجناز الفعلي تاملعايري وذلك لتحديد االحنرافات بني اإلجناز الفعلي واملتوقع. -د
ن تقييمه قد مت بطريقة موضوعية وللبحث يف إمكانية أة نتائج عملية التقييم مع املرووسني: ليتأكد املرووس مناقش -ه

وضع احللول ألية مشاكل انجتة عن عملية التقييم، كاخنفاض اإلنتاج الفعلي عن املعياري مثال. وتعترب هذه املرحلة من 
بقدراته وإمكانياته، وهذا يصيب مباشرة شخصية الفرد وذاته  صعب املهام اليت يواجهها ألهنا تتضمن مناقشة الفردأ

ج املدير إىل لباقة ودبلوماسية يف ا وخاصة إذ علمنا أبن األفراد يبالغون بتقييم نفسهم أكثر من الواقع. وهلذا السبب حيت
 مناقشة األفراد إبجنازهم والعمل على إقناعهم مبوضوعية تقييمهم وقبوهلم هلذا التقييم.

 رحلة األخرية من عملية التقييم هي القيام تاختاذ اإلجراءات التصحيحية إذ كان هناك ضرورة إىل ذلك.امل -و
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 البشرية املوارد أداء تقييم طرق -7
الكثري من طرق تقييم أداء العاملني وتكون كل طريقة مستخدمة ختدم الغاية من التقييم، فهناك طرق  هناك

هم يف األداء، وهناك طرق توفر ملتخذي القرار متوفر جمموعة من البياانت هتم العاملني التعرف عليها للوقوف على تقد
اسب مع نتائج التقييم. لكن لكل طريقة مزااي البياانت اليت متكنهم من وضع خطط واسرتاتيجية عمل جديدة تتن

وعيوب، لذلك تقوم بعض املنظمات تاستخدام أكثر من طريقة لتحصل على اعلى درجة من املزااي يف التقييم وتقليل 
 1من العيوب، وسنقسم هذه الطرق إىل تقليدية وحديثة:

 وهناك عدة طرق تقليدية نذكر منها:الطرق التقليدية:  -أ
 حبيث العامل، وأداء إجنازات عن مفصال تقريرا أو مقاال بكتابة املقيم يقوم الطريقة هلذه وفقا: املقال طريقة -1-أ

 اليت واملهارات املعرفة يتضمن كما العامل، سلوك يف والضعف القوة بنقاط يتعلق فيما العامل عن انطباعاته فيه يشرح
 اجتاه ومواقفهم للعامل، الشخصية والسمات وزمالئه، روسائه مع العامل وعالقة وظيفته، أداء أثناء العامل يظهرها
 تنظيمية أدوار ألداء العامل إمكانية ومدى املنظمة، أبهداف والتزامهم العامل فهم ومدى واملنظمة، وروسائهم زمالئهم

 بسيطة أبهنا الطريقة هذه تتميز. التقييم فرتة هناية يف العامل أداء لتحسني اقرتاحات املقيم يقدم أن وجيب. املستقبل يف
 .اخلاص أسلوبه على املقيم العتماد نتيجة الوضوح وعدم الغموض عيبها أن إال عايل، تدريب إىل حتتاج وال

طريقة الرتتيب البسيط: تعترب هذه الطريقة من أقدم الطرق املستخدمة يف تقييم العاملني، حيث يقوم الشخص  -2-أ
يتم ذلك بعد  ن األحسن إىل األسوأ، وغالبا ماحسب كفاءهتم م ااألفراد حمل التقييم تنازليالقائم بعملية التقييم برتتيب 

 مقارنة أداء الشخص تاآلخرين على أال يتم التقييم تالنسبة لصفة واحدة، بل جيب أن يشمل األداء الكلي للشخص.
 وغري الكفء بطريقة واضحة.مزااي هذه الطريقة: سهلة التطبيق، كما أهنا تسمح تالتفرقة بني الكفء  -

                                                           
 :على _ تاالعتماد1
مذكرة ماجستري،  ،-دراسة حالة مؤسسة اجلرارات الفالحية–دراسة فعالية نظام تقييم أداء العاملني يف املؤسسات االقتصادية بوبرطخ عبد الكرمي،  -

 .36-26، ص2212-2211ينة، ختصص: تسيري املوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، قسنط
 .115-25ص، 2212، جامعة أمحد درارية، أدرار، ديسمرب 24، العدد: 22جملة احلقيق، اجمللد: ، طرق تقييم أداء العاملنيلعلى بوكميش،  -
مذكرة ماجستري،  ،-بسكرةبل الكهرابئية ادراسة حالة مؤسسة صناعة الكو –دور تقييم أدء العاملني يف حتديد احتياجات التدريب عمار بن عيشي،  -

 .42-25، ص2226-2225ختصص: علوم جتارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، 
 والتوزيع، للنشر اليازوري دار املعاصرة، العاملية االجتاهات ظل يف اسرتاتيجيا البشرية املوارد إدارة جواد، انجي وشوقي العواسا سليمان ابراهيم صاحل -

 .167-164ص. 2222 األردن،
 .137ص املرجع السابق، املغريب، حممود الفاتح حممد -
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عيوب هذه الطريقة: أن شخصية القائم تالتقييم وطريقة تفكريه واحتياجاته قد يرتتب عليها نتائج غري  -
موضوعية. ويصعب تطبيقها يف حالة وجود أعداد كبرية من األفراد. كما أهنا ال تظهر نواحي الضعف 

 ل على حدة.اوالقصور يف أداء املوظف تالنسبة لكل جم
من خالل هذه الطريقة يتم مقارنة كل مستخدم يف قسم أو جمموعة معينة طريقة املقارنة أو الرتتيب املزدوج:  -3-أ

مع بقية املستخدمني يف نفس اجملموعة فيقوم مبقارنة الفرد مع كل واحد منهم، ويقيم املرووسني حبسب عدد املرات 
اإلنتاج، اجلودة والتعاون مع الرئيس والزمالء وتستعمل  اليت امتاز فيها أو كان أحسن من زمالئه من حيث كمية

 املعادلة اآلتية يف حتديد عدد اجملموعات الثنائية: 
N=(n-1)/2 حيث ،nعدد األفراد يف اجملموعة : 

 واجلدول املويل يربز منوذج هلذه الطريقة:
 (: "منوذج طريقة املقارنة الثنائية"95جدول رقم )

 الرتتيب اليت امتاز فيها املرووس عن زمالئهعدد املرات  املرووسني
 الثاين 3 الفرد أ

 الثالث 1 الفرد ب
 األول 4 الفرد ج

 اجلرارات مؤسسة حالة دراسة– االقتصادية املؤسسات يف العاملني أداء تقييم نظام فعالية دراسة الكرمي، عبد بوبرطخ املصدر:
 قسنطينة، منتوري، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية البشرية، املوارد تسيري: ختصص ماجستري، مذكرة ،-الفالحية
 .28ص ،2211-2212

مزااي هذه الطريقة: أهنا إذا قام أكثر من شخص بعملية املقارنة ففي الغالب سوف يصلون إىل نفس النتائج  -
عملية التقييم على املقيم ذلك تقريبا عما لو اتبعت أي طريقة أخرى من طرق التقييم. كما أهنا تتميز بسهولة 

 أنه يقارن بني إثنني فقط وخيتار األفضل من بينهما.
عيوب هذه الطريقة: يصعب استخدامها يف املنطقة اليت حتتوي على عدد كبري من العمال، كما أهنا ال حتدد  -

جوانب القوة والضعف للعاملني، ويتصف التقييم بعدم املوضوعية نظرا ألنه يعتمد على تشخيص املقيم بني 
 العاملني. 

 تتبع العمل مجاعة أعضاء مهارات أن افرتاض على يقةالطر  هذه تقومطريقة التوزيع اإللزامي )اإلجباري(:   -4-أ
 مث القياس، يف الوسط درجة أيخذون جمموعة أي يف الناس أغلب أن يرى توزيع وهو .الطبيعي اإلحصائي التوزيع
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وتشرتك هذه الطريقة على  .تاالخنفاض أو تاالرتفاع سواء الوسط درجة من ابتعدان كلما االخنفاض يف نسبتهم أتخذ
 أن يقوم املقيم بتوزيع األفراد على فئات التقييم احملددة بنسب مئوية موزعة كمايلي:

 12% )من املوظفني يف الفئة األوىل )ضعيف 
 22% )من املوظفني يف الفئة الثانية )أقل من املتوسط 
 42% )من املوظفني يف الفئة الثالثة )متوسط 
 22% )من املوظفني يف الفئة الرابعة )أعلى من املتوسط 
 12% )من املوظفني يف الفئة اخلامسة )جيد 

ويعود السبب الستخدام هذا النوع من التوزيع إىل اعتقاد اإلدارة أن الظاهرة الطبيعية متيل عادة إىل الرتكيز 
 حول القيمة الوسطى، ويقل تركيزها يف الطرفني بشكل متساوي.

الطريقة: سهولة وبساطة عملية تقييم األداء، حيث ال يبذل املقيم جهدا يف التقييم. مع سرعة هذا مزااي هذه  -
 .ةاألخري وتتفادى التساهل وامليل إىل تعميم التقييم للعاملني، كما أهنا تعمل ألغراض حمددة كالرتقي

جليا رأي الشخصي للمقيم  عيوب هذه الطريقة: نقص املوضوعية بسبب التوزيع اإلجباري للعاملني مما يظهر -
 يف نتائج التقييم، وال يوجد تفصيل ملعايري التقييم واألساس الذي مت عليه هذا التوزيع.

 اهلامة السلوكيات تصف اليت اجلمل من عدد وضع أساس على املراجعة قوائم فكرة تقومأسلوب القوائم:  -5-أ
 بسلوكيات الدراية ذوي اخلرباء من عدد بواسطة وذلك الوظائف من عائلة أو معينة وظيفة مهام أداء يف للنجاح
 لكل معينة قيمة أو معني وزن بتخصيص يقومون اخلرباء هؤالء فإن وأيضا فيها املرغوب وغري فيها املرغوب الوظيفة

 السلوكية اجلمل تلك أما عالمة بوضع املباشر الرئيس يقوم ذلك بعد االختبار عليها يقع اليت السلوكية اجلمل من مجلة
 واجلدول املوايل يربز منوذج هلذه الطريقة: .متثيل خري الوظيفي سلوكال متثل اليت
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 (: "منوذج القوائم"96جدول رقم )
 ال نعم األسئلة

 املشرف؟ وتوجيهات تعليمات يتبع هل -
 البضائع؟ ألفضل الزتائن يوجه هل -
 ؟للزتائن جديدة منتجات يقرتح هل -
 ؟زتائن لديه يكن مل وان حىت مشغول يكون هل -
 ؟الزتائن أمام وهدوئه توازنه يفتقد هل -
 ؟العمل يف زمالئه ملساعدة يتطوع هل -
 ؟عمله يف أخطاء يرتكب هل -
 ؟العمل كثرة من ويتذمر يشكو هل -

  

 ديسمرب أدرار، درارية، أمحد جامعة ،24: العدد ،22: اجمللد احلقيق، جملة ،العاملني أداء تقييم طرق بوكميش، لعلىاملصدر: 
 .126ص ،2212

مزااي هذه الطريقة: تقلل من التحيزات حيث أن املقيم واملسؤول حيدد صفات خمتلفة يف أداء العاملني وتكرار  -
 األسئلة بسلوب خمتلف يقلل من التحيز. كما أهنا متتاز بسهولة االستخدام.

األقسام املوجودة يف املنظمة وبعدد عيوب هذه الطريقة: تكلفتها العالية حيث تتطلب إعداد قوائم بعدد  -
 التدرج الوظيفي لديها. كما أهنا صعبة يف التمييز بني العبارات والصفات من خالل التقييم.

: يتم وضع حسب هذه الطريقة تصنيفات لألفراد العاملني وميثل كل تصنيف درجة حمددة لألداء طريقة التدرج -6-أ
 ، أداء مميز، ويكون لكل عامل درجة تتوافق وأدائه.قد تكون كاآليت: أداء ضعيف، أداء مرضي

لتقييم اهلدف من الطريقة أكثر إذا كان امزااي هذه الطريقة: سهولة وبساطة عملية التقييم، ويستفاد من هذه  -
 لرتكيز على جمموعة حمددة من املستخدمني.ا

ني أبثر مستدمي. وال توضح ملاعيوب هذه الطريقة: هلذه الطريقة أتثريات سلبية على مشاعر األفراد الع -
 الفروقات الفردية يف األداء ضمن هذ التصنيف مما ينفي العدالة يف التقييم.

يتم وفق هذه الطريقة وضع جمموعات عديدة من العبارات، وتتكون كل طريقة االختيار اإللزامي أو اإلجباري:  -7-أ
بة واآلخرين متثالن الصفات الغري مرغوبة يف أداء الفرد، جمموعة على أربع عبارات؛ عبارتني منها متثالن الصفات املرغو 

 رد البشرية بوضع شفرة سرية خاصة بتحديد العبارة اليت تعترب أكثر أمهية يف كل ثنائية وهذه الشفرة الاتتوىل إدارة املو 
يعرفها املقيم، يقوم املشرف )املقيم( يف كل جمموعة تاختيار مجلتني فقط؛ وحدة تقيس الصفة املرغوبة يف أداء املرووس 
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ن يبدو ظاهراي أن كل مجلة هلا أواألخرى تقيس الصفة غري املرغوبة، واهلدف من وجود أربع مجل يف كل جمموعة هو 
قية جيهلها املشرف ومن مت ال يستطيع أن يقيم املرووس تقييما هدف ولكن فاحلقيقة أن لكل مجلة وزن وقيمة حقي

حسنا أو سيئا ولذا فإنه خيتار اجلملة اليت تصف سلوك الشخص يف الوظيفة وأما احلقيقة فهناك واحدة من الصفتني 
بصفة حمايدة تكون كصفة مرغوبة يف التقييم ومدمومة فيه. وبذلك يقوم التقييم يف يد إدارة املوارد البشرية، وتكون 

 ومقيمة تالبياانت اليت أوردها املقيم. واجلدول املوايل يبني منوذج هلذه الطريقة: 
 (: "منوذج االختيار اإلجباري"97جدول رقم )

 2جمموعة  1جمموعة 
 اختيار الصفة اختيار الصفة

  ال يوجد أولوايت ألهداف العمل  يبتكر حلوال جديدة للمشكالت اليت يواجهها
  ال يتعاون مع زمالئه وروسائه  التعامل مع ضغوط وأزمات العملجييد 
 اجلرارات مؤسسة حالة دراسة– االقتصادية املؤسسات يف العاملني أداء تقييم نظام فعالية دراسة الكرمي، عبد بوبرطخاملصدر: 
 قسنطينة، منتوري، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية البشرية، املوارد تسيري: ختصص ماجستري، مذكرة ،-الفالحية
 .32ص ،2211-2212

مزااي هذه الطريقة: تكون ذات مصداقية كبرية نظرا لكرب اجلانب املوضوعي فيها. وجترب املقيم على حتليل أداء  -
 عامليه وسلوكهم بشكل جيد لتحديد نقاط الضعف والقوة.

قيم والفرد املأداء العاملني حيث ال يعرف  عيوب هذه الطريقة: ال حتدد جوانب النقص بشكل دقيق يف -
 العامل السلوك املرغوب فيه واملطلوب منه يف أدائه لعمله. 

 واملتابعةاإلشراف  مهمة)املقيم(  املباشر الرئيس يتوىل أن أساس على الطريقة هذه تقومطريقة احلوادث احلرجة:  -8-أ
 بكل خاص سجل يف سلبية أو إجيابية كانت سواء اهلامة احلوادث بتسجيل يقوم حيث املوظف، ألداء املستمرة
 .املوظفني أداء مستوى على خالهلا من للحكم التقييم هناية يف السجالت هذه إىل الرجوع يتم أن على موظف،
 يتم اليت احلرجة احلوادث على مؤسس يكون ملقيما حكم أن إذ التحيز، من تقلل أهنامزااي هذه الطريقة:  -

 وغري املرغوبة السلوكيات للموظف يوضح قائمة يف والسلبية اإلجيابية احلوادث وضع أن كما تسجيلها،
 كما املوظف أداء يف الضعف نقاط معاجلة على تساعد الطريقة هذه أن كما املستقبل، يف ليتفاداها املرغوبة
 على املوظفني تشجع أهنا على فضال هذا النقاط، هذه على بناء التدريبيةالربامج  تصميم على تساعد
 .واالبتكار اإلبداع
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 املوظفني أداء ومالحظة متابعة يف املقيم قبل من ومستمرة كبرية جهود تتطلب أهناعيوب هذه الطريقة:  -
 حيث التقييم، عملية يف املوضوعية درجة قلةو  .التقييم فرتة أثناء أدائهم يف والسلبية اإلجيابية املواقف وتسجيل

 املوظف قبل من تالفيها يتم مؤقتة مواقف تكون قد التقييم فرتة بداية يف تسجيلها يتم اليت السلبية املواقف أن
 .عليها بناء املوظف تقييم ويتم التقييم قائمة يف تسجيلها يتم ذلك ومع بعد، فيما

 وتشمل: الطرق احلديثة: -ب
 أسلوب يتضمنها اليت األساسية العناصر على األسلوب هذا يعتمدطريقة التدرج على أساس سلوكي:  -1-ب

 وليس الفعلي العمل واقع من مستمد أسلوب أو صفة لكل أعمدة وتصميم حتديد يتم انه حيث البياين، التدرج
 للصفات امتالكه على بناء الفرد تقييم ويتم البياين، التدرج أسلوب يف احلال هو كما مسبقا حمددة عامة صفات
. والشكل املوايل يربز األساسية العمل مبتطلبات مرتبطة والسلوكيات الصفات تكون حبيث العمل يف املتوقع وسلوكه

 هذه الطريقة:
 (: "منوذج التدرج على أساس سلوكي"90شكل رقم )

 ممتاز أداء
 جيد أداء
 متوسط أداء
 مقبول أداء
 ضعيف أداء

 .املدير قبل من املرغوبني غري الزائرين لتاليف املوقف ودراسة حتليل -5
 الدائرة أو للقسم وتوجيههم هلم املخطط غري واملراجعني الزائرين وتشخيص معرفة -4
 الزايرات ومواعيد العمل جداول حتديد -3
 مربر دون طويلة ملدة املدير انتظار يف الزائرين ترتك األحيان بعض يف -2
 أتكل أو تدخن وهي تالزائرين ترحب -1

، أمهية استخدام أساليب تقييم أدء املوارد البشرية يف حتقيق هداف املؤسسة قرامطيةفضيلة بورطوة ونوفل مسايلي وزهية املصدر: 
، 14جملة اإلصالحات االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي، العدد:  ،-إشارة ملؤسسة مناجم الفوسفات تبسة–االقتصادية 

 .272ص ،2222املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، أفريل 

 للمقيم، العمل ألبعاد حتديدها بسبب التقييم عملية يف املرتتبة األخطاء تقليل يف تساهم طريقة:مزااي هذه ال -
 هلذا والصدق املوضوعية زايدة .املطلوب تاألداء الفعلي أداءه ربطها حيث من العامل للفرد مالءمتها وكذلك
 بدقة الضعف نقاط حتديديف  تساهمكما   .التقييم نتائج حول األفراد بني الصراعات تقليلمع  .القياس
 .العاملني لألفراد التدريبية االحتياجات حتديد يف تساعد وتالتايل

 ميكن ال .وتنفيذها املقاييس تطوير يف املطلوبة واجلهود والوقت التكلفة ارتفاععيوب هذه الطريقة:  -
 من عالية درجة توفر ال الطريقة هذهكما أن   .العالية لكلفتها نظرا الصغرية املنظمات يف استخدامها
 .نتائجها يف والثبات املوضوعية
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 هذه ومبوجب السابقة، الطريقة عيوب على للقضاء املقياس هذا تطوير متطريقة مقياس املالحظة السلوكية:  -2-ب
 سلوك مبالحظة يقوم هنا املقيم أن الإ السابقة، الطريقة يف كما لألداء، املتوقعة السلوكية األبعاد حتديد يتم الطريقة
 عليها حيصل اليت الدرجات جتمع مث ومن واحد وزن من بدال بعد، لكل أوزان مخسة على ويرتبهم العاملني، األفراد
 .متعددة مواقف على حيتوي متغري أو بعد كل أن أي العمل، أبعاد من بعد لكل العاملني األفراد
 أن أي قع،املتو  السلوك من بدال املالحظ السلوك على تركز أبهنا الطريقة هذه وتتميزمزااي هذه الطريقة:  -

 التقييم بعملية املقيم يقوم السابقة الطريقة يف بينما العاملني، األفراد ومتابعة مبراقبة الطريقة هذه يف يقوم املقيم
 .العاملني األفراد لسلوك ومعرفته توقعه حسب

 هذا ظهر وقد اإلدارة، جمال يف احلديثة املداخل أهم من تاألهداف اإلدارة تعتربطريقة اإلدارة تاألهداف:  -3-ب
 أو األهداف على األداء تقييم يف تاألهداف اإلدارة طريقة وتركز ،"كرا ر د بيرت" األمريكي اإلدارة عامل يد على املدخل
 كاتاالشرت  وذلك لألداء معينة أهداف حتديد يتم الطريقة هذه ويف العمل، وتنفيذ إجناز أسلوب على تركز وال النتائج

راف واإلش املتابعة الرئيس يتوىل حني يف التنفيذ املرووسون يتوىل ذلك بعد مث واملرووسني، الرئيس بني تاالتفاق أو
 اتفار االحن وحتديد، مسبقا واملخططة احملددة األهداف مع احملققة النتائج مقارنة يتم النهاية ويف املساعدة، وتقدمي

 .املستقبل يف لتفاديها املرووسني مع ومناقشتها أسباهبا عن والبحث
 األفراد تعرف .كمي بشكل واحملدد الفعلي األداء على املعتمدة املوضوعية الطرق من هيمزااي هذه الطريقة:  -

 .األهداف يف والتنسيق التخطيط عملية تسهلكما   .إمكاانهتم هي وما ،مسبقا منهم مطلوب هو ما على
 حتقيقه ملدى وفقا مقيم فرد كل أن إىل نظرا األفراد أداء مستوى مقارنة الصعب منعيوب هذه الطريقة:  -

 األهداف، لتحديد عالية إدارية مهارات تتطلب ألهنا العملي، الواقع يف تطبيقها صعوبة احملددة. لألهداف
 وعندما عمل كفرق األفراد توزيع أن كما واضح، بشكل األهداف صياغة يف مهارة تتطلب كما واملشاركة

 .أيضا صعوبتها من يزيد ذلك فإن متداخلة، والفعاليات النشاطات تكون
 هذه مبوجب يتم حيث املصادر، متعددة الراجعة تالتغذية أحياان الطريقة هذه وتسمى: درجة 362 طريقة -4-ب

 كل بواسطة العمل تقييم مبعىن أي. وظيفته ألداء العامل به يتصل شخص أي خالل من العاملني أداء تقييم الطريقة
 آن يف وأزمنة طرق عدة استخدام ويتم. وغريهم والعمالء والزمالء، واملرووسني، واملشرف، املدير،: مثل به املهتمني
 .مستمرا التقييم يكون مبعىن أي العمل، جوانب جلميع السنة يف العمل أايم مجيع يف لألداء التقييم يكون كما واحد،
 مزااي هذه الطريقة: -
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 التقييم؛ عملية يف متعددة مصادر إشراك نتيجة العاملني ألداء شاملة روية على احلصول من املنظمات متكن 
 ؛العامل ألداء موضوعية أكثر قياس إىل يؤدي مما التقييم، عملية يف والتحيز الشائعة األخطاء من تقلل 
 التقييم؛ عملية يف املتعددة األطراف من الراجعة التغذية خالل من للتقييم النتائج قبول تعزيز 
 أبدائهم اخلاصة التطوير مبتطلبات املعرفة هلم يوفر مما ألدائهم راجعة تغذية على احلصول من العاملني متكن 

 .مستقبال
 عيوب هذه الطريقة: -
 العاملني؛ أداء تقييم يف متعددة مصادر على تعتمد ألهنا طويال، وقتا وتستغرق مكلفة عملية تعترب 
 العاملني؛ بني وتوتر مشاكل املقيمني مالحظات تسبب أن ميكن 
 الراجعة؛ التغذية بياانت تشويه إىل يؤدي مما التقييم، يف وشفافية صدق عدم هناك يكون أن ميكن 
 يف املشاركة أثناء احلقائق بعض إخفاء إىل ذلك يؤدي التقييم سرية من يقني على املقيمون يكون ال عندما 

 .التقييم
 والعشرين احلادي القرن يف إدخاهلا مت اليت احلديثة الطرق أحد من الطريقة هذه تعد: درجة 722 طريقة -5-ب

 فيها ويتم مرتني، درجة 362 لطريقة تقييم األساس يف هي الطريقة هذه أن حيث. للعاملني شامال تقييما متثل واليت
 املرحلة يف درجة 362 طريقة تقييم بنتائج ومقارنتها مناسبة زمنية فرتة يف درجة 362 لطريقة الثانية املرحلة تنفيذ
 قياسها يتم أدائه من ةقصري  فرتة وبعد األول، التقييم يف األهداف ووضع وحتليله العامل أداء قياس يتم مبعىن أي. األوىل

 الطريقة هذه فبموجب. لألهداف العمل حتقيق لضمان الصحيحة واإلرشادات الراجعة التغذية إعطاء ويتم أخرى، مرة
 .األهداف لتحقيق والنصائح املالحظات تقدمي يتم أخرى ومرة األهداف حتديد عند مرة التقييم يتم

 من وتقلل العاملني، ألداء أفضل حتليل يف وتساعد عادلة، طريقة أبهنا الطريقة هذه تتميزمزااي هذه الطريقة:  -
 أفضل خدمات وتقدمي الواحد، الفريق بروح العمل تطوير على وتساعد التقييم، عملية يف التحيز عملية

 بشكل العاملني أداء حتسني يف خمتلفة أبعاد من الراجعة التغذية تساعد كما مالحظاهتم، على بناء للجمهور
 .أفضل

تاإلضافة إىل ما مت ذكره من طرق حديثة، هناك أيضا طريقة إدارة اجلودة الشاملة، وبطاقة األداء املتوازن، وأيضا 
 اجملموعة...اخل، كلها تؤدي إىل حتسني أداء الفرد وتطويره.تقييم 

 البشرية املوارد أداء تقييم عملية مشكالت -8
 ويظهرها الشكل املوايل:
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 (: "مشاكل تقييم أداء العاملني"19شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مبؤسسة سوانطراك  GL1/Zحالة مركب –تقييم أداء املوارد البشرية انصر ميلود واجلياليل بوظراف وشهيدة عبد هللا، املصدر: 

 .23، ص2217 مستغامن، ،25جملة الدراسات االقتصادية املعمقة، العدد: ، -منطقة أرزو وهران

 

املشاكل واألخطاء التي تواجه 

 عملية التقييم

مشاكل ذاتية: )تتعلق بشخصية القائمين 

 بالتقييم(

تأثر القائم بالتقييم بخاصية معينة  تأثير الحالة: -

 أو سلوك معين في املوظف.

يميل بعض الرؤساء لتركيز نتائج  امليل للوسطية: -

 تقييم األداء في الوسط.

-بالتقييم ألسباب اجتماعية التحيز الشخص ي: -

 دينية وسياسية عرقية.

إعطاء تقديرات عالية  التشدد والليونة: -

 للموظفين أعلى مما يستحقون في الوقع أو العكس.

يتأثر تقييم الرؤساء بالهدف من  التأثير اإلداري: -

 عملية التقييم.

هو إعطاء املقيم لجميع  تضخيم التقييم: -

 العاملين الد األعلى من التقييم.

إعطاء تقييمات أكثر من  العطف املفرط: -

 استحقاق املوظف.

تقييم العاملين بمقارنة بعضهم  املقارنة الخاطئة: -

 بالبعض عوضا عن الرجوع ملعايير األداء.

يتم إعطاء نفس التقييم  االستمرار بالتقييم ذاته: -

 لكل مرؤوس في كل مرة يقيم فيها.

يضع للجميع درجات  إثبات الذات للمدير: -

 ليعكس لرؤسائه أنه ناجح.

 

 

 

 مشاكل موضوعية:

 

أهداف التقويم: تصبح عدم وضوح في تحديد  -

 عملية التقييم هدر في الوقت واملال.

سوء اختيار معايير التقويم: عدم قدرة املنظمة  -

 في فهم غايات املعيار الذاتي واملوضوعي.

سوء اختيار إجراءات التقويم: أي عدم قدرة  -

املنظمة في التمييز ما بين محتويات العملية املتمثلة 

 يم.بالقياس والتقييم والتقو 

الخطأ في اختيار وقت التقويم: فكما معروف بأن  -

 املنظمات تتباين في عدد مرات تقويمي األداء.

عدم الدقة في مالحظة أداء العاملين: ويتم من  -

خالل اعتماد معايير غير دقيقة في إجراء مقارنات 

 لخطأ في تحديد اتجاهاته.ااألداء، أو 
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 اخترب معارفك:

 السؤال األول:

 قدم توضيحات حول املفاهيم التالية:
 تقييم أداء الفرد-تقييم األداء-األداء الوظيفي-أداء العامل-األداء

 السؤال الثاين:

داء عماهلا، كونك استشاري وخبري أجل مساعدهتا يف تقييم أمت التواصل معك من قبل مؤسسة ما من 
 خلية وخارجية.ااقتصادي يف شؤون املوظفني، علما أن هذه املؤسسة تواجه صعوتات مالية وأزمات د

 الطريقة )الطرق( املناسبة لتقييم أداء عمال املؤسسة موضح اخلطوات املتبعة. قدم -
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 خامت 

 رية اليت تضمنها املقياس، املقدمبعد كل ما عرض، وانتهاء من وضع األسس العلمية ملوضوع إدارة املوارد البش
ختصص إدارة األعمال. خلصنا إىل أن املورد البشري هو أساس جناح املنظمات  LMDلطلبة السنة الثالثة ليسانس 

العاملية. فاإلنسان هو حجر األساس وجوهر األداء احملقق يف املؤسسات، حيث أن االهتمام به جاء منذ القدم، 
 ية يف اإلدارة. ية النظرايت الكالسيكاوليس وليد العصر احلديث، بل ظهر االهتمام مبصطلح املورد البشري منذ بد

ابلتايل انتقل التوجه من االهتمام برؤوس األموال إىل االهتمام ابألفراد، واإلملام بكل جوانبه العديدة واملعقدة 
واعتربت إدارة أحياان. حيث أصبح يطلق على مصطلح املوارد البشرية بـ: رأس املال البشري أو رأس املال الفكري، 

قائمة مبهامها ووظائفها من جهة، وابلتعاون مع بقية اإلدارات التنفيذية يف املؤسسة من املوارد البشرية إدارة مستقلة 
 جهة أخرى.

تنوعت وظائف إدارة املوارد البشرية: من حتليل وتوصيف للوظائف، ختطيط لالحتياجات املؤسسة من املورد 
ملني وتنمية وصقل مهاراهتم، وأيضا البشري وامتصاص البطالة، استقطاب وتوظيف الكفاءات واملهارات، تدريب العا

تصميم نظام لألجور يتوازى مع ماهو مبذول من طرفهم، كما تعمل إدارة املوارد البشرية على تقدمي حوافز بكل 
أشكاهلا لعماهلا هبدف زايدة أدائهم وحتقيق التفوق والتميز للمؤسسة. مع مراعاة احمليط االجتماعي الذي تنشط فيه 

ية للعاملني حىت ال يكون هناك صراعات ونزاعات تعرقل عملية حتقيق أهداف املؤسسة ككل. مع واجلوانب االجتماع
وهذا ما مت عرضه يف  إدارة املوارد البشرية بعملية تقييم ألداء األفراد بشكل دوري ومستمر وتصحيح االحنرافات. قيام

 حماور مقياس إدارة املوارد البشرية.
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 قائمة املراجع
 الكتب العربية: -1
دار اليازوري  التدريب االسرتاتيجي ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة للموارد البشرية،أمحد جابر حسنني،  -1

 .0202العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 
 .0222، الدار اجلامعية، مصر، إدارة املوارد البشريةماهر،  امحد -0
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  إدارة األعمال احلديثة )وظائف املنظمة(،أمحد يوسف دوين،  -3

0213. 
دار اخلليج للنشر  إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات وأثرها على أداء العاملني،أديب خلف امللكوي،  -2

 .0201والتوزيع، األردن، 
الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر  تسيري املوارد البشرية من خالل املهارات،إمساعيل حجازي ومعاليم سعاد،  -5

 .0213والتوزيع، األردن، 
عة األزهر، جام ،-مدخل اسرتاتيجي واقعي ملنظمات األعمال–إدارة املوارد البشرية إمساعيل علي بسيوين،  -6

 .0222مصر، 
 .0212دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  إدارة املشاريع التنموية،أماين جرار،  -2
دار النشر للجامعات، مصر،  تقييم األداء املؤسسي يف املنظمات العامة الدولية،أينت حممود املرجوشي،  -2

0222. 
 .0223لطبعة العربية األوىل، دار الفاروق للنشر والتوزيع، مصر، ا إدارة املوارد البشرية،ابري كشواي،  -9

، الطبعة االوىل، تنمية مهارات املديرين لزايدة اإلنتاجية وحتسني األداء العاملنيبسيوين حممد الربادعي،  -12
 .0229إيرتاك للطباعة والنشر، مصر، 

دار اليازوري للنشر والتوزيع،  ة املوارد البشرية،أثر اإلدارة االسرتاتيجية على تطوير إدار بكر الشديفات،  -11
 .0201األردن،

 .0215، دار النشر جيطلي، برج بوعريريج، اجلزائر، GRHتسيري املوارد البشرية بن جبل لونيس،  -10
دار اليازوري  ،-املفاهيم واألسس، األبعاد واالسرتاتيجيات–إدارة املوارد البشرية بن عنرتة عبد الرمحن،  -13

 .0202العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 
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الدار املصرية اللبنانية، مصر،  األساسيات احلديثة إلدارة املكتبات واملعلومات،ثناء ابراهيم فرحات،  -12
0212. 

دار املريخ للنشر والتوزيع، اململكة  إدارة املوارد البشرية،جاري ديسلر، ترمجة: أمحد سيد أمحد عبد املعتال،  -15
 .0210العربية السعودية، 

جمموعة اخلربات املهنية لإلدارة "مبيك"،  رأس املال البشري: مفهومه وحتليله وقياسه،حامت صالح أبو الدائل،  -16
 .0210مصر، 

دار النهضة العربية، بريوت، ، الطبعة األوىل، إدارة املوارد البشرية من منظور اسرتاتيجيحسن ابراهيم بلوط،  -12
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دار األسرة ميداي ودار عامل الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  تنمية وإدارة املوارد البشرية،محزة اجلبايل،  -12
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دار الفكر  االقتصاد الرقمي احلديث وإدارة املوارد البشرية واإلنتاج السلعي،خالد أمحد علي حممود،  -19
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، دار اليازوري العلمية -رؤية اسرتاتيجية ومنهجية متكاملة–إدارة املوارد البشرية مدي، سعد علي رحيان احمل -05

 .0219للنشر والتوزيع، األردن، 
دار غيداء للنشر والتوزيع،  رأس املال الفكري،سعدون محود جثري الربيعاوي وحسني وليد حسني عباس،  -06

 .0215األردن، 
إدارة املوارد البشرية اسرتاتيجيا يف ظل االجتاهات العاملية وشوقي انجي جواد،  صاحل ابراهيم سليمان العواسا -02

 .0202دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن،  املعاصرة،
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، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، التخطيط يف املوارد البشريةصفوان املبيضني وعائض األكبلي،  -02
0219. 

 سبل االستفادة من حتليل الفجوات يف جمال التخطيط االسرتاتيجي الشرطي،عبد احلميد،  صالح الدين -09
 .0213إصدارات مركز حبوث الشرطة، وزارة الداخلية، اإلمارات العربية املتحدة، 

، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، اإلدارة ابلعمليات: من االسرتاتيجية إىل اخلطط التنفيذيةطارق الياس،  -32
 .0219القاهرة، 

 .0223جامعة القاهرة،  إدارة املوارد البشرية رؤية اسرتاتيجية،عادل حممد زايد،  -31
الطبعة األوىل، الدار األكادميية للعلوم، مصر،  قضااي عاملية معاصرة يف املوارد البشرية،عاطف جابر طه،  -30
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منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية، اجلمهورية العربية السورية،  إدارة املوارد البشرية،عبد احلميد اخلليل،  -33

0212. 
مؤسسة عامل الرايضة ودار الوفاء لدنيا الطباعة،  إدارة املوارد البشرية يف اجملال الرايضي،عبد الرمحن سيار،  -32
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 .0210دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، األردن،  احلكمانية يف األداء الوظيفي،عصمت سليم القرالة،  -36
 اسرتاتيجية التدريب وأثرها على أداء العاملني يف الشركات املسامهة العامة،عطا هللا حممد تيسري الشرعة،  -32
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 (: مصطلحات خاصة إبدارة املوارد البشرية10ملحق رقم )
 

 تعريفه املصطلح
هو الشعور النفسي ابلقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع احلاجات والرغبات والتوقعات  الرضا الوظيفي

 بيئة العمل، ومع الثقة والوالء واالنتماءمع العمل نفسه وحمتوى 
ي حال من األحوال احلفاظ على الوظيفة احلالية. األمن هو أينبغي أال يكون األمن يف  األمن الوظيفي

التأكد من أننا نستطيع احلصول على وظيفة جديدة. وهي من املصادر القوية يف حتديد 
 درجة الرضا الوظيفي وخلق هذا الرضا لدى األفراد.

هو اإلحساس ابلرضا واألمان الوظيفي والذي يدفع املوظف إىل البقاء واالستمرار يف  االستقرار الوظيفي
العمل لدى املؤسسة وهو اختيار طوعي وإرادي، االستقرار الوظيفي هو انتج لعديد من 
العوامل واإلجراءات اليت تتخذها املؤسسة هبدف االستبقاء على العاملني األكفاء 

 اظ هبم كوهنم السبب اجلوهري يف حتقيق أهدفهاواالحتف
هو متثيل الفرد لقيم وأهداف املنظمة وانصهاره داخل بيئة العمل، واستعداده لتقدمي  الوالء الوظيفي

التنظيمات لصاحل املنظمة. كما أنه حالة متثيل الفرد لقيم وأهداف املنظمة ويرغب يف 
 هدافاحملافظة على عضويته فيها لتسهيل حتقيق األ
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 0منوذج االمتحان (: 12) رقم ملحق
الرضا الوظيفي، األمن الوظيفي، االستقرار الوظيفي، الوالء  نقطة(2عرف املصطلحات التالية: ) السؤال األول:

 الوظيفي
 نقاط( 3أجب بصح أو خطأ على مايلي: ) السؤال الثاين:

 تسمية إدارة الكفاءات؛جاءت تسمية إدارة املوارد البشرية لتعويض  -1
 يعتمد التحليل والتوصيف الوظيفي على طريقة املقابلة الشخصية للتعرف على اجلوانب الوظيفية؛ -2
ختدم عملية التحليل والتوصيف الوظيفي على عدة أهداف للمنظمة منها حتديد األجر على العمل وحتديد كمية  -3

 العمل املطلوبة؛
 املوارد البشرية يف عملية التخطيط لالحتياجات العمالية؛يتم دمج كل أنشطة تسيري  -4
 بناء على دراسة نتائج عملية ختطيط القوى العاملة يتم حتديد الفرص الوظيفية للمسارات الوظيفية؛ -5
 ما يصلح لبيئة ما من حوافز قد ال يالئم بيئة أخرى وهذا يؤكد أن احلوافز املادية ال تتأثر ببئة العمل وظروفه؛ -6

 فيما تتمثل بدائل االستقطاب؟ )ابلشرح( نقاط( 3) السؤال الثالث:
 نقاط( 4أسطر للشرح( ) 6إشرح عبارة من العبارات التالية )إختياري(: )اإلجابة ال تتعدى  السؤال الرابع:

 حتول النظرة للفرد من كونه عنصر من عناصر التكلفة إىل كونه أصل من أصول املنظمة. -1
 وجهان لعملة واحدة.اإلستقطاب والتوظيف  -2
 هناك وجهيت نظر خمتلفتني فيما يتعلق ابلراتب أهم أن احلافز أهم. -3

 نقاط(8السؤال اخلامس:  )
دقيقة لرتكيبه، وعدد ساعات  41منتج حيمل إسم الشركة علما أن املنتج الواحد أيخذ  1351شركة قررت إنتاج 
 ساعات. 6العمل اليومية هي 

 نتاج الكمية املطلوبة؟ماهو حجم العمالة املطلوب إل -1
يتطلب إنتاج هذا املنتج مواكبة مفهوم اإلنتاج األنظف صمم برانمج تدرييب حلجم لعمالة املطلوبة وفق هذا  -2

 املفهوم اجلديد )اإلنتاج األنظف(؟ )ابلشرح(
يف حالة وقوع الشركة يف إفالس قدم األسلوب التدرييب املناسب لوضعية الشركة علما أن عدد العمال  -3

 اجب تدريبهم حمدود؟ )ابلشرح(الو 
 يف هذا السياق قدم شروط التدريب الفعال. -4
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 2 االمتحان منوذج(: 13) رقم ملحق

 

 نقاط( 3عرف كال من: )السؤال األول: 

 احلوافز -تنمية املهارات  –االستقطاب  –املسار املهين  –التدريب  –إدارة املوارد البشرية 
 

 نقاط( 01)ماهي مصادر االستقطاب املختلفة )مع الشرح لكل مصدر(؟  السؤال الثالث:
 

 نقاط( 7)ما الفرق بني االستقطاب والتوظيف؟  السؤال الرابع:
 
 

 


