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 ;املـوارد البـرشية إدارة  الـضوء عـىل طبيعـة وماهيـةيلقـن أن هذا الفـصل يف نحاول
إعطـاء الدراسـني  إىل اًيـضأننا هندف أكام . لتوضيح االجتاهات الرئيسية للمقرر الدرايس
ا املؤلـف مـن خـالل يتعرض هلا يف هذ التي مقدمة عامة عن املفاهيم واملبادئ والنظريات

  .ةفصول الكتاب املختلف
אאאW 

 حمـددين مـن الطاقـة العـضلية "نـوع" و"لكـم" ًالفرد باعتباره جمسام إىل يمكن النظر
 يملـك الفـرد رغبـات وطموحـات ,ذلك إىل ًإضافة.  بجانب ما حيمل من قيم,والفكرية

ا مـا تفـوق طموحاتـه مـا يملكـه مـن طاقـات فكريـة ًريوكثـ.  وكاماًمتزايدة ومتغرية نوع
 يتميـز ,سـمة أساسـية إىل اإلنسان يلجأ أن نر األشكال وللتخلص من هذا.. وعضلية 

طاقاتـه  وبـني هي العقالنيـة يف حتقيـق درجـة مـن التناسـب بـني أهدافـه املتعاظمـة ,هبا
 .اتهإمكانو

  بأمل حتقيق, ملا يملكه من قدراتستثامر األكفأ وهكذا كان اإلنسان يفكر يف كيفية اال
 إلدارة وهنـا بـرزت أول بـذرة.. االتي يتبناه األهداف  نوع من سلسلةوأحسنقدر أكرب 

 . طاقات وقدرات الفرد
وربام أهم إنجاز حققه اإلنسان منذ وجوده عىل هذا الكوكـب يف جمـال اسـتثامر صـفة 

 من فـرد واحـد يف بوتقـة ألكثرة العقالنية التي يملكها هو جتميعه لطاقات برشي أو الرشد
 مـن ًدا واحـًفـرداهتم  أهداف  بغية حتقيق;اإلدارياجلهاز  أو  باملنظمةاآلن تعرف ,واحدة
 . جممل املجتمع أو ,املجتمع
أصـبحت تـضم مـا يـسمى  أن  إىل وجـسامةاًا وختصـصً تنامت تلك املنظمة عددوقد

 أمهية  جتسمت يف كل هذه املنظامت حيث,بالدولة العرصية وباملنظامت اإلقليمية والدولية
 وال زالـت يف تغـري , مل تكـن معهـودة يف الـسابقاًأبعـاد وأخـذت ,"طاقات الفردإدارة "
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ضمن تـوفري الطاقـات البـرشية املطلوبـة للعمـل يف تـ باعتبارها الوسـيلة التـي ;وتعاظم
اصـل  كل ذلك لتحقيق تو… إدامة وتشغيل هذه الطاقات وتشذيبها ن كام تضم,املنظامت

 . املطلوبة للمجتمعات املعارصة األهداف واستمرارية يف حتقيق
 ذا كانـتإ و,املـراد حتقيقهـا األهـداف  أمهيـةاملوارد البرشية إذن تنبع من إدارة ةفأمهي

 . املوارد البرشية ترتبط باملصلحة العامة لذلك املجتمع إدارة فأمهيةهتم املجتمع, األهداف 
تـشغيل طاقـات العنـرص البـرشي العـضلية والعقليـة  نإ : من ذلك كله يمكن القول

 وعملية , الفرد واجلامعة واملجتمع بكاملهستمرار وتطويرارضورة أساسية من رضورات 
 ;سس وقواعد ونظريات عملية يف العرص احلارضُتشغيل هذه الطاقات أصبحت ختضع أل

يق الكفـاءة والفاعليـة  وبغية حتق,املطلوبة األهداف جتاهابغية ضامن توجيه هذه الطاقات ب
 .يف ذلك التشغيل كام تتطلبه العقالنية والرشد

 يف ً وبالتـايل فـشال, لتلك الطاقـاتاًيعني هدر األفراد طاقات إدارة إساءةن إ وبالطبع
 .األوسع وعىل مستو املجتمع ,املطلوبة عىل مستو الفرد نفسه األهداف حتقيق

 إدارة والتقـديرات واألهـواء الشخـصية يفرجتاليـة والعـشوائية اعتامد اال أن وبدهيي
 .تلك الطاقات النادرة إدارة  السبب األسايس يف إساءةوالطاقات البرشية ه
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زراعيـة  ; االقتـصاد يف مجيـع نـواحيختلـفتعاين غالبية الـدول الناميـة مـن ظـواهر 

واحي السابقة متدنية بالنسبة  فاألهداف املتحققة يف الدول النامية يف الن,وصناعية وخدمية
 الـدول املتقدمـة يف  بالنـسبة لألهـداف املتحققـة يفاًيضأ كام أهنا متدنية ,حلاجات الشعب
املحققة هو رس ضعف الدول النامية يف عـامل  األهداف تدين فإن  وبالطبع,نفس املجاالت

 . املنافسات الدولية احلايل
 ,املحققـة يف الدولـة الناميـةهـداف  األوهنا البد من طرح سؤال حول أسـباب تـدين

 أحـد األسـباب الرئيـسية هـون إ : −وبالتأكيـد−  هذا السؤال يمكن القولنوللجواب ع
 وبكلمة أخـر طبيعـة الطاقـة البـرشية مـن ,املختلفة اإلنتاج  يف أجهزةونالعاملاألفراد 

 حيـث ;ملأثناء وجودهم يف مواضع الع األفراد الءؤحيث الكم والنوع املقدمة من قبل ه
 واخلـدمي الـذي الـسلعي اإلنتاج هذه الطاقة هي الوسيلة األساسية لتحديد كم ونوع إن

 . اًمتميز اإلنتاج  فكلام كانت الوسيلة فعالة كان,املجتمعيقوم به 
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 لـيس فقـط إلشـباع −سـتثامر طاقـات أفرادهـااتـشغيل وبفالدولة النامية إذن مطالبة 
كي خترج من مواقف الضعف ومواقف التهديد التي  ل−احلاجات العامة الداخلية فيها بل

السلعي واخلدمي املخطط عن طريق التشغيل  اإلنتاج  فزيادة,تعاين منها يف املحيط الدويل
 الناميـة رضورة وطنية ال لبس فيهـا بالنـسبة للـدول −واالستثامر األمثل لطاقات األفراد

 ].األعرجي, والشيخيل[
الفكريـة والعـضلية?  األفـراد ستثامر األفضل لطاقـاتنتساءل ما املقصود باال أن ولنا

 :ني اإلجابة عن هذا السؤال يف النقاط التاليةيوتبوكيف يمكن حتقيقه? 
قـل تكون ساعات العمـل اليوميـة للفـرد  يف الدولـة الناميـة موازيـة عـىل األأن  −١

 . املتقدمةلساعات العمل للفرد يف الدولة
 للفرد يف األسبوع يف الدولـة الناميـة عـىل األقـل كون عدد أيام العمل الفعيليأن  −٢
 وكذلك األمر بالنسبة أليام العمل , املتقدمة يف الدولة لعدد أيام العمل يف األسبوعاًموازي

 .عىل مد السنة
كم ونوع العمل املنجز من خالل طاقـة الفـرد يف وحـدة زمـن معينـة يف يكون أن  −٣

لفـرد يف نفـس نوع العمل املنجز مـن خـالل طاقـة االدولة النامية يوازي عىل األقل كم و
 .  املتقدمةوحدة الزمن يف الدولة

العاملني بالنـسبة ملجمـل أفـراد الـشعب يف الدولـة الناميـة  األفراد يكون عددأن  −٤
 . املتقدمةىل األقل ما عليه احلال يف الدولة عاًموازي

إنتاجيـة باملقارنـة ب املتقدمـة  بني إنتاجية طاقات الفرد بالدولـةهذا وإن تزايد الفوارق
رضورة مــضاعفة التأكيــد عــىل  إىل  أد−الفــرد بالدولــة الناميــة يف الــسنوات األخــرية

 ,ً للقـضاء عـىل الفـوارق أوال;ستثامر والتشغيل األمثل لطاقات الفرد يف الدولة الناميةاال
 . ًبمقدرة عالية ثانيا اإلنتاجية سةومن ثم الدخول يف عامل املناف

 سـتنفار ال;املوارد البرشية يف الدولة الناميـة إدارة ك يضع أعباء كبرية عىل عاتقكل ذل
 اخلاصة األمهية  األمرويؤكد هذا .طاقات أفرادها واستثامرها بفاعلية عالية وكفاءة متميزة
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التخلص من مواقـع الـضعف  إىل املوارد البرشية بالنسبة للدولة النامية التي تصبوإلدارة 
 دور الدولة يف عامل اليوم ويف عامل الغد من شأنه أمهية زيادةن إ بد من القول وال,والتخلف

 ;يف األجهزة احلكومية ملختلـف دول العـامل األفراد إدارة أمهية  عىلاا إضافيًكيدأيضع تأن 
 ].١٩٦٥ :الطاموي [.النامية منها واملتقدمة
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 عليها عمل منظمـة األعـامل, ويتحـدد ىي اللبنة األساس التي يبنيمثل العنرص البرش

, وذلـك مـن خـالل االعـاملني فيهـ األفـراد سلوك املنظمة من خالل جممـوع سـلوكيات
وبذات الوقت الذي يـنعكس .  املكلفني هباألعامهلمممارستهم لألنشطة التفصيلية اليومية 

 الءؤسـلوك وتـرصفات هـ فـإن −فيه سلوك املنظمة من خالل سلوك أفرادهـا العـاملني
دث بــشكل عفــوي غــري مــربمج, فاملنظمــة ذاهتــا تــؤثر يف هــذا الــسلوك حيــ الاألفــراد 

 .هباموالترصفات مثلام تتأثر 
فاخلصائص الذاتيـة للفـرد ذات العالقـة بقدرتـه وخربتـه وأنـامط سـلوكه ودوافعـه 

ن خـالل طبيعـة نظـم عليها, وذلك مـ التأثري  مناًمتارس املنظمة قدر أن  يمكن−ورغباته
هتـا لـشغل املراكـز ا مع حاجةناسبماألكثر  األفراد ختيارختيار والتعيني التي تطبقها الاال

 مـن اًيـضأالوظيفية الشاغرة, وكذلك من خالل ما توفره هلم من ظـروف عمـل بيئيـة, و
 ومـوارد ومـستلزمات تاإمكانـخالل قواعد النقل والرتقية والتحفيز, ومـا تـوفره مـن 

 مـن القواعـد والـنظم  وغـريهاكـل هـذ.  املكلفني هباألعامهلماألفراد  أداء لتسهيل; مادية
العـاملني  األفـراد تؤثر من خالهلا املنظمة يف سلوكيات وترصفات أن واإلمكانات يمكن

   .فيها
إدارة  فـإن دارة املنظمـة,إ بـني الفـرد ووالتـأثر التأثري وهبذا  الفهم للعالقة التبادلية يف

تكـون حـصيلة  أن  تأمـل−العـاملني األفـراد ونئكإدارة ختصـصية بـش −رشية املوارد الب
املختارين من بني املتقـدمني  األفراد نوعية ن إ جهودها وبراجمها وسياساهتا إجيابية, بحيث
 داء ألً ليكونـوا  مـؤهلني فعـال;مـنهم اإلدارة للعمل تكون باملستو الذي تتوقعـه هـذه

 والتي تضمن فاعليـة ,م بذلك القدر من الكفاءة املستهدفةواألعامل املطلوبة منهاألنشطة 
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تنجح يف جمـال وضـع بـرامج تدريبيـة تنـسجم مـع  أن بلوغ األهداف, كذلك فإهنا تأمل
 ويف جمـال وضـع وتطبيـق نظـم −  والقدامىاً املعينني حديث−العاملني  األفراد احتياجات

بانـدفاع األعـامل  أداء ة عـىل تبعث فيهم الرغبـ, للعاملنيةجور وحوافز عادلة ومشجعأو
  . عالية, ويف كافة جماالت عملها األخركفاءةو

شـد  أ  سـتكون حريـصة − مـن جانبهـا −املـوارد البـرشية إدارة  أن ومما الشك فيـه,
 وتبذلـه مـن ه العاملني نظري ما تقدمـ األفراد حتصل عىل مردود إجيايب من أن احلرص عىل

واالندفاع العايل  األداء رتفاع كفاءةا املردودات بتتمثل هذه أن جهود خلدمتهم, ويفرتض
ستفادة احلقيقية من حمتو برامج التدريب  بحيث تـنعكس هـذه االسـتفادة للعمل, واال

 فيالحظ حـصول حتـسن وتطـور فيهـا, ,عىل مستو املهارات واخلربات التي يمتلكوهنا
وفر القـدرة والرغبـة  بـام يـضمن تـ,رتفاع درجة الرضا والروح املعنوية لـدهيماوكذلك ب

 .بكفاءةاألعامل  أداء العاليتني عىل
 ,)(Motivesسلوك الفرد يف املنظمة يتأثر بشكل كبـري بدوافعـه  أن  إىلوجتدر اإلشارة
سـيكولوجية الشخـصية هـي  أن كـام , يف حتديد وتوجيه سلوكهاساسيأ اًحيث تلعب دور

ــسانية  ــدوافع, والشخــصية اإلن ــشكل عــام ســيكولوجية ال  (Human personality)ب
يف حالـة تغـري و , من عدة عنـارص متفاعلـة مـع بعـضهاةا مكون ديناميكيًباعتبارها تنظيام

وهي عنارص غري ملموسة بل هي مظاهر وتفسريات ومواقـف تلحـق بالـسلوك . مستمر 
دراسة هذا السلوك تعكس دون شك طبيعة الشخصية  فإن الشخيص للفرد, بعبارة أخر

واحتياجـات ماديـة  أهـداف   للفرد بام تتضمنه مـن)(Dynamicديناميكية ال أو املتحركة
واجتامعية ونفسية وقدرات ومهارات وقيم وأفكار واجتاهات وعادات, ونامذج للترصف 

وصـفات مميـزة متيـزه عـن  , ولآلخـرينه لنفـساتوتـصور وخصائص ةيف مواقف معين
ل يف شـكل أدوار ومواقـف وهذه العنارص بأكملها تتفاعل مـع بعـضها لتتمثـ. اآلخرين

 حمكومـة ومتـأثرة , اآلخـرين األفـراد يتخذها الفرد خالل حاالت التعامل والتفاعل مع
كل هـذه العنـارص . ر عىل درجة تنظيم وتوازن الشخصيةه, مما يؤثفيباملوقف الذي حتدث 

 ;دارة املوارد البـرشية بـشكل خـاصإاملنظمة بشكل عام و إدارة جديرة بالدراسة من قبل
 ملبـدأ اً حتقيقـ; للتعامـل معهـااًنسان وإجياد السبل األكثـر تناسـبغرض فهم شخصية اإلب

. املنظمـة  أهـداف حتقيـقالعـاملني باجتـاه  لألفـراد االستخدام األمثل لإلمكانات الذاتية
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ودرجـة تعقـدها وتفـرد كـل   للصورة التي حاولنا رسمها للشخصية اإلنسانيةًواستكامال
 ;جوانـب الشخـصية تقسيم  إىل شري فيام ييل ن−خرينه عن اآلشخص بشخصية ذاتية متيز

 اجلوانـب الـسلوكية :زكي حممود هاشم. د[     :وذلك هبدف تعميق الفهم يف هذا اجلانب
 ].٧١ −٧٠, ص ١٩٨٠ , الثالثة, الكويت, وكالة املطبوعاتةدارة, الطبعيف اإل
الذي  األسلوب  أوفية الكي: أيStimulus Aspect)(اجلانب املثري من الشخصية  −١

 .يؤثر به الشخص عىل اآلخرين
 وهو اجلانب الذي يظهر ,)(Response Aspectمن الشخصية  االستجابة جانب −٢

 .رد الفعل الشخيص عىل مؤثر معني أو  االستجابةحاالت
ــف  −٣ ــداخيل للعواط ــيم ال ــيم (Emotions)التنظ ــدات (Values) والق   واملعتق

(Beliefs),حتديـد أنـامط اسـتجابات الـشخص للمـؤثرات اخلارجيـة التي تـتحكم يف , 
 .وبالتايل فهي التي حتدد فاعليته مع األشخاص اآلخرين

  
 جوانب الشخصية                                       

  
   للعواطف        التنظيم الداخيل               االستجابة  جانب                        اجلانب املثري         

 والقيم واملعتقدات                                                                                                               
  
  

الشخـصية  أن يمكن التأكيـد عـىل فإنه  عىل هذا التقسيم جلوانب الشخصية,اًوتأسيس
 هذه الشخـصية يـدركون مـد اوالحظا, ولكن ممتثل ظاهرة يمكن مالحظتها موضوعي

 بـسبب قيـام الـشخص الواحـد بلعـب أدوار متعـددة وخمتلفـة  حـسب تعـدد ;تعقيدها
ا  ديناميكيـًالشخـصية متثـل تنظـيام فـإن وهبـذا. ف املواقف احلياتية التي يواجههـاواختال
 .  للعنارص النفسية للفرداًا ومعقدًموحد

 يف أدائهـا قيـق قـدر مناسـب مـن النجـاحاملوارد البـرشية مـن حت إدارة  تتمكنوحتى
هنـم يمتلكـون شخـصيات أعىل  األفراد تعتمد طريق التعامل مع أن لوظائفها, فإهنا جيب

تـرصفاهتم ال تكــون حمكومـة بقواعــد  فــإن ذات بنـاء نفــيس معقـد ومتــشابك, وبالتـايل



 ١٥

ت النفـسية أسس إنسانية واملعتمد عىل تفهم احلاال إىل ومفردات بسيطة, والتعامل املستند
 مع هـذه ةناسبماألكثر  األسلوب يكون أن  يمكن−العاملني لألفراد واالجتامعية املختلفة

تضمن عدم حصول حاالت تـرفض حتى  ;األفراد إدارة  لعملة مالئماألكثر و,املتغريات
 من مـصلحة أن بالتأكيدوالعاملني,  األفراد توجيهاهتا بشكل حاد من قبل أو فيها أوامرها

ال تكون هنالك رصاعات ونزاعات بـني  أن وارد البرشية واإلدارة العليا للمنظمةاملإدارة 
العـاملني األفـراد  أداء  عىل كفاءةاًن ذلك ينعكس سلب أل;بينهم وبني اإلدارة أو ,العاملني

للمنظمة ككل اإلنتاجية وعىل مستو . 
األوامر والتعليامت ن مع والعامل األفراد حالة التفاعل التي يظهرها أن شك فيهالومما 

 فهذا األمر يتأثر بشكل واضح باألسس ,أخر إىل ختتلف من منظمة اإلدارة الصادرة من
تتسم  أساليب والعاملني, فهناك إدارات تعتمد اإلدارة واألساليب املعتمدة يف التعامل بني
 وتتعامل معهم بام حيفظ هلم إنسانيتهم , العاملنيتبسامت إنسانية متفهمة ملشكال

 .بريوقراطية متشددة أساليب هناك إدارات تعتمد فإن وكياهنم, وعىل العكس
אאאאאאאאW 

ليزيـة بـشكل جواملـوارد البـرشية يف املـصانع اإلن األفـراد  إدارةبوظيفـة االهتامم بدء
عـىل عـامل  األ وذلك يف منتصف القرن التاسع عرش, حيث ركز عدد مـن رجـال,خاص
ا مـع حاجـة ً وتـوفري الظـروف األكثـر تناسـب,عمـلبتحسني ظـروف ال االهتامم رضورة
 )ويـنأفـان روبـرت (يف تلك املرحلة الزمنيـة  األفراد برز املهتمني بإدارةأومن . العاملني

 بقـانون ىحيتل موقع الصدارة يف هذا املجال, فقد اهتم بـرضورة إصـدار مـا يـسمالذي 
بـالفرد العامـل يف املـصانع والتعامـل معـه كعنـرص  االهـتامم رضورةعىل كد أاملصانع, و

وملا كان .  وختفيض عدد ساعات العمل,برشي, كام أكد عىل احلد من تشغيل صغار السن
 ولذلك سمي مـن قبـل , بنفسه تطبيق هذه األفكار يف مصنعهأ رجل أعامل فقد بد)أوين(

  ومل تلـق,  (The father of personnel management) األفـراد إدارة يبأالكثـريين بـ
 وذلـك بـسبب ; من قبل أصحاب املصانع ورجال األعاملاًا واضحًوين هذه جتاوبأأفكار 

 وانتشار البطالة بـسبب حالـة الكـساد ,العاملني لألفراد ضعف املركز النسبي والتفاويض
ت كيـد اجلانـب اإلنـساين يف مـنظامأويـن واصـل جهـوده لتأ فإن االقتصادي, ومع ذلك

ويف السنوات األوىل من القرن العرشين ظهرت بوادر انتشار األفكار التي تنادي . األعامل
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 لألفـراد  مجعيـة١٩١٣ وتأسـست عـام ,هتامم بالفرد يف املصانع األوربية واألمريكيـةباال
 وكان هدفها الرئييس هـو الـرتويج "Walfare workeres association"العاملني باسم 

واعتبارهـا أحـد  , األعـاملبـالفرد ورفاهيتـه يف مـنظامت االهـتامم إىل لألفكار التي تدعو
إدارة  :رفعـت عـثامن [.العاملني بأصحاب املصانع األفراد املطالب األساسية يف عالقات

 ,١٩٨٢وختطيط القـو العاملـة عـىل مـستو املـرشوع, دار الفكـر العـريب, القـاهرة, 
 ].١٢−١١ ص

وجود جهة متخصصة يف  إىل  نشأت احلاجةوعندما نشبت احلرب العاملية األوىل
 ;هذا املجاليف م املساعدة الالزمة لإلدارة ي وتقد, اإلنسانيةتاملنظمة تعنى بحل املشكال

 جتنيد بسبب ;وذلك بسبب حدوث عجز كبري يف حجم قوة العمل املعروضة للعمل
لوغ يف املصانع, وبسبب الشعور  برضورة بحملهم  النساء لحالإالشباب للحرب و
دور  فإن من جانب آخر. ذروته إىل والوصول باإلنتاج اإلنتاج مستويات عالية يف

 إىل  مما أد;ازدادت ضغوطهاالتي  خالل مرحلة احلرب اًنشاط أكثر صبحأالنقابات قد 
احلكومات يف بعض  فإن ,نفس الوقت يفو. يدة إلدارات املنظامتدج مشكالت خلق

ة األمريكية كانت تلح يف تلك الفرتة عىل رضورة توفري الدول األوربية والواليات املتحد
 معاملتها أساليب  وعن,العاملني إىل التي تدفعها إدارات املنظامت األجور معلومات عن

 العاملني األفراد  وعن كل تلك العوامل ذات األثر عىل قدرة هوالء,العاملنيلألفراد 
املوارد البرشية, القاهرة,  إدارة :شحممد ماهر علي[ .وعىل روحهم املعنوية ,اإلنتاجية

  ].٣٠, ص ١٩٩٠مكتبة عني شمس, 
بتحسني االهتامم فإن  األعامل ورجال اإلدارة ومع كل هذه الضغوط التي تعرضت هلا

عىل البحث عن تلك  االهتامم  وتركز,اًوحتسني عالقات العمل ظل ضعيفظروف العمل 
اكتظاظ , بسبب  متطلبات تلك املرحلةتلبيةل ; اإلنتاجالوسائل التي تضمن حتقيق زيادة يف

سوق العمل باألفراد العاملني الفائضني عن حاجة منظامت األعامل, ويف ظل هذه 
 ملامرسة عمليات االختيار والفصل الكيفي ةفرص واسع األعامل الظروف توفرت لرجال

 أغلقت امك ,"وينأروبرت "انتكاس األفكار التي دعا إليها  إىل  مما أد,بحرية كاملة
نتفاء  وذلك ال;العاملني يف املصانع األفراد ون ورفاهيةئالكثري من األقسام اخلاصة بش
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 إىل احلاجة هلا من وجهة نظر أصحاب املصانع, مما دفع بعض احلكومات يف بعض الدول
 . التي نشأت بسبب الكساد الذي أعقب انتهاء احلربتالتدخل للتغلب عىل املشكال

  اً حتقيق;جهودها خللق عاملة مستقرة اإلدارة تركز أن  إىلرزت احلاجة بات يويف الثالثين
وعدم االعتامد عىل العاملة املؤقتة, وظهرت يف تلك الفرتة  اإلنتاج الستقرار مستويات

 ,)Fitting people to jobs(مة األشخاص مع الوظائف ءعتامد سياسة مواالدعوة ال
ائف لتحديد املهارات األساسية املطلوبة عتامد عىل توصيف الوظوذلك من خالل اال

 عىل البحث عناإلدارة  اهتامم  ويف تلك املرحلة انصب,وظيفة بكفاءة أي داءوالالزمة أل
من بني  األعامل داءالعاملني الالزمني أل األفراد ختيارا أساليب الوسائل لتطويرأفضل 

م األمثل للعاملني, وطرح ستخداباالاإلدارة  اهتامم  كام رافق ذلك,املتقدمني للتعيني
 كام أعيد النظر , وبدء التوجه اجلاد العتامده,"الرجل املناسب يف املكان املناسب"مفهوم 

 رفعت عثامن, مرجع سبق ذكره , [ .العاملني األفراد يف األفكار التي تركز عىل رفاهية
  .]١٤  ص

ملصانع, فقد حل عدد كبري عىل طبيعة عمل ا أثر ندالع احلرب العاملية الثانيةوكان ال
 إىل كبري من النساء حمل الرجال يف العمل, وتم التوسع يف خلق وظائف جديدة, وعادت

. صانع خالل فرتة احلرب وما بعدهامرت هبا امل التي  نفس املعاناة− يف حينها −األذهان 
ة  لتحقيق املصلح;واألفراد اإلدارة  مكثفة لتدعيم التعاون بنياًت احلكومات جهودذلوب

العاملني, وقد  األفراد ني أخصائيني لشئونيىل تعإوتم توجيه املنظامت . طرفنياملشرتكة لل
هذه األقسام  اهتامم  وتركز,يف منظامت األعامل األفراد  إدارةبدأ التوسع يف إنشاء أقسام

وبعد انتهاء احلرب العاملية . مناسبة وحتسني العالقات الصناعيةعىل خلق أجواء عمل 
يف مرحلة  ما بعد احلرب  أما ,فيعىل رسم سياسات خمتلفة للتوظ االهتامم انصبالثانية 

 بسبب ترسيح ; يف معدالت البطالةاًا كبريًرتفاعاالعاملية األوىل فقد شهدت تلك السنوات 
 العاملة أحتقيق مبد إىل سعتالدولة  أن  ذلك إىلأد ثري من األيدي العاملة من اجليش,الك

 يف كام حصل تطور كبري يف توجه إدارات املصانع ,) (Full employementالكاملة 
 البحث عن املهارات التي تناسب التطورات التكنولوجية احلاصلة يف تلك الفرتة, وأد

 أ كام بد)Manpower planning(البدء باالهتامم بتخطيط القو العاملة  إىل ذلك
,  ه نفساملرجع السابق[. ف بتخطيط القو العاملةيسات التوظبربط سيااالهتامم 

 ].١٥ص
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وبعد املرحلة التي أعقبت انتهاء احلرب العاملية الثانية, مرت عدة سنوات حصل 
التعامل مع  أساليب وتقدمت , األفراد إدارةخالهلا توسع يف جمال العمل التخصيص أمام

م ختيار والتعيني وتقييالعاملني يف الصناعة, وتفتحت جماالت جديدة يف ميادين اال
العاملني, وكذلك يف جماالت منع احلوادث  إىل املدفوعة األجور  وحتديد فئات,الوظائف

ن تكون الصناعية والتدريب, كل ذلك ساعد عىل توفري مادة علمية قائمة بذاهتا تصلح أل
يف املنظامت  األفراد  إدارةفصلل متهيد الطريق إىل  مما أد,األفراد إلدارة  مستقالًعلام

ا ً وقيامها باعتبارها ختصص,ولياهتائملها ملس وحت,حلجم عن اإلدارات األخرالكبرية ا
, وبدأت تأخذ مداها اًا ملحوظنمو األفراد  إدارة ويف السنوات األخرية نمت,اًجديد

 العاملة وحتليل قولرتفع مستو األساليب املستخدمة يف التخطيط لااحلقيقي, حيث 
ون ئكام توسعت آفاق املدارس الفكرية اخلاصة بش. ها وغري,العمل واالختيار والتعيني

إحد وظائف املنشأة األساسية املميزة  األفراد  إدارةوبذلك أصبحت. األفراد
التمويل وعن وظائف اإلنتاج  أمهية تقل والواضحة يف العرص احلديث, وهي ال

 .لخإ…التسويق و
ًدعنا نتوقف هنا قليال, لنستعرض معا واملـوارد  األفـراد  إدارةفكـرة التطور التارخيي لً

 .]١٩٩٨ ,ماهر[ :البرشية عرب احلقب التالية
١LאאW 

ظهرت هذه الثورة يف العامل الغريب يف القرن الثامن عرش, وظهرت يف العـامل العـريب يف 
واملـصانع الكبـرية,  اآلالت هم ما كان يميزهـا ظهـورأ و,القرنني التاسع عرش والعرشين

 إىل كـام أد ذلـك. عاملـة متخصـصة إىل اًحيانأ عن العامل, واحتياجها ًأحياناا واستغنائه
 كـام ,) وغريهـا, وأبخـرة,ربـةأتضاء, ووساعات عمل طويلة, وض( سوء ظروف العمل 

 كـام . العاملني حتت إمـرهتم  إىل ًأحياناظهور فئة مالحظني ومرشفني أساءوا  إىل ذلكأد
ينية العمـل وسـأم العـاملني, ولقـد أظهـرت هـذه الفـرتة رقابة وروت إىل ًأيضاأد األمر 
 .رضورة حتسني ظروف العاملني إىل االحتياج

٢LאאW 
يتحدوا يف مواجهة أصحاب األعامل,  أن مع مساوئ الثورة الصناعية, كان عىل العامل

حتـادات ا إىل حتولـتوظهر ذلك يف شكل انتفاضات عشوائية, ثم إرضابات منظمـة  ثـم 
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ونقابات عامل, تطالب بحقـوقهم, وتتفـاوض باسـمهم فـيام يمـس األجـور, وسـاعات 
 .العمل

٣LאאאW 
 ,والعـامل اإلدارة يـنظم العالقـة بـني أن (Fredrick Taylor)حاول فردريك تـايلور 
تـصميم العمـل وفـق قواعـد دراسـات احلركـة :  أمههـا ئ,وذلك من خالل عـدة مبـاد

 . فزةحم اًهم أجورؤختيار املناسب للعاملني, وتدريبهم وإعطا واال,والوقت
٤LאאW 

مثل اإلجهـاد  ,ةمن علامء النفس بدراسة ظواهر معين اهتامم العلمية اإلدارة  تال حركة
 بغـرض معرفـة املتطلبـات الذهنيـة ;ركزوا عليه هو حتليل العمـل هم ماأ و,واإلصابات

ا عىل تطوير االختبارات النفسية املناسـبة لالختيـار مـن ًيضأه, وركزوا واجلسمية للقيام ب
 يف الـرشكات التـي اًا  كبريً وقد أظهرت هذه احلركة نجاح,بني املتقدمني لشغل الوظائف

 .ختبارات النفسيةحتليل العمل واال أساليب استخدمت
٥LאאW 

مثـل ( ة العاملني ال تتأثر فقط بتحسني ظروف العملإنتاجي أن ركزت هذه احلركة عىل
 علـيهم,  بـاالهتامم بالعـاملني, والـنمط اإلرشايفً, بـل أيـضا)اإلضاءة وساعات العمـل
 ,)هـاوثورن(ولقد ظهرت هذه احلركة كنتيجة لتجارب مصانع . واخلدمات املقدمة إليهم

 .)(Elton  Mayoلتون مايو إرشف عليها أوالتي 
٦LאאאW 

العلمية, وعلم النفس الصناعي والعالقات  اإلدارة  بمفاهيماًخذأكانت أوىل املنظامت 
 وكــان مــن أهــم ,) اخلدمــة املدنيــة:أي(  هــي مــنظامت اجلــيش واحلكومــة −اإلنــسانية
بأنظمـة االهـتامم و اسـتخدام االختبـارات النفـسية,ووضع رشوط للتعيني, : املامرسات
 .دمات  العاملني, ومنع الفصل التعسفيخواألجور, 

٧LאאאאW 
قامــت بعــض الــرشكات الكبــرية واألجهــزة احلكوميــة واجلــيش بتوظيــف عــاملني 

 من األفراد, مثل املتخصصني يف جماالت التوظيـف, ًاملختلفة بدال األنشطة تخصصني يفم



 ٢٠

ــاملنيو ــدمات الع ــور, وخ ــدريب, واألج ــة  الت ــة الطبي ــصناعي, والرعاي ــن ال , واألم
 .واالجتامعية للعاملني

٨LאאW 
عـىل تطـوير   − التي ظهرت يف النصف الثاين من القـرن العـرشين− أثرت هذه احلركة

ومـن أمثلتهـا  إثـراء .  لكي تتواكـب مـع التطـور يف العلـوم الـسلوكية;ممارسات األفراد
 يف تغري مالمـح كثـري  اإلدارية طيط املسار الوظيفي, ومراكز التقييموتعظيم الوظائف وخت

 .األفراد إدارة من وظائف
٩LאאאW 

نشطت كثري من الدول يف العقود األخرية من القـرن العـرشين يف إصـدار تـرشيعات 
ولقد ركـزت . عاملني المع  املنظامت والرشكات :أي; تقنن العالقة بني أصحاب األعامل

 احلــد األدنــى لألجــور, والتأمينــات, : مــن أمههــا,هــذه التــرشيعات عــىل موضــوعات
 .واملعاشات, واألمن الصناعي, وصحة العاملني

אאאאאאאW 
ن املـوارد إاجلديدة هو خلـق القـدرة التنافـسية, و اإلدارة املحور األسايس يف فكرن إ 

 .]١٩٩٨السلمي : [ للمنطق التايلاً وذلك وفق,البرشية الفعالة هي ركيزة هذه القدرة
النتيجة األساسية حلركة املتغريات يف عامل اليوم هـي بـروز االنفتـاح والتحـرر أن  −١
إشعال قو التنـافس  إىل  وكلها تؤدي, كعنارص رئيسية يف حركة منظامت األعاملةواملرون
 . فيام بينها
 عـىل −وما قد حتققه من أرباح ونتائج −يف عامل اليوم  األعامل د مصري منظمةيتحد −٢

 .إرضاء العمالء والتفوق عىل املنافسني إىل ما يتوافر هلا من قدرات تنافسية تصل هبا
  ;بالتــصميم والتخطــيط واإلعــداد األعــامل تتكــون القــدرات التنافــسية ملنظمــة −٣

 ومتيز واختالف عـن ,)Values(منافع وقيم للعمالء  إىل التحويل املزايا واملوارد املتاحة هل
  ). (Differentiationاملنافسني 

 قدرات التنافـسية واسـتمرارها هـو املـورد البـرشياملصدر احلقيقي لتكوين الن إ −٤
 كـام يتـضح ,الفعال, حيث يربز دوره يف كل عنرص من عنارص القدرة التنافسية للمنظمـة

 ).١(من الشكل رقم 
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    قدرات                          عمل برشي                                   البيئة املحيطة             
 ]٣٢ السلمي, مرجع سابق, صعيل[ :املصدر
موارد مادية وماليـة ( من مدخالت  األعامل ما يتاح ملنظمة أن من الشكل السابق يتبني

ا ًن كانـت رشطـإ و− وما قد تتميز به تلك املدخالت من خصائص,..)ومعلومات وأفراد
 ; لتكوين تلـك القـدرةاً كافياًال أهنا ليست رشطإ −القدرة التنافسية إىل  للوصولارضوري

التخطيط ونه البد من توافر العمل البرشي املتمثل يف عمليات  التصميم واإلبداع, أذلك 
ــب, ووالربجمــة,  ــسيق والرتتي ــة, والتن ــداد والتهيئ ــذ واإلواإلع ــوير ونجــاز, التنفي التط

ف, ختفـيض التكـاليوحتـسني اجلـودة,  : إىل بـام يـؤدي,التقويم واملحاسـبةووالتحديث, 
خـتالف عـن حتقيق التمييز واالوبتكار األساليب, واحتديث املوارد, وتطوير املنتجات, و

 .املنافسني

 بيانات *
  تقسيامت تنظيمية *
 موارد مادية *

 وخامات وجتهيزات
  فرص تسويقية*
 )طلب حمتمل(

 أفراد خمتلفو *
 والقدراتاملهارات 

 طاقات ذهنية لألفراد

تصميم وتشغيل نظم * 
 املعلومات 

تنمية تنظيم شبكي عىل * 
 أساس معلومايت

تصميم وتطوير املنتجات * 
 دمات املتميزةواخل
دارة العمليات إتصميم و*  

 التسويقية 
تصميم وتطوير نظم إدارة * 

 )التمكني( املوارد البرشية 
 بناستصميم وهتيئة مناخ م* 

 لالبتكار والتحديث

 قدرة معلوماتية * 
 قدرة تنظيمية * 
 قدرة إنتاجية * 
 قدرة تسويقية * 
 قدرة قيادية * 
  ةقدرة ابتكاري* 
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من مـوارد  األعامل تلك العمليات البرشية هي اآللية احلقيقية لتحويل ما متلكه منظمة
 ).ً فعالةطاقات مستغل( رات تنافسية قد إىل )ةطاقات حمتمل(

אאאאאאW 
 األسـس التاليـة التـي يتـضمنها هيكـل ة يف جمموعـةالبرشيرد ااملو إدارة تتمثل فلسفة

 ].٣٩ –٣٤ السلمي, نفس املرجع السابق صعيل[ :الفكر اإلداري اجلديد
 وقـدرة فكريـة )Brain Power(املورد البرشي هو بالدرجة األوىل طاقة ذهنية  أن −١

(Cognitive)مات  واالقرتاحات واالبتكارات, وعنـرص  فاعـل وقـادر  ومصدر للمعلو
 .بالفكر والرأي اإلجيابية عىل املشاركة

 وال ,يرغب بطبيعتـه يف املـشاركة وحتمـل املـسئولية األعامل اإلنسان يف منظمة أن −٢
السلبي ملجموعة من املهام حتددها لـه اإلدارة, بـل هـو يريـد املبـادرة  األداء يقتنع بمجرد

 .التطوير واإلنجاز  إىلوالسعي
تدريبـه, وإسـناد العمـل املتوافـق مـع وإعداده, وحسن اختياره, أ إذا اإلنسان أن −٣

 إىل يكفي بعد ذلك توجيهه عن بعد وبشكل غري مبارش وال حيتـاج فإنه −مهاراته ورغباته
 .الرقابة اللصيقة لضامن أدائه لعمله أو التدخل التفصييل من املرشف

مـن ) فريـق(عمـل يف إطـار جمموعـة  إذا  عطاؤه وترتفع كفاءتـهاإلنسان يزيد أن −٤ 
 . يف حتمل مسئوليات العمل وحتقيق نتائج حمددةاًكون مجيعالزمالء يشرت

 (Human Resourcesاملـوارد البـرشية إدارة وقد تكاملت لذلك مفـاهيم حديثـة يف

Management(, متكامـل سـتثامر املـوارد البـرشية مـن منظـور شـامل وا  تتناول قضايا
 : مستمدة من ,ةلتيارات فكرية متجدد اإلجيابية يعكس كل اإلسهامات واإلضافات

   ) (Behavioral Sciencesالعلوم السلوكية  −
   (Organization Development)بحوث ومداخل التطوير التنظيمي  −
  )Systems theory(نظرية النظم   −
  ) (Total Quality Managementاجلودة الشاملة  إدارة مدخل −
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 البــــيئة املحيطة
 ]٣٦, ص نفسه  السلمي, املرجع السابقعيل[: املصدر

أهداف وسياسات * 
 املنظمة 

متطلبات األداء وحتليل * 
 األعامل

 توصيف الوظائف* 
ظروف األداء والتحليل * 

 التنظيمي
 حتليل الفرص واملعوقات * 
خصائص ومميزات * 

 املوارد البرشية
 

ختطيط املوارد ( حتديد االحتياجات .١
 )البرشية

البحث عن املوارد البرشية املالئمة . ٢
 )استقطاب(
االختيار السليم واملوضوعي . ٣

 .للموارد البرشية
التهيئة والتدريب للموارد اإلعداد و. ٤

 .البرشية اجلديدة
اد األعامل املناسبة وتكوين فرق نسإ. ٥

 .العمل املتعاونة
 .ختطيط األداء املستهدف. ٦
 .رشاف والتوجيه اإلجيايباإل. ٧
 الصالحيات دسناإالتمكني و. ٨

 .وحتميل املسئوليات
 التقييم املوضوعي لألداء. ٩

التعويض العادل والشامل . ١٠
 .داءتلف أوجه األملخ
التدريب والتنمية املستمرة, . ١١

 وتوجيه املسار الوظيفي 
 .احلفز والتشجيع.١٢
صيانة املورد ( الرعاية املتكاملة . ١٣

 )البرشي

  ةقوة عمل منتج*
  ةمستقرة وفعالو

 أفراد متميزون* 
فرق عمل * 

 متعاونة
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 :من هذا النموذج اخلصائص التالية وتربز
 من ة متكامل ومرتابط يتضمن جمموع(System)املوارد البرشية هي نظام إدارة أن  −١

 . واألنشطة املتصلة واملتداخلة (Processes)العمليات 
املوارد البرشية تنبع من وجود جمموعـة مـن الـسياسات املتناسـقة  إدارة فعاليةأن  −٢

هـداف أ بـام يتناسـق و,يف قضايا املوارد البرشية اإلدارية واملامرساتالتي توجه العمليات 
 املوارد البرشية والنظرة الصحيحة إلدارة املنظمة من جانب, ويتامشى مع املفاهيم اجلديدة

 .  من جانب آخرًالعنرص البرشي باعتباره رشيكاإىل 
ئـد مـن يم العا تـستهدف تعظـ,املـوارد البـرشية إسـرتاتيجية إلدارة تصميمأمهية  −٣

تكلفة هـذا  إىل  يف القيمة املضافة بواسطة املورد البرشي بالنسبةًاالستثامر  البرشي, متمثال
 .املورد
, إنـام يعتمـد املخرجـات املـستهدفة إىل املوارد البرشية يف الوصول إدارة نجاحأن  −٤

منظمـة وظروفه داخل وخارج  األداء التحليل املوضوعي ملتطلباتعىل الفهم الصحيح و
, ومن ثم يـأيت ةاألعامل, وعىل اإلدراك الصحيح خلصائص ومميزات املوارد البرشية املتاح

 .ً وفعاالاًاإلعداد والتخطيط والتنفيذ للعمليات واألنشطة يف نظام املوارد البرشية متوازن
 تـساقها  مـع بـاقيااملوارد البرشية عىل مـد توازهنـا و إسرتاتيجية يتوقف نجاح −٥

متويل, وتطـوير,  من تسويق, وإنتاج, و;باملنظمة األخر قطاعات النشاطيات إسرتاتيج
 . يف البناء اإلسرتاتيجي الشامل للمنظمةًومن ثم تصبح جزءا عضويا

 شــكل التــدريب املهنــي لزيــادة املهــارات −ًساســاأ− ختــذت التنميــة البــرشيةوقــد ا
 .امليكانيكية لإلنسان

אאW 
اتـه يف التفكـري واالبتكـار واإلبـداع نسان وقدراتـه الذهنيـة وإمكان اإلهتتم بعقل −١

 . والتجديد والتطويرتواملشاركة يف حل املشكال
 وما يمثلـه , وما يثريه من طاقات الفرد الذهنية,بمحتو العمل االهتامم  إىلتعمد −٢

 .من حتديات تستفز فكر اإلنسان وعقله
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ًاسا شحذ لقدرات اإلنسان الفكرية وتوظيفها سأالتنمية البرشية هي  فإن  ومن ثم −٣
 .يف العمل

 :رد البرشية عىل الدعائم التاليةاملوا إلدارة  وترتكز الفلسفة اجلديدة
 .اإلنسان طاقة ذهنية يف األساس −١
 .اإلنسان يعمل برغبة يف اإلنجاز −٢
 .نمط متحرر من القيادة إىل اإلنسان حيتاج −٣
 .ن فريق متجانساإلنسان يبدع حني يعمل ضم −٤

املـوارد البـرشية  إدارة وبالتايل يصبح إطالق الطاقات البرشية هو املدخل الذي تتبعـه
ويـتم ذلـك بالدرجـة . البرشي  بالنسبة لتكلفته األداء  لتعظيم القيمة املضافة من;اجلديدة

 :األوىل من خالل
ىل عـ اً قياسـ,اراتـه وتقييم طاقاته ومه,حتليل هيكل املوارد البرشية املتاح للمنظمة −١

 .وظروفه األداء متطلبات
مهارات, اجتاهـات, طاقـات ( حتديد الفجوة بني هيكل املوارد البرشية املستهدف  −٢
 . والبحث عن مداخل لسد هذه الفجوة وبني اهليكل املتاح,,)لخإ…ذهنية
بـالتوافق مـع متطلبـات البرشي وتوجيه هيكل املهارات والقدرات  األداء ختطيط −٣
 . ًا ومستقبالًمل حاليالع

 .ليات وحمفزات تعظيم العائد من االستثامر البرشيآو أساليب ختطيط −٤
 مـشكالت لعنارص املورد البرشي يف حل اإلجيابية توفري العمل اجلامعي واملشاركة −٥

 .املنظمة وتطوير أوضاعها
 −فـيام مـىض −املوارد البرشية  إلدارة مالمح الفلسفة اجلديدة رسم ها نحن قد حاولنا

 حتـى يـسهل علينـا املقارنـة ; اجلديـدةفلسفة نلخص مالمح الفلسفة التقليدية والواآلن
 .بينهام

אאW 
البنــاء اجلــسمي (املاديــة هتمــت بــالقوة العــضلية لإلنــسان  وقدراتــه  البدنيــة وا  −١

 ).لإلنسان
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مكـان وبيئـة العمـل و من أجور ومكافآت, ;ركزت عىل اجلوانب املادية يف العمل −٢
 .املادية

 : إىل (Human Resources Management)املوارد البرشية إدارة صطالحايشري 
هبـذا . استقطاب واختيار, وتطوير وتنمية, وتقييم , ومكافأة, وإدارة أعـضاء املنظمـة 

يشتمل عىل تصميم وتطبيق أنظمة التخطيط, واالختيار, وتنمية املهارات البرشية, وإدارة 
                   .  سارات الوظيفية, وتقييم األداء, وتعويض العاملني وتسهيل عالقات العملامل

الت مـوال واآل املتمثلـة يف األ,خـروتساهم املوارد البرشية مع العنـارص املاديـة األ
  وحتـى تتحقـق,ليهـا التنظـيمإهيـدف  التـي  اخلـدماتتقديم أو يف إنتاج السلع −واملواد

الطـرق  أفـضل مـر يتطلـب البحـث املـستمر عـناأل فإن الفعالة للموارد البرشيةاإلدارة 
 .التنظيمية األهد  لتحقيق;الستخدام املوارد البرشية

 ) ٢(شكل رقم 
 اهلدف من دراسة إدارة املوارد البرشية

                                                                 
  

                                                                               
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 العاملنيإن التحدي احلقيقي إلدارة املوارد البرشية هو إجياد الطريقة املثىل لتحقيق رضاء 

الغرض األسايس إلدارة املوارد البرشية هو حتـسني وزيـادة املـسامهة املنتجـة اخلاصـة 
 . عن طريق توجيه وتنسيق اجلهد البرشي نحو حتقيق أهداف املنظامت,باملوارد البرشية

 دراسة إدارة املوارد البرشية
 تسعى إىل اإلجابة عن التساؤل 

 تنسيق اجلهد البرشياخلاص بكيفية توجيه و
 نحو حتقيق أهداف منظمة العمل                                           
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والـذات التنظـيامت متـدنا بمـصادر الـدخل  أن  ذلـككبرية; أمهية هذا له أن والشك
 حتـى ,هنا مضمونة ومؤكـدة العوامل عىل أ نأخذ هذه−عادة −نحن . واملكانة يف املجتمع

 حتـى يف ,مهيتهم حلياتنـا كلهـاأتـذكرنا بـ التـي مـام ظـاهرة البطالـةأنفـسنا أنجد فجـأة 
التـساؤالت متثـل الفكـر   هـذه فـإن,توجد فيهـا نـسبة بطالـة منخفـضة التي املجتمعات

 و حتقيـق نحـيوهو توجيـه وتنـسيق اجلهـد البـرش املوارد البرشية, إدارة  ملنهجسايساأل
 .التنظيامتأهداف 

عن درجة التقـدم التـي  −بغض النظر −تسعى إدارة املوارد البرشية يف كل املجتمعات 
 إىل غاية أساسية, وهي توجيـه وتنـسيق اجلهـد البـرشي نحـو حتقيـق أهـداف − حققتها

 .        التنظيامت التي تعمل هبا
مـن بـني ف ,منـذ آالف الـسننييمثل مشكلة عملية  اإلنساين التنظيم الفعال للجهدن إ

نشأة  أن , كامهرامات األةبنا −تنظيمية وسلوكية مشكالت الذين واجهوا وائلاملديرين األ
الثورة الصناعية يف القرن الثامن والتاسع  إىل  املعارص يرجع تارخيهيداركثري من الفكر اإل

 ري مـنأدرك كثـ  (New Factory System)فمـع بدايـة نظـام املـصنع احلـديث . عـرش

الدقة يف املواعيد واالنضباط واجلهـد والفعاليـة مـن جانـب قـوة أمهية  األعامل صحابأ
 .العمل

قابلهـا  التـي  واملواقـفتوكثري مـن املـديرين املعـارصين يواجهـون نفـس املـشكال
 :, ومنهاوائل الثورة الصناعيةأيف  األعامل صحابأ

مل تكـن  والتـي ,يعة واملتالحقةكيفية بناء التنظيم يف ظل الظروف واملتغريات الرس/ ١
 .موجودة من قبل

 تنميـة −بالـرضورة–يتطلب  الذي مر, األنتاجيةالتعقيد يف العملية اإلزيادة درجة / ٢
 .معارف ومهارات جديدة

 . تتعلق بالدافعية التنظيميةتلك التي اإلدارة تواجهها التي هم القضاياأمن / ٣



 ٢٨

ــدل التغــري الت/ ٤ ــرية يف مع ــادة الكث ــصاديالزي ــوجي واالقت ــورة كنول ــور ث , وظه
 التـي الطـرقجيـاد  املتواصـل إليرضورة الـسع اإلدارة , كل هذا فـرض عـىلاملعلومات

 .الفعالية التنظيمية لتحقيق درجة عالية من ;مثل للموارد البرشيةتضمن االستخدام األ
  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 لبرشيةاملوارد ا إدارة ساسية يف جمال القضايا األيوضح شكل 

 أد إىل

الزيادة يف معدل التغري 
التكنولوجلي وظهور ثورة 

 املعلومات

אאאאאא 

 كيفية بناء
 التنظيم يف ظل
 متغريات بيئية

  التغريشديدة
 

 تنمية 
  نتيجة;األفراد

 لزيادة التعقيد
 اجيةيف العمليات اإلنت

 

الدافعية , واالنضباط, 
والسيطرة عىل املوارد البرشية; 
 لضامن حتقيق الفعالية التنظيمية

 
 

رضورة قيام اإلدارة بالتوصل إىل الطرق واألساليب التي تضمن 
 . البرشية; لضامن حتقيق الفعالية التنظيميةاالستخدام األمثل للموارد
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אאאאW 
رة املنظمـة عـىل ضـحة مـن قـداملـوارد البـرشية تبـدو وا إلدارة املامرسات اجليدة ن إ

وارد البرشية ينبـه املنظمـة فالتخطيط للم. فضل املوارد البرشيةأاالستقطاب واالحتفاظ ب
االستقطاب  أن كام. طويلالاملتوسط و وجل القصري,ىل نوعية العاملة املطلوبة يف األإ ًمبكرا

حـالل  ويؤكـد عـىل اإل,عامل والوظـائف املتاحـةلأل أفضل األفراد واالختيار اجليد حيدد
 املهـارات, األفـراد التنمية ليقوما بدورمها يف إكساب التدريب و ثم يأيت,والتعيني السليم

 .االجتاهات واملعارف املختلفةو
 األفـراد املوارد البرشية تـساعد عـىل حتفيـز  إلدارةاملامرسة اجليدة فإن ,ذلك إىل إضافة
 يف التنظـيم بالـشكل اإلجيابيـة  تضمن االلتزام واالنضباط باملنظمة واملشاركةكام ,للعمل
 .للعمل إجيابية يساعد عىل خلق اجتاهاتالذي 

אאאאאW 
 املسامهة الفعالة املوارد البرشية هو زيادة إلدارة سايسرض األغال أن وضحناأ أن سبق
  عن طريـق حتقيـقإليه يمكن الوصول هلدف ااوهذ. للتنظيم األفراد يقدمها التي واملنتجة

كام يتم عىل ضوئها تقييم , املوارد البرشية يف الواقع العميل إدارة ليهاإتسعى التي األهداف 
 .ترصفاهتا وقراراهتا املختلفة

 إدارة حتقيقهـا إىل تـسعىالتـي هـداف  األيما هـ: يطرح نفسه اآلن هو الذي السؤالو
 املوارد البرشية?

   :    (Social Objectives)االجتماعية األهداف :أوال
 مع املحافظة عىل تقليل اآلثار الـسلبية هلـا عـىل ,وهتدف إىل حتقيق احتياجات األفراد 

                                                                                   .التنظيم
  : (Organization Objectives)التنظيمية األهداف :ثانًيا

 يف حـد ي الغايةاملوارد البرشية ليست ه  حيث إن;املسامهة يف حتقيق الفعالية التنظيمية
 .هدافهأ حتقيق عىل وسيلة ملساعدة التنظيم , بل هيذاهتا

  :(Functional Objectives) وظيفية أهداف :ثالًثا
 املناسـب حلاجـات املـستواملـوارد البـرشية ب إدارة فاظ عـىل مـسامهةاحلىل وهتدف إ

ليـه إتقـدم  الـذي ي املـستو التنظيمـيتراع أن ارد البرشيةوامل إدارة نه عىلأ أي ,التنظيم



 ٣٠

عـدم  إىل يذلك يؤد  حيث إن;نقص أو دون زيادةإشباع حاجاته  تقوم ب وبالتايل,خدماهتا
 .تاحة للمنظمةمثل للموارد املألاالستخدام ا
  :(Individual Objectives) فراداأل أهداف :رابًعا

 وذلـك للحفـاظ علـيهم أهـدافهم الشخـصية;عضاء التنظـيم عـىل حتقيـق أمساعدة 
 .وحتفيزهم لبذل مزيد من اجلهد وزيادة درجة والئهم وانتامئهم للتنظيم

אאאא( Human Resource Functions) W 
 املـوراد البـرشية لتحديـد احتياجـات ايقـوم هبـا مـديرو التي ملهام والواجبات ايوه

 والتعامـل مـع ,االختيار والتعيني والتنمية واملكافأة: وارد البرشية من خاللاملنظمة من امل
بـشئون  االهـتامم  ومـن الناحيـة التنظيميـة مـن خـالل,لنقابيـة واحلكومـاتاالحتادات ا
 .العاملني

 :املوارد البرشية يف النقاط التالية إدارة فويمكن حتديد وظائ
• אאאא 

( Human Resource Planning, Recruitment and Selection) W وتشتمل هذه
 :الوظيفة عىل

 .يسية لوظيفة الفرد داخل املنظمةلتحديد املتطلبات الرئ; حتليل الوظائف −١
 .هدافهاأنجاز ن املوارد البرشية إل التنبؤ بمتطلبات املنظمة م −٢
 .وتنفيذ خطة لتلبية هذه االحتياجات إعداد  −٣
 .هدافهاأنجاز حتتاجها املنظمة إل التي تعيني  املوارد البرشية −٤
 . الالزمة لشغل الوظائف يف املنظمةاملوارداختيار وتعبئة  −٥

• אאא( Human Resource Development) Wوتشتمل عىل: 
 .يئة وتدريب العاملنيهت

 .والتنظيمية اإلدارية لتنميةاتصميم وتنفيذ برامج  −١
 .يبناء فرق فعالة داخل اهليكل التنظيم −٢
 .تصميم نظام لتقييم العاملني −٣
 . تطوير مهاراهتم الوظيفيةعىلمساعدة العاملني  −٤



 ٣١

• אא(Compensation and Benefits) Wوتتضمن: 
 .واحلوافز للعاملنيجور  األتصميم وتطبيق نظام −١
 . املبذول وتتناسب مع اجلهد,واحلوافز عادلة األجور  أنالتأكد من −٢
• אאאSafety and Health) E:وتتضمن : 
 . للتأكد من صحة وسالمة العاملني;تصميم وتنفيذ برامج −١
 أداء تـؤثر عـىل التـي  الشخـصيةتمساعدة العاملني يف التغلـب عـىل املـشكال −٢

 .ملالع
• אאEmployee and Labor Relations)EWوتشمل: 
 .ر الوساطة بني املنظمة والنقاباتالقيام بدو −١
 .تصميم نظام لصندوق الزمالة −٢
• אאא (Human Resource Research) :وتشمل : 
 . البرشيةدتوفري قاعدة املعلومات الالزمة للموار −١
 . التصاالت العاملنيتصميم وتطبيق نظام −٢

אאאא؟אWho is responsible?) EW 
, ففي الرشكات الـصغرية حد ما إىل املوارد البرشية إدارة معظم املديرين يشرتكون يف  

متوسـطة يف الـرشكات  أمـا مـدير العمليـات, أو يقوم بأعباء هذه الوظيفة مالك الـرشكة
 غلـب مهـام وظيفـةأهذه الوظيفة شخص غري متخـصص يـامرس عباء أاحلجم فسيقوم ب

, بينام يف الرشكات كبرية احلجم يقوم هبذه إحداها يف ًن متخصصايكو أن  دوناملوارد إدارة
 وأحد املهام مثل املرتبـات إ وهو شخص تدرب عىل ممارسة ,حد املتخصصنيأالوظيفة 
 يف تـوفري املـوارد البـرشيةدارة  إلساسـيةوتتمثل الوظيفـة األ. عالقات العملأو األجور 

حتديـد النقـاط  األمهيـة , ومـنارد البرشية فيام خيتص بإدارة املو,الدعم ملديري العمليات
 :تتمثل يف والتي ,الرئيسية هلذه املساندة الفنية

 .دةوخدمات حمد •
 .النصيحة •
 .التنسيق •

 رد البـرشية وإدارةاملـوا إدارة تتم بني التي هناك عالقة النصح فإن ًأوضحنا سابقاوكام 
يوثـق مـدير  أن , ومن ثم جيـبأو يتجاهلها خذها مدير العملياتأقد ي والتي ,العمليات



 ٣٢

يتفهم النصيحة املقدمـة  أن  وعىل مدير العمليات,املوارد البرشية عالقته بمدير العمليات
 .املوارد البرشية إدارة من

 :املوارد البرشية إدارة اتقدمه التي نامط املساعدات الثالثأ يوضح الشكل التايل
  

  
  
  
  
  
  

אאאאאאא 

                                                                               
  

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .١٩٨٢مريكية للتدريب والتنمية اجلمعية األ: املصدر 

خدمات حمدودة

النصيحة

 التنسيق

 مدير العملياترد البرشيةامدير املو

אW
التأكــد مــن ســالمة العالقــات داخــل 

 ومساعدة ,وخارج الوحدات التنظيمية
ــري  ــادرة والتغي ــىل املب ــات ع املجموع

 .التنظيمي

אאW 
معلومـات, (ة املهارات التنافـسية تنمي

ــارات, وســلوكيات ــام يمكــن ) ومه ب
العاملني من القيام بمهـامهم احلـارضة 

 .واملستقبلية

אאW
حتديد املهام والسلطات والنظم التـي سـيتم 
تنظيمها وتـرابط الوحـدات داخـل املنظمـة 

 .ومهام األفراد

אאאW
تياجات الرئيسية واإلسرتاتيجية حتديد االح

 .والفلسفية من املوارد البرشية

אאW
التوافـــق بـــني األفـــراد واحتياجـــات 
الوظيفــة والقــدرات الالزمــة للوظيفــة 

 .واملسار الوظيفي

بحوث األفراد ونظم املعلومات
.تأكيد قاعدة معلومات األفراد

אאW 
اق األجـور  تأكيد عدالة واتـس

 .واملرتبات مع املجهود

 مساعدة العاملني
 .حل مشكالت العاملني

النقابات وعالقات العمل
 .سالمة العالقة بني املنظمة والنقابة

 

 

אאאאאW 
 .جودة مناخ العمل* 
 .رضاء العاملني* 
 .تنمية املوارد البرشية* 
 .االستعداد للتغيري* 
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אאאאאאW 
 ومـشاركة يف كـل عمليـات ً أكثـر إملامـاًاملوارد البـرشية حاليـا إدارة صبح مدير أ -

املوارد البـرشية اتـسع إدارة  أن ; بسببدارة يف املنظمةسرتاتيجي واإلالتخطيط اإل
 .صبح يتعد الوظائف التقليدية هلاأ و,نشاطها

 يف ًتنويعـاكثـر أ وً أكثر تعقيـداحتصبأبيئات العمل  أن سباب هذا االتساعأحد أ -
 ,القـدرات والـسن والديانـة,و اجلـنس, : مثل,بعادأيشمل عدة  الذي قوة العمل

 التغيـريات إىل باإلضـافة ,املـوارد البـرشية اليـوم إدارة مديرتواجه  حتدياتوهي 
 : ييل تفصيل لتلك التحدياتوفيام, التكنولوجية واإلدارية

  :التنوع في قوة العمل -١
صبح التنـوع يف قـوة أمتعددة اجلنسية وتزايد ظاهرة العوملة يجة وجود الرشكات نت -

 .عالية أمهية امل معه ذاعالعمل والت
أو , أو اللغـة,  أو الثقافةالسن,أو  , يكون يف اجلنس أن التنوع يف قوة العمل يمكن -

 .القدرات
يتـيح هلـم  ل يف جو من العمـًيتعايش هؤالء مجيعا أن بمكان األمهية لذلك كان من -

 .قدر من القيمة املضافة ملنظامهتم أكرب  وإعطاء,قدر من قدراهتم أكرب برازإ
 بعـنييأخـذها  أن التنوع يف قوة العمل يولد حتديات جيب عىل مدير املوارد البرشية -

يعطيـه  أن  ملـا يمكـن;تكون ذات فائـدة أن  ولكن يف نفس الوقت يمكن,االعتبار
 .ن ابتكارات يف العملالتنوع يف ثقافات العاملني م

  :التغييرات في اللوائح -٢
مـن األ وإجـراءات ,جتاه احلكومي نحو وضع لوائح تـنظم العمـلحيث تزايد اال -

 .جور والتأمينات واملعاشاتدنى لأل وتوفري احلد األ,والسالمة املهنية
  :التغييرات الهيكلية في المنظمة -٣

 متثـل حتـديات تواجـه التـي ات اهليكلية من التغيريًاليوم كثريا األعامل متارس منظامت
 : منها,املوارد البرشيةإدارة 
 .داريني استبعاد عدد كبري من اإل, عن طريقتقليص حجم قوة العمل •



 ٣٤

 لتـوفري ;يـة خارج التعاقـد مـن البـاطن مـع رشكـة:التعاقد مع مصادر خارجية •
 .املتخصصني يف نمط معني من العمل

 .عمل وحتديد متطلباتهالتقييم املستمر لل: احلجم املناسب •

حــداث  إل;خطــوات العمــلإعــادة تــصميم إعــادة التفكــري و: عــادة اهلندســةإ •
 .الرسعة واخلدمة, واجلودة, وحتسينات جذرية يف التكلفة,

  :دارية في المنظمةالتغييرات التكنولوجية واإل -٤
  عـىلي مـن التحـدًألقت مزيدادارية إات تكنولوجية وغيريخرية تحدثت يف الفرتة األ

 ,نجاز كثري مـن الوظـائف التقليديـةإ عىل يلفقد ساعد احلاسب اآل املوارد البرشية,إدارة 
املـوارد إدارة و ,مثل احلسابات وبرامج العاملني وبرامج التدريب وختطيط القو العاملة

طلق أفراد, مما فتح الباب عىل مرصاعيه ملا بحاث األأقيام بل وا,فراد جددأ وتعيني ,البرشية
وسـني ءالالمركزيـة مـن خـالل إعطـاء املر إىل  التحـوليتعن والتي ,متكني العاملنيعليه 

 إدارة عـىل تـأثري صـبحت ذاتأ والتـي ,فرق العمل إىل , وكذا التحولسلطة صنع القرار
 .املوارد البرشية

אאאאאW 
 يف ةتكـون مـشارك أن هلا املوارد البرشية فالبد إدارة هاتقابلالتحديات التي  بسبب -

نـسبة كبـرية  أن  إىل وهناك إحصائيات تـشري,وسياسات املنظمة إسرتاتيجية وضع
 اًصـبحوا نوابـأبـل  , اإلدارةعضاء يف جملـسأصبحوا أمن مديري املوارد البرشية 

 .لرؤساء الرشكات
 مـور بعـض األك فهنال,فعالية لرشكتهم أكثر املوارد البرشية وا يصبح مديرولكي -

 : مثل,ملام هبا اإل عليهميتوجب التي

 .سرتاتيجية الرشكة وخطة العملإ −١
 .ليها الرشكةإ يتنتم التي معلومات كافية عن الصناعة −٢

 .تغطية وتوفري احتياجات العمل −٣

 .بالرشكة اإلدارية طول مع املستوياتأقضاء وقت  −٤

 . بنبض واجتاه الرشكةاإلملام −٥
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 واالستخدام ,عامل الرشكةألطبيعة ومن خالل الفهم الكامل باملؤرشات املستقبلية  -
ربـاح أذلـك يـساعد عـىل تعظـيم فـإن  − مثل للموارد البرشية داخـل الـرشكةاأل

 .الرشكة

אאאאאW 
 :رباح املنظمة من خاللأكبري عىل  تأثري املوارد البرشية إدارة ملدير

نتاجية العـاملني يف وقـت العمـل إبزيادة  ,يضايف غري الرضور الوقت اإلخفض −١
 .صيلاأل

وقات العمـل أ وتصميم برامج خلفض تكاليف ,ملام بحاالت الغياب للعاملنياإل −٢
 .الضائعة

 .تقليل الوقت الضائع للعاملني من خالل التصميم اجليد للوظيفة −٣

 يكون لـهي ذ وال, من خالل هتئية املناخ املناسب هلم,خفض معدل دوران العاملة −٤
 .دود عىل رضائهم الوظيفيمر

 .مان لتقليل احلوادثعمل وتوفري برامج الرعاية الصحية واأل −٥

 لزيادة قدراهتم بـام يـنعكس يف النهايـة ;توفري برامج التدريب والتطوير للعاملني −٦
 .لقيمة املضافة للرشكةاعىل 

 .توفري الفقد يف اخلامات من خالل حتسني مناخ العمل −٧

 . العاملة الزائدةالكفاءات وجتنب أفضل توظيف −٨

واحلـوافز يف  األجـور  من خـالل املحافظـة عـىل بـرامج,زيادة الدافعية للعاملني −٩
 .شكل تنافس

 .فكار العاملني املهرةأوخفض التكاليف من خالل  اإلنتاجية زيادة −١٠
  

* * * 
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اليوم يف خمتلف  اإلدارة تشغل بال التي وضوعاتهم املأ تعد تنمية املوارد البرشية من  
 األهـداف لتحقيـق األفراد ما لد أفضل  وذلك بسبب الرغبة يف احلصول عىل;املنظامت
 .املحددة

 ولكنهـا ,املـشكلة ليـست يف تـوافر املـوارد البـرشية فـإن وعىل مستو الدول النامية
 : حيث يالحظ ما ييل,هذه املوارد إدارة تنحرص يف كيفية

تتمتـع بالقـدر املطلـوب مـن املهـارات  التي نقص الكفاءات واخلربات القيادية •
 .حداث التغيري يف جمال املوارد البرشيةالالزمة إل

 مما يـشكل عقبـة ,قلة البيانات واملعلومات املوضوعية عن املوارد البرشية املتاحة •
 .مام التخطيط هلاأ

 ي لك;ل املوارد البرشيةبحاث الالزمة لتشخيص مظاهر الضعف يف جمانقص األ •
 .تتمكن من مسايرة الثورة التكنولوجية

 .التنمية الذاتية للموارد البرشية إحداث العليا بأمهية اإلدارة يامنإعدم  •

التغيـري  إحـداث ال تـساعد عـىلالتـي  اإلدارية انتشار الكثري من القيم والتقاليد •
 .املطلوب يف سلوكيات املوارد البرشية

 :رف عىل ما ييلعىل املشكالت السابقة يتطلب التعب للتغلب ن املدخل املناسإ
 .رص البرشيةاساسية عن العناالفرتاضات األ •
 .تنمية املوارد البرشيةأمهية  •

 .دور التدريب يف تنمية املوارد البرشية •
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١ JאאאאאW 
ساسـية عـن العنـرص األساسـية توضـح االفرتاضـات أيمكن التفرقة بني ثالثة نامذج 

نـسانية, نمـوذج العالقـات اإلو, نموذج العالقات التقليدي:  وهذه النامذج هي,البرشي
 .ونموذج تنمية املوارد البرشية
 : الثالثة التفرقة بني النامذجويوضح اجلدول التايل
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 األفــراد غالبيــة* 
اليتقبلون العمـل 

 .هبوال يرغبون 
 

ــــه*  ــــا يعمل  م
 قــل مــنأاألفــراد 

التـــي األجـــور 
 .حيصلون عليها

 
 

ــــن*  ــــل م  قلي
ــراد  ــدوناألف  يري

ــدهيم أن  ــون ل تك
ــــىل  ــــدرة ع الق

ــالق إلا ــداع اخل ب
 .والضبط الذايت

 

 يدونير األفراد غالبية* 
يكونـــوا ناضـــجني أن 

ــوا ;ومهمــني ــى يقبل  حت
 .عىل العمل

ـــــعور*  ـــــراد ش  األف
ــــ ــــتامئهم أب مهيتهم وان
ــة للمنظ ــمأم ــد −ه  ل

 −الغالبية العظمى مـنهم
التــــي  األجــــور مــــن

 .يتقاضوهنا
ـــن*  ـــري م ـــراد كث  األف

 يريـــدون املـــشاركة يف
ــة األعــامل  ويف االبتكاري

 .اختاذ القرارات
 
 
 

 حيبـون العمـلاألفراد  غالبية* 
يتفهمونـــه ويـــشعرون الـــذي 

 .بمسامهتهم يف وضعه
 

ــم*  ــراد معظ ــستطيعون  األف ي
ممـا  أكثـر عامل ابتكاريةأالقيام ب

 .ًيقومون به حاليا
 
 
 

ــم*  ــراد معظ ــون يف يرغ األف ب
 .عامهلم ألممارسة الضبط الذايت
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يقومون  األفراد *
ــل ــان  إذا بالعم ك

 اًالــرئيس حازمــ
 .ًجر عادالواأل

ــراد * ــزداد  األف ت
نتـــاجيتهم كلـــام إ

 الـذي كان العمل
يقومــــون بــــه 

ــــا ــــم ًمفهوم  هل
بواسطة التـدريب 

 .رشاف اجليدواإل
ــرئيس *  عمــل ال
ـــو األ ـــايس ه س

اإلرشاف 
والـــسيطرة عـــىل 

 .وسيهئمر
 عــىل الــرئيس* 

 إىل تقسيم العمـل
ــسيطة ئجز ــات ب ي

ذات طابع نمطـي 
ـــرر ـــى ;متك  حت

يــــسهل عــــىل 
ها موسني تعلءاملر
 .تقاهناإو

ـــراد مـــشاركة*  يف  األف
صنع القرارات يرضـيهم 

 .ويشعرهم باملسئولية
 

 األفراد إشباع حاجات* 
االنـــــتامء يرفـــــع إىل 

ـــــل  ـــــات ويقل املعنوي
ــــسلطة  ــــاومتهم لل مق

 .الرسمية
 
 

ـــــرئيس *  ـــــل ال عم
شعار كـل إسايس هو األ

ــرد ب ــم أف ــافع ومه ــه ن ن
 .للتنظيم

 
 حيـيط أن عىل الـرئيس* 

ـــراد  ـــلاألف ن أ و,بالعم
 .يسمع اعرتاضاهتم

 
 
 
 
 
 
 

توسيع نطاق الرقابـة الذاتيـة * 
 أداء حتسني مبـارش يف إىل ييؤد

 .التنظيم
 

ـــرد إ*  ـــه أحـــساس كـــل ف ن
 ييستخدم طاقته يف العمل يؤد

رضائه عن هذا العمل وعن إىل 
ــيم ــن التنظ ــسه وع ــذي رئي  ال

 .ليهإ يينتم
 
 

سـايس هـو عمل الرئيس األ* 
اكتشاف الطاقات غري املـستغلة 

فــادة منهــا واإل , األفــرادلــد
 .مكانبقدر اإل

 
عىل الرئيس تكوين بيئة عمل * 

لكل فرد بـأن ذات مناخ يسمح 
 .حسن ما لديهأيظهر 
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عــىل الــرئيس *  ٨
جــراءات إحتديــد 

 العمــل وتــدريب
 .عليهااألفراد 

 يسمح أن عىل الرئيس* 
بقدر من الرقابـة لألفراد 
ـــة ـــصوصا,الذاتي   يفً خ

ـــامل  ـــابع األع ذات الط
 .الروتيني

يوسـع مـن  أن عـىل الـرئيس* 
 ,فـــراداملـــشاركة الكاملـــة لأل

ــة  ــنهم للرقاب ــل م ــة ك وممارس
 .مةهمور املالذاتية يف األ

٢ JאאאW 
 ومبادئـه , وتطوير القيم اخلاصـة بـه,تستهدف عملية املوارد البرشية زيادة ثقافة الفرد

 . ومن ثم زيادة الفعالية الكلية لديه,ة قدرته عىل التكيف مع البيئة املحيطة بهوزياد
 سواء عىل مستو ,كبرية أمهية  لهالعمل نحو تنمية املوارد البرشية فإن ومن أجل ذلك

 .اهبيعملون  التي عىل مستو املنظمة أو عىل مستو مجاعات العمل أو العاملني
  :لينعلى مستوى العام األهمية  ٢/١

 :ما ييل لألفراد خذ بمفهوم تنمية املوارد البرشية حيققإن األ
 .نتاجية الفردإضامن توافر املناخ املالئم لزيادة  •
 .للنمو وحتقيق الذات األفراد خراج القوة الدافعة لدإ •

 وبالتـايل ,فـرادساسـية لألشباع االحتياجات األإخذ بمفهوم التنمية من يزيد األ •
 . لقدراهتمٍّفيها حتدلتي ا األعامل يبحثون عن

 , األفـرادخذ بمفهوم تنمية املوارد البرشية عن الفـروق الفرديـة بـنييكشف األ •
 .نجاز املهام وفق تكليفات تتناسب مع هذه الفروقإ االستفادة منها يف وبالتايل

 زيـادة  وبالتـايل,فـرادألاخذ بمفهوم تنميـة املـوارد البـرشية يف تنميـة يساعد األ •
 .مل املسئولية حتقدرهتم عىل

  :على مستوى جماعات العمل األهمية  ٢/٢
 :تنمية املوارد البرشية عىل مستو مجاعات العمل مما ييل أمهية تتضح

جل االسـتفادة مـن أ من ;تساعد تنمية املوارد البرشية عىل تعاون مجاعات العمل •
 .نتاجيةاملوارد املتاحة وحتسني الكفاءة اإل
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 ووضـع ,زيادة قدرة اجلامعة عىل حتليل املشكالت إىل ة تنمية املوارد البرشييتؤد •
 .احللول املناسبة هلا

  : األهمية على مستوى المنظمة ٢/٣
 :كبرية عىل مستو املنظمة كام يتضح مما ييل أمهية لتنمية املوارد البرشية

جـراء إ إىل جزاء املنظمة سيدفع هباأجزء من  أي ن نجاح تنمية املوارد البرشية يفإ •
 .خرجزاء األ للموارد البرشية يف األتنمية

 وبـذلك حتقـق النمـو ,زيادة قدرة وفاعلية املنظمة إىل  تنمية املوارد البرشيةيتؤد •
 .والقدرة عىل مواجهة املنافسة يف البيئة املحيطة هبا

٣ JאאאאW 
املـدخل ونظيمـي, املـدخل الت: يوارد البرشية هتنمية املساسية لأتوجد ثالثة مداخل 

يقـوم عليهـا  التـي الفردي, واملدخل اجلامعي, ولكل واحد مـن هـذه املـداخل الفلـسفة
 .دوات اخلاصة بهخدم جمموعة من األأنه يست كام ,تشكله التي بعادواأل

 : مقارنة بني املداخل املختلفة لتنمية املوارد البرشية)٢(ويوضح جدول 
 تخدمةدوات املساأل بعاداأل ةفالفلس املدخل

إن عملية التطوير البـد  
ــة  أن ترتكــز حــول هتيئ
املنظمة بـشكل يـسمح 
بحــــدوث التطــــوير 
 :املرتقب, وهذا يستلزم

الرتكيز عـىل وظيفـة * 
 التنظــيم عــىل مــستو
املنظمة ككل, وكـذلك 
 عىل الوظيفة يف مستو

 .اإلدارات املختلفة

التخــــــــصص  −١
: وتقــــسيم العمــــل

حيــث جيــب دراســة 
ع كافة األنشطة وجتمي

ــــا;  املتجــــانس منه
لتكـــــوين أعـــــامل 
ختـــصص للعـــاملني 
ـــصاهتم  ـــق ختص وف

 .املختلفة
 

:  دراسة الوقـت واحلركـة−١
مالحظة وتسجيل مجيـع  جيب

احلركــات, وكــذلك كيفيــة 
األداء; حتى يمكـن التوصـل 
إىل أحسن الطرق إلنجاز مثـل 
هذا العمـل, فدراسـة الوقـت 
حتدد كم اإلنتاج الذي ال جيب 

اسة احلركة النزول عنه, أما در
فهي حتدد أفضل طـرق األداء 

 .لتحقيق هذا الكم
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النظر إىل األفراد عىل *  
أهنم املتغري التابع, فـأي 
تغيـــــري يف املنظمـــــة 
سيصحبه تغيـري مماثـل 

 .يف أفرادها
 

  نطاق اإلرشاف −٢

Span of Control  
ــد  ــث جيــب حتدي حي

وسني الذين ءعدد املر
يمكن ملرشف واحـد 
ـــيهم  ـــرشف عل أن ي

ة وبكفـاءة, ممـا مبارش
يــــستلزم دراســــة 
املستويات التنظيميـة 
ـــشطة  ـــة األن وطبيع

وســني ءونوعيــة املر
ـــة  ودرجـــة المركزي

 .املنظمة

:  توصيف وتقييم األعـامل−٢
يقصد بتوصيف العمل وصف 
مجيــع األنــشطة التــي ينطــوي 

ــل ــذا العم ــا ه ــة −عليه  مجل
 وكــذلك جممــوع −ًوتفــصيال

ــــسئوليات  ــــسلطات وامل ال
ك نوعيــة املرتبطــة بــه, وكــذل

التعليم واخلربة الالزمة ألدائه, 
جمموع ظروف العمل : ًوأخريا

املادية التي تم تأدية العمل من 
 .خالهلا

ــسبية  ــامل الن ــيم األع ــا تقي أم
ــه ــصد ب ــة : فيق ــد األمهي حتدي

النسبية لكل عمل باملقارنة مع 
ــع  ــث تق ــاقي األعــامل, بحي ب
ـــة  ـــة يف القم ـــامل املهم األع

 . واألعامل األقل يف القاعدة
ــدخل *   ــذا امل أي أن ه

يفرتض أن بيئة املنظمـة 
ـــسمح  ـــي ت ـــي الت ه
باالبتكــــار واملبــــادأة 
والتطوير, وبالتايل جيب 
ــراد يف  ــد دور األف حتدي
إحــداث ذلــك, وهــذا 
ــة  ــضمون حرك ــو م ه
ــة  ــا ونظري اإلدارة العلي

 .البريوقراطية

:  وحدة اإلرشاف−٣
ــــد  أي رضورة توحي
عمليــــــة اإلرشاف 
ــــث الخيــــضع  بحي

ــــر ــــءم د وس واح
للرئاســـة املبـــارشة 
ألكثــر مـــن رئـــيس 

 .واحد
 

 : الالمركزية−٣
ــة إىل  حيــث تــؤدي الالمركزي
إحـــداث تطـــوير يف املـــوارد 
البــرشية, مــن خــالل انتــشار 
الــسلطات يف أيــدي كثــرية يف 

 .املنظمة
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ــــدأ وحــــدة −٤    مب
ــصاالت ــث : االت حي

جيب أن يكـون هنـاك 
ــة  ــسل يف عملي تسسل
إصــدار األوامــر مــن 

ليــا إىل املــستويات الع
ــــا ــــن  م ــــا م دوهن

ًمستويات, وفقا لنظم 
ـــصاالت رســـمية  ات

 .هابطة

 :نظم املعلومات −٤
فالنظرة الكلية أو الـشاملة إىل 
املنظمة تقتـيض تـوفري العديـد 
من البيانات واملعلومـات عـن 
كل ما يتعلق هبا من مدخالت 
ــرا  ــشطة وخمرجــات, ونظ ًوأن
لضخامة مثـل هـذه البيانـات 

ـــات ـــر−واملعلوم ـــإن األم   ف
يتطلب توافر نظـم معلومـات 
جيــدة, حبــذا لــو بنيــت عــىل 

 .استخدام احلاسبات اآللية
 تكــافؤ الــسلطة −٥  

 :واملسئولية
ًوذلــــك نظــــرا ألن 
ــــاجح  ــــيم الن التنظ
يتطلـــــب تعـــــادل 
ــــل  املــــسئوليات, ب
ــصاحب  وجيــب أن ي
ذلك استخدام مفهوم 
املساءلة; حتى يمكـن 
ــــــــــبة ذوي  حماس
الــــسلطات عــــىل 
ـــذا  ـــتخدامهم هل اس

 .احلق

 



 ٤٤

 التحديد الواضح −٦  
ــــــني  للعالقــــــة ب
االستــــــــــشاريني 
ــذيني; وذلــك  والتنفي
حتى يمكـن القـضاء 
عىل الرصاع واخلالف 

 .بينهام
ــوافر سياســات −٧  ت

 :إدارية واضحة
حيث جيب أن يتـوافر 
لد التنظيم جمموعـة 
من الـسياسات التـي 
ــة  ــه دف ــل توجي تكف
ــــسهولة  ــــور ب األم
ووضوح, كذلك يتم 
ــــــذه  ــــــسيم ه تق
ىل الــــــــسياسات إ

ــية,  ــات أساس سياس
ـــة,  وسياســـات عام
  .وسياسات تشغيلية

 

 



 ٤٥

 )٢(ابع جدول ت
 مقارنة بني املداخل املختلفة لتنمية املوارد

 األدوات املستخدمة األبعاد الفلسفة املدخل
ـــدخل  امل
 الفردي

الرتكيـــز عـــىل الفـــرد 
كوسية لتطوير املنظمـة 
التي يعمـل هبـا, وهـذا 

 :يستلزم
ــــرد *  النظــــر إىل الف
باره املتغري املستقل, باعت

ــري  ــي املتغ ــة ه واملنظم
ـــــة  ـــــابع يف عملي الت

 .التطوير
اســــتخدام شــــتى * 

املداخل إلحداث تغيري 
يف الفـــرد يـــؤدي إىل 

 .التنمية

 اســتخدام طريقــة −١
 :التنمية الذاتية

 ــد ــد ل ــث يتول بحي
الفــرد نفــسه الــشعور 
بأمهية عمليـة التغيـري, 
ــسه  ــري نف ــايل يغ وبالت

 .بنفسه
ريقــة  اســتخدام ط−٢

 :التنمية املفروضة
أي فــــرض عمليــــة 
التغيري عىل الفـرد مـن 
طــرف آخــر ألســباب 
يؤمن هبا األخري, حتى 
ولــــو كــــان األول 
اليـــشعر أو حتـــى ال 

 .يؤمن هبا
 إحداث التغيري يف −٣

ـــلوك  ـــات وس اجتاه
ــــث ال ــــراد حي  األف
ــىل  ــة ع ــرص التنمي تقت
إحــــداث تغيــــري يف 

التغيري يف (االجتاهات 
د بل يمت) شعور الفرد

ـــداث  ـــر إىل إح األم
تغيــــري يف الــــسلوك 

التغيــــري يف اجلــــزء (
ــح  ــوس والواض امللم

 ).من ترصفات الفرد

 اإلرشاد, وهي عملية التوجيه −١
النفيس التـي قـد حيتاجهـا الفـرد 
ليقوم حياته, سواء داخل املنظمـة 

 .أو خارجها
وقد يستخدم يف اإلرشـاد طريقـة 
مبارشة من خالل وجـود موجـه, 

ًتــسلطا مــن والــذي قــد يكــون م
ــة  ــستخدم طريق ــد ت ــه, وق جانب
ــام الفــرد  مبــارشة مــن خــالل قي

 .بطلب اإلرشاد
ومن أبـرز بـرامج اإلرشـاد تلـك 

  "بـرامج التكيـف": التي تـسمى
 ."يوبرامج التوجيه املهن"
 :اإلقناع −٢

يــستخدم اإلقنــاع كــأداة لتطــوير 
العنــرص البــرشي, حيــث هيــدف 
اإلقنــاع إىل ختــيل األفــراد عــن 

تـــرصفات غـــري العـــادات وال
والعمل نحـو حتقيـق  الصحيحة,
 األهداف



 ٤٦

 
 )٢(تابع جدول 

 بني املداخل املختلفة لتنمية املوارد البرشية
 دوات املستخدمةاأل بعاداأل الفلسفة املدخل

املحددة, واإليامن بـرضورة     
إال أن نجـــاح ... التغيـــري

اإلقناع يتوقـف عـىل تفهـم 
ــه لألســباب التــي  القــائم ب

يعـارض فكـرة جتعل الفرد 
التغيري, عالة عىل ذلك جيب 
ـــة  ـــة فعال ـــتخدام خط اس
لإلقناع تقوم عـىل كـل مـن 
االرتبـــــاط واالنـــــدماج 
باألفراد, وجعلهم ملتـزمني 

 .بالتغيري
 : الثواب والعقاب−٣

وهو يعترب أداة لتغيري سلوك 
ًالفرد أساسـا ولـيس تغيـري 
ــذا  ــنعكس ه ــه, وي اجتاهات
الــسلوك عــىل العديــد مــن 

هــا مــستو األشــياء, أمه
 .األداء
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  )٢(تابع جدول 
 مقارنة بني املداخل املختلفة لتنمية املوارد البرشية

 دوات املستخدمةاأل بعاداأل الفلسفة املدخل
املدخل 

 اجلامعي 
ــرد  ــىل ف ــز ع ــدم الرتكي ع

نام عىل جمموعات إ و,بعينه
 أن كذلك افـرتاض, منهم

هنــاك قــو متكافئــة بــني 
 .طراف التغيريأ

املــدخل فــإن  وعــىل ذلــك
 يتميــز بالــشمول ياجلامعــ

ــائج ــق نت ــضل وحتقي يف  أف
  حيـث إن;حوالمعظم األ
يقـــوم بالـــدور الـــذي 

سايس يف حتريك عملية األ
 هــم مجاعــات −التنميــة
 .العمل

 التعــرف عــىل نقــاط −١
 األداء الــــــــضعف يف

 ,الفردي وحتديدها بدقـة
وذلـــك مـــن خـــالل 

فـراد أراء باقي آاستقصاء 
 .مجاعة العمل

 بــني العيــوب  الــربط−٢
داخل  األداء الفردية وبني
 حيث حيقق ,مكان العمل

ذلك املوضوعية ويضمن 
 .ختفيض االعرتاضات

 عدم تسلط عـضو يف −٣
اجلامعــــة عــــىل بقيــــة 

 أن  حيث جيـب;عضائهاأ
فـراد أتكون العالقة بـني 

 ــو املجموعــات ذات ق
 .متكافئة

تاحة الفرصة كاملـة إ −٤
للمشاركة من جانب كل 

ــضو ــايل,ع ــد  وبالت  يتول
 .عنرص االلتزام

ــــــــشاركة يف اإل−١  :دارة امل
وســــني مــــع ءاشــــرتاك املر

 رؤســائهم يف اختــاذ القــرارات
 ,تتعلـق بتخطـيط العمـلالتي 

دائـه وتنظيم اجلهود الالزمة أل
ــذه ــة عــىل هــذا ,وتنفي  والرقاب
 وقـد تكـون املـشاركة ,التنفيذ

ً, وقد تأخـذ شـكال بحد معني
 .رسميغري  أو رسميا

 وهــــو: دوارأل متثيــــل ا−٢
 األفراد حث إىل هيدفأسلوب 

عىل التفاعـل يف ظـل مواقـف 
داة أ فهـو  وبالتـايل,غري حقيقية

ويفيد . يبراز السلوك البرشإل
 األفراد يف تنمية األسلوب هذا

مــــن خــــالل مالحظــــتهم 
وتعلمهم لكيفيـة التـرصف يف 

 وتنميـــة ,واقـــف املختلفـــةامل
 .بداعية هلماملداخل اإل

ويقـصد  :ادلداراك املتب اإل−٣
شياء بذلك القدرة عىل رؤية األ

ــيم األ ــخاصوتقي ــث ,ش  حي
 إحداث داة يفتستخدم تلك األ

التغيــري املطلــوب مــن خــالل 
مام الفرد لرؤية أتاحة الفرصة إ

ــه ــة ذلــك ,وتقيــيم ذات  ومقارن
  .خرين لهبرؤية وتقييم اآل



 ٤٨

٤ JאאאאW 
وتطـويرهم يف عـدة  األفـراد بقـصد تنميـة اإلدارة تقوم بهي  الذالتدريب هو النشاط

األداء  ويات,والـسلوك, االجتاهـاتواملهـارات, والقدرات,  واملعلومات,:  هي,جوانب
 .الوظيفي
 قـد تكـون ,معلومـات جديـدة األفـراد التـدريب يكـسب أن  نجـد:املعلومات •

 .متخصصة يف جمال العمل أو معلومات عامة
وقـد دوات املتاحـة,  كاسـتخدام األ; القـدرة الفنيـةيغطـ فالتدريب ي:القدرات •

 .استخدام أفضل دواتتتمثل يف استخدام هذه األ التي  القدرة الذهنيةييغط

قامـة إ مثل فهـم النـاس وكيفيـة ,التدريب يتضمن املهارات السلوكية :املهارات •
بـداعي والقـدرة عـىل  كـالتفكري اإل; واملهـارات الذهنيـة,عالقات جيدة معهـم

ونــة والقــدرة عــىل التغــري  مثــل املر, واملهــارات الشخــصية,تــشاف الفــرصاك
 .والتغيري

  بحب العمل والوالء للمنظمةشخاصالتدريب يؤثر يف اجتاهات األ :االجتاهات •
 .اهبيعملون التي 

 بحيـث ,شـخاصتـرصفات األ أو تغيـري سـلوك إىل ي يـؤدفالتدريب :السلوك •
 ت مهـام كانـ– ًأصـبح خمتلفـاسلوك الشخص قـد  أن الحظ بوضوحي أن يمكن

 .هب ويف اجتاه مرغوب –درجة هذا االختالف 

, بحيـث املوظف لعمله أداء  تنعكس كل تأثريات التدريب عىل:الوظيفياألداء   •
 .فضلأ هبا بشكل املهام املكلف أداء  عىلًيصبح قادرا

٥ JאאאאW 
 بسبب ;يف املنظمة لألفراد  االحتياجات املتجددة واملتغريةيتمشى التدريب مع أن جيب

 .لخإ ...ساليب األو ت والطرقالاملستجدات يف جمال املعدات واآل
 التدريب الالزم لتنمية العنرص البـرشي يتطلـب مقومـات إن ما سابق ف يتحققيولك

 :مههاأ ة,ريكث
 .حمددة لعملية التدريب أهداف وجود •



 ٤٩

 .لعمليات التدريبحة وضع سياسات وقواعد واض •

 .حتديد االحتياجات التدريبية بشكل واضح وقابل للقياس •

 .مكانات البرشية والفنية واملادية الالزمة للتدريبتوفر اإل •

 .تصميم الربامج التدريبية املالئمة لالحتياجات التدريبية املحددة •

سـاليب  وذلـك مـن حيـث املـواد واألي,تنفيذ الربامج التدريبية بـشكل منهجـ •
 .يعقد فيه التدريب الذي  والزمان واملكان,واملعينات التدريبية املستخدمة

 .اختيار املتدربني واملدربني •

 .ساليب تقييم فعالية التدريبأحتديد طرق و •

 وتأثريهـا عـىل تنميـة العنـرص ,قياس العائد والتكلفة اخلاصة بالعملية التدريبية •
 .البرشي

٦ JאאאאאW 
 .ب عليهتترت التي كذلك التنميةو ,التدريب عملية مستمرة •
تنميـة للمـوارد  إحـداث التـدريب يـؤثر يف فـإن وبالتايل,  قابل للتعلميشءكل  •

 .البرشية

 مـن خـالل ,ول عن تنمية نفـسهالفرد هو املسئول األ أن  أي:التنمية عملية ذاتية •
 .من تدريباالستفادة مما يقدم له 

 .متبادلة يتم فيها التفاعل بني املتدرب واملدرب أو التنمية عملية مشرتكة •

عنـرص الرغبـة ووجـود  فً يلعب فيه املتدرب دورا رئيـسيا,جيايبإالتدريب نشاط  •
 .مهيةمر بالغ األأالدوافع القوية للتعلم 

نـه جـزء أ  كام, فهو جزء من اخلطة املتكاملة للمنشأة;لية كل مديروالتدريب مسئ •
 .من التنمية الكلية للمنشأة

٧ JאW 
  :مفهوم التدريب -أ

  إدارةاألساسـية التـي متارسـها األنـشطة لكي نحيط بمفهوم التـدريب بوصـفه أحـد
ومن بـني هـذه .  التي تناولته التعريفاتبعض إىل يف منظمة األعامل, جتدر اإلشارةاألفراد 



 ٥٠

 ًالذهنية للفرد جتاه عمله, متهيداتدريب  هو تغيري يف االجتاهات النفسية وال أن ,التعريفات 
, كام يعرف بأنه النشاط ]١٩٨٨ :ماهر[ العمل أداء لتقديم معارف ورفع مهارات الفرد يف

 أن  أي,]١٩٨٤:فيبـو[ اخلاص بإكساب وزيادة  معرفة ومهـارة الفـرد ألداء عمـل معـني
ب فرد معني مهارة ومعرفـة جديـدة بالنـسبة لـه, وهـذا إكسا إىل العملية التدريبية تسعى

 وكذلك عىل القدامى عندما يكون هناك توجـه ًالعاملني املعينني حديثا, األفراد ينطبق عىل
 بالنسبة للعاملني يف املنظمـة, كـام ةإنتاج غري معروف أساليب  أوة,العتامد تكنولوجيا حديث

د لدهيم معرفة ومهـارة سـابقة, والزيـادة قـد زيادة معرفة ومهارة أفرا إىل يسعى التدريب 
خلق معرفـة ومهـارة جديـدة إضـافية  أو متوافر لدهيم يف جمال معني,هو تشمل تعميق ما 

 . اًىل ما يمتلكونه سابق تضاف إلدهيم يف جمال جديد بالنسبة هلم,
 هنا, كم ونوع املعلومـات واحلقـائق التـي يعرفهـا (Knowledge)واملقصود باملعرفة 

 أو ألداء الواجبالقابلية  فيقصد هبا (Skill)املهارة  أما .يستوعبها عن عمل معني أو ردالف
 العمل باملستويات املطلوبة من الكفاءة, وبأقل ما يمكن من الطاقة واجلهد غري الرضوري

ويعرف التدريب كذلك عىل أنه النـشاط الفعـال الـذي يـسهم يف زيـادة . ]١٩٦٩ :كنج[
 لتنفيذ خطط وبرامج العمل احلالية واملستقبلية, وذلك عـىل ;أعامهلماء  أديف األفراد مهارة

 . ]١٩٨٩النجار [ فاعليتهازيادة  هبدف رفع كفاءة املنظمة و;أسس علمية وعملية
العـاملني األفـراد يركز هذا التعريف عىل جانب املهـارة وعـىل كيفيـة زيادهتـا لـد; 

هبـا  األفـراد املتوقـع تكليـف هـؤالءامل  األعـاحلاليـة وحتـىاألعـامل  أداء لتمكينهم من
ويف التكنولوجيـا  األعـامل  االعتبار احتامالت التطـور والتغيـري يفعني بين, آخذًمستقبال

 .املعتمدة يف املنظمة
 أو مهـارات أو تطوير معـارف أو ّكام عرف التدريب عىل أنه العملية املنظمة إلكساب

وهـو تعريـف . ]١٩٨٧ :وهيـب [املطلوب األداء  إىل هبدف الوصول;اجتاهات العاملني
 ذلك :كام عرف التدريب بأنه. يتسم بقدر من الشمول, ويضيف جانب اجتاهات العاملني

تطـوير املهـارات  وأ ,زيادة أو  واخلاص بإكساب,النشاط املنظم واملبني  عىل أسس علمية
سـلوكهم  وتعميق معـرفتهم بأهـداف املنظمـة وتوجيـه ,العاملني األفراد واملعارف لد

 ].١٩٩٤ :سعيد [املكلفني هبااألعامل  أداء باجتاه رفع كفاءهتم يف



 ٥١

  :التدريب أهمية  -ب
 : أبرزها ما ييلريب رضورة ملحة والزمة, هناك جمموعة من األسباب التي جتعل التد

تـدريب  إىل األفراد الذين تم اختيارهم للعمل ألول مـرة يف املنظمـة, حيتـاجون −١
 . التي ستناط هبم بكفاءة األعامل اءلكي يكونوا مؤهلني ألد

٢− األعامل إن حمتو أو العمـل أسـاليب  بحكـم تغـري;ذاهتا يتغري من فرتة ألخر 
العاملني ال يقومـون األفراد  أن  إىل إضافة,تغري املعدات واآلالت املستخدمة ألداء العمل

 ممـا –قيـةالرت أو  سـواء بـسبب النقـل–آخـر إىل بعمل واحد فقط, وإنام ينتقلون من عمل
 . من عمل واحدأكثر  أداء يتطلب تدريبهم لتمكينهم من

اإلنتــاج, ويف فنــون وتقنيــات الــصناعة, ومــا  أســاليب إن التطــور احلاصــل يف −٣
 قـد يـستلزم −يصاحبه من إدخال عمليات جديدة مـستحدثة ألداء العمليـات اإلنتاجيـة
 اإلنتـاج ظـامإلغاء بعض الوظـائف احلاليـة, وإحـداث وظـائف جديـدة تتناسـب مـع ن

 .احلديث
ختصـصات  إىل إن ظهور صناعات جديدة مل تكن قائمة من قبل, قد يظهر احلاجة −٤

, مما يستلزم إدخـال ًالعاملني حاليا األفراد فنية معينة يف بعض املهن, ال يمكن توفريها من
نـوع التـدريب  فإن  وبالتأكيد,بعضهم دورات تدريبية خاصة هبذه  التخصصات اجلديدة

ومدته تعتمدان بشكل رئييس عىل درجة مهارة املتدربني, وعىل مـد اسـتعدادهم الالزم 
 .إلتقان املهن اجلديدة يف وقت مناسب

بـه  اإلدارة تأكد لنا أن التدريب رضورة الزمة وحتمية, وأنه سيتم سواء قامت أن بعد
بشكل منظم ومدروس ووفق أسس ومبادئ علمية أم مل تقم به, فـالفرد سـيقوم بتـدريب 

كانـت  إذا العمـل, واسـتمراره عليهـا أداء نفسه بنفسه من خالل جتربته لطريقة معينـة يف
اعـتامد طريقـة معينـة يعتقـد أهنـا األكثـر  إىل استبداهلا بـأخر حلـني وصـوله أو مناسبة,

يشكل  بالرغم من أنه − بالتدريب اإلدارة  فقد يكون من املفيد  اآلن بسبب قيام −ةتناسبم
ًنشاطا مضافا  وإضاعة الكثري من وقت بعض املـديرين  إضافية,حتملها لتكاليف إىل ؤدي يً



 ٥٢

 

  من الفوائد ًيف الواقع حيقق عدداالتدريب  أن إال– املتدربني أو وسني  سواء املدربنيءواملر
 .]١٩٨٧ :حنفي[ :أمهها األعامل ملنظمة

 
  

 . اإلنتاجية زيادة •

  .رفع الروح املعنوية •

  .ختفيض حوادث العمل •

 .ل احلاجة لإلرشافتقلي •

 .زيادة االستقرار التنظيمي واملرونة •

 
  :مبادئ التدريب -ج

تتحقـق عمليـة اسـتثامر  أن تطبيقها العملية التدريبية, هـي إىل إن الفلسفة التي تسعى
املنظمة بمستويات عالية من الكفـاءة  أهداف متكافئة مع الطاقات البرشية, بام خيدم حتقيق

ن برامج التدريب مؤهلـة لتطبيـق هـذه الفلـسفة, وألجـل أال تكو أن وألجل. والفاعلية
تكـاليف  اإلدارة  إلضاعة الوقت, وحتميلًرد أنشطة غري جمدية وتصبح جماالجم إىل تتحول

جمموعة من املبادئ األساسية املنظمة  إىل يستند أن النشاط التدريبي, جيب فإن −غري مربرة
 ].١٩٨٧ :حنفي[ :له, وأبرز هذه املبادئ ما ييل

 .االختيار الدقيق للمتدربني −

 . للمتدربةرضورة ربط التدريب بحوافز معين −

 .متابعة املتدرب بعد التدريب −

  .احتواء برنامج التدريب عىل املامرسات العملية −

 . العملية التدريبية وتوزيعها عىل مراحل تدرج−

فوائد التدريب
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 .مراعاة التفاوت بني األفراد −

 .اً من بعضهم بعضتشجيع املتدربني عىل التعلم −
٨ JאאאW 

, وتعتمـد عـدة األعـاملهناك عدة أنواع من الربامج التدريبية التي تعتمد يف مـنظامت 
  للتقسيم, فتقسم بموجبـهاًفقد تعتمد مدة الربنامج  أساس. أسس لتقسيم برامج التدريب

 اًأساسـعدد املتدربني قد يعتمد  و.برامج تدريبية طويلة األجل وأخر قصرية األجلإىل 
 وال ةوهذه التقسيامت تبدو عام.  برامج تدريبية مجاعية وبرامج فردية, فتنقسم إىلتقسيملل

 , لتحديد بـرامج التـدريبآخرينمتس جوهر الربامج التدريبية, لذلك سنعتمد أسلوبني 
   :ومها
  :أنواع البرامج التدريبية  حسب المستوى التنظيمي -أ

 الفئـة الوظيفيـة أو عدة أنواع حـسب املـستو التنظيمـي إىل ريبيةتقسم الربامج التد
 : املشمولني بالربنامج التدريبي, وهذه األنواع هيلألفراد 

 
  
  

  .التدريب املهني •

 .يدارالتدريب اإل •

 .رشايفالتدريب اإل •

  .تدريب املدربني •
  
  

 

الربامج التدريبية 
 حسب املستو

التنظيمي
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  :أنواع البرامج التدريبية حسب غايتها -ب
ّتصنف الغـرض مـن تنفيـذها,  أو عـدة أنـواع حـسب غايتهـاإىل   الـربامج التدريبيـةُ

مـصدر : شـوقي حـسني عبـد اهللا[ :وبموجب هذا التصنيف يمكن حتديد األنواع التاليـة
 .]١٠٥ −١٠٢سابق, ص

 
 

  
 

  
  
  
  

 
 

 

٩ JאאW 
العـاملني, والتعـدد يف د  األفـرالتـدريب أسلوب  منوأكثر ,من طريقة أكثر ديتم اعتام

 ذلـك وأ , الختيـار تلـك الطريقـة;املنظمـة إلدارة  أوسـعً يوفر جماال,الطرق واألساليب
  وطبيعـة, مـن بينهـا حجـم املنظمـة, مع جمموعة مـن املتغـرياتةناسبماألكثر األسلوب 

 .  وغريها, واإلمكانات املالية واملادية والبرشية املتاحة,برامج التدريبأهداف 
  :رق التدريبط -أ

لتقـسيم هـذه  أسـاس مـن أكثر أنواع خمتلفة, ويالحظ وجود إىل تقسم طرق التدريب
, طريقتني إىل −املكان الذي يؤد فيه التدريب إىل اً استناد− حيث يمكن تقسيمها,الطرق

: يئ ومؤيد سعيد السامرا شلبية عيلةنعم[ .مها تدريب أثناء العمل وتدريب خارج العمل
 , Gode. W. Training your staff London  :مـأخوذ عـن, ١٢٢مصدر سابق, ص 
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 . الربامج التوجيهية 
 .برامج التدريب العالجي 
 .فيهيبرامج التدريب الرت 
 . برامج التدريب عىل األمن 
ــراد   ــيم األف ــدريب لتعل ــرامج الت ب

 .وتثقيفهم

אאא
א
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  : أساليب التدريب-ب

لطرح موضوعات الربامج التدريبية عىل املتـدربني, وسـنتناول  أساليب تستخدم عدة
 .اًيوع شوأكثرهابرز هذه األساليب أفيام ييل 
  ):(Lectureالمحاضرة  أسلوب /١

 /التـدريب والتعلـيم, وبموجبهـا يقـوم املحـارض أسـاليب بـرزأمتثل املحارضة أحد 
 ويـتحكم املـدرب ,اء املادة التي يتضمنها الربنامج التدريبي عـىل املتـدربنيق بإل –املدرب

 أســلوب شــهدوقــد . باملحــارضة بــشكل كامــل, ودور املتــدرب يقتــرص عــىل االســتامع
 ة خـالل االسـتعانة بوسـائل إيـضاح متنوعـمـن األخـرية  يف الـسنواتاًاملحارضة تطور

 األسـلوب  وتعتمد درجة  كفاءة هـذا,)لخإ. ..الرسوم التوضيحيةواألفالم, واخلرائط, (
 يف − املحـارض/يف تطوير مهارات ومعارف وخربات املتدربني عىل درجة  كفاءة  املـدرب

  .]١٩٨٣ :جنيد[  طرح املادة التدريبية
 إىل  لـصالحيتها إليـصال معلومـات; كثري من برامج التـدريبتستخدم املحارضة يف

ومع . األساليب األخر باملقارنة مع , وبكلفة منخفضة, وبشكل رسيع, كبريةتاعوجمم
بـرز أ .كل هذه اإلجيابيات فهناك اخـتالف يف الـرأي حـول فاعليتهـا كأسـلوب تـدريبي

 فاملتدرب ال يقـوم بطـرح ,دهنا اتصال من جانب واحأ: ر بخصوصها ااالنتقادات التي تث
 ةأهنـا ال تتـضمن ممارسـو ويدون بعض املالحظـات, ,املحارض إىل  فقط يستمعوإناميه أر

تطـوير يف مهـارات  أي قـد ال حيقـق فإنـه  فمهام يكن الطرح النظري عايل الكفاءة,عملية
 ومعارف املتدربني, وقد يتولد لد املتدربني امللـل بـسبب عـدم مـشاركتهم يف النقـاش,

عـدم كفـاءة   إن .وبسبب اعتامد املحارضة كأسلوب تدريبي  عىل املحـارض بـشكل كامـل

 

 طرق التدريب بحسب مكانه خارج العملأثناء 
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 إىل تعرض الربنـامج التـدريبي ككـل إىل  يؤدي,يصال املعلومات بشكل جيدإل املحارض
 .الفشل
   ):Case study(دراسة الحالة  أسلوب /٢

 حـاالت عمليـة  بني جمموعة من املتدربني ملعاجلةةإجراء مناقش األسلوب يتضمن هذا
افرتاضية, وتتضمن هذه احلاالت مواقف تتطلب اختاذ قـرارات بـشأهنا, ويقـوم  أو فعلية

  اًمحاسـ لكـي يوجـد ;املدرب بتقديم املعلومات الرضورية عن هذه احلـاالت للمتـدربني
ويف هذه الطريقة يساهم املتدربون بشكل فعـال يف . بينهم باجتاه البحث عن حلول مناسبة

 وحماولتهم تقديم احللول , املطروحة)املشكلة(ذلك من خالل حتليلهم للحالة التدريب, و
 .بشأهنا

 مـن جانـب  مـن املـشاركةاًا عاليـًنـه يـوفر قـدرأيف التدريب  األسلوب من مزايا هذا
 ,تنشيط أفكار املتـدربني إىل نه يؤديأ تتسم بالشمول والتكامل, وًاملتدربني, ويقدم حلوال
 املختلفـة للتمهيـد للمفاضـلة  ووضـع البـدائل, ختيل املشكالتوينمي من قدراهتم عىل

 تواجههـا بعـض ة واحلاالت التي تطرح هي حـاالت فعليـتبعض املشكال أن ا, كامبينه
 لـذلك فوضـع احللـول املناسـبة هلـا سـيقدم مـساعدة حقيقيـة إلدارات  هـذه ,املنظامت
ال عندما إنه ال يصلح أبرزها  أ,هناك بعض العيوب هلذا األسلوب فإن وباملقابل. املنظامت

بلـوغ حـل  إىل  فكثرة اآلراء وتباينها قد يعيق اجلهود الراميـة,اًيكون عدد املتدربني حمدود
ا ًحل إلحد احلاالت حمـل البحـث وقتـمنطقي يريض اجلميع, وقد يستلزم البحث عن 

  امليصعب التطبيق ع األسلوب ل هذا مما جيع, قد ال يتوافر يف أحيان كثرية,ًطويال
 .]١٩٨٩ :النجار[

   (Role playing):لوب تمثيل األدوارأس/٣
يقوم بعض املتـدربني بـتقمص أدوار أشـخاص مـشرتكني يف  األسلوب بموجب هذا

  وتعطى لكل من املـشاركني بتمثـل األدوار فكـرة عـن ,كثرأ أو مشكلة  إدارية أو حدث
 أن فيقوم بأداء الدور الذي يفـرتض ,املشكلة, ثم يتصور أنه يف احلياة العملية أو املوضوع

 تفصييل مسبق ملا جيب إعداد  جتري عملية متثيل األدوار دون:يؤديه يف مثل هذه احلالة, أي
 لكي يعتمد كـل ; ترتك تفاصيل النقاش للمتدربنيوإناميقوله كل واحد من املشاركني, أن 
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 يف حـاالت مـن هـذا منهم عىل قدراته الذهنية واخلربة واملهارة التـي يمتلكهـا للتـرصف
تتم عملية تقمص األدوار من قبل املتدربني املكلفني بـذلك, يقـوم فريـق  أن  وبعد,النوع

 لتحديد نقاط الـضعف والقـوة ;املتدربني بأكمله بمناقشة األحداث التي عرضت أمامهم
عادة يف جمال العالقـات اإلنـسانية, واإلرشاف,  األسلوب  ويستخدم هذا,األدوار أداء يف
نه ينشط عمليـة الـتعلم أ األسلوب ومن أهم مزايا هذا. ]١٩٧٣ :كود[ قيادة, وغريهاوال

 .]١٩٨٣ :جنيد [ وينمي عنده مهارات العالقات اإلنسانية,الذايت للفرد املتدرب
   ):Management Games( اإلدارية المهارات أسلوب /٤
وعات صغرية متثـل جمم إىل التدريبي يتضمن تقسيم املتدربني األسلوب  حمتو هذاّإن

 كل جمموعة منظمة, وتقدم لكل جمموعة معلومات وبيانات أساسية, وكل جمموعـة متثـل
العليا للمنظمة التي متثلها, ويتم اللعب بـني هـذه املجموعـات يف مواقـف تـسود اإلدارة 

تتخذ القرارات التـي تعتقـد أهنـا مناسـبة,  أن بينهم فيها املنافسة, فيكون عىل كل جمموعة
 أسلوب  إىلاً يتم اختاذ هذه القرارات, وحتسب نتيجة كل قرار استنادمد زمن حمددوعىل 

  يكـون هـذاأال  ويـشرتط , من قبل اجلهة القائمـة بالتـدريب واملـرشفة عليـهاًحمدد مسبق
وعادة يكـون لسلـسلة القـرارات املتخـذة مـن قبـل .  من قبل املتدربنياًمعروفاألسلوب 
عىل مد نجاح تـسويق  أو  عىل احلالة املاليةً حيث ينعكس مثال,املنظمةيف  تأثري املتدربني

. غري ذلك, ويستخدم احلاسب اآليل الحتساب نتائج مثل هذه املباريـات أو ,ج جديدمنت
 حتـى ; هذه املباريات بشكل واضح من هو املنترص ومـن هـو املهـزوم يف ال تظهراًحيانأو

مـن مائـة  أكثر وتوجد يف الوقت احلارض. يامأعدة  إىل ة لفرتة أطول قد تصلاتستمر املبار
تستخدم يف التدريب والتنمية اإلدارية, وترتاوح صـعوبة هـذه  اإلدارية من هذه املباريات

فكـري يـشغل ت أن  والذي يمكـن,النوع البسيط والنوع املعقد نسبي بني ا اإلداريةاملباريات
املئـات مـن  أن  إىلاسـاتوتـشري الدر.  ولعـدة أيـام,اًجمموعة تتكون من عرشين شخص

هـذه املباريـات التـي كانـت  قد يشاركون يف مثـل األمريكية األعامل املديرين يف منظامت
 وكـذلك , ) (American management Association األمريكيـة اإلدارة  مجعيةجترهيا

 . ]١٩٩٠ :الشنواين[اإلداري يف الربامج التي كانت تضعها اجلامعات للتنمية والتطوير 
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 أهنا متثل إال −تصور الواقع كام هو بشكل دقيق هذه املباريات قد ال أن عىل الرغم منو
 قريبة من تلك التي يواجهها متخـذ القـرار يف اًيدة جلعل املتدربني يعيشون ظروففرصة ج

 مـن الـرتابط بـني القـرارات, ٍفر قـدر عـالاتو أمهية , وجتعلهم يستوعبوناألعاملمنظمة 
تبة عىل القرار عىل صعيد املنظمة ككـل, وكـذلك الوقـوف عـىل درجـة  املرتاآلثاروتفهم 

أهنا فرصة جيدة لقياس درجـة متكـن  إىل إضافة, اإلدارةالتعقيد والصعوبة التي تصاحب 
املتدربني من الترصف الصحيح والدقيق يف ظـروف املنافـسة احلـادة, وحمدوديـة الوقـت 

 . واملستلزمات
  :الندوات أسلوب /٥

 املجـال ويفـسح , يتم طرح املوضوع من قبل جمموعة من املتخصصنيخالل الندوات
تـم  تضيف عىل مـا أو تعارض أو فكار تؤيدأية أ لطرح ;تدربني واملختصنيللنقاش بني امل
 أمام املتدربني الستيضاح مـا مل اً كافيًل املتخصصني, وهذا النقاش يوفر جماالطرحه من قب

  املطروحة, ولـيس كـام هـو عليـه احلـال يفاألفكار  وللتعليق عىل,يتم استيعابه من قبلهم
 أذهـانيف  األفكـارترسـيخ  إىل ديؤالنقـاش سـين إ .]١٩٧٣ :كـود[املحارضة أسلوب 
 يف تطوير املفـاهيم ةسامهامل و,اًا ووضوحًنضج أكثر أفكاريساعد عىل بلورة س و,املتدربني

 . املطروحة للنقاش
  ):(Sensitive Trainingتنمية األحاسيس والمشاعر  أسلوب /٦

 وهـي متثـل الرتمجـة ,"تـدريب احلـساسية"كـذلك تـسمية  األسلوب يطلق عىل هذا
 احلديثـة للتـدريب يف األسـاليبمـن  األسلوب وهذا. ليزيةجاإلناحلرفية لتسميته باللغة 

 الـشعوري, والتعلـيم تنـشيط اجلانـب أسـاس ة, ويرتكـز عـىلجمال العالقـات اإلنـساني
خلق جـو مـن ب −  بوسائل وأساليب خمتلفة− م املدرب حيث يقواالنفعايل لد املتدرب,

الرصاحة واملكاشفة بني املتدربني ضمن جلسات مجاعية, ومن خـالل هـذا اجلـو يـشجع 
 اآلخـرينترصفاهتم الذاتية وتـرصفات زمالئهـم  إىل املتدربني عىل االنتباه األفراد املدرب

تعميـق إىل  األسـلوب  ويؤدي هذا. والتي انطلقت بمشاعر تلقائية حرة,ضمن املجموعة
 ,, وتقبل انفعاالهتم, والتقليل من حالة املغاالة يف املـشاعراآلخرين الفرد بنفسه وببصرية

  .]١٩٨٣ :نيدج[ورفع مستو تفهمه لآلخرين وحتسني عالقاته اإلنسانية مع زمالئه 
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  :المؤتمرات الموجهة أسلوب /٧
 هبـدف ;اًناقـشات باجتاهـات حمـددة مـسبق امل يف هذه املؤمترات يقوم املدرب بتوجيـه

تضمن مثل هذه املؤمترات موضـوعات ذات  أن وجيب. اًحل معني حمدد سلف إىل الوصول
وهذه الطريقـة جتمـع  .يف حياهتم العملية لتحايش امللل التي يواجهوهنا تعالقة باملشكال

  يتمثـل يفابيا سلًاسة احلاالت, ولكنها تتضمن جانببني خصائص ومميزات املحارضة ودر
 وهـذا ,اًاحلـل املحـدد مـسبق إىل جتاه الذي يرغبـه للوصـولاملدرب يوجه املناقشة باالأن 

بـداع حلد من روح اإلا إىل  املتدربني بشكل رئييس عىل املدرب, وقد يؤدياعتامد إىل يؤدي
  .اًملدرب سيعطيهم احلل اجلاهز الحق اّنأ لشعورهم ب;واخللق لد املتدربني

 هبـدف ; جيري فيهـا عـرض ألفكـار املـشاركنيّوإنام ,كون املؤمترات موجهةت وقد ال
مـن خـالل مـا   تكون مسامهة املـشاركني بـاملؤمترالبحث عن حل ملشكلة مطروحة, وقد

 أن من خالل إغناء احلوار واملناقشة باآلراء التي يمكن أو ,يقدمونه من دراسات وبحوث
 .ملطروحة اتتتبلور وتتمخض عن حلول عملية للمشكال

  :ارة اآلراء واألفكارثاست أسلوب /٨
ما  إذا اآلخرينراء آعرتاض عىل النقد واال أن ,عىل قاعدة مفادها األسلوب يستند هذا

 فـإن لـذلك.  عىل الدفاع عن آرائهـماآلخرينحتفيز  إىل سيؤدي فإنه −م فور اإلدالء هباّقد
 أي  وبـدون,بحريـة كاملـةآلرائهـم  األفـراد يتضمن إفساح املجال لطرح األسلوب هذا

 اجلديـدة األفكاربعض  إىل  ومن خالل ذلك يمكن التوصل,نقد هلذه اآلراء أي  أوتدخل
 تـسهم يف تطـوير عمـل بعـض املـنظامت, ويقـوم هـذا أن  يمكناألفكارواملبدعة, وهذه 

  مهام كانت درجـة أمهيتهـااألفكاراألوىل يف مرحلة إبداء :  عىل مرحلتنيًأساسااألسلوب 
االسـتفادة مـن  إمكانيـة واملرحلة الثانية هي مرحلة تقييم اآلراء وحتديد مـد. فائدهتاأو 

 األسـلوب هـذا فإن وبالتأكيد. ]١٩٨٣ :جنيد[, هي درجة جدواها العملية  وما,بعضها
 إال − جديدة ومفيدة من الناحيـة العمليـةأفكارجانب كونه قد يوفر املجال أمام طرح إىل 
غـري  ومكـررراء وأفكـار بعـضها آ إىل ستامعالنسبة لبعض املتدربني اال بنه قد يكون ممالأ

 للمتـدربني ًد تـؤدي عمليـة إفـساح املجـال كـامال وتعرب عن طموحات فردية, وق,مفيد
ولني عـن التـدريب دون فائـدة ئ واملـساآلخـرين,إضاعة وقـت املتـدربني  إىل ,لتحدثل

 . ملموسة
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 يف احليـاة العمليـة, جتـدر اًكثرهـا شـيوعأوالتدريب  أساليب برزأاستعرضنا  أن وبعد
فـضل هـذه أنـسب وأ اختيـار ,عىل اجلهة املكلفة بتطبيق الربنامج التدريبي أن  إىلاإلشارة

ن عمليـة املفاضـلة بـني هـذه أ ممكنـة, وة بام يضمن حتقيق أقىص كفاءة تدريبيـ,ساليباأل
 وإنـام ,مج  التـدريبيالربنـاإدارة بتكون خاضعة للحكم الشخيص للمعنيني  ساليب الاأل

 .]١٩٨٣ :جنيد[ :, ومنهابعض املعايري التي حتكم  ذلك إىل تستند أن جيب
التدريبي املعتمد مع طبيعة املادة التي يتضمنها الربنامج  األسلوب يتناسب أن جيب) ١

التدريبي, فهناك موضوعات تدريبية ال تصلح هلا املحـارضة كأسـلوب تـدريبي, بـسبب 
 . مناسبة أكثر آخر أسلوب عليه جيب اعتامدويقات عملية, احتوائها عىل تطب

ــي) ٢ ــلوب يتناســب أن ينبغ ــة  األس ــة والتنظيمي ــستويات العلمي ــع امل ــدريبي م الت
املحـارضة  أسـلوب ي, جيب التقليـل مـن اعـتامدمللمتدربني, فكلام ارتفع مستواهم العل

آخـر  أسـلوب  أيوأحلقات النقاش وأسلوب دراسة احلالة,  أسلوب اعتامد إىل والتوجه
 . حيقق التفاعل بني املتدربني من خالل احلوار البناء وتبادل اآلراء

تصلح للمجموعـات الـصغرية, وأخـر  أساليب املتدربني, فهناك األفراد مراعاة) ٣
 . للمجموعات الكبرية

 ومقارنتها مع العائد ,أخذ التكاليف املرتتبة عىل استخدام كل وسيلة بنظر االعتبار) ٤
 .توقع حتققه منهاامل

 .مد إملام املدرب باألسلوب التدريبي املختار) ٥
 .مة املكان والوقت لألسلوب التدريبي املقرتحءدرجة مال) ٦
 JאאW 
 ئـه ويف طريقـة أدا,تغيري يف أنامط سلوك الفرد املتـدرب إحداث  إىل التدريب هيدفّإن

 , واملهـارات التـي اكتـسبها, طريقة الفرد يف أدائـه لعملـهنأل; لعمله, وهذه عملية صعبة
ربنـامج  ويمثـل نجـاح ال. لشخـصيتهاً كلهـا متثـل انعكاسـ−والقدرات التي يـستخدمها
ا ً انعكاسـ–املطلوب يف أنامط سلوك املتدربني املتمثلة يف التغيري –التدريبي يف حتقيق أهدافه

نجــاح ن إ .يف املجــاالت األخــراد  األفــر إدارة للنجــاح يف سياســات وبــرامجاًمبــارش
الربنامج التدريبي ال يعتمد فقط عىل الدقة يف حتديد االحتياجات التدريبية, بل يعتمد عىل 

أمهها,عدة عوامل أخر .  



 ٦١

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 JאאאW 
 إلدارة االسـتثنائية األمهيـة  يشكل إحـد الوظـائف ذاتأصبحالتدريب  أن شك ال
ة ءضامن كفـاولـ. العـاملني يف املنظمـة األفـراد  لعالقته املبارشة بتأهيـل وتطـوير;راداألف

 عمليـة تقيـيم جتـر أن جيـب فإنه −املخططة هلا أهدافها وفاعلية برامج التدريب يف بلوغ
 وتفهم عملية التقييم عىل أهنا حتديـد لدرجـة فعاليـة الربنـامج التـدريبي يف ,هلذه الربامج

 وللتقليـل مـن عـدد الـربامج ,تحـسني الـربامج التدريبيـة الالحقـةل ;حتقيق الغرض منه
 بعـض  عىلتعتمد عملية التقييم أن ويفضل ]١٩٧٦ Robent:[,  الكفاءةمتدنيةالفاشلة و

 والتقـدير الشخـيص , األثـر الـسلبي للحكـم– قـدر اإلمكـان– لتحـايش;املعايري الكمية
 . للمقيمني

إجـراء تقيـيم لرباجمهـا إىل  األفـراد بـإدارةوهناك جمموعـة مـن األسـباب التـي تـدفع 
  ]١٩٨٧ :وهيب[ :التدريبية, أمهها

 األهـداف الربنامج التدريبي يعمل وفق ما هو خمطط له, وعىل ضوء أن لتأكد منا −١
 . املحددة له

 . معرفة مد تلبية الربنامج لالحتياجات السلوكية للمشاركني فيه  −٢

 عوامل نجاح برامج التدريب
  

ــات  ♦ ــدريبي ملطلوب ــامج الت مناســبة الربن
 .العمل

 .اتصاف الربنامج التدريبي باملرونة ♦
 .معرفة نتائج التدريب ♦
 .تدربني بحاجتهم للتدريبقناعة امل ♦
 .ّتنظيم املادة التدريبية ♦

عوامل نجاح 
 برامج التدريب
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 . حتياجات العملية الفعلية لبيئة العملمعرفة مد تلبية الربنامج لال  −٣
 . لوقوف عىل درجة فعالية ومالءمة األساليب التدريبية املعتمدةا −٤
 . أدوارهم أداء حتديد درجة كفاءة املدربني, ومد نجاحهم يف −٥

 ,عدة طرق لتقييم وقياس مد فاعلية الربامج التدريبيـة األعامل وتستخدم يف منظامت
 ]١٩٨٣ :جنيد[ :ومن أمهها

 . بعد التدريب−ً ونوعا كام− اإلنتاجوزيادة اإلنتاجية الزيادة احلاصلة يف الكفاءة) ١
 لقياس درجـة فاعليـة اًالزيادة احلاصلة يف حجم املبيعات الكيل قد تستخدم مؤرش) ٢

 .التدريب
 −يف اإلنتـاج) التلـف(الضائع  أو تقليل النفقات بشكل عام, وختفيض نسبة الفاقد) ٣
 .عتمد كدليل آخر يسرتشد به لقياس درجة كفاءة الربامج التدريبيةي أن يمكن
العاملني,  وذلك عندما يكون هدف  األفراد التغيري يف السلوك اإلنساين واجتاهات) ٤

 .الربنامج التدريبي, هو حتقيق تغيري يف االجتاهات والسلوك
اع مـستو كفـاءة  نتيجة الرتف; عدد ومعدل اإلصابات باحلوادث الصناعية نقص)٥

 . املاكينة أو ةالفرد يف التعامل مع اآلل
 بسبب إتقان عدد من املنتسبني لعدة وظـائف, ;زيادة االستقرار واملرونة يف املنظمة) ٦

 .مما يسهل توفري البديل املناسب عندما تشغل إحد الوظائف
ه لعملـه بـشكل  ألن إتقان الفرد املتدرب لطريقة أدائ;رتفاع درجة الروح املعنويةا) ٧

 . العاملني األفراد  يرفع من الروح املعنوية لد−جيد, واالستفادة من الربنامج التدريبي
 وخاصة , املتدربني أنفسهم:واجلهات التي تتوىل عملية تقييم الربنامج التدريبي تشمل

, الربنامجيف يه أ ربداءستامرة خاصة إلا حيث يقوم كل متدرب بملء ,بعد انتهاء الربنامج
العليـا يف املنظمـة, فهـي اجلهـة  اإلدارة ولة عـن التـدريب, وبـالطبعئوكذلك اجلهة املـس

 وما ,ما يبذل من جهود أن  لكي تضمن;الرئيسية التي تتابع درجة فاعلية وكفاءة التدريب
 . نام حتقق املنظمة من ورائه منافع حمددةإ و,ذهب سدييرصف من أموال ال 
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تكون عملية تقييم التـدريب  أن  أمهية,العليا للمنظمةرة  اإلداال يغيب عن بالأوجيب 
 وإمهـال بقيـة الـربامج , برنـامج تـدريبي معـنييفأهنا ال تنحـرص  أي ذات طابع شمويل,

 أن واألفـضل لـإلدارة. ن تكون عملية مستمرة ما دامت هناك برامج تدريبيةأالتدريبية, و
 للوقـوف عـىل درجـة ;اً تدريبياًملوا برناجمكأالذين  لألفراد املتابعة امليدانية أسلوب تعتمد

 أدائهم, ومقارنة أدائهـم بعـد التـدريب بـأدائهم قبلـه, ةقيونوعية التطور احلاصل يف طر
فر هلـم فرصـة املـشاركة يف ا الذين مل تتو,خرينزمالئهم اآل أداء وكذلك مقارنة أدائهم مع

 .  الربنامج التدريبي
  

* * * 
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القـو  إدارة  تتوقـف عـىل فعاليـة− بـصفة عامـة−فعالية املنظامت أن   مما الشك فيه

يلعبـه هـذا العنـرص يف حتقيـق  الذي  للدور اجلوهريً; وذلك نظراالبرشية لتلك املنظامت
 .هدافهااملنظمة أل
 نشطة,يز بضخامة احلجم, وتعقد العمليات واألاملنظامت احلديثة تتم أن  املعروفومن

وحـداهتا  أهـداف تعـددإىل  باإلضـافة التخصص يف املهارات املكونة هلا, إىل وزيادة امليل
لك يف نفـس  كـذ,العاملني هبـا وتباينهـا أهداف  عن تعددًهداف, وفضالوتباين تلك األ

 .بيئة املحيطةحتيط بال التي الوقت تتسم املنظمة املعارصة بتعدد املتغريات
 أن طبيعـة نـشاطها البـد أو املنظمة مهام كان حجمهـا أن من املتعارف عليه فإنه ًأيضا

 :, هيمكونات رئيسيةحلظة  أي يكون لدهيا يف
 :املوارد البرشية* 

 .ًيضاأبمهارات خمتلفة  و,عداد خمتلفةأممثلة يف صورة عاملني ب
 :ارد والتسهيالت املاديةوامل* 

 . وغري ذلك من املوارد, واالآلت والعددممثلة يف املباين
 :بيئة العمل* 

 .نتاجية العاملني بل واستمرارية التنظيمإو فرص تؤثر عىل أبكل ما تفرضه من قيود 
تاحـة لـد املـنظامت عـىل أهـم املـوارد امليمثلـون األفراد  أن يوجد اختالف عىل وال

ليـات التـشغيل ويف ضـوء نشاطها, منهم الـذين يقومـون بعم أوجه حجامها وأاختالف 
العنـرص البـرشي متوغـل ن إ  بل يمكن القولا,من عدمه األهداف اجلهد املبذول تتحقق

سـوف  األنشطة من تلكأي  أن أداء لدرجة  ويف كافة مستوياته,,نشطة املرشوعأعىل كافة 
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الء ؤتـربط هـالتـي طبيعـة العالقـات إىل  باإلضـافة ,عداد ومهارات القـائمني بـهأثر بأيت
 .ةطنشنواع األأاملني يف كافة الع

كيـان  هـي –حتقيقهـا إىل تـسعىالتـي  األهـداف  بغض النظـر عـن طبيعـة–واملنظمة
 آخذين يف االعتبـار رضورة حتقيـق األهداف  لتحقيق تلكًمعافراد األ يعمل فيه يجتامعا

 .الشخصية من وراء العمل باملنظمةأهدافها 
ة العاملـة يف املـرشوع وتوجيههـا  القـوتنظـيم إىل −بوجه عـام− األفراد  إدارةوهتدف

يـسعى  التـي االقتـصادية واالجتامعيـة األهـداف  بحيث تساهم يف حتقيق,الرقابة عليهاو
 أو النفـسية أو  سواء املادية,العاملني األفراد  ويف نفس الوقت تلبية مطالب,ليها املرشوعإ

 .االجتامعية
 ثم نستعرض دورها يف ,هدافهاأو األفراد  إدارةوسوف نستعرض يف هذا اجلزء مفهوم

 .نتاجيةرفع الكفاءة اإل
  :األفرادإدارة بهو المقصود  ما

مـن  أهدافها هنا عملية الغرض منها مساعدة املنشأة يف حتقيقأب األفراد  إدارةقد تعرف
 واالسـتخدام , للحصول عىل احتياجها من املوارد البـرشية;خالل العمل املنظم واملستمر

 . وصيانتها والتنمية املستمرة هلامع املحافظة عليها ارد,الفعال لتلك املو
النشاط الفعال للموارد البرشية يف مجيع املـستويات  أوجه هناأب األفراد  إدارةكام تعرف
 .املرشوع أهداف  للمساعدة يف حتقيق;داخل املرشوع

 ي أوكوظيفة متخصـصة, داريةإكوظيفة  األفراد  إدارةوهناك تعريف ثالث يمزج بني
 .والعمل التشغييل اإلدارية بني العملية نه جيمع ماأ

هنا النشاط اخلاص بتخطـيط وتنظـيم ومراقبـة أعىل  األفراد دارةإل ويشري هذا التصور
دارة العنـرص البـرشي يف إوالعمليات التشغيلية املختلفـة املتعلقـة بـ األنشطة جمموعة من

 .ةظماملن
אאW 

 أن  عـىلًهناك إمجاعـا أن  إال, األفراد عىل نطاق وظيفة شئونختالفاالعىل الرغم من 
 :يف خمتلف التنظيامت األفراد  إدارةالوظائف التالية متثل جوهر عمل
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  :تكوين القوى العاملة -١
 مـن حيـث ;ويتضمن ذلك النشاط ختطيط احتياجـات املـرشوع مـن القـو العاملـة

ساسـية تتمثـل يف أ عىل عدة عمليات ي, وينطوأهدافهعداد واملهارات الالزمة لتحقيق اإل
عـامل, ومراجعـة طلبـات داء األالالزمـني أل األفـراد سـتقطاباثم  حتديد االحتياجات,

 قهم بالوظائفاحلإ ًأخرياو العنارص املتقدمة لشغل الوظائف, أفضل ثم اختيار االلتحاق,
 .أجلهتم اختيارهم من  الذي رضغتتناسب مع الالتي 
  :ميةنلتالتدريب وا -٢

الذين تـم احلـصول  األفراد النشاط املتعلقة بتعليم وتدريب أوجه ويتضمن ذلك كافة
لـيهم, وال إاملـسندة  األعـامل  درجة تفهمهم لطبيعـة بغرض رفع مهاراهتم وزيادة;عليهم

العـاملني احلـاليني  إىل ل يمتـدبـ ,يقترص دور نشاط التدريب والتنمية عىل العاملني اجلدد
 , األعاملقد حتدث يف بيئة التي رياتغيجل مواجهة التأ من ;املختلفةدارية  اإلواملستويات

 .كساهبم مهارة القيام بوظائف جديدةإإىل باإلضافة 
  :العادل لألفراد األجر تحديد -٣

 حفـز أسـاليب حتديـدإىل  باإلضـافة ,املنظمة أهداف نظري مسامهاهتم يف حتقيقوذلك 
 . املاديةي بالنواح خاصة ما يتعلق,عىل العملاألفراد 
  :تحقيق التكامل -٤

جياد التوافق ما بـني املـصالح الفرديـة للعـاملني واملـصلحة العامـة إحماولة  ويقصد به
تكيف العـاملني مـع  مشكالت  عىل حماولة مواجهةًي ذلك النشاط أيضاوينطو للمنظمة,

لنقابـات عـىل نقـاط اأو  ,العـاملنيحماولة االتفاق مع ممـثيل  إىل ضافةباإل عامهلم,أخمتلف 
ضايف, اإل األجر  ساعات العمل,: مثل,تعارض املصالح إىل يقد تثور وتؤد التي اخلالف

 .لخإ ...ظروف العمل املادية
  :مان والرعاية الصحية واالجتماعيةتحقيق األ -٥

بمحاولة تدعيم وحتسني ظـروف العمـل  األفراد  إدارةويتعلق ذلك اجلانب من نشاط
كذلك العمل عىل إجيـاد نـوع  فراد,افة اخلدمات االجتامعية والصحية لأل وتوفري ك,املادية

 وذلك من خالل برامج اخلـدمات املوجهـة ,املرضية نحو املنظمة اإلجيابية من االجتاهات
 .للعاملني
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الرئيـسية  األهداف ويتمثل الغرض من القيام بالوظائف السابقة يف املساعدة يف حتقيق
 , األفـراد إلدارةيـسيةئهـداف الرالتعـرض لأل إىل الـرضورة وهو مـا يقودنـا ب,للمنظمة

 .ودورها يف حتقيق اهلدف العام للمنظمة
אאאאW 

 ال −حتقيقهـاإىل  األفـراد  إدارة تسعىيالت األهداف طبيعة إىل النظرة أن مما الشك فيه
 بعـني االعتبـار تأخذ أن  بل جيب,هداف اخلاصة بالتنظيمتقترص عىل عالقتها باأل أن جيب

 ليه تلك املنظمـة,إ يتنتم الذي ا, وكذلك املجتمعًيضأالعاملني  أهداف املسامهة يف حتقيق
 أهـداف : إىلحتقيقهـاإىل  األفـراد  إدارةتـسعىالتـي  األهداف يمكن تقسيم فإنه ومن هنا

 .هداف تتعلق باملجتمعأهداف تتعلق بالعاملني و وأتتعلق باملرشوع
 :هدافبعاد وطبيعة تلك األ ألوفيام ييل عرض رسيع

  :تنظيملالمتعلقة با األهداف :أوال
تكـون  أن باملنظمـة جيـب األفـراد  إدارةليهاإتسعى التي  األهداف إن, كام سبق القول

, فيمكن  األهدافعن طبيعة أما ,حتقيقها بوجه عام اإلدارة إىل تسعىالتي  األهداف نفس
 : ويتمثالن فيام ييل,اًيضأمية املرتابطة واملتميزة التنظي األهداف نه يوجد نوعان منإالقول 
عىل حتقيق هذا اهلدف من خالل اختاذ  األفراد  إدارةوتساعد :نتاجية التنظيمإتعظيم  *

 القـصو مـن قـوة العمـل االستفادةحتقيق  إىل هتدف التي نشطةجراءات واألسلسلة اإل
, وحدود سـلطته وب منهاملطل, ويف سبيل ذلك جيب تعريف كل من يف املرشوع بباملرشوع

 يتتاح له الفرصة لك أن يطبقها كام جيب أن جيب والتي ,ومسئوليته والسياسات املرسومة
الفعــال  األداء متكنــه مــن التــي دوات املــساعدةيملــك املعرفــة واخلــربة واملهــارات واأل

 .يشغلها التي لواجبات الوظيفة
ن يـتم أالفرد كل فرتة زمنية معينة, و أداء  حتقيق هذا اهلدف رضورة تقييما يقتيضًيضأ

 .أدائه القصور يف ي حتى يتعرف عىل نواح;تبليغ الفرد بنتائج هذا التقييم
, والبحث إجراءات العملو أساليب مهمة تطوير األفراد ي, يقع عىل مديروباختصار

 أداء تطـوير طـرق تقيـيم إىل ضـافةإلاب الفرد وحفـزه عـىل العمـل, أداء تطويرعن طرق 
 .لالعم
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 األفـراد  إدارةيمكن تقييم مد فاعلية فإنه العمل, وعىل ذلك أداء  تقييمًأيضاويمكن 
 .هدافهأباملرشوع بمد مسامهتها يف حتقيق 

ويتمثل يف املحافظة عـىل التنظـيم القـائم يف , ول فريتبط باهلدف األاهلدف الثاين أما *
الوقايـة "هلدف اصطالح  هذا ا ما يطلق عىلًناحياأو ,مواجهة الضوط الداخلية واخلارجية

 ."التنظيمية
, عندما حدث عجز يف العنـارص هلدف بعد احلرب العاملية الثانيةهذا ا أمهية وقد برزت

خلـق ق هذا اهلـدف مـن خـالل تساهم يف حتقي أن  األفراد إلدارةيف ذلك الوقت, ويمكن
رسـم ىل إ باإلضـافة ,قيـق الرضـا عـن العمـلظروف عمل داخل التنظـيم تـساهم يف حت

ًمن شأهنا جعل التنظيم مكانا جذابا التي جراءاتات واختاذ اإلسالسيا يف نفـس و,  للعملً
قـد حيـدد كيـان املنظمـة  والـذي ,النـزاع الـداخيل أو الوقت العمل عىل تقليـل الـرصاع
 .واستمرار تقدمها بخطى منتظمة

مـل مـع يف الع األفـراد  يتوقف حتقيـق هـذا اهلـدف عـىل اسـتمرار رغبـة,وبوجه عام
شـباع مطـالبهم مـن خـالل إ األفـراد وهو ما يتوقف بـدوره عـىل مـد توقـع املرشوع,

جـور  لأل عـادليكون هناك نظـام أن جيب فإنه  وهلذا,يعملون هبا التي التحاقهم باملنظمة
مكان ضد عدم االستقرار وضـد املـرض يؤمن عىل الفرد بقدر اإل أن  كام جيب,واملكافآت

 .لخإ ...ساءفية من قبل الرؤجراءات التعسواحلوادث والبطالة واإل
ن أو يعمل معهـا, التي  مع املجموعةيتتاح له الفرصة لالندماج االجتامع أن كام جيب
أنه يـستحق و ن العمل املكلف به يعطيه الفرصة الستغالل طاقاته ومهارته,أيشعر الفرد ب
تتـاح لـه الفرصـة  أن كـذلك جيـب  عىل الوجه املطلوب,يسائه عندما يؤدالتقدير من رؤ

يقـوم  الـذي  وتتصل بالعمله,متس مصاحل التي  ووجهة نظره يف املسائلرائهآللتعبري عن 
 .به

  وبالتـايل,العلوم السلوكية سامهت بقدر كبري يف حتقيق تلك اجلوانب أن ومن املالحظ
 .يق الوقاية التنظيميةطبعىل كيفية ت األفراد  إدارةيف مساعدة
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  :لقة بالعاملينالمتع األهداف :ثانًيا
  عنـد تـوافريتاحـة الفرصـة للرتقـإفـرص العمـل املختلفـة, مـع  أفـضل جيادإ −١

 متكـنهم مـن التعـاون الفعـال وزيـادة التـي توفري ظروف العمل إىل ضافةاإلب املؤهالت,
 . زيادة دخوهلموبالتايل ,اإلنتاجية

وظروف عمل متنع اإلرساف والتبديـد يف  ة,يالرغبة يف وجود سياسات موضوع −٢
 التـي  املهامي, وتفادنساين للقو العاملة االستخدام غري اإلمع حتايش الطاقات البرشية,

تـوافر حريـة احلركـة واالسـتقالل  إىل ضـافة باإلخطار غـري رضوريـة,أل األفراد تعرض
 .نسانية الالئقةواملعاملة اإل

  :المتعلقة بالمجتمع األهداف :ثالًثا
وجتنـب االسـتخدام غـري الـسليم   العاملـة, تأمني احلامية واملحافظة عـىل القـو-١
 .فرادلأل

 مع توفري , طاقاهتم, واحلصول عىل مقابل هلذا العطاءقىصأمن بذل  األفراد  متكني−٢
 .عامهلمأمهامم  أداء تساعدهم يف التي ات احلديثةمكانكل اإل
يات رفع مستو إىل يبام يؤد وظائف, العامل شاغيل تلكأ املحافظة عىل التوازن بني −٣
 .املعيشة
 بالنـسبة هلـم, ممـا ًإنتاجية وعائداكثرها أو أفضل األعامل جيادإيف  األفراد  مساعدة−٤
 .زيادة درجات الرضا والوالء للمنظمة إىل ييؤد

, وخيلـو مـن الـضغوط ممـا يساعد عىل حرية احلركة والتغيري توفري جو من العمل –٥
 .جتمعيف امل لألفراد يساعد عىل حتقيق الرفاهية العامة

אאאW 
  :نتاجية مفهوم الكفاءة اإل–١

كانــت أ ســواء ,املتعــددة واملتغــرية أهــدافها حتقيــق إىل منظمــة أي يف اإلدارة تــسعى
 أو سـاساالقتـصادية هـو األ األهـداف ن كان حتقيقإ, و سياسيةوأاجتامعية  أو اقتصادية
 , ليس فقط تقرير مصري وجودها, وبالتايلظامتننجاح هذه امل أو سايس يف فشلاملحدد األ

يتم عن طريق اسـتغالل  األهداف مها باستمرار, وحتقيق مثل هذها يف نموها وتقدًيضأبل 
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سـواق أو أمـواد ومعـدات وآالت,  أو , أو ماليـةكانت برشية,أ سواء ,مواردها التنظيمية
 :يتم االستغالل من خاللو  وخالفه,,عملية
اإلدارة و فـراد,األ إدارة : مثـل,والتسهيالت املتاحـة اإلدارة م نظعمليات تشغيل/١

 .لخإ ...ةداري واإلةالبحوث اهلندسيودارة التسويق,  وإواملواد, اإلنتاج دارة وإاملالية,
 .تنظيم أي هم مظاهرأ هي  وهذه,)التخطيط والتنظيم والرقابة(دارية إعمليات /٢

نـام يتوقـف إاملختلفـة  أهـدافها  حتقيـقن قدرة هذه املنظامت عـىلفإومن ذلك املنطلق 
 أن دركنـاأ إذا  خاصـة, استغالل كافة مواردها املتاحةيفوىل عىل مد قدرهتا بالدرجة األ

 الـذي مـرأل ابالنـدرة,تتميز عـادة  والتي ,ات املحدودةمكانطار من اإلإاملنظمة تعمل يف 
 وزيـادة يف تأكيـد وتوضـيح ,ةنتاجية ممكنة من هذه املـوارد املتاحـإ أكرب عليها حتقيقتم حي

ضافة قيمة جديدة عىل إ حول رضورة قيام املنظامت با عاماًتفاقاهناك  فإن مدخلنا السابق,
 حتـى يتحقـق هلـا النمـو ;تستخدمها يف احلصول عىل املخرجات املختلفة التي املدخالت

 عنرصين  عىلًيرتكز أساسا والذي ,بالنظم اإلدارة وهذا يمثل لب مدخالت واالستقرار,
 : ومها,نييساسأ

 .يرتكز عليها التي ساسيةمتثل البؤرة األو ,نتائج النظامأو   املخرجات−١
 .النظم الفرعية للتنظيم أو جزاء تكامل األ−٢
 حول هذين العنرصين, وعـىل ذلـك ًأساساسوف يبنى  اإلنتاجية ن مدخلنا يف دراسةإ

 أفـضل د املتاحـة يف احلـصول عـىلمثـل للمـوار االستغالل األيوه − اإلنتاجيةفالكفاءة
  عـن التـشغيل االقتـصادي لعنـارصًي مـدلوالمقيـاس يعطـ الإ هي  ما−النتائج املطلوبة

ًأكان ذلك استخداما كامالسواء  ,ومد استغالهلااإلنتاج  وجود طاقـات   عدم إىلي يؤدً
 أو كـان ,بـةاملحـددة بالكفـاءة املطلو أهدافها عاطلة باملنظمة تعوقها يف النهاية عن حتقيق

ًاستخداما ناقصا, جدر من األ فإنه , األداء املثالية يف حتقيق − بل استحالة−ا لصعوبةًنظرو ً
 ا زمنيـً للحكم عىل الكفاءة يف االستخدام, وقد تأخذ املقارنة شكال;املقارنة أسلوب اتباع

الت التقديرية و مقارنتها باملعد أعوام السابقة, بمعدالت األاحلايل األداء حيث تتم مقارنة
 ولكن ,املعدالت النمطية السائدة يف املنظامت املامثلة أساس مة, وقد تتم عىلدعوام القالأل

عة املـدخالت املـستخدمة طبيوخذ يف االعتبار طبيعة عمل املنظمة, يف هذه احلالة جيب األ
 ومـن لـخ,إ ...داريـة املتـوفرة  وكذلك نوع اخلربة الفنية واإل,درجة اآلليةو واملخرجات
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 وذلك ;سلوبأمن  أكثر استخدام هي  فالعادة,واحد للمقارنة أسلوب يستخدم أن النادر
 .تصاحب كل منها التي تكالشللتغلب عىل العيوب وامل
و أ(املـوارد  إىل )و املخرجـاتأ (نتـاج بنـسبة اإلًعموما اإلنتاجية هذا وتقاس الكفاءة

عمليـة القيـاس هـذه  أن  أي,تـائجوالنأاملستخدمة يف حتقيق هذه املخرجـات  )املدخالت
 :تأخذ الشكل التايل

  
   
  
  

بـديل مـن  أي عـن طريـق اإلنتاجيـة من طريقة القياس السابقة يمكن زيادة  الكفـاءة
 :البدائل التالية

 .ةانخفاض كمية املدخالت مع بقاء كمية املخرجات ثابت −١
 . انخفاض كمية املخرجاتةعىل من نسبأ ةانخفاض كمية املدخالت بنسب −٢

 .ةزيادة كمية املخرجات مع بقاء كمية املدخالت ثابت −٣

 . املدخالتة كمية زيادةعىل من نسبأ ةزيادة كمية املخرجات بنسب −٤

 يف املـستخدمة اإلنتـاج عـىل عنـارص التـأثري  من خـاللول والثاينويتحقق البديل األ
 .وهذا ما يرتبط باصطالح الكفاءة , اإلنتاجيةالعملية
الناجتـة مـن اسـتخدام  اإلنتـاج عىل كمية التأثري رابع فمن خاللما البديل الثالث والأ

 .نتاجية وهذا ما يرتبط باصطالح اإل,املوارد املتاحة
 اإلنتاجيـة عليهـا هذه احلالة يطلـق  ويف,للمنظمة ككل اإلنتاجية هذا وتقاس الكفاءة

 ويف ,ستخدمةاملـ اإلنتاج ي عنرص من عنارص تقاس بالنسبة ألًأيضاو مجالية,و اإل أالكلية,
 .النوعية أو اجلزئية اإلنتاجية هذه احلالة يطلق عليها

 يهنا تستخدم لقياس مد االستخدام االقتـصادإمجالية فاإل اإلنتاجية ما عن الكفاءةأ
 املـشار −املقارنـات أسـلوب  وباستخدام,س املال, وموادأرومن عمل,  ; اإلنتاجلعنارص
ليـه إتـشري  حية الالزمة واملالئمـة عـىل ضـوء مـاجراءات التصحي اختاذ اإلتم −ًإليه سلفا

 كمية املخرجات                
   = الكفاءة اإلنتاجية

 كمية املدخالت                       
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ويقاس هذا النوع من الكفـاءة عـن طريـق حـساب النـسبة بـني  ,املقارنة والقياسعملية 
 :ي تساوي وه,املخرجات وكل املدخالت

 
                           

  
                                                      

  
فـإن  –طبق عىل مستو املنظمة  إذا −ًالكلية صاحلا اإلنتاجية ءةذا كان مقياس الكفاإو

وذلك لوجود تداخل بني خمرجات ومـدخالت ً الدولة اليعترب دقيقا;تطبيقه عىل مستو 
 الـصناعات مـدخالت كثـري مـن ً فمـثال تعتـرب خمرجـات بعـض كثري مـن الـصناعات,

ــصناعات األ ــاال ــك منتج ــال ذل ــخــر, مث ــصلب م ــد وال ــة احلدي ــصاج ت رشك ن ال
, خـريف بعض الرشكات األ) مدخالت( اإلنتاج حد مستلزماتإتعترب ) كمخرجات(

خطـاء يف تقـدير خمرجـات أ ومـن ثـم فقـد حتـدث ,"يديالإ"مثل رشكة الدلتا الصناعية 
 ي وهـ, لذلك ير البعض قياس املخرجات بالقيمة املـضافة,ومدخالت هذه الصناعات

 .املختلفةنتاج  اإلبعد طرح مستلزمات اإلنتاج قيمة
 :أي(املختلفـة  اإلنتاجيـة حيققها املرشوع من عملياتـه التي رباحدام األخيمكن استو

                                :وذلك بالشكل التايل , اإلنتاجيةيف قياس كفاءته)  حيققها املرشوعيالت رباحاستبعاد األ
       
  
  
  
اسـتمرار وجـود  أن  باعتبار مهام;مقياس الربح يف احلكم عىل كفاءة املرشوع ذا كانإو

هلـذا ن فـإ −سـاميلأخاصـة يف املجتمـع الر −ربـاحاملرشوع بل وتقدمه مرهون بتحقيق األ
 ومـن ناحيـة ,ية يف املجتمعـات االشـرتاكصعوبة اسـتخدامه ي وه,القياس نقاط ضعف

 )كمية أو قيمة اإلنتاج(  املخرجات                                                                        
    =                                       الكفاءة اإلنتاجية اإلمجالية 

 )كمية أو قيمة عنارص اإلنتاج(املدخالت                               

 األرباح العادية                                                             
 = كفاءة املرشوع 

 )      مستلزمات اإلنتاج(       كمية املدخالت                                     
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ل رفـع مثـ , اإلدارة ال تـرتبط بكفـاءةيربـاح عـن طريـق نـواحألخر فقد يتم حتقيق اأ
مـا عـن أو .كـان املـرشوع يف مركـز احتكـاري إذا  خاصـة,سعار واستغالل املستهلكاأل

 وعـن ,املـدخالت عبارة عن النسبة بني املخرجـات وكـل نـوع مـن يالكفاءة النوعية فه
 ; اإلنتـاجرص من عنارصعن أي يطرأ عىل استخدام الذي طريقها يمكن قياس مد التغري

 اإلنتاجيـة يمكن قياس الكفاءة, وعىل ذلك قدر من املخرجات أكرب حصل منه عىلنحتى 
 :بالشكل التاىل اإلنتاج لكل عنرص من عنارص

 )وحداتالعدد  أو قيمة( اإلنتاج كمية                                                              
 =   نرص العمللع اإلنتاجية الكفاءة

 )فراداألعدد  وأساعة / قيمة(كمية العمل                                                             
 

 )وحداتالعدد  أو قيمة( اإلنتاج كمية                                                              
 =ولية للمواد األ اإلنتاجية الكفاءة

 وليةقيمة املواد األ وأكمية                                                                          
 

 )وحداتالعدد  أو قيمة( اإلنتاج كمية                                                                 
 =للامكينات       اإلنتاجية الكفاءة

 )قيمة ساعات العمل اآليلأو (عدد                                                                   
                                                                               

 بالنـسبة للبنـود ًتفـصيال أكثـر بدرجـة اإلنتاجيـة يمكن حساب الكفاءة فإنه بالطبعو
 مستو العمليات املختلفـةعىل  أو , التنظيمية املختلفةعىل مستو التقسيامت أو ,السابقة

 ويتوقف ذلك عـىل اهلـدف مـن , معنيينتاجإوعىل مستو خط , يقوم هبا املرشوع التي 
 .عملية التحليل والقياس
مهـال بـاقي إال جيب تركيز الدراسة عىل عامل واحـد و اإلنتاجية وعند دراسة الكفاءة

حتـدث يف كافـة  التـي تغـرياتل يراعى دراسـة املينهم, ب األخر والعالقة فيام بالعوامل
حـد هـذه أل اإلنتاجيـة الكفـاءة  حيـث إن, اإلنتاجيـةتـؤثر عـىل الكفـاءة التي املتغريات

نتاجيـة إفانخفاض  , األخررياتغحتدث يف باقي املت التي تعكس التغريات املتغريات ال
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سـباب تكون أل أو ,العمليف د رغبة الفر أو سباب متعلقة بقدرةعنرص العمل قد تكون أل
ذا كـان التطـور يف إ و,لـخإ ...املختلفـة  اإلنتاجيـة والـنظم اإلنتاجية متعلقة بالتسهيالت
التحـسني والتطـوير يف   فـإن−جيايب عـىل الكفـاءة أثر إالتنظيمية له أو التسهيالت العادية
 حيـث تكـون ,نـساينللجانـب اإل اإلنتاجية عىل الكفاءةيئ س أثر  لهبعض منها قد يكون

فـراد, ومـن عكيس عىل النواحى السيكولوجية واالجتامعية لأل أثر هلذه التحسينات الفنية
 هـي  اإلنتاجيـةالكفـاءة فإن  وعىل ذلك,ترتفع أن  منًبدال اإلنتاجية ثم تنخفض الكفاءة

 . وهذا هو موضوع حديثنا اآلن,تفاعل عدة عوامل متداخلةحمصلة 
٢ JאאאאW 

 ًلتكـون عونـا ; اإلنتاجيـةةءطار عام ملدخل حتسني الكفاإوضع يف هذا الصدد نحاول 
 .هدافهاأيف حتقيق  اإلدارية لكافة القيادات

التعتمـد  نتيجة تفاعل عـدة متغـريات, هي − ًكام حددنا سلفا − اإلنتاجية ن الكفاءةإ
 ي وعـىل النـواح,العمـل نفـسهإدارة  ا عىل كيفيـةًيضأ ولكنها تعتمد ,الفرد أداء فقط عىل

وطـرق  , اإلنتاجيةالنظم وواملواد, اآلالت : مثل,بالتسهيالت الفنية املتوفرةالفنية املتعلقة 
 )(Employee's job performanceدائه لعملـه أكفاءة الفرد يف  أن كام  .ساليب العملأو

حفزه عـىل  أو ا عىل رغبتهًيضأ بل ,) (Ability األداء ال تتوقف فقط عىل مقدرة الفرد عىل
شـباع احلـد وإ ,الرغبة يف العمل حتددها الظروف املادية للعمـلو)   (Motivationالعمل

 . والظروف االجتامعية ثم حاجات الفرد العضوية والذاتية,دنى هلذه الظروفاأل
 , اإلنتاجيـةساسية ومتداخلة للكفاءةأ حمددات ةهناك ثالث أن نجدومن ذلك العرض 

 :فيام ييلنوضحها 
٢L١אאManufacturing Facilities)EW 

 وتـشمل هـذه ,(Non – Human  Facilities ) ي غـري بـرشاًخـذ طابعـأ تيوالتـ
وليـة املطلوبـة للعمليـة لية واملـواد األوالتجهيزات اآلاآلالت : ساسيةأالتسهيالت بصفة 

 .نتاجيةاإل
كـام تـؤثر  , اإلنتاجيـةبيعة ونتائج العمليـاتبالشك يف ط اإلنتاجية وتؤثر التسهيالت

 تتوقـف عـىل مـد لتـيا اإلنتاجية  عىل الكفاءةوبالتايل , اإلنتاجا عىل طريقة ورسعةًيضأ
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تتفـق مـع طبيعـة العمليـات  التـي واملعدات واملواد اآلالت توفر التسهيالت املطلوبة من
 .نتاجيةاإل

ا املناسـب عنـد ختطـيط املـرشوع يتم حتديـد حجمهـ فإنه الت واملعداتآللوبالنسبة 
 .صول املتداولةالثابتة واأل األصول يتمثل يف والذي ,س املال الالزم لهأوتقدير ر

 ,خيضع للتغريات والتطـورات التكنولوجيـة فإنه ما التجديد املستمر هلذه التجهيزاتأ
يل املستمر بقاء عىل التشغما العمل عىل اإل أعادة ما خترج عن سيطرة رقابة املرشوع,والتي 
يــتم مــن خــالل نظــام الــصيانة  فإنــه −عطــالأ وبــدون تواملعــدا اآلالت هلــذه

Maintenance System)(, واملحافظة عليها بحالة  األصول صيانة هذه إىل هيدف والذي
ثـم  , اإلنتاج وما يرتتب عىل ذلك من توقف,عطال هلاأ حدوث ي وتفاد,جيدة باستمرار

 .حيمل املرشوع خسارة كبرية الذي مر األ,املختلفةتاج  اإلنحدوث ارتباك يف تنفيذ خطط
نظمـة أيقـع ضـمن  فإنـه −ولية وتطويرها وضامن استمرار تـدفقهاما حتديد املواد األأ

 ,وليـةوبصفة خاصة نظـام الرقابـة عـىل املخـزون مـن املـواد األ , اإلنتاجختطيط ومراقبة
وليـة بالكميـات املطلوبـة  األمـن املـواد اإلنتاج ضامن توفري مستلزمات إىل هيدفوالذي 

 .ً, ويف الوقت واملكان املالئم أيضاوباجلودة املالئمة
٢L٢אאF (Managing WorkW 
بعـاد داراهتـا تـشكل األإذا كانت املحددات اخلاصـة بالتـسهيالت البـرشية وكيفيـة إ
العمـل نفـسه دارة  إحمددات فإن −املطلوبة األهداف متكن الفرد من حتقيق التي ساسيةاأل

ً منتجا وفعاالهقومات الرضورية جلعلاملتشكل   :العمل ما ييل إدارة هم حمدداتأمن  و,ً
  :هداف وضع األ٢/٢/١
عن طريـق فريـق متكامـل مـن  األهداف وكيفية وضع هداف,باأل اإلدارة ن برنامجإ

 .ساسية يف هذا الصددأيمثل ركيزة  − اإلداريةكافة املستويات
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  :تال حل المشك٢/٢/٢
نام يتمثل يف تشخيص وحتليل املواقف املختلفـة إ تن املدخل املنطقي يف حل املشكالإ

 . لدراسة البدائل املختلفة هلاً, متهيداللمشكلة حمل البحث
  : اتخاذ القرارات٢/٢/٣
داريـة سـليمة يكـون مـن خـالل حتليـل إالختاذ قرارات  السليم يالعلم األسلوب نإ

 .فضلختيار األا ثم , حمل البحثوتقييم كافة بدائل املشكلة
  :العمل خطة ٢/٢/٤

 املشكلة املحـددة أو  اهلدف بخصوصوتتمثل هذه العملية يف ترمجة عملية اختاذ القرار
 .خطة منتظمةإىل 

  : االستفادة من الوقت المتاح٢/٢/٥
ً; حتـى يكـون مـديرا كل مـدير وقتـههبا وخيطط  ينظم التي ويتحقق ذلك من الكيفية

 .موقعه يف ًناجحا
٢L٣אאאHuman Resources)EW 
 أي يف  اإلنتاجيـةعـىل الكفـاءة التـأثري م والرئيـيس يفهـن العنرص البرشي له دوره املإ

 سـاء  رؤوأاملـديرين التنفيـذيني  أو العليـا اإلدارة كانـتأ سواء ,داري باملرشوعإمستو
مثـل املهندسـني والكيميـاويني  (Professional staff)خـر أهيئة مهنية  أي  أوقساماأل

 اإلنتــــاج  وعــــامل)(White collar workersكــــذلك املــــرشفني , ووالعلــــامء
(Blue Collar Workers) − الكليـة يف املـرشوع, اإلنتاجيـة  يف الكفـاءةيويهلم دور ح 

مـن  أكثـر  العنـرص البـرشتعتمـد عـىل التـي وبالطبع يزداد هذا الـدور يف املـرشوعات
الفـرد  أداء نتاجية هنا تعتمد بدرجـة كبـرية عـىل مـستو فاإل, عملياهتاكية يفتيوتومااأل

 . ويظهر ذلك بوضوح يف املرشوعات التجارية,واملعدات اآلالت  أداءمن أكثر للعمل
 التـسهيالت املاديـة واملـوارد البـرشية عـىل الكفـاءة تأثري ن يوضحانان التاليالشكال

 .يةيف املرشوعات التجارية والصناعاإلنتاجية 
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 نتاجية املختلفة هلا دور كبـري يفالتسهيالت الفنية واإل أن ني السابقني يتضحمن الشكل
  ومـا,طبيعة هذه املـرشوعات إىل ويرجع ذلك يف املرشوع الصناعي, اإلنتاجية عىلالتأثري 

 ,املختلفـة اإلنتاجيـة العمليـات إلدارة نتاجيـةإ ساملية ضخمة ونطـمأجهزة رأتتطلبه من 
مثـل هـذا التجهيـز  إىل حتتـاج ال التـي في املرشوعات التجاريةف  من ذلك,عىل العكسو
 ,داريـةاملكتبية واإل األعامل توماتيكية يفو باستثناء استخدام بعض املعدات األ−اميلأسالر

مثـل هـذه يكـون تـأثري  −احلاسـبة الدقيقـة اآلالت  وبعـض,لكـرتوينمثل احلاسـب اإل
 .تزداد فيه نسبة التسهيالت البرشية الذي يف الوقت ,ًبسيطا نسبياالتسهيالت 

يتوقـف  األداء هـذا فإن −البرشيةالفرد هو حمصلة استخدام التسهيالت  أداء ذا كانإو
 :مها, ساسينيأعىل عاملني 

 .داءالقدرة عىل األ −١
 .احلفز عىل العمل −٢

 .احلفز عىل العمل× القدرة = العامل اء  أد فإندقأوبمعنى 
 عامل املقدرة عىل مستو تأثري  أنبمعنى , األداءا يف حتديد مستوًحيث يتفاعالن مع

حفز الفرد عىل العمل يؤثر  فإن  وبالعكس,يتوقف عىل درجة حفز الفرد عىل العملاألداء 
 . مع مستو املقدرة عىل القيام بالعملبالتفاعل األداء عىل

 

التسهيالت الفنية 
واإلنتاجية

 التسهيالت البرشية 

 اإلنتاجية 

 

 اإلنتاجية 

 التسهيالت البرشية 

التسهيالت الفنية 
 والنظم اإلنتاجية
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 :داءدرة عىل األالق
ن كـام أ , (Skill)واملهـارة)  (Knowledgeصدر القدرة عىل العمـل هـو املعرفـةن مإ

ما املهارة فتتـاثر بالقـدرات والـصفات الذاتيـة أ, أثر بالتعليم واخلربة والتدريباملعرفة تت
قـوة اجلـسم , ( مثل الصفات اجلـسامنية ,طبيعية أو  صفات وقدرات موروثةي وه,للفرد
الفـرد  أداء عـىل أثر مما يكون له) ييد مثل األ,طراف اجلسمأرص , حساسية بعض قوة الب
 .لعمله

 :احلفز عىل العمل
ملـا يتـضمنه  ; األفراد إدارةيف املهمة مور عىل العمل من األ)(Motivationز يعترب احلف

ك الداخلية أو اخلارجية, وهذا السلوترصفه لبعض املؤثرات  أو عىل سلوك الفرد تأثري من
 ,تقـرتن بحالـة عـدم تـوازن داخليـة يف الفـرد والتـي ,حافز أو  نحو هدفًيكون موجها

 يف سـلوك تـؤثر بالتـايل والتـي ,تحقق اهلدف يكون الفـرد قـد اسـتعاد حالـة التـوازنبو
 : يوضح ذلك والنموذج التايل,وترصف الفرد

     
                              

  
  
  
  
  

 
 
 

 :ي وه, حمدداتة نتيجة تفاعل ثالثرد عىل العمل يأيتن حفز الفومما سبق يتضح أ
  ). (Physical Condition of the Job الظروف املادية للعمل :ًأوال
  ).(Social Condition of the Job الظروف االجتامعية للعمل :ًثانيا

مؤثرات داخلية أو 
خارجية

توازن داخيل للفرد 
 ترصف أو )دوافع(

  

 هدف أو حافز

 لتوازن الداخيل للفردتعديل يف حالة عدم ا
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 ). (Individual Needs حاجات الفرد  :ًثالثا
فإن وكام سنر  أداء , وحتـسني للعمـل احلفـز يفإجيابيـة ب التي تؤثرهناك بعض القو

سـلبي وبـذلك  تـأثري هناك بعـض القـو ذات أن ال إ, اإلنتاجية تزيد من وبالتايل,الفرد
, حيث تعمـل بطريقـة إنتاجية العاملنيو أداء  وبالتايل,ختفض من درجة احلفز عىل العمل

 .حتقيقها إىل تنشد املنظمةالتي  األهداف بعيدة عن حتقيق
٣ JאאאאאאW 

 أن  نجـد,نتاجيـة للمنظمـةاإلتؤثر يف الكفاءة  التي هم التغرياتمن عرضنا السابق أل
ًهناك دورا واضحا وينحرص هذا الدور بالنسبة للمـوارد البـرشية وكيفيـة  , األفرادرةدا إلً

 تؤثر بالتـايل والتي , والرغبة يف العملهم املتغريات املؤثرة يف جانبي القدرةأ فمن ,دارهتاإ
ما ييل−الفرد أداء عىل مستو : 

 مثـل ,مور عديـدةأ يتعلـق بـوهذا العمـل :كيفية تكوين القو البرشية باملنظمة ٣/١
,  واالختيار والتعيـني,ف وتقييم الوظائفتوصيو, االحتياجات من القو العاملةحتديد 

 , Allocation of Human Resourcesملختلفة ا األنشطة ختصيص املوارد البرشية عىلو
 .بحيث يتم وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب

 ,لتدريبلتخطيط ال −اًيضأ − ويتضمن هذا العمل, األفرادوتدريب إعداد  كيفية٣/٢
 ثم تقييم مـد كفـاءة ,ات التدريبانمكإمن ناحية حتديد االحتياجات التدريبية وحتديد 

 .كذا وه,برامج التدريب
 بحيـث ,جيـاد نظـام حـوافز سـليمإ و,ة عادلةأمكاف األفراد ةأكيف يمكن مكاف ٣/٣

 ?املادية واملعنوية األفراد شباع حاجاتإيساعد عىل حتقيق 
 سس سليمة?أعىل  األفراد   كيف يمكن ترقية ونقل٣/٤
 سس موضوعية سليمة?أالعاملني عىل  أداء  تقييمن كيف يمك٣/٥
 لألفـراد  بني املصالح الفردية(Integration)ع من التكامل  حتقيق نو يمكن كيف٣/٦

وكـذلك مـصالح  ,خـرأيعملون هبـا مـن جهـة  التي  وبني مصالح الوحدات,من جهة
مثل االتصاالت  , األخرتذلك يرتبط بالعديد من املشكالن أل املجتمع من جهة ثالثة?

 . وغريها,التنظيم الرسمي واحتادات العاملو
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 بـام ,مـان للعـاملنيقيق نوع من الرعاية االجتامعية والصحية واأل كيف يمكن حت٣/٧
 هـذا العمـل عـىل كيفيـة ي وينطـو درجة عالية من الكفاءة يف العمـل?يساعد عىل حتقيق

 تـساعد عـىل حتـسني االجتاهـات التـي تدعيم وحتسني ظروف العمل املادية واالجتامعيـة
 .يعملون هبا التي نحو العمل والوحدةاإلجيابية 

 أمهيـة  يوضـحيلوالـشكل التـا , األفـراد إلدارةاملجـال الرئيـيس هـي وهذه اجلوانب
 .فراداأل إدارة وظائف

                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التخطيط

حتفيز العاملني
إعداد وتكوين  

 العاملة القوى

 حتقيق 
 األمان
    والرعاية    

الصحية 
 واالجتامعية

حتقيق التكامل

 ة أمكاف
 األفراد

 الرقابة

التوجيه

 تنظيم
 

 إدارة املوارد البرشية
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  :مفهوم تحليل العمل

 أو مـسئوليات أو يطلـق عليهـا أعبـاء(جمموعـة مـن املهـام ىل  إ تنقـسموظيفة أي إن
ويبـدأ األمـر يف حتليـل العمـل . , وكل مهمة تتكون من عدة أنشطة متنوعة)اختصاصات

قد تكـون  األنشطة وهذه. املمكنة, والتي تؤد داخل الوظيفة األنشطة بالتعرف عىل كل
 ,ركات باأليدي  واجلـسم وتوجيهات, وقد تكون حوامر وأشارات وإاستقبال معلومات

:  مثـل,إلـخ, وقـد تكـون تـرصفات ذهنيـة... والكتابة الرفع واخلفض والتحريك: مثل
 ,مـستندات أو ليل, وقد تكون مـد آخـرين بمعلومـات والتحالتفكري واحلساب والتقدير

 إىل وينتقل األمر. وقد تكون غري ذلك من مئات الترصفات واألفعال الالزمة ألداء العمل
بباقي الوظائف األعىل واألدنى واملـساوية ) العملأو (علومات عن عالقة الوظيفة مجع امل

 .هلا, وظروف العمل يف هذه الوظيفة, واملسئوليات امللقاة عىل عاتقها, ومتطلبات شـغلها
مـؤهالت الـشخص  أو ق بني متطلبات العمل وخـصائصعملية إجياد  قدر من التوافن إ

 وذلـك ألمهيـة تـوفر هـذا ;األفـراد إدارة ولياتئضمن مس حتتل مكانة رئيسية −القائم به
تتـوفر صـورة حقيقيـة  أن جيـب فإنـه ولـضامن حتقيـق هـذا التوافـق. التوافق ولرضورته

 وغريهـا, ,وليات وصـالحياتئ وكافة ما يتعلق به مـن مـس,وتفصيلية عن حمتو العمل
 ;العمـلتتوفر صورة موضوعية عن الشخص الذي سـيكلف بـأداء هـذا  أن كذلك جيب

 بام يضمن متكـن هـذا الـشخص ,يمكن حتقيق قدر مناسب من املالءمة بينهام حتىوذلك 
 .هذا العمل بكفاءة عالية, وبأقل كلفة وجمهود ممكنني أداء من



 ٨٤

 هتـتم ةاإلدارات احلديثـ فـإن  لـذلك,ن حتليل العمل يساعد عىل إعطاء هذه الصورةإ
 إدارة يف كافـة جمـاالت اإلدارة  إليهـا لكونه يمثل ركيـزة أساسـية تـستند;بتحليل العمل

 .احلديثة األعامل القو العاملة يف منظامت
   :الفرق بين تحليل العمل ودراسة الوقت والحرآة

جهـوده  أن إال , أحد الـرواد األوائـل الـذين درسـوا العمـل"فردريك تايلور"يعترب 
 بحيث تكـون ,يفةداء الوظ طريقة أل أفضل  وعىل إجياد,انصبت بشكل رئييس عىل العمل

ويف تلـك , ]١٩٧١ Dann and Rachd [ هذه الطريقة مالئمة ملحتـو الوظيفـة نفـسها
 كـان مـصطلح حتليـل العمـل يـستخدم ,الفرتة الزمنية التي سبقت احلرب العاملية األوىل

 مل تتضح يف حينها حدود كـل ,ن املفهومني حديثان  لدراسات الوقت واحلركة, وألاًمرادف
مـصطلح حتليـل العمـل  فـإن  وبشكل عام,خر عن املفهوم اآلًكون منفصال بحيث ياممنه

كان يطلق عىل مجيع تلك الدراسات املهتمة باألعامل, واستمر الوضع هبذا الـشكل حتـى 
ويف الفـرتة . ]١٩٦٤ :عبيـد[ لتحليل معناه الدقيق والواضحل وأصبحتطورت األبحاث 

خمتلفـة مـن قبـل مـنظامت  يف الواليـات التي أعقبت احلرب العاملية األوىل بذلت جهـود 
املتحدة, وكانت هذه اجلهود متثل البدايـة بالنـسبة للجهـود األخـر التـي تبلـورت مـن 

 تركـزت عـىل , حيـثخالهلا فكرة حتليل العمل وانفصلت عن دراسات الوقت واحلركة
مـن جهـة, ومهـارات  األعـامل مة بـني متطلبـاتءالسعي إلجياد درجة من التوافق واملال
١٩٧١ :دانن وراشل [وإمكانات العاملني من جهة أخر.[ 

 البد لنـا −ولتوضيح الفرق بني حتليل العمل ودراسة الوقت واحلركة بصورة واضحة
  . لتحديد الفرق بينهام;تعريف دراسة الوقت واحلركةو ,من تعريف حتليل العمل
  :تعريف تحليل العمل

ملعلومــات املتعلقــة بواجبــات عمليــة مجــع ودراســة ا" :نــهأب حتليــل العمــل عــرفي
  ].Fippo: 1976 ["ومسئوليات عمل معني

 ;تلك العمليات املتعلقة بجمـع املعلومـات حـول العمـل" :هأنعىل  "كويبيل"ويعرفه 
 "دانن وراشـل"أما  .]Quible: 1977[ "ذلك العمل أداء لتحديد العنارص التي يتضمنها

 ,للعاملاملهمة  األنشطة حتديد وتسجيليتضمن عمليات " :نهأحتليل العمل عىل يعرفان ف
 وذلك من خالل املالحظة واملقابلـة , واحلقائق البيئية للعمل املعني,واملتطلبات األساسية

 ,حتديـد تلـك األنـشطة التـي يتكـون منهـا العمـل واملهـارات واملعرفـة : أيوالدراسة,
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 ,العمـل أداء مـن لكـي يـتمكن ; واملسئوليات التي يتحملهـا العامـل,واخلربات املطلوبة
 .]١٩٧١ :دانن وراشل [األخر األعامل والتي متيز العمل عن مجيع

حتليـل  أن يـنص عـىلو ,والتعريف األخري تعريف شامل يوضح مفهوم حتليل العمـل
حتديـد مـا يتـضمنه العمـل مـن واجبـات  : أيعملية حتديد حمتو العمـل," :العمل هو

 واآلالت املـستخدمة ,يناتكديد للام مع حت,ومسئوليات وصالحيات واتصاالت وخماطر
, مع حتديد ملا يتطلبه الفرد من مهـارات ومعـارف فيها  والظروف التي تؤد,خالل أدائه

 .]١٩٩٤ :سعيد[وخربات للقيام به بشكل ناجح 
  :تعريف دراسة الوقت والحرآة
عمليـة دراسـة العمـل إلجيـاد الطريقـة األكثـر كفـاءة " :دراسة الوقت واحلركة متثـل

ومـن خـالل هـذا التعريـف  ].Sibson: 1974[ أجزائه أداء  أودائهألكثر اقتصادية يف أوا
 واألكثر اقتصادية ,هدف دراسة الوقت واحلركة هو حتديد الطريقة األكثر كفاءة أن يتضح
 جمموعة عوامل ملقارنتها ضـمن حتليـل ودراسـة الوقـت "فليبو"وقد حدد .  العملألداء

  . وبني حتليل العمل, الفروقات التفصيلية بينهام عىلوء لتسليط الض;واحلركة
 :واجلدول التايل يوضح العوامل والفروقات

אא א אאא 
 .تغيري وتطوير العمل .وصفي اهلدف

 .مفصل جدا .تفاصيل قليلة درجة التفضيل
 إدارة ينجز مـن قبـل متخصـيص التنظيم

 .األفراد
خصـيص ينجز مـن قبـل مت
   .اهلندسة الصناعية

 ...املالحظــة, املقابلــة, األســئلة األساليب املختلفة
 .لخإ

ـــــصوير  ـــــة, الت املالحظ
الفوتوغرايف, ساعة توقيـت 

 .لخإ ...
ــدريب, استخدام النتائج ــني, الت ــار والتعي  االختي

 .إلخ ...األجور
ووضـع  األداء حتسني طرق
 .املعايري هلا

  ]"فليبو": املصدر[
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 الفـرق بـني حتليـل العمـل ودراسـة الوقـت  − بشكل رئيس −جلدول يربز ومن هذا ا
 .برز الفروق بينهامأ يف الناحية املتعلقة باهلدف من كل منهام, فهو يمثل واحلركة

 واملهـام املكونـة ,تـوفري بيانـات كاملـة عـن األنـشطة  هواهلدف من حتليل العملن إ
املـوارد  إدارة داء معظـم وظـائفة ألبالغ أمهية ذاتوهي  , ومواصفات شاغلها,للوظيفة
 .]١٩٨٨ :ماهر [البرشية

אאW 
 .تصميم العمل •
 .االختيار •
 .تقييم الوظائف •
 .العاملني أداء تقييم •
 .التدريب •
 .حتديد االحتياجات من العاملة •
 .تبسيط العمل •
 .الرتقية والنقل •
  .التطوير التنظيمي •

 :وفيام ييل تفصيل هذه األهداف
   :Job Design)(العمل تصميم ) ١

 املهـام يف وظيفـة كاملـة حتتـوي عـىل بدايـة أو األنشطة يساعد حتليل العمل يف جتميع
 .ص وتقسيم العملص التخريولية, وتوفئاإلحساس باملسوهوية واضحة, ووهناية, 
   :(Selection)ختيار  اال)٢

 شـاغل الوظيفـة, يوفر حتليل العمل بيانات عن املواصفات املثالية الواجب توافرها يف
فهم نن تـصأتبحث عن هذه املواصفات يف املتقـدمني لـشغل الوظيفـة, و أن وعىل املنظمة

 . عىل مد توافر هذه املواصفات فيهمًبناء
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  :)(Job Evaluation تقييم الوظائف )٣
داخـل املنظمـة, ويـتم ) قيمتهاأو ( يتم حتديد أمهيتها النسبية ,بناء عىل حتليل الوظائف

 .القيمة يف شكل أجورأو  األمهية ن هذهالتعبري ع
   ):(Performance Evaluationالعاملين  أداء  تقييم)٤

يقـوم هبـا  أن  التـي جيـب,يوفر حتليل العمل بيانات عن األعباء واملهام واملـسئوليات
 ,ويقـوم الـرئيس املبـارش. شاغل العمل, ومد قيامه الفعيل هبا حيدد قيمة أدائه وكفاءتـه

وليات املوجـودة يف وظـائفهم, ئوسـيه باألعبـاء واملهـام واملـسء قيـام مربمالحظة مـد
 . الأمويرتتب عىل ذلك استحقاقهم حلوافز 

  :(Training)التدريب ) ٥
 وبـني ,ًات الـشخص الـذي يـشغل الوظيفـة فعـال بني مواصفاًهناك فارق أن إذا تبني

يركز التدريب عىل تلـك و.  فهناك احتامل لسد هذا الفرق بالتدريب−املواصفات املطلوبة
فتحليل العمـل يقـدم األشـياء التـي . املتطلبات واملواصفات, واملهام واملهارات الناقصة

 .(Training Standards)معايري التدريب ما يطلق عليه  أو ,يمكن التدريب عليها
   ):(Manpower Planningتحديد االحتياجات من العمالة ) ٦ 

احـد فة بحجم عبء العمل الذي يقـوم بـه شـاغل ويتحدد عدد العاملني يف كل وظي
 وبقسمة احلجم الكيل لعـبء العمـل , بواسطة حتليل العملاًللوظيفة, وهو ما يتحدد متام

 . عدد العاملني املطلوبني يتحدد,عىل ما يقوم به شاغل واحد للوظيفة
   ):Work Simplification( تبسيط العمل ) ٧

 يتبـني وجـود  داخـل الوظيفـة,ًيل العمل بام يتم فعالودة يف حتلبمقارنة البيانات املوج
 وبالتـايل يـتم تبـسيط ,, ومـن هنـا يمكـن االسـتغناء عنهـاجيب القيام هبا أنشطة فعلية ال

 .العمل
    :Promotion and Rotation)( الترقية والنقل ) ٨

 مـد التطـابق بـني مواصـفات ىلإ اً اسـتناد,تـتم قـرارات النقـل والرتقيـة أن وجيب
مـن جهـة )  حتليـل العمـل:أي( خص من جهة وبني مواصفات ومتطلبـات الوظيفـةالش

أخر. 
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   ):(Organizational Development التطوير التنظيمي )٩
 إحداث تحليل بيانات أساسية عن مكونات الوظائف, وهي بيانات الزمة عنداليوفر 

 بغـرض ;اإلدارات تركيبـة األقـسام وريتغي أو فصل الوظائف يف أقسام, أو نوع من دمج
 .تطوير األداء

אאאW 
 بـشكل اً كـان موجهـ اإلدارة بتحليل العمل من قبـل املتخصـصني بعلـم االهتامم إن
 وخطواهتا وتفـصيالهتا والظـروف ,اجلوانب اخلاصة بتحديد واجبات الوظيفة إىل رئييس

 كتحديد اخلصائص ,يشمل جوانب أخرخذ أاالهتامم  أن البيئية التي تؤد ضمنها, كام
حتليـل  فإن ,وضمن هذا اإلطار. داء الوظيفة بنجاح وكفاءةوالسامت اإلنسانية الالزمة أل
 العمـل بنجـاح, ألداءالسامت اإلنـسانية املطلوبـة  يف توضيح العمل يكون ذا فائدة كبرية

 والـسامت ,اتحتليل العمل خيلو من التحديد الكمي للمواصـف فإن وعىل وجه التحديد,
وعـىل الـرغم مـن وجـود صـعوبة بالغـة يف تقيـيم اجلوانـب . املطلوب توفرها يف الفـرد

 هناك بعض اجلهود التي بذلت من قبـل بعـض املتخصـصني يف العلـوم أن إالاإلنسانية, 
 تا هبدف وضع حتديد دقيق للصفات اإلنسانية ووضع تعريفـ,ويف علم النفس ,اإلدارية

 واملقدار الواجب تـوافره يف الفـرد مـن ,كل منها للعمل أمهية ديد وحتهلا,دقيقة وواضحة 
 .كل صفة بالنسبة للوظيفة التي جيري حتليلها

 لدرجة الصفة اإلنسانية الواجـب اًا واضحًيتضمن حتديد أن حتليل العمل جيب أن أي
فقد تتطلب وظيفتـان تـوفر نفـس . العمل بكفاءة أداء  لكي  يتمكن  من;توفرها يف الفرد

كثـر أ و,أمهيـة أكثـر , فهـذه الـصفة  قـد تكـونة ولكن بدرجات متفاوتـ,لصفة يف الفردا
 افرتضـنا إذا .ًولتوضيح ذلك نأخذ مثـاال.  األخررضورة إلحد هاتني الوظيفتني عن

 يفتوفر صفة قوة اإلقنـاع  إىل  ووظيفة مدير مركز جتاري حتتاجان,وظيفة مرشف عملأن 
تـوفر هـذه الـصفة  إىل الوظيفتني حتتاجـان أن فهل هذا يعني.  املكلفني بالقيام هباماألفراد 

بنفس الدرجة? اجلواب سيكون بالتأكيد كال, فهنـاك اخـتالف واضـح يف درجـة حاجـة 
فاألول بحكم تعامله . قوة اإلقناع عن حاجة مرشف العمل إليها إىل مدير املركز التجاري

 وحجـم , وأمهيـة أنـشطته اليوميـة,فةمع عدد كبري من الزبائن واملنافسني بمستويات خمتل
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 ,من قوة اإلقنـاع مـن مـرشف العمـل أكرب امتالك قدر إىل حيتاج فإنه −معامالته التجارية
 أن  فلـذلك جيـب,قـلأتوافر هذه الصفة فيه ولكن بدرجـة  إىل  حيتاجاًيضأالثاين أن رغم 

 .الصفة بالنسبة لكل وظيفة إىل يكون هناك توضيح دقيق لدرجة احلاجة
אW 
  : مةقدم
  إدارةحـد وظـائفأملاذا البـدء بتحليـل وتـصميم الوظـائف كبداية قد يسأل سائل,   

 واالختيـار )القو العاملة( املوارد البرشية  مثل ختطيط ,دون غريها من الوظائفاألفراد 
 الوظيفي?  األداء ريني وتقييمادوالتعيني والتدريب وتنمية اإل

 :سباب التاليةننا نورد األفإذا التساؤل املعقول واملنطقي  هنجابة عولإل
قـصرية  أو جـلطويلة األ سواء −املنظمة أهداف نه من غري املمكن البدء يف ترمجةإ −١
 لتحقيق ;دائها بالفعلأسوف يضطلع العاملون ب التي تلك املهام واملسئوليات إىل −جلاأل
ساسيني  باعتبارها املستندين األ;لوظائفدون االنتهاء من حتليل وتصميم ا األهداف هذه

 .عند حتديد املسئوليات واملهام املنوطة بكل وظيفة من الوظائف املكونة للتنظيم
 : عـىل سـبيل املثـال,يغطيها كل من حتليل وتصميم الوظـائف التي ن املعلوماتإ −٢

 ,ئفاملطلوبة مـن كـل وظيفـة مـن الوظـا األداء  ومعدالت,والعالقات وطريقةاألنشطة 
 قبـل تكـون متـوفرة, أن  جيـب–توافرها فيمن يشغل هذه الوظائف املفرتض واملؤهالت
ديـد داء وحتمن اختيار وتدريب وتقييم لـأل ; األخر األفراد إدارةوظائف إدارة البدء يف

 .علمي وموضوعي أساس الراتب عىل أو جرلأل

 العاملـة  القـو من حتليل وتصميم الوظـائف وختطـيطكال أن ه عىل الرغم منإن −٣
 تـسبق مرحلتـي أن − منطقيـا−يلـزم والتـي ,يكونان مرحلة التخطيط للمـوارد البـرشية

حتليل وتصميم الوظـائف عـادة مـا يـسبق  فإن الفعلية هلذه املوارد والرقابة عليها,اإلدارة 
 واسـتمرارية مـن نـشاط ًتكـرارا أكثـر ًيعد بطبيعته نـشاطا والذي ,ختطيط القو العاملة

يـتم نـشاط ختطـيط القـو  أن عادة ما جيعل من املفضل الذي مراأل يل والتصميم,التحل
 .سفر عنها نشاط التحليل والتصميمأ التي العاملة عىل ضوء النتائج
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ءته لعنوان حتليـل وتـصميم قد يثور يف عقل القارئ عند قرا والذي ,ما السؤال الثاينأ
يف فـصل  أو وظائف حتت عنـوان واحـدملاذا اجلمع بني حتليل وتصميم ال: الوظائف, فهو

 واحد?
توضيح العالقة بني حتليل الوظـائف  إىل  فاننا نحتاج, هذا التساؤل الثاينجابة عنولإل
 وحتـى يمكـن للقـارئ ومنـذ البدايـة .خـرأ وتصميم الوظائف من ناحيـة ,من ناحية

 نـشاط تـصميم نه من غري املمكن البدء يفأننا نذكر إالوقوف عىل نوع وقوة هذه العالقة ف
 وموضوعي قبل توافر فهم كامل وعميـق يعلم أساس عادة تصميمها عىلإ أو الوظائف

 ,يتمتع هبـا شـاغلها التي  واملؤهالت, شاغل الوظيفةًأدائه فعاليقوم بي ذ اللطبيعة العمل
عادة ما يوفرها حتليل الوظائف لطبيعة عمل شاغل الوظيفة  التي وغريذلك من املعلومات

قدرته عىل تقديم توصيات عملية وموضوعية  فإن , ولذلكلعلمية والشخصيةبمؤهالته ا
ملـام رشط اإل فـإن −بيت خـربة واحـد أو خبري إىل إذا ما أسندت العمليةلتطوير الوظيفة 

إعـادة التـصميم  أو بطبيعة عمل ومؤهالت شاغيل الوظائف قبل البدء يف نشاط التصميم
جهتـني  أو شخـصني إىل تـنييسـناد العملإلـة يف حا أمـا ,يصبح من الـسهولة الوفـاء بـه

عـىل درجـة مـن االتـصال والتنـسيق بـني أاحلاجة تـصبح ماسـة لتحقيـق  فإن −نيتخمتلف
 الوظـائف  وتـصميمحتليـل لكـل مـن اجلهتني, وفيام بقي من هذا الفصل سوف نتعرض

 .بالرشح والتحليل
WאW 

  :مفهوم ومكونات تحليل الوظائف
يـع جتم إىل هتدف التي نه تلك العمليةأ تعريف حتليل الوظائف ببساطة عىل من املمكن

ن عـمتيزهـا  والتـي ,)من موظف أكثر عادة ما يشغلها(املعلومات عن خصائص الوظيفة 
 :وتشمل ,غريها من الوظائف عىل وجه اخلصوص

 .اسم الوظيفة -
 .تتبعه الوظيفة الذي القسم أو دارةاإل -

, مبارشة, وظيفة فنية إدارة ,وسطى إدارة ,إدارة عليا (التصنيف التنظيمي للوظيفة -
 )., وظيفة عامليةوظيفة كتابية
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 .وصف خمترص ملهام الوظيفة وواجباهتا -

, بـام يف ذلـك املـسئولية عـن يتحملهـا شـاغل الوظيفـة التـي تلفةخاملسئوليات امل -
 .واملعدات اآلالت  أوموال واملوجوداتشخاص واألاأل

 .ةيتمتع هبا شاغل الوظيفالتي  السلطات أو الصالحيات -

 عمـل مكتبـي :عىل سـبيل املثـال مهام الوظيفة, أداء يتم فيها التي الظروف املادية -
الت واملعـدات املـستخدمة يف  واآليا, عـضلاًعمل ميداين يتطلب جمهود أو ,يذهن

 .وجدتن  إالعمل

ه املخاطر كانت هذأ سواء ,هلا شاغل الوظيفة يتعرض أن من املحتمل التي املخاطر -
 وأ ,معـدات خطـرة أو التآالعمل الناجتة عن التعامـل مـع  صاباتإ :مثل ,مادية

أو  كام هو احلـال يف حمـالج القطـن ,بسبب العمل لفرتات طويلة يف بيئة غري صحية
 مثل التعرض لدرجة عالية من القلق النفيس وضـغط ,غري مادية أو ,مناجم الفحم

 .أمراض القلب املختلفةصابة باإل إىل ي بام قد يؤد,العمل

اجلـودة يف  أو ناحية الكميةال سواء من ,املتوقعة من شاغل الوظيفة األداء معدالت -
عـدد  أو ,نجازهـاإعدد املهـام املتوقـع  أو ,نتاج املبارشحالة الوظائف املرتبطة باإل
تلـك  أو نجاز والتكلفة والوقت املتاح الستكامل هذا اإل,العمالء املتوقع خدمتهم

 .املبارشنتاج ة يف حالة الوظائف غري املرتبط باإلاخلدم

 ,تعلوهـا التـي عالقات الوظيفـة بغريهـا مـن الوظـائف, بـام يف ذلـك الوظـائف -
 .يتقع معها عىل نفس املستو التنظيم التي  والوظائف,تقع حتتها التي والوظائف

  بـام يف ذلـك مـستو,املؤهالت واملواصفات الالزم توافرهـا يف شـاغل الوظيفـة -
م والتــدريب واخلــربة الــسابقة واملهــارات اليدويــة والذهنيــة واالجتامعيــة يالتعلــ

 .والصفات الشخصية

 يةبيانـات الوصـفالعـادة مـايتم تفريـغ  فإنـه ما فيام يتعلق بمكونات حتليل الوظائفأ
, حيـث يطلـق عـىل حليل الوظـائفا ما يسمى بتًسيني يكونان معيالسابقة يف مستندين رئ
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 اسـم وصـف −يركـز عـىل الوظيفـة والـذي ,ول من حتليل الوظائفزء األاجل أو املستند
 والذي اجلزء الثاين, أو  بينام يطلق عىل املستند, (JOB DESCRIPTION)الوظيفة نفسها

,  (Job Specification)  اسـم مواصـفات شـاغل الوظيفـة−يركز عىل شـاغل الوظيفـة
 أو املستندين يف بطـاقتني مـستقلتنيه يف التطبيق العميل قد يتم فصل أنرصف النظر عن بو

مكونـات  فـإن − كام هو احلال يف معظـم منظامتنـا العربيـة,دجمهام يف بطاقة وصف واحدة
 : التايلعىل النحو يحتليل الوظائف من الناحية املوضوعية تظل كام ه

 
  
  

 وظائفلمكونات حتليل ا
  :مراحل عملية تحليل الوظائف

 :, هيساسيةأ مراحل عامة من ثالث تتكون عملية حتليل الوظائف بصفة
 .مرحلة جتميع البيانات -
 .مرحلة التحليل -

 .بطاقات الوصف إعداد مرحلة -
 : تجميع البياناتمرحلة

 وىل جتميع للبيانـات واملعلومـات واحلقـائقبالدرجة األ هي ن عملية حتليل الوظائفإ
 عـىل فييـض الـذي مـراأل تصف الوظيفة بشكل يميزها عن غريها مـن الوظـائف,التي 

 ليس فقط لتأثريها عىل موضوعية املـرحلتني التـاليتني −خاصة أمهية مرحلة التجميع هذه
وعـىل الـرغم مـن وجـود   لتأثريها عىل موضوعية نتائج عملية التحليل ككـل,−اًيضأبل 

  مثـل اهليكـل التنظيمـي,مصادر ثانوية للحصول عىل البيانات الالزمة لتحليل الوظـائف
 وإجراءات العمل املتبعة , األخربة الوظيفة وعالقتها بالوظائفيظهر درجة صعوالذي 
توضـح عـدد الـدرجات  التي ات الوظائفيناوميز توضح خط سري العمل وتتابعه,التي 

 يمكن الوقوف عىل حجم العمل املطلوب  وبالتايل,املتاحة لشغل كل وظيفة من الوظائف
علومـات التحليـل مهـا ملني ي الرئيسن املصدرينإف ; ولذلكمتام مرشوع التحليلإلنجازه إ

 وصف الوظيفة
JOB ESCRIPTION 

 مواصفات شاغل الوظيفة
JOB Specification 

 حتليل الوظائف
Job Analysis 
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 مـن شـاغيل الوظـائف  ولتجميع بيانات التحليل ميـدانياشاغل الوظيفة ورئيسه املبارش,
 :ي ه,ق رئيسيةائ طرأربععادة ما يتم استخدام فإنه  ,ورؤسائهم املبارشين

 .لشخصيةطريقة املالحظة ا -
 .طريقة االستقصاءات -

 .طريقة املقابالت الشخصية -

 .اء التحكيمطريقة خرب -

لفـرد او حملل الوظائف يقوم بمالحظـة أاملدير  فإن  لطريقة املالحظة الشخصيةًووفقا
تـصف  التي تدوين مالحظاتهبثم يقوم بعد ذلك  دائه ملهام وظيفته,أ وقتشاغل الوظيفة 

 لصعوبة ًونظرا. نجاز هذه املهام والواجباتإيتم فيها  التي مهام وواجبات الوظيفة والبيئة
عادة ما تتسم بـدورة عمـل  والتي ,دام هذه الطريقة يف وصف العديد من الوظائفاستخ

هنـا عـادة مـا تـستخدم يف وصـف إف −, حيث من الصعوبة بمكـان مالحظتهـاغري كاملة
 أســـلوب كطريقـــة مكملـــة يف حالـــة اســـتخدام أو ,الوظـــائف البـــسيطة واملتكـــررة

 .االستقصاءات
 التي ملام بالبياناتلفرد شاغل الوظيفة عىل اإلما طريقة االستقصاء فتعمتد عىل قدرة اأ

جنب مع مستواه التعليمي وقدرته عىل التعبري بوضوح عـن هـذه  إىل ًتصف وظيفته, جنبا
 بواسـطة ,رسال قوائم االستقصاء بعـد تـصميمهاإيتم  فإنه  هلذه الطريقةً, ووفقاالبيانات

كافية لوصف الوظيفـة موضـع سئلة الدقيقة والخرباء التحليل الذين يقومون بصياغة األ
 ,عادهتـاإهـا وجابـة عن بغـرض اإلين; املبـارشؤسائهم الوظيفة وركل شاغيل إىل التحليل

طريقة االستقصاءات رغـم انخفـاض  أن ولقد تبني من جتارب العديد من خرباء التحليل
تناسـب منظامتنـا   ال−نجاز عملية جتميـع البيانـاتحتتاجه إل الذي تكلفتها وقرص الوقت

 ,عىل ذكر البيانات املتعلقة بوظائفهم بطريقـة موضـوعية األفراد  لعدم قدرةً; نظرارصيةامل
 .داريةحتى بالنسبة ملن يشغلون املناصب اإل

 الوظـائف حمليل أو قيام عدد من املقابلني أساس وتقوم فكرة املقابالت الشخصية عىل
م ذلك يف حـضور رؤسـائهم يت أن  ومن املفضل, الوظائفشاغيل األفراد املدربني بمقابلة

 حتى يتم التاكد مـن ه;عرض نتائج املقابلة عىل الرئيس يف حالة عدم حضور أو ,املبارشين
 التـي ساسـيةوسؤاهلم عن العنارص األ,  الوظيفةأعطاها الفرد شاغل التي صحة البيانات
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ا  هلـذًسبقاجابات يف نموذج املقابلـة املعـد مـ بحيث يتم تسجيل هذه اإل,تصف وظائفهم
مـن الطـريقتني   كلفـة أكثـرطريقة  املقابالت الشخصية تعد أن  وعىل الرغم من,الغرض
ثبـت أالتجربـة العربيـة  أن الإ −املـال أو الوقـت أو  سـواء مـن حيـث اجلهـد,السابقتني

 وقـد يكـون , مراعاهتا حلقوق كل من املوظف واملنظمة عىل الـسواء وبالتايل,موضوعيتها
 إىل  بل تعتمـد,موضوعية طريقة املقابالت ليست مطلقة أن ىل إشارةا اإلن هيمن الرضور

يساعدهم عـادة عـىل كـسب  الذي مراأل  املقابلني ومستو تدريبهم,ةحد كبري عىل حنك
 يساعد عىل خلق اجلـو  وبالتايل,رؤسائهم املبارشينو الوظائف شاغيل األفراد ثقة كل من

 أن ًيتـذكرها دائـام أن قـابلنيعىل فريق امل التي هم النصائحأ ومن ,املالئم لنجاح املقابالت
الطريقـة املـثىل  إىل  وليس تنبيه املوظـف,ن وصف العمل كام يؤد اآلياملقابلة هأهداف 

موضـوع التوصـيف هـو الوظيفـة  أن يتذكر أن فريق املقابلنيعىل  فإن اًيضأ, داء العملأل
 .وليس املوظف شاغل الوظيفة

به طريقـة املقابلـة تـش والتـي ,(Jury Experts) هناك طريقـة خـرباء الـتحكم ,اًخريأ
 بنـوع داريـة أو  هلـم صـلةخبري أو من مقابل أكثر وجودب إال أهنا ختتلف عنها ,الشخصية

 ً, ونظـرا من وجود مقابـل واحـد يف حالـة املقابلـة الشخـصيةًالوظائف حمل املقابلة بدال
غـري  أو ف الوظـائف املعقـدةهنا قد تستخدم فقط لتوصيإللتكاليف العالية هلذه الطريقة ف

 .الواضحة
  :مرحلة التحليل

تـصف الوظـائف حمـل  التـي  بعد االنتهاء من مرحلـة جتميـع البيانـات واملعلومـات
إزالة التـضارب  بغرض مراجعتها و; مرحلة حتليل هذه البيانات واملعلوماتيتأالدراسة ت

 عيا;ن قياسـها موضـويمكـ التـي  عدد مـن عوامـل التحليـلإىل تصنيفها ًأخريا, ثم بينها
 , ومــستو صــعوبتها,بغــرض الوقــوف عــىل طبيعــة عمــل كــل وظيفــة مــن الوظــائف

 . الالزم توافرها فيهيتحملها شاغل الوظيفة التي واملسئوليات
  :بطاقات الوصف إعداد مرحلة

تم  التي ,بطاقات الوصف من واقع البيانات أو استيفاء نامذج إىل  وهتدف هذه املرحلة
من املمكن تفريغ بيانات  فإنه , وكام سبق القول,صنيفها يف املرحلتني السابقتنيجتميعها وت
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سلوب أخذ ب ويف حالة األ,يف نموذجني مستقلني أو نموذج واحد أو يف بطاقةما إ الوصف
 :ذج وصف الوظيفة عادة ما يشتمل عىل البيانات التاليةونمفإن  الفصل,
 .اسم الوظيفة •
 .ه لالقسم التابع أو دارةاإل •

 .ملخص بطبيعة العمل املسئولة عنه الوظيفة •

 .واجبات الوظيفة بالتفصيل •

 .مام شاغل الوظيفةأالرئيس املسئول  •

 .مام شاغل الوظيفةأسني املسئولني وءاملر •

 .عىل نفس املستو األخر عالقات الوظيفة بالوظائف •

 :شتمل عىل البيانات التاليةيما نموذج مواصفات  شاغل الوظيفة فعادة ما أ
 .نجاز الوظيفةمستو التعليم املطلوب إل -
 .نجاز الوظيفةمستو التدريب املطلوب إل -
 .مستو اخلربة املطلوبة -
 .القدرة اجلسامنية -

 .االبتكار أو  مثل القدرة عىل التحليل,القدرة الذهنية -

  .خرينثري يف اآلأ مثل الذكاء والتمتع بصفات القيادة والت,الصفات الشخصية -
 :ل الوظائفستخدامات تحليا
 األفـراد  إدارة كـل وظـائفًي تقريبـان استخدامات بطاقات وصف الوظائف تغطـإ

 :هم هذه االستخدامات ما ييلأمن و ,املختلفة
 البـدء يف نـشاط − كام سبق القـول−نه من غري املمكنألذلك ; تصميم الوظائف −١

للقائم يتوفر  أن  دوني, وموضوعيعلم أساس عادة تصميمها عىلإ أو تصميم الوظائف
 واملـؤهالت ,املنوطـة بالوظيفـة األعـامل عىل نشاط التصميم فهم كامل وعميـق بطبيعـة

 .عادة ما توفرها بطاقات الوظائف التي  وغري ذلك من املعلومات,الالزمة لشغلها
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 يكانت عملية ختطـيط القـو العاملـة حتتـو إذا هأنذلك ; ختطيط القو العاملة −٢
عـداد املطلوبـة مـن كـل حياول حتديـد األ والذي ي,كم الشق ال:اني, مهساسيأعىل شقني 

شـخاص حياول حتديد نوعيـة ومواصـفات األ والذي ي,الكيف أو يوعن والشق ال,وظيفة
سايس للوفـاء املصدر األ هي بيانات الوصف فإن −يشغلوا هذه الوظائف أن ذين يمكنال

 . من عملية ختطيط القو العاملةبمتطلبات الشق الثاين

 التـي نه باسـتخدام البيانـات واملعلومـاتأل تيار والرتقية والنقل;عمليات االخ −٣
حتدد طبيعـة العمـل  والتي ,توفرها عملية حتليل الوظائف واملوجودة يف بطاقات الوصف

يـصبح مـن  فإنـه –أدائـهواملؤهالت العلمية والشخصية الواجب توافرها يف مـن يقـوم ب
عمليـات الرتقيـة والنقـل أن  أساس  عىلجراء عمليات االختيار والرتقية والنقلإاملمكن 

ي قـائم عـىل علمـ أسـاس  عـىلفقيـة يف التنظـيماأل أو ,ال اختيار للوظائف العلياإ يماه
 .التجربة واخلطأ أسلوب عتامد عىل من االًاملعلومات بدال

تعـوق  التي زلية األته من املشكال حيث إن اإلدارية;عمليات التدريب والتنمية −٤
 مشكلة البدء يف هـذه الـربامج بـدون التحديـد − اإلداريةيب والتنميةفعالية برامج التدر

, تلبيتهـا أو تقوم هذه الربامج بسدهاأن  املفرتض من التي الواضح لالحتياجات التدريبية
 حيـث ;حوالزائدة عىل بطاقات وصف الوظائف يف مثل هذه األ أمهية فييض الذي مراأل

 األعـامل  بيانـات ومعلومـات عـن طبيعـة عليـه مـني بـام حتتـو−تعترب هـذه البطاقـات
 . لتحديد االحتياجات التدريبيةأساسيا وًا جيداً مصدر−املتوقعة األداء مستوياتو

حـد أواملرتبـات ك األجـور العدالـة يف مـنحف واملرتبات; األجور عمليات حتديد −٥
اء  األدوزيـادة درجـة رضـائهم والرغبـة يفة لرفع معنويات العـاملني ساسياملتطلبات األ

يؤديـه  الـذي حيصل عليه املوظف مع نوعية العملالذي  األجر يتعادل أن  تقتيض−لدهيم
الـذي  األجـر  ومـع,من ناحية األداء الصعوبات واملسئوليات املصاحبة هلذاواملؤهالت و
 أو املؤهالت أو  سواء من حيث الصعوبة, مماثلةًأعامالن الذين يؤدون وخرحيصل عليه اآل

 االعـتامد عـىل بيانـات وصـف رجيعل مـن الـرض الذي مر, األأخرة املسئولية من ناحي
 سـايساملـصدر األ هـي هذه البيانـات أن ارواملرتبات, باعتب األجور الوظائف عند حتديد

 .واملؤهالت الالزمة لشغلها األعامل لتحديد طبيعة
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 عـن التحيـز ًموضـوعي بعيـدا أسـاس عـىل األداء  يتم تقيـيمي لك, األداءتقييم −٦
وجود معايري موضـوعية يمكـن اسـتخدامها  إىل مر حيتاجاأل فإن −قات الشخصيةوالعال

 أن ي ومـن الطبيعـ,داءساس للقياس واملقارنة عندما حيني وقت التقيـيم الـدوري لـألأك
 سـواء عنـد حتديـد ا موضـوعيا,ًالبيانات املوجودة ببطاقات وصف الوظائف تعد مصدر

داء عند التقييم الفعـيل لـأل أو , األداء نامذج تقييمتشتمل عليهاأن  املفرتض معايري التقييم
 . ومعايري التقييم املوجودة بنامذج التقييمالفعيل األداء من خالل املقارنة بني

WאW 
  :ساسيةمفهوم تصميم الوظائف ومحدداته األ

 أكثـر عمـللكل  أن نه طاملاأن فكرة تصميم الوظائف تقوم عىل حقيقة بدهيية مؤادها إ
مـن  فإنـه −خرمن البعض اآل أفضل عدتن بعض هذه الطرق بالطبع أ و,دائهمن طريقة أل

يف ضـوء  وذلـك ,املمكن اختيار الطريقة املثىل من بني هذه الطرق عند تصميم الوظـائف
حتـسني  أو , خفـض التكـاليف: مثـل,بق حتديـدهاتي س وال,اعدد من املعايري املرغوب هب

 , وعـىللـد العـاملني األداء ادة درجة الرضا الوظيفي والرغبـة يفزي أو ,مستو اجلودة
 تلـك :نـهأمن املمكـن تعريـف تـصميم الوظـائف عـىل  فإنه هذه الفكرة البسيطةأساس 
 يف االعتبار نمط التكنولوجيا املستخدم ةخذآحتديد حمتو الوظيفة  إىل هتدف التي العملية

الشخصية لشاغل الوظيفـة مـن حيـث الرضـا هداف  واأل,من ناحيةاألداء  أو  اإلنتاجيف
 .خرأالوظيفي والرغبة يف النمو من ناحية 

يعكـس وجهـة نظـر كـل مـن البحـث  والـذي ,وكام هو واضح من التعريف السابق
 ,ساسـيةأحمـددات  أو  اعتباراتة هناك ثالثإنف − يف هذا املجاليالعلمي والتطبيق العلم

عيـنهم عنـد تـصميم أيضعوها نـصب  أن تصميمالعليا وخرباء ال اإلدارة جيب عىل رجال
 : هياملحددات أو  هذه االعتبارات,عادة تصميمهاإعند  أو الوظائف

 .جلطويلة األ أو جلقصرية األ سواء ,املنظمةأهداف  −١
اج نتـبام يف ذلـك نمـط اإل ,األداء أو  اإلنتاج نوع التكنولوجيا املستخدمة يف عملية−٢
 .الت واملعدات املستخدمةواآل
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شـباع حاجـاهتم إليودون شغلها  التي جتاه الوظائف األفراد احتياجات وتوقعات −٣
 .وطموحاهتم

تم تـصميم الوظـائف يـ أن يمن الـرضور فإنه ولاملحدد األ أو  وفيام يتعلق باالعتبار
ن إ فـ,من ذلك أكثر  بل, من حيث الكفاءة والفعاليةاملنظمة أهداف  معبشكل ال يتعارض

املنظمـة املرتبطـة  أهـداف تساعد عىل حتقيـق التي يتم بالطريقة أن تصميم الوظائف جيب
جـل  وزيادة الربحيـة والفعاليـة يف األ,كاليف, مثل ختفيض التجل القصريبالكفاءة يف األ

 أمـا , مثل القدرة عىل رؤية الفرص املتاحة يف البيئة واستغالهلا يف الوقت املناسب,الطويل
يتم تـصميم الوظـائف بـشكل  أن يمن الرضور فإن املحدد الثاين أو بخصوص االعتبار

 ويف نفـس الوقـت ًلتكنولوجيا واملوارد البـرشية معـا,يسمح بتعظيم العائد من عنرصي ا
إنجازها ال يمكن  التي عاملام واألإسناد تلك املهيتم أن  املفرتض من فإنه ,ولتحقيق ذلك

 أو  األعـاملسـنادإفس الوقـت  ويف ن,العنرص البرشيإىل  اآلالت اءة وفعالية بواسطةبكف
 عىل مـن املـستوأرسع وبمستو جودة أتؤدهيا بشكل  أن التيمكن لآل التي الوظائف

 بـني جيب حتقيق قدر من االنسجام والتـوازن.  البرشي إليهاحيققه العنرص أن يمكنالذي 
هـداف أ و,املنظمـة بـصفة خاصـة أهـداف عنرصي التكنولوجيا واملوارد البرشية لصالح

عنـرصي العمـل ي بصفة عامة, مثل هذا التعاون والتنسيق بـني تمع واالقتصاد القوماملج
ن للعديد مـن البحـوث والتجـارب حتـت والتكنولوجيا عند تصميم الوظائف خيضع اآل

تقوم عىل مبدأ التظيم  والتي ,(the so-ciotechinionl) أو اسم عالقات السوسيوتكتكال
 −أ وتـتلخص فلـسفة هـذا املبـد,The Principle of joint optimization) (املـشرتك
الفـرد شـاغل  أهـداف املنظمـة ومـستو حتقيـق أداء  لتعظيم كل مـن:نهأ يف −باختصار

 ي حتقيق نوع من التكامل املتزامن بـني بعـدينه من الرضورإف −الوظيفة يف الرضا والنمو
شـاغل الوظيفـة  بشكل يسمح للفرد ,التكنولوجيا واملوارد البرشية عند تصميم الوظائف

مامـه أتاحـة الفرصـة إمن خـالل , قدر من الرضا الوظيفي والتحفيز أكرب ن حيصل عىلأب
, وعـىل الـرغم مـن اتفـاق معظـم تالئمه التي دائه بالطريقةأيرغب يف  الذي داء العملأل

 مـن ًهنـاك كثـريا فـإن −املحـدد الثالـث أو حيمله هـذا االعتبـار الذي الكتاب عىل املبدأ
 رضا العـاملني أ مبدي بشكل يراع,يمكن هبا تصميم الوظائف التي  الطريقةيفف االختال
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سـوف  مـا هي ساليباأل أو , هذه الطرقنجاز لدهيماإل أو  األداءو زيادة درجة الرغبة يف
 .من هذا الفصلخري  يف اجلزء األلهنتعرض 

אW 
 إىل قدم من األياس تارخيأسساليب تصميم الوظائف عىل أ من املمكن ترتيب طرق و

 :حدث عىل النحو التايلاأل
 .العلمية اإلدارة سلوب حركةأ -
 .أسلوب التنقل الوظيفي -

 .أسلوب التكبري الوظيفي -

 .ثراء الوظيفيسلوب اإلأ -
  :العلمية اإلدارة حرآة أسلوب   :أوال   

يط العلمية جتاه تصميم الوظائف عـىل فكـرة رضورة تبـس اإلدارة وتقوم فلسفة حركة
 يرتكـز حـول حتويـل ن اهلدف يف ذلـك الوقـت كـان ألً; نظراقىص حد ممكنأ إىل الوظيفة

أقـل قل وقـت وبأعامله منتجة يف  إىل −ة القادمة من الريفماملة غري املاهرة وغري املتعلعال
جزاء صـغرية ثـم دراسـة كـل جـزء مـن هـذه أ إىل , عن طريق تقسيم العملتكلفة ممكنة

داء كـل الطريقة املثىل أل إىل  بغرض الوصول;ات الزمن واحلركةجزاء باستخدام دراساأل
ليهـا إتم التوصـل  التي  تدريب العامل عىل الطريقة املثىلً ثم أخرياجزاء,جزء من هذه األ

العلميـة جتـاه  اإلدارة فلـسفة حركـة فـإن باختـصار وجزاء العمل,أنجاز كل جزء من إل
 :يتتصميم الوظائف تدور حول اآل

بـدون كثـري مـن  أو آيل, داؤهـا بـشكلأالوظـائف بحيـث يمكـن جيب تصميم  −١
 .التفكري
 إىل  يلزم تقسيم العمـل وبالتايل,قىص حد ممكنأ إىل  التخصصأجيب مراعاة مبد −٢

 ; ورخيـصة التكـاليفة بشكل جيعل من املمكن اختيار عاملة مـاهر,غرصجزاء غاية يف الأ
 .التدريب عليها بتكاليف بسيطة أو نجازهاإل

 .هب مرغوب أالروتينية مبد أو تكرار الأمبد −٣

 .مكن ذلكأجيب تصميم الوظائف بشكل حيد من اتصال العامل بزمالئه ما  −٤
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 بحيـث ال ,دوات املـستخدمة بكـل وضـوحالعمـل واأل أداء جيب حتديد طريقة −٥
 .شاغل الوظيفة حرية يف هذا الشأن أو يرتك للعامل

  :التنقل  الوظيفي أسلوب :ثانًيا
 سبوقة يفاملـخفيـضات اهلائلـة يف التكـاليف والتحـسينات غـري توعىل الـرغم مـن ال

ومـستو  يبالشـك وراء التقـدم االقتـصاد والتي ,سلوبحققها هذا األالتي اإلنتاجية 
مع ارتفاع مستو تعلـيم  فإنه −با إبان الثورة الصناعيةروأمريكا وأحققته  الذي اهيةالرف

 تت العديـد مـن املـشكالأ بـد,العاملني وطموحاهتم والتحـسن يف مـستو معيـشتهم
 عـىل مثـل هـذه ً, مثل االغرتاب وامللل وانخفاض املعنويات, وتغلبـانسانية يف الظهوراإل

بمقتـضاه تتـاح الفرصـة  والـذي ي,التنقل الوظيف أسلوب نسانية ثم تقديم اإلتاملشكال
خـر عـىل نفـس أداء وظـائف ن يتنقلـوا ألأللعاملني الذين يـشغلون وظـائف روتينيـة 

 أن ملأ عىل ;عامل بعضهم البعضأ ن يؤدو,خرآ بمعنى ,املنظمة أو  اإلدارةستو داخلامل
أن  ومن املهـم ,نو منها هؤالء العامليعاين التي ختفيض حدة امللل والرقابة إىل  ذلكييؤد

الفـرد  أو , بل ما تم هـو حماولـة تطويـع العامـلوهر الوظيفةالتغيري مل يمس ج أن نالحظ
 .دارة يتكيف مع ظروف الوظيفة كام رسمتها له اإلي لك; الوظيفةشاغل
  :التكبير الوظيفيأسلوب : ثالًثا

سـلوب خـر واملعـاكس أليمثـل الوجـه اآل والـذي −وتدور فكرة التكبـري الـوظيفي
عـامل األ وأمـن املهـام  أكـرب داء عدداملوظف فرصة أل أو عطاء الفردإ حول −التخصص

 حتقيـق بعـض األسـلوب  وحياول هـذا,بعضها البعضغري املرتبطة ب وأالروتينية املرتبطة 
نه مـن خـالل تـدريب ; ألهنفس نسانية يف الوقتاإل األهداف التنظيمية وبعضاألهداف 

 من املمكن سد  العجز يف بعض نوعيات فإنه املهام  أو  األعاملمن أكرب العاملني عىل عدد
زيـادة  أو ,سـتقالة املفاجئـةاال أو , كام هو احلال يف حاالت الغياب,عند الرضورةاألعامل 

عـن طريـق زيـادة  فإنـه خرأ ومن ناحية ,قسام بشكل مفاجئ العمل يف بعض األءعب
يشعر هبا  التي الرقابةوختف حدة امللل  أن من املأمول −املهام املعطاة للفرد شاغل الوظيفة

يمـس جـوهر التغيـري مل  أن نالحـظ أن ًإليه, ومن املهم أيـضاجتاه العمل الروتيني املسند 
, (Horizontal Expansion) أفقيـاتم هو حماولة توسـيع نطـاق الوظيفـة  , بل ماالوظيفة
 ).Vertical Expansion(سيا أروليس 
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  :ثراء الوظيفياإل أسلوب :رابًعا
ــــام    ــــرج يف ع ــــاول هرزب ــــوظيفي أن ١٩٧٦ح ــــري ال ــــني التكب ــــرق ب                            يف
Job) (Enlargementثـراء الـوظيفي  واإلJob Enrichment) (,ول األن إ  عنـدما قـال
متيـز  التـي  من املهام الروتينية عىل نفس املستو من املهارةًإعطاء املوظف عددا إىل هيدف

عطـاء إ إىل  بينام هيـدف الثـاين,شباع طموحاتهإ أو  بشكل ال يسمح له بالنمو,عمله احلايل
 تستطيع اسـتغالل قدراتـه وملكاتـه خـري اسـتغالل,التي ألعامل  اداءاملوظف الفرصة أل

حـساس هـذا املوظـف إ إىل  يف النهايةي بام يؤد,اته الكامنةإمكان يه بتحدبشكل يسمح ل
 أو  مـن احلـافزاًالعمل نفسه يصبح يف هذه احلالة نوع أن درجةل , معنىا ذً عمالينه يؤدأب

 يوالـذ عادة تصميمها,إ أو ظائف عند تصميمهاثراء الو ومن املداخل احلديثة إلاملكأفاة,
والـسلوك  األفـراد  إدارةمن جانب البـاحثني يف جمـال االهتامم ن بقدر هائل منحيظى اآل
م حتـت اسـم ١٩٨٠ يف عـام )امهدولـوأن امكاهـ(قدمـه  الذي  ذلك النموذج−التنظيمي

 ايليوضـح الـشكل التـ, و (Job characteristics model)نمـوذج خـصائص الوظيفـة 
 :ساسية هلذا النموذجاملكونات األ
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 نموذج خصائص الوظيفة شكل يوضح 
  

اخلصائص املميزة
 .للوظيفة

رد النتائج بالنسبة للف
 .واملنظمة

احلاالت السيكولوجية
 التي يشعر هبا شاغل

الوظيفة

. نوع املهارات ألداء الوظيفة
فرصة عاليـة ألداء عمليـة أو 

 . مهمة كاملة
عمل يتمتع بدرجة عالية من 

  .األمهية

درجة استغالل عالية
 كأداء مهام الوظيفة 
 .واختاذ قرارات بشأهنا
 معلومات مرتدة فورية 

عن مستو مستمرة 
 .اإلنجاز

مستو  الطموح والرغبة 
 .  لد شاغل الوظيفة

اإلحساس بأن الوظيفة 
 .ذات معنى

إحساس عال باملسئولية 
 . عن نتائج العمل

درجة عالية من علم 
 . الفرد بنتائج عمله

درجة عالية من الرغبـة أو * 
 .داءالدافع الداخيل يف األ

ارتفاع ملحـوظ يف * 
  .مستو اجلودة

درجة عالية من الرضا * 
 . عن حمتو العمل

انخفــــاض ملحــــوظ يف * 
معــــــدالت الغيــــــاب 
والتأخري, ومعدل الدوران 

 .  االختباري
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ن الفرد شاغل الوظيفة قد يشعر بثالث حاالت من احلـاالت أعاله أويقرتح النموذج 
 حـساس العـايل واإل,ن الوظيفة ذات معنـىأاس بحس اإل:عىل التوايل هي ,يكولوجيةالس

كامن اه( ويقرتح ,حساس بدرجة عالية من العلم بالنتائج واإل,باملسئولية عن نتائج العمل
ن الفرد شـاغل الوظيفـة إف الرشوط الثالثة, أو نه يف حالة توافر هذه احلاالتأ )املدهأوو

 .نجاز قد تنعدم كليةاإل أو  األداءبة الداخلية يفسوف يشعر بدرجة عالية من الرغ
 يـــشعر الفـــرد شـــاغل الوظيفـــة هبـــذه احلـــاالت الـــسيكولوجية يولكـــن لكـــ

 : مـا يطلـق عليـه اسـمي وهـ−تتمتـع الوظيفـة بخـصائص مخـسةأن  البـد فإنـه الثالثة
Core job cherzeterisics ,صة الفرو ,داء الوظيفة املهارات املطلوبة أل عىل التوايلي وه

تتمتع هبا الوظيفة مـن التي  األمهية درجةو مهمة كاملة من البداية للنهاية, أو داء عمليةأل
خـرين داخـل عـامل اآلأ أو شـخاصأثريهـا عـىل أ سواء من حيـث ت,وجهة نظر املوظف

 سـواء عنـد ,يتمتع هبا شاغل الوظيفـة التي درجة االستقالل واحلرية وخارجه, أو العمل
نجاز سوف تتبع إل التي اخلطوات وأ ,عند حتديد الطريقة أو ,دائهاجدولة العمل الالزم أل

 أو ,من زمالئـه يف العمـل أو ,من رئيسه املبارش أو , سواء من الوظيفة نفسها,مهام وظيفة
 .من العمالء

 يـشعر  وبالتـايل,والنتيجة النهائيـة عنـدما تتمتـع الوظيفـة هبـذه اخلـصائص اخلمـسة
 ,نجـازواإل األداء تزداد رغبة الفرد شاغل الوظيفـة يف أن باحلاالت السيكولوجية الثالث
وم قـي الـذي ويرتفع مستو جودة العمـل يؤديه, الذي كام تزداد درجة رضاه عن العمل

  –ةاالسـتقال أو يخر عن العمل والدوران االختيارأمعدالت الغياب والت فإن ًأخرياو به,
ا ًالنموذج يضع متغـري أن نالحظأن ا حيسن بن  ومع ذلك,حد كبري إىل  االنخفاضمتيل إىل
يكون الفرد شاغل الوظيفة مـن النـوع  أن , ذلكا لتحقيق كل هذه النتائجًرشط أو ًوسيطا
صـعب أعـامل أ مـن خـالل تقبـل , والراغب يف تنمية قدراته ومهاراته وخرباته,الطموح

 . عىل يف العملأومسئوليات 
* * * 
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 :نهأ إىل ختطيط القو العاملة أمهية ترجع

 فـيام يتعلـق بمـشكالت القـو ,قد تتعـرض هلـا التي تآاجف املنظمة من امليحيم -
 .العاملة

 .ًباليمكن املنظمة من االستعداد ملواجهة املشكالت املحتملة مستق -
 .حيقق للمنظمة االستفادة الكاملة من املوارد البرشية -
 .يساعد يف حل مشكالت التغريات املستمرة واجلذرية يف القو العاملة -
 .يفيد يف مالحقة التغريات الرسيعة يف فرص العمل املتاحة -
ــتيعاب  - ــسهل اس ــريات االآي ــة التغ ــة يف طبيع ــدات احلديث ــار التعقي ــصادية ث قت

 . القو العاملة عىل تركيبوالتكنولوجية
 :أي أن

التخطيط يف هذا املجـال هيـتم بـام  أن  إىلمهية ختطيط القو العاملة ترجع يف جوهرهاأ
 :ييل

ي أ , عىل حجم القو العاملـة وتركيبهـا ونتائجها,التغريات املخططة أثر تقديرات* 
 :ه هيتم بدراسةأن

 .إجراء التغيريات املقرتحة يف وسائل العمل إمكانية −
 . األداءجراء التغيريات املقرتحة يف طرقانية إ إمك−
 .جراء التغيريات املقرتحة يف اهليكل التنظيمي إمكانية إ−
 .نتاججراء التغيريات املقرتحة يف تكنولوجيا اإل إمكانية إ−
 .داريةظم الرقابة اإلنجراء التغيريات املقرتحة يف  إمكانية إ−
 .ري عليهيدخال التغإجمال يراد ي  أجراء التغيريات املقرتحة يف إمكانية إ−
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 وعـىل طبيعتهـا ,ثار تغيري ظروف العمل املختلفة عىل حجم القـو العاملـةآتقدير * 
 .وتركيبها باملنظمة

زمـة يف العداد التقدير االحتياجات املستقبلية من القو العاملة من النوعيات واأل* 
 .التوقيتات املخططة

WאאאאW 
  : للقوى العاملةيتحليل الهيكل الحال: ولىالخطوة األ

 ة دقيقة وموضـوعية للموقـف احلـايل للقو العاملة دراسيتطلب حتليل اهليكل احلايل
 :للعاملة يف ضوء

يمكـن هبـا حتقيـق التي  اإلدارية والتقسيامت األهداف  من حيث;اهليكل التنظيمي -
 .هدافهذه األ

بعادهـا ومطالبهـا ورشوطهـا ودرجـة أحتـدد  التـي ظـائفدراسة مواصـفات الو -
 .صالحية العاملني للقيام هبا

 .املوارد البرشية وسياستها إدارة دراسة قرارات -
  :بات القوى العاملة الحاليةيدراسة ترآ: الخطوة الثانية

 :ويتطلب ذلك دراسة
يات  من خمتلف التخصصات واملهارات يف كل املـستو,حجم ونوع املوارد البرشية -

 .والفروع املختلفة للمنظمة
 . من خالل تقارير الكفاءة,عامل والوظائفنواع املتاحة لألمد مناسبة األ -

- للعاملنيالفعيل األداء بيانات التعليم والتدريب واخلربة املاضية ومستو . 

 .عىلأ ملعرفة احتامالت الرتقية وحتمل مسئوليات ;بيانات سجالت العاملني -

 .ما جيب مراعاته من سياسات يف هذا الشأني, وظيفتفصيالت التدرج الو -
  : للقوى العاملةيدراسة اتجاهات التغييرات في الترآيب الحال: الخطوة الثالثة 

 تغيريات حمتملـة يف القـو العاملـة مـن يويتطلب ذلك دراسة دقيقة وموضوعية أل
 :حيث
 . اهليكل احلايل -
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  . سببيحتامالت  ترك اخلدمة ألا  -
 . وقوة املنافسةي املبنية عىل بحوث السوق والتقدم التكنولوج,توسع احتامالت ال -
 .مهيتهاأل احتامالت فقدان بعض التخصصات  -
 .ملنظمةباحتامالت ظهور ختصصات جديدة جيب توافرها ا  -
 . توقع الرتكيب املحتمل للقو العاملة -

  :يمقارنة الترآيب المتوقع بالترآيب الحال: الخطوة الرابعة
 الدقيق هبـذه يالتنبؤ املوضوع أساس االحتياجات من القو العاملة عىليقوم ختطيط 

 يف كثر مالءمـة ملتطلبـات العمـلوالنوعيات األ عداد الالزمة,من حيث األ االحتياجات,
 .ًالوقت املحدد القادم مستقبال

 :بؤ بالرتكيب املتوقع من خاللنويتم الت
 بيانـات ي وهـ,ليهـاإاملختلفـة و مـن الوظـائف ,نات املتعلقة بحركة العاملنياالبي -

 .االختيار والنقل والرتقية وترك العمل
 .التغري يف سياسات املنظمة أثر دراسة -

 .نتاجالتغري يف طرق اإل أثر دراسة -

عـىل  تـأثري  ملـا قـد يكـون هلـا مـن;التغريات داخل املنظمـة وخارجهـا أثر دراسة -
 . من القو العاملة)املطلوبأو (املعروض 

W 
 ختطيط القو العاملة ملنظمتكم? أمهية نكم حتديد مدهل يمك −١
 ختطيط العاملة ملنظمتكم? أمهية خر لتوضيح مدأضافة مربرات إهل يمكن  −٢
 يمكن بسهولة تطبيقها? التي بعادهم األأمن وجهة نظركم  هي ما −٣

WאאW 
زمة للمنظمة يف مواقع العمل املختلفة الال اإلنتاجية   حيتاج تقدير حجم القو العاملة

 :ىل إ−يف تاريخ مستقبل



 ١٠٨

١ J אW 
حتديـد رقـم  هـي – اإلنتـاج يف منظامتً خصوصا–ونقطة البدء يف حتليل عبء العمل

 إىل ن هذا احلجم سوف يرتجمأل ; وحصص كل منظقةً وفقا ملناطق البيعاملبيعات املتوقع,
وبناء عىل حجم املبيعات املتوقع يمكن حتديد الوقت   .ةقسام املنظمأبرامج عمل ملختلف 

عن طريق دراسـة الوقـت  أو ي,نتاجاإل األداء  من خالل قياس معدالت,نتاجاملتوقع لإل
 .توقع للوحدة من املنتج بعد حساب الوقت امل,واحلركة

                                                                               
  
  
 مكن االستدالل املبـارش منهـا عـىل حجـم قـو ةأاملتوقع  اإلنتاج ذا تم معرفة حجمإف

 :ذا توافرت البيانات التاليةنتاجية الالزمة إاإل والعمل,
 .نتاجهاإداخل املنظمة ب اإلنتاجية تقوم الوحدةالتي  اإلنتاج نواعأ* 
 .إنتاجهارة بعدد الوحدات املطلوب , مقدالسنوية لكل منتج اإلنتاج خطة* 
لكل  ,نتاج كل وحدة من كل منتج لعدد الساعات الالزمة إليمعدل الوقت املعيار* 

 .تتطلبها الوحدة التي نواع املهاراتأنوع من 
 ,لكل نوع من املهارات نتاج  الوحدة من كل منتج, الالزم إليمعدل الوقت املعيار* 
 .تغريات املختلفةثار الآخذ يف االعتبار بعد األ

 :ويف هذه  احلالة يمكن تطبيق املعادلة التالية
 

   ١٠٠×ع=  ق     
 ت×ن                               

 : إنحيث
 .فراد القو العاملة املطلوبةأعدد  أو رقم العاملة: ق

ًويفضل دائام أن يكون لد أي منظمة إنتاجيـة حتديـد للوقـت النمطـي إلنتـاج كـل 
 .وحدة; ليساعد يف حساب الوقت الكيل الالزم إلنتاج رقم املبيعات املتوقعة



 ١٠٩

 .معدل ساعات العمل الالزمة لالنتاج=  ع
 ).نتاج لإلالوقت الكيل(يط خالل فرتة التخط اإلنتاج نجاز برنامجإمعدل = ن 

 ).معدل التشغيل للعامل( يف املتوسط ينتاجساعات العمل الفعلية للعامل اإل= ت 
 خر مـن التحلـيالت عـىل درجـة كبـرية مـنأ ًأنواعاكام يتطلب حتليل عبء العمل 

 :منها, األمهية
  :التغييرات التكنولوجية أثر تحليل -أ

  حيـث , عىل تنظيم املنظمة وعـىل العـاملني هبـانظمه أو  األداءتغيري يف طرق أي يؤثر
ًتغيريا مماثال األداء يتطلب التغيري يف طرق  املهـارات ةنوعيـ :أي , يف تركيب القو العاملةً

 إحالل آالت حديثـة والت يف مواقع العمل اليدوي, أآ استخدام ن وذلك أل;ومستوياهتا
 يتطلـب نوعيـات − إنتاج عتيقـةنتاج متطورة حمل نظمإحمل آالت قديمة, أو إدخال نظم 

 زيادة −من النوعيات القائمة يف املطلوب  هذا األمرجديدة من العاملة لتناسبه, كام قد يؤثر
  .−ًقصانو

 التـي اجلديـدة األعـامل والتنبؤ  بمثل هذه التغريات التكنولوجية يعتمـد عـىل حتليـل
مهيتهـا أتفقد  أو تنكمشي الت األعامل وحتليلساليب املستحدثة, األ أو تضيفها التطورات

 .دخال هذه التغرياتإب
 . ملثل هذه املعلوماتاًاجلديدة مصدر األداء  اخلرباء يف طرقأيويعترب ر

  :التغييرات التنظيمية أثر تحليل -ب
 أو ,إعـادة توزيـع املـسئولياتمن العوامل اجلديرة باالهتامم يف هذا املجال ما يـرتبط ب

 ,تغيري الرتكيب التنظيمي أو ,ي للمنظمةداراهليكل اإل  إىلضافة وحدات تنظيمية جديدةإ
مثل هذه التغيريات التنظيميـة قـد تـؤدي إىل رفـع ن وذلك أل; داءاأل إسرتاتيجية و تغيريأ

اإلرشاف التفــصييل عــىل العــاملني, أو ختفيــضه إىل أقــىص حــد ممكــن, وبالتــايل نقــص 
ك تغيري يف نوعيـة قـوة العمـل االحتياجات من قوة العمل اإلرشافية, وقد يرتتب عىل ذل

 .التنفيذية, بام يتفق والقدرة املطلوبة ملواجهة املشكالت وصنع القرارات



 ١١٠

٢ J אW 
هنـاك  فـإن −مكن توقع العدد الالزم بالنوعيـات املناسـبة للوظـائف املخططـةأ مهام 
 التخفـيض  حيث توجد عوامل تؤثر عـىلن تواجه املنظمة النقص يف هذا العدد,أ بًاحتامال

 :ومنها,  قوة العملمن
  :الغياب -أ
هنـم مـدرجون يف أ عـىل الـرغم مـن ,العمـل إىل  احلضورعن أكثر  أو انقطاع فرد:يأ

نـه يقلـل العـاملني املتـاحني للمنظمـة دون أ إىل  وخطورة الغياب ترجـع,جداول العمل
 .إخطار سابق

 أو جازات مرضـيةإ  االنقطاع عن العمل يف صورة−ويتساو مع الغياب يف اخلطورة
 .جباريةنواع اخلدمة اإلأ نوع من ياالستدعاء أل أو طارئة

            
                                                                               

  
ذا زاد عـن ذلـك يعتـرب إو, %٣ يتعد ي النه عادأاصطلح عىل  الذي ومعدل الغياب

 : معدل الغياب باستخدام املعادلة التاليةساب, ويمكن حمشكلة
 )يام املفقودة عدد األ(يام الغياب أجمموع                                       

 ١٠٠ ×                                                                        =                  معدل الغياب 
 )   املفقودة–الفعلية (يام الكلية  عدد األ                                      

 إعـداد , عـن طريـقأقل نسبة ممكنـة إىل حتاول ختفيض معدل الغياب أن  اإلدارةوعىل
 : مثل,بياناتبعض ال توضح فيه ,سجل خاص حلاالت الغياب

 .سباب تكمن يف شخصايتهمهناك من يغيبون ألاسم الشخص, ف* 
  . بعد العطالت الرسمية أوقبل, اهرة الغياب املوسمية فهناك ظ,سبب الغياب* 
 .يرتفع معدل غياهبن ما  –ً غالبا–ناث فاإل) نثى أ/ ذكر(النوع * 
 .زيادة نسبة الغياب إىل  الظروف السيئةي فقد تؤد,ظروف العمل* 

أما معدل اإلجازة الرسمية والعطالت الرسمية فهي عوامـل يمكـن أخـذها يف 
.احلسبان عند ختطيط القو العاملة
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  : دوران العمل- ب
 .ليهاإ حركة القو العاملة من املنظمة ويوهو يعن

ضـافية تتحملهـا إعبـاء أ إىل ينه يؤدأل; د االنفصال عن املنظمةزا إذا وتبدو خطورته
 :, مثلاملنظمة
 .خرينآتكلفة توظيف * 
  .خرين وتدريبهماآل إعداد تكلفة* 
 .صابات العمل بني اجلددإتكلفة ارتفاع معدل * 
 .ما بني خروج القدامى واستخدام اجلدد اإلنتاج انخفاض* 
 .عىلأبتكلفة ) Over Time(ضايف ختاذ قرارات بالعمل اإلا* 
 كنتيجـة نفـسية النفـصال بعـضهم عـن ; بني العـاملنييختالل التوازن االجتامعا* 

 .املنظمة بعد قيام عالقات بينهم
 : منها, خمتلفةيمكن حساب معدل دوران العمل بصورو
 .واملرتبات األجور جداول إىل ضافةحساب حاالت االنضامم من خالل اإل -
 وأالتقاعد  وأالفصل  وأترك اخلدمة بسبب  ;ن املنظمةحساب حاالت االنفصال ع -

 .لخإ ...الوفاة 

 :وحيسب معدل االنضامم باملعادلة التالية
  عدد الذين عينوا يف فرتة زمنية معينة                                          

 ١٠٠     ×                                                                                      = معدل االنضامم
   متوسط عدد العاملني عن نفس الفرتة                                      

  ٢÷ )خرهاآعددهم + ول الفرتة التخطيطية أعدد العاملني = (ومتوسط عدد العاملني 
 : كام حيسب معدل االنفصال باملعادلة التالية

عدد الذين تركوا اخلدمة يف فرتة زمنية معينة                                                                                                   
 متوسط عدد العاملني عن نفس الفرتة                                                 

 :ة يمكن حساب معدالت عنقنفس الطريوب 
 ١٠٠ × =معدل االنفصال 
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              .امرض حاالت الت−
          .جازات اإل−
 .جبارية االستدعاء للخدمة اإل−
 . يف القو العاملةًتسبب نقصا التي العوامل −
  :حالل اإل-ج
 : بسبب,ظائف الشاغرةو شغل ال يفحاللتمثل حاالت اإلتو
 .خدمة املنظمة األفراد ترك بعض •
 .خر داخل املنظمةأعامل أ إىل االنتقال •

 .خرأمنظامت   إىلاالنتقال •

 واسـتنباط , خـربة املـايضء تتطلـب دراسـات تقـوم يف جوهرهـا عـىل اسـتقرايوه
 :حيث تتناول الدراسة عادةيمكن استخدامها للتنبؤ,  التي املؤرشات

 .)الفصل وأقالة  اإل– االستقالة –الوفاة (حاالت انتهاء اخلدمة  •
  .قد تسبب ترك اخلدمة التي ظروف العمل غري العادية •

 .غري الفعال األداء تحاال •

 .ترك للوظيفة مع البقاء يف اخلدمةهنا  أل;حاالت الرتقية •

אWאאW 
ًواملبيعات تغيريا مماثال اإلنتاج رقامأقد ال حيدث التغيري يف  ً يف االحتياجات من القـو 

 .نتاجال تتصل مبارشة باإل التي العاملة
 هبدف استنباط مـؤرشات ته;داء وطبيعلك عن طريق حتليل ناتج األ ما يعالج ذًوغالبا

وزيـادة  زيادة عـدد احلـسابات, إىل يتؤد األعامل فزيادة, املرتقبة األعامل تدل عىل حجم
 :ً, فمثالعدد العمليات, وزيادة حجم املستندات املحاسبية



 ١١٣

 د يتطلـبداؤها يف قسم احلـسابات قـأاملطلوب  األعامل ستنباط مؤرشات حجما عند
 كمراجعـة املـستندات, يف كـل جمموعـة عمـل يف هـذا القـسم, األداء  حتليل نـواتجذلك

يف  األداء  بغرض حتديـد مقـاييس نـواتج;لخإ... دفاتر احلركة واملوازنة النقديةوالتقييد يف
 .كل من هذه املجاالت

 
 
 
 

  
  
   

 كـل فـرد از املطلـوب مـننجـيستغرقه اإل الذي جراء دراسات للوقتإ ًوعموما فإن
 .دقة أكثر نه قد يسفر عن معايري ألريا; رضوًيعترب أمرا

WאאאW 
 :ييل ما اإلدارية وتتضمن عملية ختطيط القو العاملة

ًعددا ونوعا اإلدارية تقدير االحتياجات من املهارات * ً. 
 .املتاحة اإلدارية حتديد املواهب والقدرات واملهارات* 
 الوقوف عىل حالة عدم التوازن بني املعروض واملطلوب مـن القـدرات واملهـارات* 
 .اإلدارية

 :يقوم عىل اإلدارية ختطيط االحتياجات أن يوهذا يعن
, والتنبـؤ باالحتياجـات الالزمـة داريـني احلـالينيتقدير معـدل الـنقص مـن اإل  − أ
 .خرين مكاهنمآحالل إل

وترمجة  هذه املقاييس إىل التقديرات للقو العاملة تتطلب اسـتخدام قياسـات 
 زيادة عدد حسابات العمـالء ًمعيارية للعمل املطلوب إنجازه, فمثال إذا كان متوقعا

عميل, وكان األداء املعيـاري للقيـد يف حـسابات كـل ١٠٠٠يف العام القادم بحوايل 
ً عمــيال يتطلـــب فـــردا٢٥٠   فـــإن الزيـــادة يف قـــوة العمـــل يف وحـــدة القيـــد−ً

 . أفراد٤ = ٢٥٠÷ ١٠٠٠ = 



 ١١٤

 مـع −يدارثـره عـىل اهليكـل اإلأو  املنظمة,النمو يف أو التنبؤ باحتامالت التوسع −  ب
 . اإلدارة عىل االحتياجات من رجال وبالتايل–أخذ نطاق اإلرشاف بعني االعتبار

 حتـى يـسهل يف ; اإلداريـة حتديد القدرات الالزمة والرضورية لـشغل الوظـائف−ج
 .داريةضوئها االختيار والتعيني والتنمية اإل

 .داريةدخل احلسايب لتحديد احتياجاهتا من الكفاءات اإلامل إىل عادة ما تلجأ املنظامتو
  :أسئلة
 نواع التحليل الالزمة ملعرفة عبء العمل املتوقع?أ يه  ما-١
 ?ؤثرة عىل عملية حتليل قوة العملالعوامل امل هي ما −٢
ثريها عىل حتليل عبء العمل وقوة أ يف منظمتكم يف تًالعوامل وضوحا أكثر يه ما −٣

 العمل?

WאאאאW 
 :تقدير املطلوب من العاملة −١

 :ساليب الكمية يف هذا املجالهم األأومن  
 .حتليل السالسل الزمنية -
  .حتليل االرتباط -

 .حتليل االنحدار -

 .حتليل النسب -

 : معادلتهيالذ ويشيع االعتامد عىل حتليل االرتباط,
        جمـ س ص                     

 = س 
 ٢)ص( جمـ ٢)س(       جمـ           

عـن ) ص(قـو العاملـة لوا) س( اإلنتـاج رقام التاليـة لكـل مـنوبفرض وجود األ
 :كن تفسري العالقة بينهام كام ييليم فإنه −)م١٩٩٨ −١٩٩٤(السنوات 

س      ص                                  س ص٢   ص٢ ص    س− ص  ص−  العاملة    س اإلنتاج السنوات   



 ١١٥

       صفر   صفر    صفر   صفر   صفر       صفر ١٠−   ١٢−      ١٩٩٤
٨−      ١٦−      ٤−      ٤−    ٤−      ٢−      ١٤−  ١٤−       ١٩٩٥        
     صفر                           صفر  ١٦−     صفر    صفر    ٤−      ١٠−    ٨−       ١٩٩٦
٤−     ٤−       ٤−     ٢−       ٢−     ٢−      ١٢−  ١٤−       ١٩٩٧                                                
     صفر٣٦−      صفر     ٦−     ٦−        صفر   ٤−   ١٢−      ١٩٩٨

 ١٢−             ٥٦−   ٢٤−   ١٢−   ٨− ص   ١٠− س  ١٢−          
 

* * * 
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W 
عـامل أ أداء القـادرين عـىل األفـراد هـؤالء اختيـار إىل هتدف وظيفة التوظيف ببساطة

 وعـىل الـرغم ,قل مستو ممكن من التكـاليفأة وءعىل مستو ممكن من الكفاأاملنظمة ب
 داراتا إلًنه من الناحية العملية يمثل حتديأال إ −ن الناحية النظريةمن بساطة هذا اهلدف م

 :سبابكثري من املنظامت احلديثة للعديد من األيف األفراد 
 التـي االختيـار والتعيـني متثـل تلـك النقطـة أو ة التوظيفمهم أن أول هذه األسباب

 ملحـوظ عـىل تأثري قرارات تنفيذية ذات إىل وخطط املوارد البرشيةأهداف عندها  تتحول
 أن علمنـا إذا هـذه النقطـة أمهية  ومن املمكن تصور,املنظمة أو  للمرشوعاملستقبيلاألداء 

 بالرضورة ي ال يعن−عاملة وتوصيف وظائف جيدةالقو للوضع خطط  يف نجاح املنظمة
 , بـلأة واملالئمـةاحلصول عىل مستلزماهتا من املوارد البرشية الكف يف نجاح هذه املنظامت

 ,نظـام سـليم الختـاذ قـرارات االختيـار والتعيـني إىل مر بجانب اخلطط اجليـدةحيتاج األ
أخطأ متخذوا  والتي ,ا التخلص من العاملة غري املرغوب هبكان من الصعب إذا اًخصوص
هـا بواسـطة ئداأحيـان رفـع مـستو كثري من األ يف قد يصعب والتي , اختيارها يفالقرار

  .ل لفرتة طويلةممارسة العم أو ,التدريب
, ومـا تـشهده املـنظامت املعـارصة الذي يسباب فريتبط بالتقدم التكنولوج األثاينأما 

 .حيـانكثـري مـن األ يف حيتاجه هذا التقدم من ختصصات عديدة ونادرة  يصعب توفريهـا
 مثـل –قطاعات تكنولوجية متقدمـة يف تعمل التي معظم املنظامت فإن ,وعىل سبيل املثال

فـق كميـات ضـخمة مـن ن عادة مـا ت–قطاع املعلومات واحلاسبات اآللية يف ةتلك العامل
العديـد مـن التخصـصات اهلندسـية والفنيـة  يف الوقت واجلهد واملـال جلـذب املهـارات

ء هـذه  الالزمـة لبقـا,فكـار اجلديـدةيتوافر لـدهيا الرؤيـة الواضـحة واأل التي ,داريةواإل
 .املنظامت وازدهارها



 ١١٨
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 هـي ,مراحـل رئيـسية أو ربعة مكوناتأ إىل من املمكن تقسيم عملية التوظيف كنظام

 :عىل الرتتيب كام ييل
 .مرحلة االستقطاب -
 .مرحلة االختيار -

 .مرحلة التسكني -

 .مرحلة التهيئة املبدئية -

   
  

 تقييم كل مرحلة ثم معلومات مرتدة للتصحيح
 

 :وتفصيل هذه املراحل كالتايل
WאW 

جتمـع مـن العـاملني  أكـرب حماولة خلق إىل − بصفة عامة −هتدف مرحلة االستقطاب 
وعـة مـن  وذلـك بالنـسبة لكـل جمم,الذين تتوافر لدهيم القدرة والرغبة للعمل باملنظمـة

, والطريق الوحيد خللق مثل هذه التجمعات هو وضع خطة جمموعات الوظائف الرئيسية
 ًيتوافر هبا نوعيات العاملني املطلوبني للعمل باملنظمـة حـاال أن حيتمل التي ملصادرلتنمية ا

 .ًومستقبال
صادر الداخليـة واملـصادر , مها املينينوعني رئيس إىل وعادة ما يتم تقسيم هذه املصادر

اخلـاص  األداء تقوم بفحـص أن عىل املنظمة فإن , وفيام يتعلق باملصادر الداخليةاخلارجية
 بغرض اكتشاف هؤالء الذين يمكنهم شغل الوظائف الشاغرة بـأعىل ;فيها احلالينيبموظ

 عـن الوظـائف عـالن الـداخيل سياسـة اإلي يمكـن تبنـكـام ,ةءمستو ممكن من الكفـا
عالن يتقدم لإل أن نفسه الكفاءة لشغل هذه الوظائف يف  بحيث يستطيع من ير,الشاغرة

 وبرصف النظر , باالختيار من بني هؤالء املتقدمنيتقوم املنظمة أن  عىل,خالل فرتة حمددة

א א   
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املـصادر الداخليـة  فـإن −الالزمـني داخليـا األفـراد البحـث عـن يف املتبع األسلوب عن
 : يت اآليلالختيار عادة ما تغط

 .حاالت الرتقية* 
 .حاالت النقل* 
 .املعاش إىل املحالة أو حاالت تشغيل العاملة املتقاعدة* 
 :يت اآليهنا عادة ما تغطإارجية لالختيار فما املصادر اخلأ

 .الصحف واملجالت يف عالنات الوظائف اخلارجيةإ* 
 .دارس واملعاهد الفنية واجلامعاتامل* 
 . مكاتب ووكاالت التوظيف املتخصصة*

 .النقابات العاملية واملهنية* 
  .خرأ قطاعاتيف  أو نفس القطاع يف العاملة األخر الرشكات واملنظامت* 

السؤال  فإن −الرتقية من الداخل أسلوب منظامتنا املرصية تستخدم أن وعىل الرغم من
مـع  مقارنـة ,الرتقية مـن الـداخل أو املصادر الداخلية إىل فضلية اللجوءأ حول ًيظل قائام
ننـا نقـول إ هذا السؤال فنجابة عالرتقية من اخلارج, ولإل أو املصادر اخلارجية إىل اللجوء

 − موقـف أو كـل حالـة يف نفـسهاب ختتار أن  اإلدارة وعىل,مزاياه وعيوبهب  أسلون لكلإ
سـلوبني األ أي − يسمح فيها قانون العاملني باالختيار من اخلارج التي احلاالت يف وذلك

زيـادة  إىل يتـؤد أن الرتقية من الـداخل مـن شـأهنا أن نه بينام ير البعضأ ذلك ;جدأ
 , األداء يف زيادة درجة الرغبة لدهيم وبالتايل,اع معنوياهتمدرجة الوالء بني العاملني وارتف

ملا يرتتب عليها عادة مـن جتديـد دم  ; أفضلالرتقية من اخلارج أن خر يرالبعض اآلفإن 
دائـرة القـرارات  يف  مثل الـدوران,مراض الركودأ من تعاين التي ا تلكًاملنظامت خصوص
حيدثها التغري  التي  والفرص اجلديدةتاملشكال وعدم القدرة عىل رؤية ,واحللول التقليدية

 عـن طريـق –العديـد مـن منظامتنـا املـرصية  يف  كام هو احلال−العوامل البيئية يف املستمر
 ءننا نر اللجوإ, وللتوفيق بني الرأيني فاملنظمة إىل فكار ورؤ جديدة بالدخولالسامح أل

شـخاص املـؤهلني عـىل املـستو ة األاملصادر الداخلية فقط عندما يتوافر لد املنظمإىل 
 أن  وقبـل,كل الظروف يف  تطبقة وليس كسياسة عام,الوظائف الشاغرة املطلوب لشغل



 ١٢٠

نظـام  يف مرحلة االستقطاب ال وجود هلـا أن  إىلشارةالبد من اإل فإنه  هذه املناقشةيتنته
 يقـوم عـىل ,تيـاراالخ يف جيـايبإ أسـلوب  من اتباعًنه بدالإ املرصي; إذاالختيار والتعيني 

 −مة للعمـلءكثرهم مالأ ثم اختيار , العنارص القادرة عىل شغل الوظائفأكفأالبحث عن 
 يقوم عىل االنتظار حتى يتقـدم ,االختيار يف اسلوبا سلبيأمنظامتنا املرصية عادة ما تتبع فإن 

 أفـضل  بالـرضورةن والـذين قـد ال يكونـو,شخاص لشغل الوظائف الشاغرةبعض األ
 االختيار عـىل يف يالسلب األسلوب ر البعض هذارب وقد ي,ار من بينهمي ثم االخت,رصالعنا

 الـذي الوقـت يف ,تنمية مصادر للعاملني يف نه ال مربر لبذل اجلهد والوقت واملالأأساس 
هـذا التربيـر  أن الإ,  الرشكات واملـنظامتبوابأ ىل الوظائف عيال يتوقف فيه سيل طالب

 عىل الرغم من عـدم − قد يتميز بوفرة عرض العاملةيلعمل املرصن سوق اأمردود عليه ب
كثري  يف تؤكد نقص املعروض التي  للعديد من التقاريراً نظر;طالقهإصحة هذا القول عىل 

 , من الناحية العددية− مثل الوظائف الفنية املعاونة ووظائف التمريض,من التخصصات
العربية مـا  اإلدارة مشكلة أن  يؤكد الذيمر, األليس بالرضورة من الناحية النوعيةولكن 
 ندرة الكفاءات النوعية القادرة عـىل حتقيـق أعـىل مـستو ممكـن مـن الكفـاءة هي زالت

 .سوق العمل يف البحث عنها إىل تاجحتوالتي  ,اإلنتاجية
WאW 

 بـني هـؤالء واملقصود باالختيار هنا هو اختاذ القرار اخلاص بتعيـني عـدد حمـدود مـن
 , ويرتكز هدف هذه املرحلـة بـالطبعاحني لشغل وظائف املنظمة الشاغرةاملت أو ,املتقدمني

هنـم غـري مـؤهلني للوفـاء بمتطلبـات الوظـائف أ اإلدارة عاد هؤالء الـذين تـرباستيف 
تستخدمها  التي ا للمعايري املوضوعيةً وذلك وفق, واملنظمة عامة− بصفة خاصة−الشاغرة
سـاليب املمكـن األ أو , وبخـصوص هـذه املعـايريشـخاصاملفاضـلة بـني األ  يفاملنظمة

 :يتهنا تشمل اآلإجمال االختيار ف يف استخدامها
 .طلب التوظيف -
 .ارات التوظيفباخت -

 .املقابالت الشخصية -

 .ي والتوصيةالتحر -

 .مراكز التقييم -
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 .لطبيالفحص ا -
  :(Application Blank) طلب التوظيف -١
ل مصدر معلومات متاح للمنظمـة عـن الفـرد املتقـدم لـشغل وأعد طلب التوظيف ي

 −ا كـل املـنظامتًتـستخدمه تقريبـالـذي  −  وعادة ما يوفر هذا املصدر,الوظيفة الشاغرة
 ,معلومات رسيعة عن املؤهالت املتقدمة وخربهتـا العمليـة والديموغرافيـة واالجتامعيـة

 أسـاليب أسـلوب مـنف كيـطلـب التوظ إىل وعىل الـرغم مـن االتفـاق حـول احلاجـة
, يغطيها طلـب التوظـفأن  املفرتض  خيتلف حول نوعية البياناتيالرأ أن ال إ−االختيار

  مثـل,البيانـات الشخـصيةإىل  باإلضافة −فيطلب التوظ يف ومن البيانات الشائع طلبها
الـربامج و, الشهادات الدراسـية أو  املؤهالت العلمية–السن واجلنس واحلالة االجتامعية

تـم اكتـساهبا فيهـا,  التـي اخلـربة العمليـة واملـنظامتو, الفنيـة أو  اإلداريةيبية سواءالتدر
حيـان  بعـض األ, ويفمتقـدم كالطول والوزن واحلالة الـصحية لل;اخلصائص اجلسامنيةو

 أن ما نود قوله هنا هـو. تقدمم للي واملهن والثقايفياهلوايات الشخصية والنشاط االجتامع
 تـأثري  ذاتأن تكـون بمعنـى ,تكون هادفة أن ف جيبي طلب التوظيغطيها التي البيانات

 اسـتخدام إىل حيتـاج بـالطبع الذي مر, األالوظيفة يف احتامل النجاحأو  ,داءاأل حمتمل عىل
 التـي مالحظة ودراسة عالقات االرتباط بني كل بيان مـن البيانـات يف يالعلماألسلوب 

 . للوظيفةفعيلال األداء ف ومستوي عليها طلب التوظيحيتو
  :يفارات التوظب اخت-٢

 معاينـة  إىلدفهيـجـراء مـنظم إ": أنـهف عـىل يـار التوظبـيمكن ببساطة تعريف اخت
املقارنــة بــني ســلوكيات  أو ,ص معــنيشخبــاخلــاص األداء  أو االجتاهــات أو الــسلوك

مـن  أكثـر اتاربـلالختفـإن  األفـراد  إدارة جمـال, ويف أكثـر أوداء شخصنيأواجتاهات و
 اختـاذ يف ا تـستخدمًيضأهنا إ ف−نه بجانب استخدامها كأسلوب لالختيارأ ذلك ;داماستخ

كل هذه احلاالت هو حتقيق التوافق  يف اهلدف  حيث إن,قرارات الرتقية والنقل والتدريب
 .الوظيفة أو بني خصائص الفرد ومتطلبات العمل

 :نيساسيأف عىل فرضني يوتقوم فلسفة اختبارات التوظ
ا ًتوزيعـ األفـراد  ما تكـون موزعـة عـىلعادةنسانية القدرات واملهارات اإل  أن:وهلامأ 

 – عالية من هذه القدرات واملهارات بدرجةةقليأبمعنى متتع , ييقرتب من التوزيع الطبيع
قليـة بدرجـة أ و–يـنهم باملنظمـة بغـرض تعي;ار الكشف عـنهمبوهم الذين حياول االخت



 ١٢٢

متـع بدرجـة متوسـطة مـن تلـك تلبيـة عـادة مـا تغ بيـنام األ من تلك املهارات,منخفضة
 .القدرات أو املهارات

ار باملهارة حمل االخت أو هناك درجة معقولة من االرتباط بني توافر القدرة أن : وثانيهام
 .الوظيفة أو متطلبات العمل أداء  يفبني احتامل النجاحو

سان ف للسلوك اإل  يارات التوظ بنواع اخت أومن الممكن تصنيف     ى   ارب  االخت  محل  ين  إل
  :نواع الخمسة التاليةاأل

 . اختبارات القدرات٢/١
 . األداء اختبارات٢/٢
 . اختبارات االهتاممات املهنية٢/٣
 . اختبارات الشخصية٢/٤
 .اإلسقاط أو  اختبارات التخيل٢/٥

وجيب توافر جمموعة من الـرشوط يف االختبـارات; حتـى يمكننـا الوثـوق بنتائجهـا, 
 : ومنها
  :)(Reliabilityثبات  شرط ال-١

حالـة تطبيـق  يف يالتامثل النـسب أو ,تتصف بالثبات أن ار جيببنتائج االخت أن بمعنى
 .من مرة أكثر االختبار عىل نفس الشخص

  :Validity)( شرط الصحة -٢
 ,خـرأ خاصـية ةيأ وليس ,ارب اخلاصية موضوع االختًار يقيس فعالباالخت أن بمعنى

 وليس قدرتـه عـىل ,تقيس مستو ذكاء الفرد أن ل املثال جيبفاختبارات الذكاء عىل سبي
ن أإال شـارة  وهنـا جتـدر اإل,املـذاكرة يف طولأقد يكون نتيجة لقضاء وقت  الذي احلفظ

 ولـيس , تـوافر رشط الثبـات− نفـس الوقـتويف− بالـرضورة يتوافر رشط الصحة يعن
 ه,عـادة تطبيقيـإحالـة  يف ثلـةنتائج متام إىل يار قد يؤدبن االخت ألاً نظرً صحيحا;العكس

 .أخر غري صفة البحثولكنه ما زال يقيس صفة 
  :ProComm from bass)( عدم التحيز -٣

 وعـىل , يـؤدوا بكفـاءةي لك;حمل االختبار األفراد مامأية تاحة الفرصة املتساوإبمعنى 
ام غـري ملـ اإليذو األفـراد زيـة  لعـدد مـنينجلعطـاء اختبـار باللغـة اإلإ فإن سبيل املثال
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اللغـة  إذا مل تكـن, وذلك ختبار خاصية عدم التحيز يفقد اال−نجليزية باللغة اإلياملتساو
 .نجليزية حمل االختباراإل
 مـن  وبالتـايل,دواهاجثبتت التجربة العملية أ التي هناك بعض االقرتاحاتفإن  اًخريأ
 : هي االقرتاحاتهذه و ,فيتراعيها املنظامت عند استخدامها الختبارات التوظ أن املهم
ف كأسـاس وحيـد عنـد اختـاذ قـرارات يـا استخدام اختبارات التوظًبدأال جيوز  −١
 .ساليب عند اختاذ هذه القراراتاأل أو سس كأحد األط بل فق,ار والتعينيياالخت
الفشل منها عىل كشف حاالت قدرة عىل كشف حاالت  أكثر فياختبارات التوظ −٢

ليها عندما يكون من املطلـوب تـصفية عـدد إملفيد اللجوء جيعل من ا الذي مر, األالنجاح
 . األداء يف للنجاحًاملتقدمني احتامال أكثر بقاء فقط عىل واإل,ضخم من املتقدمني للوظيفة

 حصلوا يالت الدرجات أساس املتقدمني للوظيفة عىل األفراد ال جتوز املفاضلة بني −٣
حـد  إىل هذه االختبارات مل تصل بعدن  أذلك; ف بشكل صارمياختبارات التوظ يف عليها
ممن حـصل عـىل  أفضل كيدأ بالت نقطة ٩٠إن من حصل عىل يمكن معه القول  الذي الدقة
ولـيس  ,فضل استخدام نتائج هذه االختبـارات فقـط كمـؤرشاتيباختصار و,  نقطة٧٠

 .كمعايري قاطعة يلزم اتباعها

٣LאאInterviewing)EW 
لكل مـن  األفراد  إدارةجمال يف ن االنتقادات املستمرة من جانب الباحثنيعىل الرغم م

مثـل هـذه  فـإن −املقـابالت الشخـصية أسـلوب يتمتع هبا التي مستو الثبات والصحة
ا لعـدم وجـود البـديل ً نظر;ا بني املنظامتًار شيوعياالخت أساليب  أكثراملقابالت تعد من

 أسـلوب  وعـادة مـا هيـدف,لية ورخص التكاليفا من حيث السهولة والعمًكثر تفوقاأل
 :أساسينيحتقيق هدفني  إىل املقابالت الشخصية

ن طريق سؤال هذا الـشخص عـن عمة الشخص املتقدم للوظيفة ءتقييم مد مال −١
 مثـل املـؤهالت العلميـة واخلـربة العمليـة الـسابقة واالجتاهـات ,عدد من املوضـوعات

 .أثناء املقابلةلوك واجلوانب الشخصية مالحظة الس إىل ةضاف باإل,الشخصية
  والعمـل,مثل طبيعة املنظمـة , املهمةتزويد املتقدم لشغل الوظيفة ببعض البيانات −٢
, مثـل هـذه ت وفرص الرتقية املتاحةآواملكاف األجور  ومستو,سوف يقوم به فيهاالذي 

  املتقدم عىل تقدير مـاًوالتساعد أيقدمها املقابلون للشخص املتقدم للوظيفة  التي البيانات
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ز صورة املنظمة وعالقاهتا العامة تعزا ً وثاني,رفضها أو كان من مصلحته قبول الوظيفةإذا 
 .مع العاملني املرتقبني

 أسـلوب يتجنبهـا املقـابلون لزيـادة كفـاءة أن جيـب التـي خطاءوهناك العديد من األ
 :خطاء ما ييل ومن هذه األ,سلوب لالختيار والتعينيأاملقابالت الشخصية ك

, وعـىل الـرغم مـن يغـري املوضـوع أو يالتحيز والتعـصب والتقـدير العـاطف −١
نه مـن املمكـن التخفيـف إال أ −خطاءاأل أو  من مثل هذه العيوبةاستحالة التخلص كلي

آرائـه ا عن طريق تيقظ املقابل وحرصه عىل عدم سيطرة نزعاته الشخـصية عـىل هتمن حد
 .عند التقييم

 سواء ,تصف هبا الشخص املتقدم للوظيفةي التي  من الصفاتسيطرة صفة معينة −٢
 , عىل تقيـيم املقابـل للـشخص ككـل−اهبغري مرغوب  أو اهبكانت هذه الصفة مرغوب أ

فعـىل سـبيل املثـال قـد يقـيم , )The Hallo Effect(ا اصطالح وهو ما يطلق عليه علمي
 , االعـتامد عليـه وطمـوح ويمكـنيكـذنـه أدامـه ومظهـره عـىل نه يف نيـقالشخص األ

 ;مهـام الوظيفـة أداء نه جاهل وغري قادر عـىلأامه ومظهره عىل هند يف والشخص املهمل
 .أناقة الشخص ومظهرها بقام بالتقييم هيتم شخصي الذي املقابل أن ملصادفة

 ان بدإ حتى و,االستامع الفعال ملا يقوله الشخص املتقدم للوظيفة يف فشل املقابل −٣
 .يتقييم غري موضوع إىل الغالب يف ييؤدذي  المر, األاًمنصت

٤LאאW 
داء  مرشـد ألريخـ أن  مـؤداهسـايسأ والتوصـية عـىل مبـدأ يالتحـر أسـلوب يعتمد

فـإن  األسـلوب ا هلذاً, ووفقاملايض يف داؤه وعالقاتهأ هو −املستقبل يف الشخص وعالقته
كان  التي املنظامت أو املنظمة يف ملبارشينًعادة ما تقوم بسؤال رؤساء املتقدم ا األفراد إدارة

رسال إ عن طريق كتايب أو يهذا الشخص وعالقاته بشكل حترير أداء ا عنًيعمل هبا سابق
 عـن طريـق زيـارة هـؤالء شخـيص أو ,االتصال بـالتلفوني عن طريق شفو أو ,خطاب
سـامء أيقـرتح  أن  يطلب من الشخص املتقـدم لذلككبديل أو ,أماكن عملهم يف الرؤساء
 إىل ي وبـشكل رس,ًرسال خطابات التوصية اخلاصة باملتقدم مبـارشةإشخاص بهؤالء األ
 عـدم  يرون األفراديمديربعض  إذا كان و,سوف يقوم الشخص بالعمل هبا التي املنظمة
أسـامء املوصـنييقـرتح الـشخص  أن نه من غـري املعقـولا ألًنظر ;األسلوبهذا  جدو 
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 أسـلوب  أنخـر ير الـبعض اآل−هصاحلل  خطابات تويصأن يكتبواالذين من املحتمل 
 أن نـه ال يعـدوأتـذكرنا  إذا اً خصوص,يقدم معلومات مفيدة أن  والتوصية يمكنيالتحر

مثـل  األخـر  عـن مزايـاهً فضال,الوحيد األسلوب االختبار وليس أساليب حدأيكون 
 .اجلهد والتكاليف الالزمة لتطبيقهلة الوقت وآض

٥LאאAssessment Centers)EW 
 عـن ً فـضال–سـلوب الختيـار وتعيـنيأمراكـز التقيـيم ك أسلوب اء استخدامجلقد 

 سوف نتناوهلـا بالتفـصيلالتي  اإلدارية والتنمية األداء  تقييمجمايليف  األخر استخداماته
اكز سلوب مرا ألً, وطبقفني واملديرين خالل العقد املايض طبيعة املرش–الفصول التاليةيف 

 أو التقييم يقوم فريـق مـن املقيمـني بمالحظـة جمموعـة مـن املرشـحني لـشغل الوظيفـة
 إىل  وملـدة تـصل, متقـدم١٥ – ١٠عادة ما حيرض مركز التقييم مـن و ,الوظائف الشاغرة

ذلك املقابالت الشخصية  يف  بام,من اختبار أكثر  ووضعهم حتت,يام بشكل مستمرأربعة أ
 كـز التقيـيم, ومالحظـةعـضاء مرأ بواسطة كل عـضو مـن ةداملتعمقة مع كل فرد عىل ح

 من خالل مواقف ي, والتفكري االبتكارت, والقدرة عىل حل املشكال,السلوك واختباراته
, وبعد انتهاء مدة املركـز يقـوم لومات واخلربة الوظيفية املتميزة ومستو املع,عملية فعلية

 أو ,إصدار قرار التعينيهم البعض بيضة مع بعضفتسعضاء مركز التقييم بعد مناقشات مأ
عـادة مـا  والتـي ,فتها الباهظـةرغم تكل −مراكز التقييم ن إ  عن القوليعدم التعيني وغن

  تعـد−داريـنيرص استخدامها عىل حاالت اختيار الفئات احلساسة مـن املـرشفني واإلتقي
بعـد شـغله داء الـشخص أالتنبـؤ بـ يف اًكثرها نجاحأ و,ار موضوعيةياالخت أساليب أكثر
 .ًلوظيفة فعالل

٦Lאא(Medical Examination)W 
 سـايسأجراء إ كيالفحص الطب أسلوب −مل يكن كلهان إ −تستخدم معظم املنظامت  
سـوف يقـوم بـه  الـذي طبيعة العمل أن وعىل الرغم من. إجراءات االختيار والتعينيمن 

ن إمـن املمكـن القـول  فإنه −يف الطبجراء الكشإ ب االهتامم املتقدم للوظيفة حتدد درجة
 :هيدف إىلجراءات االختيار والتعيني عادة ما إجراء من إ كيالفحص الطب
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 كـام هـو ,وظيفـةالداء مهـام كد من صالحية الشخص اجلسامنية والـصحية ألأالت −١
 .وظائف اجليش والبوليس واملطايف يف احلال
ة ي مطالبات مستقبلا أليًجتنب ; حالة الشخص الصحية وقت استالمه العملحتديد −٢
  .صابات عمل غري حقيقيةإ أو  صحيةرضارأ تعويضات عن ةبأي

 حمافظـة عـىل سـالمة ;مراض معديةأمنع تعيني هؤالء املتقدمني الذين يعانون من  −٣
 .ي العاملنيباق

 مـع قـدرات ومواصـفات يتناسـب الـذي اختيار مكان ونوع العمل يف املساعدة −٤
 .الشخص الصحية

WאW 
مرحلـة التـسكني حتـاول وضـع  فـإن −يتم االنتهاء من اختاذ قـرار االختيـار أن وبعد
, كام حتددها بطاقة ملؤهالته وخرباته وصفاته الشخصيةاملكان والعمل املالئم  يف الشخص

يـتم  أن ال يتم اختيار الـشخص قبـل أن أنه من الطبيعي وعىل الرغم من ,وصف الوظيفة
 كبرية احلجم أنه من عادة بعض املنظامت ال إ −سوف يشغلها التي ةالوظيف أو  املوقعحتديد

 بـالتفكري −تـشغل نفـسها أن دونعدد ممكن من الكفـاءات املتميـزة  أكرب ينيعتقوم بتأن 
جيعـل  الـذي مـر األ,سوف يشغلها كل منهم بالضبط التي ةحتديد نوع الوظيف يف −املسبق
 .حلتني خمتلفتنيختيار والتسكني مرمن اال

אWאאW 
 −املقصود بمرحلة التهيئة املبدئية تعريف الـشخص بعـد تعيينـه وتـسكينه فإن اًخريأو

 , هبـدف مـساعدته عـىل التكيـف واالنـدماج; بظروف العمل اجلديدة−عىل وظيفة معينة
ا مـن ًتكون جـزء أن تعدومرحلة التهيئة املبدئية ال  أن البعض قد ير أن وعىل الرغم من

  عـىلنيعادة ما يفرقـون بـني االثنـ اإلدارة كتاب فإن −وظيفة التدريب هي خرأوظيفة 
 هيتم التدريب ,نه بينام تركز التهيئة املبدئية عىل تعريف الشخص ببيئة العمل ككلأأساس 

 . املهارات املتعلقة بوظيفة بعينهاباملعارف و
 :لعنارص التاليةبا بدئية املوظف اجلديد برامج التهيئة املوعادة ما تعرف

 . للمنظمة وسياستهايالتطور التارخي* 
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 .تقدمها املنظمة التي اخلدمات أو املنتجات* 
 .دارات الرئيسيةقسام واإلماكن املصانع واألأ* 
 .جازات الطويلة والقصريةسياسات الرتقية والنقل واإل* 
 .ات الوظيفة وجداول العمل املتاحةمسئولي* 
 .ي واختصاصات كل مكونمكونات اهليكل التنظيم* 
 . التدريب املتاحة وفرص,املستخدمة األداء يمينظم تق* 
 .من املتبعةجراءات األإ* 
 .العمل يف التعريف بالزمالء والرؤساء* 

 −التهيئة املبدئية للعاملني اجلدد عندما تـتم بـشكل صـحيح أن وير كثري من الكتاب
 :ما ييلغراض هم هذه األأومن  ,مفيدةغراض أهنا ختدم عدة إف

 .من االجتاهات اجليدة لد املوظف جتاه املنظمة وسياساهتا منذ البدايةبناء نوع  −١
ترفـع  أن مـن شـأهنا والتـي ,املساعدة عىل تكوين حالة من االنتامء لد املوظف −٢

  .ه للعملتمعنوياته وتزيد من محاس

 برامج التهيئة يؤدت أن يتوقع فإنه −ول والثاينوكنتيجة غري مبارشة للغرضني األ −٣
 والتـأخر عـن , ومعـدالت الغيـاب,الت خمالفة التعليامتدختفيض مع إىل املبدئية اجليدة

 .إلخ ...ي والدوران االختيار,العمل

* * * 



 ١٢٨



 ١٢٩

 
Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ]< <

אא 

W 
شـهدته عمليـة ي  الذن هلا التطوروواملامرس اإلدارة ن يف جمالو ما يسوق الباحثًكثريا   
 كـدليل عـىل − املاضـيةًي والتطبيقي خالل الثالثني عامـاعىل املستويني البحث األداء تقييم
 ولقـد كانـت ,بـصفة عامـة خـالل نفـس الفـرتة األفـراد  إدارةهـدافأو أسـاليب تطور

ــنظامت ــامل  م ــدياماألع ــستخدم ق ــيمًت ــق األداء  تقي ــداف لتحقي ــةإ أه ــة  أو داري رقابي
)Administrative Performance Appraisal(, ــا ــإن ناآل أم ــد  ف ــنظامت الناهبــة ق امل
 أو خـر هـو اهلـدف التـدريبيآ ًهـدفا األداء تقيـيملالرقايب  أو يداراهلدف اإل إىل ضافتأ

سـتخدام ا  وهكـذا فلـم يعـد ,) (Development Performance Appraisal يالتنمـو
 به عند حتديد من يستحقون الرتقيـة عىل االرسرتشاد ًقارصا األداء لتقييم األعامل منظامت

استخدامه كأداة لتنمية العاملني ومـساعدهتم عـىل  إىل , بل تعد ذلكوريةالعالوة الدأو 
 إىل وس ووسائل الوصولءاملر أداء  أهدافمن خالل حتديد ,ع كفاءهتمفدائهم ورأتطوير 
قد , ووسء واملرقناع واملناقشة بني الرئيسسلوب ديمقراطي قائم عىل اإلأب األهداف هذه

 بـل , ليس فقط عىل حمتـو التقيـيم−واضح تأثري  األداءتقييم أهداف كان هلذا التطور يف
 ;املتاحة لتنفيـذ هـذا التقيـيم أو  عىل الطرق واملقاييس املستخدمة−ا ويف نفس الوقتًيضأ

درة  مثل القـ,اخلصائص املميزة للفرد أو  عىل الصفات من الرتكيز يف املايضًأنه بدالذلك 
 تركيـز حمتـو وطـرق تقيـيم فإن −نيوسءساء واملراختاذ القرارات والتفاهم مع الرؤعىل 

ًيعـد مفيـدا; نظـرا الـذي مراأل , األداءصبح ينصب عىل نتائجأن اآلاألداء   أمهيـة  لتزايـدً
طـرق موضـوعية  إىل  واحلاجة املاسـة,رشافية يف املنظامت املعارصةواإل اإلدارية العنارص

 .كفاءهتا أو هذه العنارصداء  أللحكم عىل
אאאW 

 يتـوال ,نـسانيةعىل الرغم من صعوبة وضع تعريفات جامعة مانعة يف جمال العلوم اإل
 مليـة تلـك الع:نـهأببـساطة ب األداء مكن تعريف تقييممن امل فإنه − األعامل إدارةمن بينها
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 العاملني من حيث مد كفاءهتم يف ردية بنيقياس االختالفات الف إىل هتدفالتي اإلدارية 
مكانية تقلدهم لوظـائف ذات إ و,عباء ومسئوليات وظائفهم احلالية من ناحيةأالنهوض ب
مل يكـن مـن إن  − ومن الناحية املنطقية,خرأمن ناحية  أكرب عباء ومسئولياتأمستو و

خطـوات متسلـسلة  أربـع تتكـون مـن  األداء عمليـة تقيـيم فـإن −اًيضأالناحية العلمية 
 :يتومتتابعة كاآل

 أداء يقـارن هبـا أو ليهـاإسـوف ينـسب  التي املعايري أو سس االتفاق عىل تلك األ−١
يـسهل التـي  اإلنتاجيـة  األعامل وعىل عكس,دائهمأتقييم  أو العاملني عند احلكم عليهم

ودة هلا يف صورة عدد من الوحدات املنتجة يف وقت معـني ومـستو جـ أداء وضع معايري
رشافيـة واملكتبيـة واإل اإلداريـة  األعـاملمثـل , األخـر األعـاملالعديد من فإن −معني

 أن  وعىل الرغم من,كمية هلا أداء  معايريضع عادة مايصعب و,عامل البحوث والتطويرأو
عـىل اإلنتاجيـة غـري  ألعـاملبالنـسبة ل األداء  وراء اعتامد تقيـيمهذه العملية كانت تارخييا

يتمتـع  التـي  يف بعـض الـصفاتيه الشخيصأوس ورءلرئيس املبارش عىل املرمالحظات ا
 اإلنتاجية  غريلعاماأل أداء اجتاه تقييم فإن − مثل القدرة عىل الترصف وحل املشكالت,هبا

مثـل حتقيـق  ,األداء أو بنجـاح يف العمـل نحو استخدام  عـدد مـن املعـايري الكميـة يتجه
تــويل لتكـوين جيــل تـال  أو ,ة املنــشأة يف الـسوقزيــادة حـصأو  , األهـداف أوربـاحاأل

فكــار اجلديــدة الالزمــة لتطــوير املنتجــات واأل , اإلداريــة األعــاملاملــسئوليات يف حالــة
 .عامل البحوث والتطويروختفيض التكاليف بالنسبة أل

 . مقاييس التقييم املالئمةوأداء العاملني باستخدام طريقة  أل القياس الفعيل−٢
كانـت أ سـواء , وحتديد االنحرافات املوضوعة, واملعايريالفعيل األداء بني املقارنة −٣

 .سالبة وأموجبة 
املعيـاري يف  األداء  والفعـيل األداء نـة بـنيم املعلومات املرتتبة عـىل املقار استخدا−٤

حقيـة  مثل تقرير مد األ,داريةإ األهداف كانت هذه أسواء  , األداءهداف تقييمأالوفاء ب
تنمويـة مثـل تقـديم معلومـات مرتـدة  أو ,حتى الفصل أو النقل أو العالوة أو يةيف الرتق
الالزمـة لتطـوير هـذا  اإلداريـة  وبرامج التـدريب والتنميـة,دائهأوس عن مستو ءللمر
 .داءاأل
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 أو تنمويـا أو إداريـاقـد يكـون والـذي  , األداءوبرصف النظر عن اهلدف العام لتقييم
 األداء تقيـيم أهـداف هـمأمـن املمكـن تلخـيص  فإنـه −نفـس الوقـت يف إداريا تنمويـا

 :يتالتفصليلة يف اآل
 مثـل ,بشكل موضـوعي األفراد  إدارةتقديم املعلومات الختاذ العديد من قرارات −١

 ممـا يـساعد عـىل ,ت التـشجيعيةأقرارات الرتقية والنقل ومنح العالوات الدورية واملكاف
 .دارةة عالقتهم باإلوتقويلة اني بالعدلماعور العش

ً بعيـدا ,جات التدريبية بشكل موضوعيتقديم املعلومات الالزمة لتحديد االحتيا −٢
 . يرضن مل ينفع لعن التقليد القائم عىل مبدأ إن

نـه بـدون أ ذلك ;تقديم العديد من املعلومات املفيدة لعملية ختطيط القو العاملة −٣
 أو حتـى تنزيـل الرتبـة وأالنقـل  أو رتقيـةمعلومات كافية وموضوعية عن من يـستحق ال

عمليات تقدير املعروض مـن القـو العاملـة واملطلـوب منهـا خطـط سـد  فإن ,الفصل
  .قل غري دقيقةعىل األ أو ة تصبح غري ممكن−الفجوة بني الطلب والعرض

  ذلـك ; ار والتعيني املتبعـةياالخت أساليب ثبات صحةتقديم املعلومات الالزمة إل −٤
كانـت اختبـارات أ سـواء ,االختبار أساليب (Validity)ختبار الوحيد ملد صحة االأن 

 هـو مـد −مجاعيـة أو مقـابالت شخـصية فرديـة أو اختبارات قـدرات أو سيكولوجية
عـن  فإنـه , وهكـذا األداءداء الفرد ملهام وظيفته كام حتكمه نتائج تقييمأببؤ نجاحها يف التن

 أو يف اختبـارات االختيـاراألفـراد  أو رجـات الفـرددطريق حساب معامل االرتباط بني 
االختيـار  أسـلوب معامل صحة إىل يمكن الوصول− األداءالتوظيف ودرجاهتم يف تقييم

التوقــف عــن  أو ًكــان املعامــل عاليــا, إذا ســتخدامها االســتمرار يف  وبالتــايل,تخدماملــس
 .طالقباط عىل اإلية عالقة ارتأال توجد  أو ًنخفضا,كان املعامل م إذا ستخدامها

 إىل حتتـاجالتـي  اإلداريـة عن بعض املـشكالت األداء قد تكشف معلومات تقييم −٥
ىل إ, عىل سـبيل املثـال نقـل املـرشف ً, ومنع حدوثها مستقبالعىل حللهاأتدخل مستويات 

 أو ,سـيهوءثبت من معلومات التقييم وجود رصاعات بينـه وبـني مر إذا درايةالوحدة اإل
تبني من معلومات التقيـيم  إذا  األعاملاخلاصة بنوع معني من األداء يف معايريإعادة النظر 

 .هذه املعايري إىل ني عىل الوصوللعدم قدرة الغالبية العظمى من العام
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ونقاط دائهم ملهام وظائفهم أ مستو نتوفري معلومات التغذية املرتدة للعاملني ع −٦
 لنجـاح مقـابالت التقيـيم ذات يعـد رضوريـا الذي مر, األ األداءالقوة والضعف يف هذا

سـيه بـرامج وءينـاقش مـع مر أن يكون عىل الرئيس املبارش فيهـا والتي ,الطبيعة التنموية
 ;يتعرضـوا هلـا أن علـيهم التـي حتى برامج التنمية الذاتيـة أو , اإلداريةالتدريب والتنمية

 .املطلوب األداء مستو إىل حتى يصلوا

אאאאW 
 بـاهتامم البـاحثني واملامرسـني عـىل الـسواء يف ًحتظى حاليا التي هناك عدد من القضايا

تؤخذ يف  أن عتبارات جيباهنا أهذه القضايا عىل  إىل ومن املمكن النظر , األداء تقييمجمال
 مع مالحظة ,داء األ عند التخطيط لنظام تقييماملنظمة إدارة احلسبان بواسطة القائمني عىل

ن تتأثر باهلدف العـام أ البد و−جمتمعة أو  منفردة−جتاه هذه القضايا اإلدارة وجهة نظرأن 
 ن تؤثر يف القرار اخلاص باختبار طريقة تقييمأكام البد و ,تنمويا أو  كانإداريا األداء لتقييم
ء عـدد مـن  يف ضـومـن املمكـن عرضـها فإنـه  وبخصوص هذه القـضايا,املالئمةاألداء 

 :سئلة كالتايلاأل
 خيضع للتقييم? أن ضرتاملف األداء ما نوع −١
 خيضعوا لعملية التقييم? أن ضرتاملف األفراد من هم −٢

  بعملية التقييم?للقيام لضمن هو الشخص املف −٣

 دورية عملية التقييم ? أو ما هو املد املفضل لتكرارية −٤

 بار العاملني بنتائج التقييم?خ هل من املفضل إ −٥
  يخضع للتقييم؟أن  المفترض  األداءما نوع -١
 أو تعلـق بنـوعهو ذلـك امل األداء تقييمول يف عملية يكون السؤال األ أن من الطبيعي 
 هـذا جابة عنعند حماولتها اإل اإلدارة  ملهمةً وتسهيالسوف يتم تقييمه,الذي  األداء ماهية

 :ايلسؤالني كالت إىل السؤال فقد يكون من املفيد تقسيم السؤال
 ?اجلامعي األداء مأ يالفرد األداء هل سيتم الرتكيز عىل  − أ

 سـوف حتظـى يالفـرد األداء ي معـايري أ,يالفـرد األداء  يف حالة الرتكيز عـىل −  ب
 باالهتامم?
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 األداء نه مـن املفـضل كقاعـدة عامـة الرتكيـز عـىلإف ,)أ( عيبخصوص السؤال الفر
يـؤثر  أن خـرين دونعزل عـن اآليعمل كل فرد بم أن  عندما تسمح طبيعة العمليالفرد

تـربطهم   والـذين ال, كام هـو احلـال يف وظـائف منـدويب البيـع,ذلك عىل عنرص الكفاءة
خذ وعىل العكس يفضل األ وخمرجاته, األداء ببعضهم البعض عالقة من حيث مدخالت

عنـدما  −يالفـرداألداء  أسـلوب جنب مع إىل ًجنبا: ي أ−ي جزئيااجلامع األداء سلوبأب
 كام هو احلال يف ,خرداء البعض اآلبعض العاملني مدخالت الزمة أل أداء ن خمرجاتتكو

  أو, وشئون العاملنيقسام احلساباتأالعاملني يف  أو  اإلنتاجوظائف العاملني عىل خطوط
 إىل  طبيعة العمل التعاون الكامـل بـني العـاملني عندما تقتيضكليا األخذ باألداء اجلامعي

 األعـامل  كام هو احلـال يف بعـض,اجلامعة أداء الفرد عن أداء  فصلعهميصعب  الذي احلد
ــي  ــاملني مــدخالت للمجموعــة  األداء تكــون خمرجــاتالت  وألكــل جمموعــة مــن الع

 .خراملجموعات األ
 طبيعـة العمـل يف بعـض احلـاالت تقتـيض فإنـه )ب( ي الفرعـما بخصوص السؤالأ

 كام هو احلال يف وظائف ,داءددة ومبارشة لألوجودته كمعايري حم اإلنتاج الرتكيز عىل كمية
 الرتكيـز عـىل ً طبيعـة العمـل أيـضا تقتـيضخراألويف بعض احلاالت  , اإلنتاجيةالعاملة
 مثل املواظبة واحلامس واملبادلة والوالء والتعاون ونوع القيـادة ,ارشةبغري امل األداء معايري

 .التخصصية اإلدارية  كام هو احلال يف الكثري من الوظائف,ونوع الشخصية
 يخضعوا لعملية التقييم؟أن  المفترض  األفراد من هم-٢
رد يف فـن كـل إ بحيـث يمكـن القـول ,مـن البـساطة هي  هذا السؤالنجابة عن اإلإ

قد يكون من املفيد تركيز عميـة  فإنه داء, ومع ذلكخيضع لعملية تقييم األ أن املنظمة جيب
 أو ً املعينـني حـديثا,مثـل هـؤالء  بعـض العـاملني,التقييم من حيث العمق والتكرار عىل

كثـر أالفـرتات املاضـية  أو دائهم خالل الفرتةأستفهام حول مستو االذين توجد عالمة 
 .خرمن البعض اآل

  بعملية التقييم؟للقيام  من هو الشخص المفضل-٣
 :ةطراف التاليحد األأ –قل عىل األ نظريا– يتوىل عملية التقييم أن من املمكن

  .نوالرؤساء املبارش − أ
  .الزمالء −  ب
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  .نوسوء املر-ج 
 أداء شـخاص صـالحية لتقيـيماأل أكثر ساء املبارشين يعدون منالرؤ فإن بصفة عامة

 عـىل مبـدأ ً, وحفاظـامن ناحيـة األداء ا لتوافر املعلومات لدهيم عن هذاً نظر;سيهموءمر
مع و .خرأمن ناحية  −يس واحدوس رئءن يكون لكل مرأ بيقيض الذي −وحدة القيادة

سـاء يف قييم الزمالء قد يفضل تقيـيم الرؤت أن هناك بعض الباحثني الذين يرون فإن ذلك
بعضهم الـبعض  أداء مام هؤالء الزمالء ملالحظةأ أكرب  لتوافر فرصةً; نظرابعض احلاالت

  وعىل الرغم مـن,سني جتاه رؤسائهموءتظاهر من قبل املر أو تصنع ي أعىل الطبيعة بدون
تـوافر  إىل نجاح تطبيقه يف الواقع العميل حيتاج فإن ي من الناحية النظرية,أرجاحة هذا الر

 لـيس فقـط −نوع من الرصاع املدمر إىل  التجربةيتؤد أن ن بدوهنام يمك,ساسنيأرشطني 
 .نتاجيةاإل أو  األداء ملستو−اًيضألعالقات اجلامعة بل 

يـامن  واإل,لجامعة بدرجة عالية مـن الثقـةيتصف املناخ العام ل أن ول هذين الرشطنيأ
ال يكـون نظـام أ هـذين الـرشطني  وثـاين,سس ديمقراطيـةأ عىل أيمهية املشاركة يف الرأب

حـصول  أن  بمعنـى,تنـافس أسـاس  عـىلًلة ارتباطه بنتائج التقييم مصمامت يف حاآاملكاف
خيفـض  أو رم حيـ−ترقيـة أو كان ذلك عـالوةأ سواء ,ة ماأعضاء اجلامعة عىل مكافأبعض 

تقييم الرؤسـاء بواسـطة  فإن ًأخرياو  ,ةأخر يف احلصول عىل نفس املكاففرصة البعض اآل
 −سـني جتـاه رؤسـائهموءخذ شكل استقصاء الجتاهات املرأعادة ما ي والذي ,سيهموءمر

 واضـح عـىل تأثري اسني ذوء فقط عندما يكون نمط العالقة بني الرؤساء واملرًيعد مفضال
ــام  ,األداء ــال يفك ــو احل ــز و إدارة ه ــشفيات ومراك ــات واملست دارات البحــوث إاجلامع

سـاء بواسـطة تقيـيم الرؤ فـإن  والبـاحثنينياملهنيـ إدارة يف غـري حـاالت أمـا ,والتطوير
ؤساء عن اختـاذ قـرارات تتعـارض مـع رغبـات عزوف الر إىل يوسيهم عادة ما يؤدءمر
 .سني والشعبية بينهموءييد املرأ لتاًكسب ;األداء أو اإلنتاج أهداف سيهم عىل حسابوءمر

  دورية عملية التقييم ؟ أو  ما هو المدى المفضل لتكرارية-٤
دورية عملية التقييم يتوقف عـىل اهلـدف  وأن مد تكرارية إبصفة عامة يمكن القول 

داري هـو اهلـدف اإل األداء كان اهلـدف العـام لتقيـيمإذا  فإنه وهكذا , األداءالعام لتقييم
سـني يف احلـصول عـىل وءحقيـة املرأعىل استخدام معلومات التقييم للحكـم عـىل القائم 
 ,مـستمرة أو تتم بصفة متكـررة أن عملية التقييم ال يلزم فإن −العالوة الدورية أو الرتقية
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 , وعىل العكس عندما يكون اهلـدف العـام لتقيـيماممرتني يف الع أو  مرةيبل بشكل رسم
  مـشكالتسـيهم بخـصوصوءسـاء ملرائم عىل نـصح الرؤي القهو اهلدف التنمواألداء 
 وبـصفة ي,ري رسمغتتم بشكل  أن عملية التقييم يفضل فإن −وكيفية التغلب عليهااألداء 
 .سني للتشاوروء ملد حاجة املرًمستمرة طبقا أو متكررة

  بار العاملين بنتائج التقييم؟خهل من المفضل إ -٥ 
خبـار العـاملني بنتـائج إ مـن املفـضل , نعـمبـالقطع هـي  هذا السؤالنن االجابة عإ

 :قل للسببني التالينيعىل األ ,التقييم
دائهـم أمن العاملني رفع مستو  اإلدارة تطلب أو تتوقع أن  غري املنطقينه من أ  − أ

دائهـم خـالل أتوفر هلم معلومات التغذية املرتـدة عـن مـستو  أن يف الفرتة القادمة دون
 .الفرتة املنقضية

 ثراء والرضـا الـوظيفي عـىللدراسات والبحوث يف جماالت احلوافز واإل إمجاع ا-ب 
 .دائهمأتوفري معلومات كافية وجيدة وبشكل متكرر للعاملني عن أمهية 
تـتم بـني  التـي خبار العاملني بنتائج التقييم عادة ما يتم من خالل املقابالتإذا كان إو
 ,عىل الرئيس املبارش مراعاهتـالتي  ا من املالحظاتًن هناك عدداإ ف−وسيهمءساء ومرالرؤ

 .يتجنبها أن عليه التي خر من املالحظاتآوعدد 
אא،אאאאW 

 . قبل تنفيذهاًيداجأن يقوم بالتحضري للمقابلة   − أ
ًوس تقديرا معيناءعطاء املرإسباب  عند ذكره ألًأن يكون حمددا −  ب  .داء تقييم األ يفً
 مـع حماولـة تعزيـز نـوع ,خرآيش  أي وليس حول , األداءيركز املناقشة حول أن -ج 

 .ثناء املناقشةأه بالسلوك املرغوب 
 ;وس اتباعهـا يف املـستقبلءعـىل املـر التـي حياول حتديد اخلطـوات التفـصيلية أن −د

 .يرالتطو أو فال دوره كرئيس يف خطة التحسنيغإدائه مع عدم ألتحسني 
 ,ثناء مقابالت التقيـيمأيتجنبها  أن عىل الرئيس املبارش التي ما بخصوص املالحظاتأ

 :يتفتشمل اآل
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عطـاء إ وما يرتتب عىل ذلـك مـن عـدم ,سلوب املحارضةأوس بءالتحدث مع املر −أ
 .وس فرصة للمناقشة والتوضيحءاملر

 أو سواء يف السلوك , اإلجيابيةغفال اجلوانبإالرتكيز فقط عىل اجلوانب السلبية و −ب
 .داءاأل

 .ءوس يتفق معه يف كل يشءواملر املقابلة يتنته أن  التصميم عىل−ج
 .العالوة أو  التهديد باحلرمان من الرتقية−د

אאW 
 دارة االستعانة هبـا يف تقيـيميمكن لإل التي قائ هناك العديد من الطر أنعىل الرغم من

  وبالتايل,املهم مالحظة مزايا وعيوب كل طريقة من هذه الطرقنه من  أالإ −العاملنيأداء 
ار ييتم اختاذ القرار اخلاص باخت أن  قبل,متها لظروف املنظمة وطبيعة العمل هباءمد مال

 :  من التفصيلءبيش األداء هم طرق تقييم نتعرض أل, وفيام ييلإحداها للتطبيق يف املنظمة
  :نتاجنتها بمعايير اإلالفعلي ومقار اإلنتاج قياس آمية -أ

بـاملنظامت  اإلنتاجيـة العاملـة أداء  يف تقيـيمًالطرق شـيوعا أكثر وتعد هذه الطريقة من
 مثـل مـنظامت جتـارة ,رجال البيع بالعديـد مـن املـنظامت أداء  يف تقييمًأيضا و,الصناعية

 ,لفـردنتاجيـة اإقياس معـدل  إىل وهتدف هذه الطريقة مني,أاجلملة والتجزئة ومنظامت الت
بيعها خالل فرتة التقييم بعـدد  أو نتاجهاإتم  التي عن طريق مقارنة عدد الوحدات الفعلية

 األداء  ملعــدالتًبيعهــا طبقــا أو نتاجهــاإ املفــرتض كــان مــن التــي الوحــدات املعياريــة
, مثل هذه املعدالت قد يتم وضعها بطريقة تقديرية من واقع التجربـة واخلـربة املستخدمة
خالل الفـرتات  اإلنتاج حصائية عن طريق استخراج متوسطات كميةإبطريقة   أو,املاضية

 .املوجودة بسجالت املنشأة اإلنتاج املاضية من واقع بيانات
  :طريقة المقاييس الكمية المتدرجة -ب
 ًأكثرهـا انتـشاراو األداء تقيـيملقدم الطرق أتعد طريقة املقاييس الكمية املتدرجة من   

 عىل عـدد ي حيتوًإعطاء القائم بالتقييم نموذجايتم  فإنه  هلذه الطريقةًفقا  وو.بني املنظامت
 ,الفرد ملهـام وظيفتـه أداء هنا متثل مؤثرات ملستوأيعتقد  التي اخلصائص أو من الصفات

 ت والقدرة عىل حـل املـشكال,مثل كمية وجودة العمل ومستو املعلومات عن الوظيفة
يـتم  فإنـه  وهكـذا,وسنيءساء واملر مع الزمالء والرؤومستو التعاون ,خرينوقيادة اآل
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عطائه درجة معينة يف كـل إالتقدير العام للشخص موضوع التقييم عن طريق  إىل الوصول
 ,مخـسة إىل  من صفرًدرجات مثال إىل يتم تدريج كل منهاوالتي  −صفة من عنارص التقييم

  يـتم ثم−سة الدرجة القصوبينام متثل مخ ,بحيث يمثل الصفر انعدام الصفة يف الشخص
 الـذي ي لنحصل عىل تقديره النهائحصل عليها الفرد يف كل عنرص التي جتميع الدرجات

 : وذلك عىل النحو التايل,داءه بالنسبة لزمالئه يف العملأيمثل 
 

ضعيف  عنارص التقييم
 املجموع ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف جدا

 كمية العمل
 جودة العمل

 مستو
 لتعاونا

القدرة عىل 
حل 
 تاملشكال

 صفر
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 ١٦٠ ٥ ٨ ٣ − − − املجموع
  إدارة املختـصني يفمن خـاللوعىل الرغم من بساطة هذه الطريقة وسهولة تصميمها 

 مـن هنا تعاينإ ف−طة العاملني وفهمها بواس,واستخدامها بواسطة الرئيس املبارش ,األفراد
 :تيةالعيوب اآل

 الفعـيل األداء اخلصائص حمل التقييم ال تـصف سـلوكيات أو ن الصفات ألًنظرا −١
عادة ما يكون من الصعب توفري معلومات مرتدة  فإنه − األداءنام تعد مؤثرات فقط هلذاإو

 .طوير يف املستقبلدائه بشكل يساعده عىل التأمفيدة للشخص عن نتائج 
عرضـة لنـوع مـن التحيـز  أكثر  هلذه الطريقة يكونًالشخص القائم بالتقييم وفقا −٢

عطـاء إبمقتضاه يقـوم الـرئيس املبـارش ب والذي , (The Halo Effect) :يطلق عليه اسم
ًوس تقديرا مرتفعاءاملر  مثل , نتيجة لتميزه يف واحدة منها;اخلصائص أو  يف مجيع الصفاتً

 .افاملواظبة يف احلضور واالنرص

٥  

٣ ٤ 

٤ 
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التساهل عادة ما تؤثر عىل نتائج  أو  من حيث التشدد,ن شخصية القائم بالتقييمإ −٣
 وتقـديرات ًكـان متـساهال, إذا وسـنيءرامل تقديرات مرتفعـة لكـل يبحيث يعط التقييم,

 .ًكان متشددا إذا سنيوءمنخفضة لكل املر

אאW 
, األداء تقيـيم أسـاليب سلوب منأالعاملني كشكال رئيسية للمقارنة بني أيوجد ثالثة 

 :هي األشكال هذهو
 .املقارنة عن طريق الرتتيب البسيط −١
 .املقارنة الزوجية بني العاملني −٢

 .يجباراملقارنة عن طريق التوزيع اإل −٣
  :المقارنة عن طريق الترتيب البسيط -١

ًع التقيـيم ترتيبـا وسني موضـوءالرئيس املبارش يقوم برتتيب املر فإن  هلذه الطريقةًوفقا
 أو  بـرصف النظـر عـن الـصفات,العـام األداء  من حيـثأسواأل إىل حسن من األتنازليا

 وعـىل الـرغم مـن بـساطة هـذه الطريقـة ,نووسـءيتمتع هبـا هـؤالء املر التي اخلصائص
 : من عيبني رئيسيني, مهاهنا تعاينأال  إ−وسهولتها

 .بعد ترتيبهماألفراد  بني األداء هنا ال تظهر حجم االختالفات يفأ  − أ
 ال تـوفر معلومـات مرتـدة مفيـدة − مثل طريقة املقاييس الكمية املتدرجـة−هناأ −  ب
 .يف املستقبل األداء  بغرض تطوير هذا;دائه املايضأوس عن نتائج ئللمر
  :المقارنة الزوجية بين العاملين -٢

،אאאאאאW 
 :استخدام معادلة التوافيق التالية الزوجية باتستخراج عدد املقارنا  − أ

  )١ −ن (         ن                                                     
 =عدد املقارنات الزوجية 

                                                                 ٢ 
 نيوسـءهـؤالء املرعـدد ن كـا ذاإفـ. دائهمأ تقييم وسني املطلوبءعدد املر= حيث ن 

 :عدد املقارنات الزوجية يكون كالتايل فإن −)أ, ب, ج, د, هـ(  مخسة ييساو



 ١٣٩

                                               ٢٠           )     ١ – ٥  ( ٥ 
 ١٠    =              =         =                          عدد املقارنات الزوجية 

                                                       ٢                      ٢ 
 :ملقارنات عىل سبيل احلرص كالتايلهذه ا

 .أ هـ أد , أب, أج ,
 ., ب د , ب هـب ج

 .ج د , ج 
  .د هـ 
 حتديد مـن  بغرض; بعد ذلك يقوم الرئيس املبارش باملقارنة بني زوجيات العاملني-ب
 :نتائج يف جدول كالتايلال ثم تلخيص ,يف كل زوجية من هذه الزوجياتفضل هو األ
  

אאא
 אא

 أ
 ب
 جـ
 د
 هـ

٤ 
٢ 
٣ 
٤ 
١ 

١ 
٣ 
٢ 
١ 
٤ 

 , (Reliability)الثبـات هنـا تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن أ وامليزة الرئيسية هلذه الطريقة
هنم يف الغالب سوف إمن شخص ف أكثر وسني بواسطةءنه يف حالة املقارنة بني املرأبمعنى 
يـة أبنفس الدرجـة باسـتخدام يصعب حتقيقه  الذي مر األًنفس النتائج تقريبا, إىل يصلون
 −جيـة يف طريقة املقارنات الزوولكن العيب الرئييس.  األداءخر من طرق تقييمأطريقة 

بـشكل يـساعد عـىل  األداء عيب عدم توفري املعلومـات املرتـدة عـن نتـائجإىل باإلضافة 



 ١٤٠

ً يكـون العـدد صـغريا, فمـثال إذا كـانهنا تصلح فقط عندما أ−التطوير  وسـنيءعـدد املر ً
  : يكونعدد املقارنات املطلوب القيام بهفإن  ًوسا,ءمخسني مر

  ١ – ٥٠( ٥٠( 
         .يةل من الناحية العمًيعد مستحيال الذي مراأل,  مقارنة١٢٢٥         = ٢          

  :جباريالمقارنة عن طريق التوزيع اإل -٣
ه عن طريق تـوزيعهم وسيءيطلب من الرئيس املبارش تقييم مر فإنه  هلذه الطريقةًووفقا

 :يت كاآلي باستخدام فكرة منحنى التوزيع الطبيع,عىل درجات التقييم
 .وسني حيصلون عىل تقدير ضعيف جداءمن املر% ١٠ –أ 
 .وسني حيصلون عىل تقدير ضعيفءمن املر% ٢٠ −ب
 .وسني حيصلون عىل تقدير متوسطءمن املر% ٤٠ −ج 
 .وسني حيصلون عىل تقدير جيدءمن املر% ٢٠  −د

 .وسني حيصلون عىل تقدير جيد جداءمن املر% ١٠ −هـ 
أي أن  أسـاس تقوم عىل والتي ي,لطبيعوعىل الرغم من وجاهة فكرة منحنى التوزيع ا

 مـع انخفـاض هـذا ,الرتكيز حول القيمة املتوسطة لتلك الظـاهرة إىل متيل ظاهرة عادة ما
إىل  باإلضـافة − األداء لتطبيقها يف جمال تقيـيمالعيب الرئييس فإن −الرتكيز حول الطرفني

جمموعـات العـاملني  أداء خيـضع أن نه من غري املحتملأ −عيوب الطرق السابق مناقشتها
 هلذا سايسن الغرض األ ألًي; وذلك نظرامن الناحية الفعلية ملنطق منحنى التوزيع الطبيع

 وهو ما ,حتى الالهنائية أو ةعداد الكبري يتوافر هلا رشط األ جيب أنالظاهرة أن املنحنى هو
 .دة العددعادة ما تكون حمدو والتي ,جمموعات العاملني أداء ال يمكن حتقيقه عند تقييم

  :طريقة قوائم المراجعة -٤
 :عن طريقنواع قوائم املراجعة أني من ييز بني نوعني رئيسيمن املمكن التم

 ). (Weighted Checklistsاملراجعة املرجحة قوائم   − أ

   ). (Forced Choice Checheckilstsختيار اإلجباري  قوائم املراجعة ذات اال−ب
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وضع عدد مـن اجلمـل التـي تـصف  أساس حة عىلوتقوم فكرة قوائم املراجعة املرج
 وذلـك ,عائلـة مـن الوظـائف أو ,مهام وظيفـة معينـة أداء للنجاح يف املهمة السلوكيات

, اهبا وغري املرغوب هببواسطة عدد من اخلرباء ذوي الدراية بسلوكيات الوظيفة املرغوب 
 لكـل مجلـة مـن قيمـة معينـة أو هؤالء اخلرباء يقومون بتخصيص وزن معـني فإن ًوأيضا

 بعد ذلك يقوم الـرئيس املبـارش بوضـع عالمـة ,اجلمل السلوكية التي يقع عليها االختبار
وزان أمجـع ثـم , وس الوظيفي خري متثيـلءرأمام تلك اجلمل السلوكية التي متثل سلوك امل

 وس يف تقيـيمء للمـريعىل التقـدير النهـائمامها ليحصل أتم وضع عالمات  التي اجلمل
 يهذه الطريقة تتميز بتوفريها ملعلومات مرتدة مفيدة عن نواحأن ىل الرغم من وع. األداء

نـدرة  هـي ن مـشكلتها الرئيـسيةإفـ −القوة والضعف يف سـلوكيات العـاملني الـوظيفي
 ثـم ,ا يف شكل مجل دقيقـةهباخلربات القادرة عىل التعبري عن سلوكيات الوظيفة املرغوب 

 .يموضوع أساس جلمل عىلوزان النسبية لكل مجلة من اوضع األ
 مع طريقة القـوائم املرجحـة يف فكـرة التعبـري عـن يجباروتتشابه طريقة االختبار اإل

 :يت, ولكنها ختتلف عنها يف اآلفة يف شكل عدد من اجلمل السلوكيةسلوكيات الوظي
 اجلمل الـسلوكية يف حالـة القـوائم املرجحـة سـلوكيات الوظيفـة يأنه بينام تغط −١

 سـلوكيات ي تغطـيجبـارار اإلبـالسلوكية يف حالة االختاجلمل  فإن −طا فقهباملرغوب 
 .اهبا وغري املرغوب هبالوظيفة املرغوب 

 رباعيـات يعـرب إىل يتم تقـسيمها يجبارار اإلبن اجلمل السلوكية يف حالة االختأ −٢
خـران عـن سـلوكيات وظيفـة غـري  واالثنـان اآل,اهبـاثنان منها عن سلوكيات مرغوب 

  .هبامرغوب 

 فإن −وزان اجلمل النسبيةملبارش يف حالة القوائم املرجحة أنه بينام يعلم الرئيس اأ −٣
اجلمـل الـسلوكية سـوف حتـسب  أي  ال يعلـميجبـارار اإلبـهذا الرئيس يف حالة االخت

 حيـث يـتم االحتفـاظ بالـشفرة املـستخدمة , اجلمل سوف حتسب عليـهأي و,وسءللمر
 .لرؤساء املبارشينًالعليا بعيدا عن متناول ا اإلدارة طرف
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ار اإل              لوآمثال   ة االختب ستخدمة في طريق سلوآية الم ات الجمل ال اري   رباعي ورد  جب ن
  :الرباعية التالية

 .ًنادرا ما يرتكب يف عمله -
 .وسيهءحمل احرتام مر -

 نجاز مهامم العملعادة ما يتأخر عن املواعيد املحددة إل -

   الشخصيةهخرين بوجهة نظرغري قادر عىل إقناع اآل -
القـضاء عـىل مـشكلة حتيـز الـرئيس  هـي يجبـارار اإلبوامليزة الرئيسية لطريقة االخت

ليـست يف  التـي  واجلمـل ,وسءيف صـالح املـر التـي  لعدم معرفته باجلمـلً; نظرااملبارش
وس ءلمـرلالـرئيس املبـارش إحاطـة  إمكانيـة ن يف عدمم يكالرئييس  ولكن عيبها,صاحله
 .دائه لعدم توافر شفرة الطريقة لديهأاته و القوة والضعف يف سلوكييبنواح
  :طريقة الوقائع الحرجة -٥

 يعتقد بتأثريها الواضح عـىل نجـاح التي نه يتم حتديد تلك الوقائعإ هلذه الطريقة فًوفقا
 , الدرايـةي وذلك بواسطة عـدد مـن اخلـرباء ذو,مهام وظائفهم أداء فشل العاملني يفأو 
 , وعىل فرض تـوافر هـذه الوقـائعئف موضوع التقييمطاقات وصف الوظا عىل بًاعتامداو

كانـت هـذه  إذا  وتـسجيل مـا,وسـيهمءمر أداء ساء املبارشين يقومون بمالحظةالرؤفإن 
 .ولأ بً, ومد تكرار هذا احلدوث أوالالوقائع تصدر عنهم

يراجـع  أن الإما عىل الـرئيس املبـارش  فإنه , األداءعندما حيني وقت تقييم فإنه وهكذا
 أي وسءاخلـاص بـاملر األداء  وحيـدد يف تقريـر,داء العـاملنيأ املالحظة اخلـاص بـسجل

الـسالب صـدرت  التـأثري  الوقائع احلرجة ذاتأي و,املوجب التأثري الوقائع احلرجة ذات
 . ومعدل تكرار هذا الصدور,وسءمن املر

ء  أدامـن شـكل لتطبيـق طريقـة الوقـائع احلرجـة يف جمـال تقيـيم أكثـر وهناك بالطبع
الطريقــة املــسامة بطريقــة مقــاييس الــسلوك املتدرجــة  األشــكال  ومــن هــذه,العــاملني

Behaviorally Anchored Rating)(,يلزم اتباع اخلطوات التالية عند تصميمهاي والت : 
يف صورة عدد من الوقـائع الـسلوكية ًئف موضوع التقييم أوال الوظاجيب وضع  −١

 .ااملالئمة ملهام هذه الوظائق ومسئولياهت

 مرغوب هبا 

  غريمرغوب هبا 
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 يف صـورة ,ليهـا يف اخلطـوة الـسابقةإتم التوصل  التي تصنيف الوقائع السلوكية −٢
 تواالبتكار وحـل املـشكال مثل عنرص املبادلة ,الوظيفي الرئيسية األداء عدد من عنارص

 . القراراتختاذاو

خر مـن أمتت يف اخلطوة السابقة بواسطة جمموعة  التي تراجع عملية التصنيف −٣
 ويطلب منهم ختصيص كل ي,الوظيف األداء هم تعريفات عنارصؤم إعطااخلرباء الذين يت

 .الوظيفي مالئمة األداء كثر عنارصواقعة من الوقائع احلرجة أل

 األداء تم تصنيفها حتـت كـل عنـرص مـن عنـارص التي −تدريج الوقائع احلرجة −٤
عـدام نايمثـل  الذي  ترتاوح بني الصفر, النقاط من عىل مقياس مكون من عدد−الوظيفي
 :يتيمثل قمة توافر نفس العنرص كاآل) ٨ ًمثال(أقىص  وحد ,العنرص
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 .مثال ملقاييس السلوك املتدرجة) ١٧(شكل رقم 

 
  يف توسيع نطاق الوظيفة إىل جماالتيبدع

 .                   مفيدة غري موجودة يف وصف الوظيفة
    يقدم العديد من األفكار اجلديدة واالقرتاحات املفيدة

 .   لتطوير أداء الوظيفة
باستمرار يبحث عن أعامل أخر 

 .  إلنجازها بمجرد االنتهاء من عمله
 

 ًغالبا ما يسأل زمالءه عام يستطيع القيام به ملساعدهتم                                                 
 .    يف إهناء عملهم                                                                       

 
 يف أحيان كثرية يؤدي أكثر مما تتطلبه
 .                      الوظيفة دون أن يطلب منه ذلك

                                                    يف أحيان قليلة يؤدي أكثر مما تتطلب وظيفته    
 .                                                     دون أن يطلب منه ذلك

    يؤدي مهام وظيفته مع قليل 
 .                                    من اإلرشاف

                                           يؤد فقط مهام الوظيفة, مع إخباره من آن آلخر            
 .                                                        بام جيب عمله

 .                                               حيتاج إىل إرشاف دائم لكي يعمل
 

א 
אאKKKא 
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 ١٤٥

 للتغلب عىل مـشكالت طـرق ًتم وضعها أساسا والتي ,وتتميز طريقة الوقائع احلرجة
 تلـك أو ,ة مبارشةلوس بصءداء املرمتت أل تعتمد عىل صفات ال التي  سواء تلك,التقييم
 أي  وبـشكل ال يـوفر,العـاماألداء  أساس  تعتمد عىل فكرة املقارنة بني العاملني عىلالتي

تغذيـة  بقدرهتا الفائقة عىل تـوفري − األداء الضعف يف وأمعلومات مرتدة عن نقاط القوة 
  ومـواطن التميـز,وسء للمريلالفع األداء عن األداء الضعف يف أو مرتدة عن نقاط القوة

 أكثـر جيعلها الذي مر األ,تطوير إىل حتتاج التي  ومواطن الضعف,يلزم الرتكيز عليها تيلا
عيـب  مـا أ,ايـرقاب أو اداريإمنه  أكثر اتنموي األداء مة عندما يكون اهلدف العام لتقييمءمال

 أن هـو −جلهـد والتكـاليفعيب الوقت واإىل  باإلضافة −طريقة الوقائع احلرجة الرئييس
 قـد −سـيهوءبـارش ملرليه من املالحظة الدقيقة مـن جانـب الـرئيس املإتطبيقها وما حيتاج 

 انخفـاض معنويـات هـؤالء  وبالتـايل,رشاف الـدقيقمر العـاملني مـن اإلذيرتتب عليه ت
 .مالحظته وتسجيلهتم يبه  يقومون ءن كل يشأما شعروا  إذا العاملني
  : األداء تقييم أدواتحدأالتقييم آمراآز  -٦

إمكانـات يـتم الرتكيـز عـىل  فإنـه العـاملني أداء وعند استخدام التقييم يف جمال تقييم
 حيث يقوم عدد من املديرين ,يةوممن الناحية التن أكرب  مسئولياتته لتويلالفرد, وصالحي

 مـنثـر  أكات والصالحيات لد الفرد باستخداممكاناملدربني بتقييم مد توافر هذه اإل
 أسـاليب سلوب منأز التقييم كك وراء استخدام مراسايس, والغرض األمعيارأو أسلوب 
من املعلومات القليلـة عنـد اختـاذ قـرارات  أفضل املعلومات الكثرية أن هو − األداءتقييم

 .عىل مستقبل الفرد واملنظمة التأثري التقييم ذات
ربعـة أ أو ملـدة ثالثـةأحد املراكز  موضع التقييم يف فرادعادة ما يشرتك األ ه فإنوهكذا

اختبـارات  مثـل ,التقيـيم أسـاليب الفـرتة لعـدد مـن حيث يتعرضون خـالل هـذه ,يامأ
جمموعـات  يف االشرتاكقابالت الشخصية العميقة واملالقدرات واالختبارات السلوكية و

من أكثر  بواسطة األفراد النهاية يتم تقييم هؤالءيف  و,اًخريوأ. ت وحلهاتشخيص املشكال
, املركـز يف املـشاركنيسلوكيات لـن تولوا مهمـة املالحظـة الدقيقـة خبري من اخلرباء الذي

بـرصف النظـر عـن و , األداءجمـال تعريـف يف حققته مراكز التقيـيم الذي ا للنجاحًونظر
 لتحديـد ;اًاخلارج تقوم باسـتخدامها حاليـ يف العديد من املنظامت فإن −الباهظةتكاليفها 

 . اإلداريةرشافية و املناصب اإللتويل األفراد مد صالحية
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  :داءحد طرق تقييم األأهداف آدارة باألاإل -٧
كل  أن دارية قائمة عىل فكرةإهنا فلسفة أهداف ببساطة بباأل اإلدارة من املمكن وصف

الكليـة والـشاملة يف  األهداف وسيه وجهودهم عىلء عن تركيز انتباه مرًمدير يعد مسئوال
 لفلـسفةساسية ركان األ وتدفق املعلومات بحرية بني الطرفني يعد من األ,اراتاختاذ القر

 أسـلوب نإمن املمكن القول  فإنه  األداءتقييم أساليب سلوب منأوك. هدافباألاإلدارة 
  يف حماولة للتغلب عىل عيوب الطرق التقليدية يف جمال تقيـيمًقد انترش مؤخرا األداء تقييم
عمليـة  فـإن العـاملني أداء  لتقيـيمهـدافألبااإلدارة  أسـلوب تباع وعند ا,العاملنيأداء 

 : متر باخلطوات التالية ماالتقييم عادة
وس خـالل ءاملـر أداء  أهـدافلالتفاق عىلوس مع رئيسه املبارش ءيتقابل كل مر −١

تكـون كميـة يمكـن  أن , مع مراعاة األهدافتنفيذ هذه ساليبأالفرتة القادمة ومواعيد و
 ,%٢٠ عىل سبيل املثال ختفيض التـالف بنـسبة ,قل حمددة بطريقة دقيقةىل األع أو ,قياسها

ديريـة قبـل بدايـة املوازنة التق إعداد االنتهاء من أو ,%١٠زيادة املبيعات النقدية بنسبة أو 
 .شهر مارس القادم

 التـي ت ملناقـشة املـشكال;وس مع رئيسه املبارش كلام دعـت احلاجـةءجيتمع املر −٢
 .مرلزم األ إذا تم االتفاق عليها وتعديلهاالتي ألهداف  اتعرتض تنفيذ

 ,وسءاملـر أداء يقوم الرئيس املبارش بتقيـيم األهداف يف هناية املدة املحددة لتنفيذ −٣
اجللسة يتم  ويف نفس ,اشرتك مع رئيسه يف وضعها التي هدافنسبة حتقيقه لأل أساس عىل

 .جديدة للفرتة القادمة أهداف االتفاق عىل

אאW  
 , لـذلك ينبغـي عـىل عىل نطـاق واسـع ومطبق,بريةك أمهية ذا األداء عترب تقييم طرقي

  .تطوير وتنمية مثل هذه األنظمةاإلدارة 
  : وهي,فاعلية أكثر  األداءبعض الطرق واألساليب التي جتعل من تقييم إىل  ونشري هنا



 ١٤٧

 

 . بهودرجة الوثوق األداء حتسني مصداقية تقييم ♦
 .قييم مفرد من االعتامد عىل تًستخدام العديد من التقييامت بدالا ♦
 . تقييم األداءعىلتدريب املسئولني  ♦
 .الرتكيز يف التقييم عىل معايري خاصة بالعمل ♦
 . feed back)(حتسني وتوفري عملية التغذية العكسية  ♦
 .ربط فرص شغل الوظيفة بنتائج التقييم ♦

WאאאאW  
 اخلاصـة تاملتعلقـة بـاألفراد مـن حيـث املـشكال األخر األنظمة األداء يشبه تقييم

.ة ودرجة الوثوق باملقياس املستخدمتبمصداقي
١ JאאאW 

, ومـع ذلـك قـد ال تـصلح هـذه  األفرادتقييم اإلنجاز ومقدرةإىل  األداء هيدف تقييم
 . بسبب العديد من القيود التي حتد من استخدامها;تحقيق غايتهااألنظمة ل
ــإذا  ــيم أســاليب اســتندتف ىل مقــاييس موضــوعية لــألداء زادت درجــة إ األداء تقي

فإن  –ىل الكثري من املعايري الشخصية إ بينام لو استندت  األداء,املصداقية واملالءمة يف تقييم
 . ويف التوجيه الوظيفي,ذ القرار يف جمال اختاًأقل صدقا التقييم ذلك جيعل

التحيـز و, )(Halo effectخطأ التعميم : تنحرص املصادر الشائعة للخطأ يف التقييم يف
bias)( ,التــضخيم يف التقــدير وInflation of rating) ( , النزعــة املركزيــة  إىل امليــلو

Central Tendency)(. 
אא 

 خطأ التعميم                                     
   التحيز                              مصادر األخطاء                      
 التقدير  يف التضخيم                                 التقييم              يف                   

  االجتاه نحو مركزية النزعة                                              
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   ):Halo effect(خطأ التعميم  -١
  والتي تفـرتض– األداءيم كل أبعاد وجوانبيق أو يقدرأن إال  والذي يعني ميل املقيم

ا للـشخص  عاماً, ويعطي تقدير دفعه واحدةهذه اجلوانب مستقلة عن بعضها البعض أن 
التعمـيم مـن االنطبـاع  إىل هذا النوع من اخلطأ يعنـي االجتـاه فإن , وبذلكموضع التقييم

 . والسلوكيات املعينة األداء ميالعام املسبق لتقي
   ):(Biasالتحيز  -٢

قـد و. ائم بـالتقييمتصبح األساليب الصادقة غري سليمة نتيجة التحيز من جانـب القـ
 الرصاعأو , الثقافة والتعليمأو اجلنس,  أو النوع  إىلحيدث هذا التحيز لعدة أسباب ترجع 

األساليب  فإن − الصعب التعامل يف ظل هذا التحيزنه منأرغم وضطراب النفيس, الاأو 
 , فاالنطبـاع احلـايل لـهد يرتبط  هذا التحيز بعامل الوقت, وقلتحيزا فرصة قللالوصفية ت

 .فرتة أخر أو يف ظروف وقد ال حيدث ذلك ,من التحيز يف التقييمأكرب تأثري 
   ):Inflation of ratings(التضخيم في التقدير  -٣

تكبـري  أو , هـو االجتـاه نحـو تـضخيمخر الذي حيد من التقيـيم وفاعليتـهالعنرص اآل
 .حيان يتم التضخيم التدرجيي يف هذه التقديرات بمرور الزمن, ففي بعض األالتقديرات

  :)Central tendency(االتجاه نحو مرآزية النزعة  -٤
 حتدث هذه النزعة عندما يتجنـب القـائمون بـالتقييم االقـرتاب مـن طـرق املقيـاس 

 . الرتكيز يف التقييم حول نقطة وسطى من املقياس إىل  يميلونعندمااملدرج, وبمعنى آخر 
٢- אאא(Reliability problems)W 

خدام  نتيجـة اسـت;الوثوق بالتقييم وكذلك املـصداقيةيفقد القائمون بالتقييم الثبات و
ووسـائل  أسـاليب  عـىلتـدريبضـعف ال أو , ونتيجة غيـابمعايري متباينة غري متناسقة

, ويعترب الفشل والتقصري يف املتابعة العمليـة للتقيـيم ومـا يرتتـب عـىل ذلـك مـن التقييم
 . مشكلة أخر−نتائج

WאאW 
فيـد اسـتخدام تقـسيامت مـن امل فإنه ,التقييم إىل  لوجود التحيز الشخيص وامليلنتيجة

ال  إفقد يكون تقييم مرشف معني غري صـادق ,. تقييم واحد إىل ستناد من االًمتعددة بدال
  .داءألل ا أفضلًيعطي مؤرش −عتامد عىل رأي عام من عديد من التقديراتاالن أ

WאאאW 



 ١٤٩

التدريب لتنمية إدراكهم, ومهـاراهتم , واملعرفـة باألسـاليب  إىل ن املرشفني يف حاجةإ
 : فهم يف حاجة إىل,اآلخرين أداء املالئمة لتقييم

 .وتوفريها األداء تنمية املعايري املوجهة لقياس −١
 .ممارسة عملية التقييم وتفهمها −٢
 .  وكيفية قياسها من خالل املقابالت,قييمتفهم اجلوانب السلوكية يف عملية الت −٣

אWאאW 
 ,ا ملعايري متوائمـة مـع العمـلًالفرد وفق أداء أمكن قياس إذا فاعلية أكثر يكون التقييم

 .ة من استخدام معايري عامًبدال
WאאW 

 التنمية والتطوير, والتي جيب إبالغهـا إىل ة التقييم بالتوصية باحلاجةليعم ً تنتهي دائام
تنميـة وتطـوير  إىل معظـم املتـدربني بحاجـة أن ونجـد. وسني بأرسع مـا يمكـنءاملرإىل 

املهارة التي من خالهلا حيـصل املـرشف ف ,, وال يوجد استثناءات يف هذا املجالاتصاالهتم
 .وهري يف فاعلية نظام التقييم يف تغيري سلوك الفردعىل نتائج التقييم هي العنرص اجل

 : هي,لفرد بثالثة أشياء عىل األقليرتتب عىل هذه املقابالت إبالغ ا أن بصفة عامة جيب
 .الفعيل للفرد باملقارنة باملعايري األداء موقف −١
 .انحراف يف السلوك أي ما هو املطلوب لعالج −٢
 .الفشل يف التنمية أو ,ة والتطويرالنتائج املتوقعة لعملية التنمي −٣

WאאאW 
سـتخدام التقيـيم يف عمليـات االبد من وجـود معـايري إرشـادية نمطيـة تبـني كيفيـة  

 :يشرتط الستخدام التقييم ماييلو ,االختيار للوظائف بصفة عامة
 .بيعيةيتم التقييم يف ظل ظروف نمطية طأن  −١
 .املعني األداء املوضوعية ومالحظة سلوكيات أساس يتم عىلأن  −٢
 . بهاًا وموثوقًيكون صادقأن  −٣



 ١٥٠

حتليـل العمـل , خاصـة حتليـل  أساس طريقة وأسلوب التقييم الصادق تنبني عىلن إ 
 .مهام الوظيفة

אאאאאאW 
 :يت اآليف األداء  واملرتتبة عىل تقييم,ألفرادتتلخص اإلجراءات العادية املتعلقة با

 . (Salary adjustments)املرتب أو  األجر تعديل −١
 .  (Movement in the organization)النقل داخل التنظيم   −٢
 .شغل وظيفة أعىل من خالل التدريب والتنمية −٣
٤−التحويل إىل وظيفة أخر . 

 : األداءرتتبة عىل تقييم اجلوانب املعرض رسيع هلذهوفيام ييل 
  :المرتبأو  األجر صالح وتعديلإ/ ١

, غري رسـمية أو سواء تم ذلك بطريقة رسمية , األداءنتيجة  تقييم األجر قد يتم تعديل
, لذلك ولكـي األداءتم الربط بني الثواب وا م إذا الدافعية يطرأ عليها تطور أن فقد اتضح

عـىل نتـائج تقيـيم  األجـر تبنى زيادة أن  جيب−دكحافز لبذل اجله األجر تنجح الزيادة يف
 .األداء
   :النقل داخل التنظيم/ ٢

, فالتقدم والنمـو يـتم مـن خـالل التحريك داخل التنظيم األداء  قد يرتتب عىل تقييم
 . والتحويلعىل والنقلالرتقية أل

  :شغل وظيفة أعلى من خالل التدريب والتنمية/ ٣
ظـروف ال يـستمر معهـا  أو  العمـل خلـق أوضـاعيرتتب عىل زيادة أعباء ومتطلبات

بجانـب األمـر يتطلـب املزيـد مـن املعرفـة واملهـارة  أن , مما يعنـي هذه الوظائفاوشاغل
 مـن خـالل بـرامج نه يمكنهم اكتساب ذلكأ األداء اتضح من تقييم إذا ,املهارات احلالية
وبـذلك . اصـب أعـىلمنإىل  األفـراد الءؤنه يمكن رفع هـأ, فهذا يعني التدريب والتنمية

 بحيـث يمكنـه إنجـاز الوظـائف ,تتضمن عملية الرفع ملركز  أعىل إعـادة تـدريب الفـرد



 ١٥١

ومقـدرة الفـرد  أداء يرتتب عليه حتسني فإنه ما استخدم هذا اإلجراء بفاعليةإذا و املعقدة,
 .اإلنتاجية
  :وظيفة أخرى إلى التحويل/ ٤

 وذلـك مـن خـالل حتـويلهم مـن ,يمحتقيق النمو والتقدم داخل التنظ لألفراد  يمكن
الفرد قـدرات متعـددة.وظيفة ألخر ومستخلـصة , حيدث هذا عادة عندما تتوافر لد 

الفرد يف املكـان التحويل يعني وضع  أن  أو,تفوق ما يتطلبه العمل احلايل , األداءمن تقييم
نظـر عـام  برصف ال,التحويل يعني حتريك ونقل الفرد فإن ةبصفة عامو. املناسب لقدراته

النقل  مـن  أو  حيث يؤدي التحويل,زيادة مسئولياته أو ,ألجرليرتتب عىل ذلك من تغيري 
ًعقابا, وقد يستخدم تغيري املسار الوظيفي للفرد أو حتسني إىل وظيفة ألخر.  

אאאW 
 كـلوية التـي تن نظام التقييم يتكون من عدد من اإلجراءات الرئيسأإىل أشار البعض 

 :فيـشاخ[ :وهذه اإلجراءات كام يـيل , جيمعها هدف واحد,جهات متخصصة أو أفرادإىل 
١٩٧٢.[ 

 حيث يتم ذلـك بإحـد الطـرق ,حتديد اإلنجاز الفعيل للفرد يف موقعه الوظيفي −١ 
 حـسبام ,غـري منـتظم أو دوري منـتظم أسـاس  وعـىل,املشار إليها يف الصفحات السابقة

 .يتطلب املوقف
 وتـاليف , حتديد املسالك املناسبة التـي يـستطيع مـن خالهلـا الفـرد حتـسني أدائـه −٢

دخول برنـامج تـدريبي بـ وقد يكون ذلك ,النواقص والسلبيات املشخصة بالفقرة األوىل
 .خمتربي أو نظري أو عميل
 املشار إليها ؤدي إليها كل من املسالكت أن التي يمكن اإلجيابية حتامالتحتديد اال −٣
 . الفقرة السابقةيف

 ,حتديد الطرق التي يمكن من خالهلا تقييم ما حققه الفرد من حتسن خالل اختياره −٤
 .والتزامه أحد املسالك املبينة يف الفقرة الثالثة

 أو  تعديل املـسلك, هوإجراء آخربتكمل  أن ن اخلطوة الرابعة ينبغيإوالبد من القول 
. مـستويات التحـسن املطلـوب يف أدائـه حتقيـق  يف حالة عدم متكن الفـرد مـن,ستبدالها

 بني نظام التقـويم والـنظم اًستلزم تعاونيالقيام باإلجراءات األساسية أعاله  فإن وبالطبع



 ١٥٢

 التـي يعمـل فيهـا اإلنتاجيـة  مثل نظام التـدريب والـنظم,ذات العالقة األخر الفرعية
الت واملخرجات والتغذيـة الذين جيري تقويم أدائهم عن طريق ما يعرف باملدخ ,األفراد
  حيث يمكن,دارة نظام التقييم حتديد املقيمنيإ بجانب ما تقدم يتطلب تصميم و.العكسية

 لقـرهبم ومعـرفتهم امليدانيـة ;عامليهم أداء ولني عن تقويمئ مسونيكون القادة املبارشأن 
 ممـا ,غـري عمـيل يصبح املنهج أعاله اجد اًكان عدد  العاملني كبري إذا  ولكن,بذلك األداء

ا الغـرض داخـل نفـس اجلهـاز عدد من املوظفني املتفرغني هلـذ إىل يستدعي إعطاء املهمة
نحيـاز يف إجـراء بعـاد احـتامالت االإ وبقـصد −صار يف بعض األجهـزة وقد ي. اإلداري

أفـراد  أو فـرد واحـد إىل جلنـة ولـيس إىل ختويل هـذه املهمـةإىل  − األداء عمليات تقويم
 .ستشاري خارجي للقيام باملهمة املطلوبةااالستعانة بمكتب  إىل يصارقد و ,قليلني

אאאW 
 من اإلجراءات اًالعاملني يستلزم عدد أداء نجاح نظام تقويم أن من اجلدير بالذكر −١

التقويم  بأمهية يف مقدمتها توعية العاملني والقادة واإلداريني امليدانيني  التي تأيت,اإلضافية
 .م للتجاوب الفعال مع إجراءاتههناذهأوهتيئة 
ف نتـائج يـرحتبعاد عمليات التقويم عن التأثريات املختلفة املحتملة التـي تـروم إ −٢

 .مكاسب بعيدة عن هدف اجلهاز اإلداري املعني أو  لصالح منافع;التقويم
 عنارص وأطراف العاملني بنظام معلومات يربط بني خمتلف أداء ميتدعيم نظام تقو −٣

 .العملية التقويمية بكفاءة وبالتوقيتات املطلوبة
 جلمـع املعلومـات املطلوبـة لوبة لد املقومني مستلزم أسايسفر التقنيات املطاتو −٤ 

 . وحتليلها واستنباط النتائج الدقيقة
 .اء قيامهم بعمليات التقويمجترد املقومني من االنحيازات الذاتية أثن −٥
  يعـد وكذلك متيز واجباهتم ومهـامهم,الوظيفية للعاملني األهداف وضوح ودقة −٦

 .رضورة فنية أساسية لنجاح عملية التقويم
  

* * * 
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 األجـور  يف جمـال املـوارد البـرشية إدارةوظيفـة إىل ننـا ننظـرأ إىل شارةبداية حتسن اإل

 : هي,ربعة نظم فرعيةأظام يتكون من هنا نأواملرتبات عىل 
١− الذي تقدمه املنظامت املامثلـة ً األجور الذي تقدمه املنظمة مقارنامستو باملستو 

 .يف سوق العمل
 .الداخيل األجور هيكل −٢

 . جورنظام دفع األ −٣

 .رجوشكال التي تأخذها األاأل −٤

  يف تـصميم نظـام−ًوال أ−ور األجـ جتاه قـضيةاملوارد البرشية إدارة وتنحرص مسئولية
 حتقيـق عـدد مـن إىل  بـشكل يـؤدي,ربعـة سـالفة الـذكرواملرتبات بمكوناته األاألجور 
العاملني املتعلقة  مشكالت حل إىل النظام بعد تصميمه بام يؤدي إدارة  يفًوثانيا ,األهداف

ة عـىل  عىل وجه يأخذ يف االعتبار مصالح كل مـن العـاملني واملنظمـ,جور واملرتباتباأل
 .السواء

WאאW 
حتـى  أو  األعـاملسرتاتيجية التي عادة ما تواجه منظامتواإلاملهمة  األجور من قضايا

يكـون منظمـة كبـرية أن  والقطـاع احلكـومي ال يعـدأن  أساس  عىل–املنظامت احلكومية
لك الكفـاءات ذاب تيف اجت األعامل غري مبارش مع منظامت قطاع أو تتنافس بشكل مبارش
واملرتبـات مقارنـة باملـستو الـذي  األجور  هي قضية حتديد مستو–املتميزة من العاملة
 ويف سوق العمل بصفة ,القطاع بصفة خاصة أو يف نفس الصناعة األخر تقدمه املنظامت
 أن نخفض للغايـة مـن شـأنهمـواملرتبات بشكل  األجور حتديد مستون فإ عامة, لذلك
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القطاع عنـد حماولـة حتقيـق هـديف اجتـذاب العنـارص  أو مام املنظمةأت مجة خيلق صعوبا
 األجـور  وعىل العكس عنـدما يـتم حتديـد مـستو, واالحتفاظ هبا بعد اجتذاهباأة,الكف

ضـافية عـىل عـاتق إعبـاء ماليـة أ ييلق أن ذلك من شأنه فإن واملرتبات بشكل مرتفع جدا
 . عىل وضع تلك املنظمة التنافيسؤثر سلبياي أن مر الذي من املحتمل األ,املنظمة

سرتاتيجيتها بحيـث حتظـى بـدور القائـد يف إبعض املنظامت تضع  أن وعىل الرغم من
, ولظروف خاصة تقوم بدور التـابع  األخرن بعض املنظامتأ و,واملرتبات األجور جمال

 تبـات عـىلواملر األجـور يـتم حتديـد مـستو أن الوضع الطبيعي والغالب هـو وإذا كان
 تـأثري فإن − الثالثة اخلاصة باجلذب واالحتفاظ والتحفيز عىل التوايل األجور نظمأهداف 
فـيام يتعلـق بتـأثري  أمـا مبارش وقوي, تأثري ول والثاين هوعىل اهلدفني األ األجور مستو
لـسببني ;ضـعيف تأثري نهأفيبدو  األداء واملرتبات عىل هدف التحفيز عىل األجور مستو 
التغـري يف هـذا املـستو عـادة مـا  أو واملرتبات األجور حتديد مستو أن :وهلامأني, رئيس

 ,الدولـة أو الـسائد يف الـصناعة األجـور  مثل مستو,خرأخيضع العتبارات وعوامل 
ر الذي جيعـل املوظـف ال يـشعر بوجـود عالقـة م األ,دفعالالدولة عىل  أو  املنظمةةوقدر

لديـه,  األداء  وبالتـايل يـضعف حـافز,الذي حيصل عليـهر  األجومستو األداء قوية بني
 أداء داء املنظمة ككل ولـيسأو األجر  يفرض وجود عالقة جزئية بنيجيب أننه أ :وثانيهام

 .الفردية أو املوظف بصفته الشخصية
واملرتبات ال يـتم فقـط  األجور حتديد مستو فإن وكام هو واضح من املناقشة السابقة

ا للعديـد مـن ًالقطاع, بل يتم حتديده وفق أو ةر السائد يف الصناعجاألمستو  أساس عىل
املعــايري االقتــصادية واالجتامعيــة والــسياسية والقانونيــة والتنظيميــة, بحيــث تؤخــذ يف 

 ومـن ,مـستقل أو  ويف نفس الوقت ليس بشكل منفصل,احلساب هذه املعايري بشكل كيل
 :يتواملرتبات اآل األجور ديد مستوائع استخدامها عند حتشهم هذه املعايري الأ

١− إعدادها السائد يف سوق العمل كام تظهره االستقصاءات التي يتم  األجور مستو
 . لتوفري مثل هذا النوع من البياناتًخصيصا
 والتي تتأثر بدورها بكل من مستو الربحية ,احلكومة عىل الدفع أو قدرة املنظمة −٢

 .الدولة أو به املنظمةية الذي تتمتع جنتاومستو اإل
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واملرتبات بـام  األجور  هلذا املعيار تعديل مستوً; حيث يلزم طبقاتكاليف املعيشة −٣
 وذلـك هبـدف ;سـعارتغيري يف تكاليف املعيشة كام حيدده الرقم القيايس لأل أي يتالئم مع

 عـن  والتي عادة مـا تنـتج,جر احلقيقيالنقدي واأل جرالتغلب عىل مشكلة الفرق بني األ
تلبية هذا اهلـدف  أن , مع مالحظةيتعرض هلا املجتمع كل فرتة زمنيةوحدات الغالء التي 

 .احلقيقي وليس زيادته األجر بقاء عيل مستوتعني اإل

نه بيـنام يركـز معيـار تكـاليف أجر املعيشة حيث خيتلف هذا املعيار عن سابقه يف أ −٤
 ,جـر املعيـشةأمعيـار  فـإن −احلقيقـيجر  األالنقدي ليتالئم مع األجر املعيشة عىل تعديل

 واملـستويات ,مـةًاملعايري استخداما يف حالة القطاع احلكومي بـصفة عا أكثر الذي يعد من
بنـاء عـىل  األسـلوب  يتحدد كلية ومن هذا–العاملة يف هذا القطاع بصفة خاصةالدنيا من 

 .رسته يف مستو مالئمأقدر الدفع الالزم ملعيشة موظف و

 اإلنتـاج  والتي عادة ما يتم احلصول عليها عن طريق قـسمة قيمـة,ة العاملنتاجيإ −٥
 العمـل إنتاجيةمعيار  أن عىل عدد ساعات العمل خالل فرتة زمنية معينة, وعىل الرغم من

نـه يف التطبيـق أال إ −منطقية وموضوعية من الناحية النظرية األجر معايري حتديد أكثر يعد
العمل  تأثري  مثل عدم توافر املقياس القادر عىل فصلت,شكالالعميل يواجه العديد من امل

نتاجيـة, وعـدم قابليـة عىل اإل التأثري املشرتكة مع العمل يف األخر ن تأثريات العواملع
  مثـل وظـائف القطـاع احلكـومي والوظـائف−خمرجات العديـد مـن الوظـائف أو ناتج

: وهـي ًأخريا هناك مشكلة, و,الكميللقياس  األعامل قطاع املساعدة يف −والفنيةاإلدارية 
م أ ?اإلدارة أو عىل مستو القـسم أو ?الوظيفة أو عىل مستو الفرد اإلنتاجية هل تقاس

 ?عىل مستو املنظمة ككل

 عالقـة :وهلـامأ ;عرض العاملة والطلب عليها, حيث جيـب هنـا مالحظـة نقطتـني −٦
خري عادة ن هذا األ ألً; نظراالسائد  األجوراالرتباط القوية بني هذا املعيار ومعيار مستو

مالئمـة  أكثـر هذا املعيار يعـد أن :وثانيهام العرض والطلب, ما ينتج بناء عىل تفاعل قو
ترفـع هـذه الـرشكات  أن ه من املنطقي حيث إن;لرشكات القطاعني اخلاص واالستثامري

 يها مـن جانـب التي يزيد الطلب عل أو جر الكوادر التي يقل عدد املعروض فيهاأمستو
 .الرشكات املنافسة
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 والتي عادة ما حتدد احلـدود الـدنيا والقـصو ,قوانني وترشيعات العمل السائدة −٧
 .العاملنيأو  األجر لكل فئة من فئات

٨− ما إ ;واملرتبات األجور ضغوظ االحتادات العاملية, والتي عادة ما تؤثر عىل مستو
الـسيايس مـن خـالل القنـوات  التـأثري قعـن طريـ أو , اإلدارةعن طريق التفـاوض مـع

 .الديمقراطية الرشعية املتاحة

 أن  ذلـك,متطلبات الوظيفة كـام تعكـسها عمليتـي وصـف الوظـائف وتقييمهـا −٩
 املفـرتض  مـن,جهود غري عادية أو مؤهالت أو مهارات إىل وصف الوظائف التي حتتاج

 أو مهارات إىل لتي حتتاججر يزيد عن شاغيل الوظائف اأحيصل شاغلوها عىل مستو أن 
 .قلأجهود  أو مؤهالت

WאאאאW 
جور الذي سوف تقدمه املنظمة تم االنتهاء من حتديد املستو العام لأل أن ن وبعدواآل

 يف االعتبار العوامل الكفيلة بتحقيق نوع من ة آخذ,لكل فئة من الفئات العاملني هبا
 أو تقدمه املنظمة وما تقدمه املنظامت اخلارجية العاملة يف نفس القطاعالعدالة بني ما 

 والذي هيتم بتحقيق نوع ,واملرتبات الداخيل األجور مشكلة حتديد هيكل فإن −الصناعة
مام أ تصبح مطروحة −املنظمة أو من العدالة بني شاغيل الوظائف املختلفة داخل املرشوع

 وتقوم فكرة العدالة الداخلية التي حياول .واملرتبات األجور القائمني عىل تقسيم نظام
 لعدم تساوي وظائف املنظمة يف ًأنه نظرا أساس واملرتبات حتقيقها عىل األجور هيكل

البد من وجود طريقة  فإنه −املؤهالت واملهارات واخلربات واجلهود الالزمة لشغلها
ها االختالف يف متطلبات النسبية التي يسبب األمهية لرتتيب وظائف املنظمة من حيث

 .جور واملرتباتهيكل عادل لأل إىل النسبية األمهية  لرتمجة هذهً; متهيداالوظائف
هنا إ ف−واملرتبات الداخيل األجور  لتحديد هيكل,وبخصوص اخلطوات الالزم اتباعها

 :ربع خطوات متتابعةأتنحرص يف 
 واملؤهالت الـالزم ,قتها هبدف حتديد طبيعتها ومسئولياهتا وعال;حتليل الوظائف −١

 .توافرها يف من يشغلها
 عـىل معلومـات النـسبية لكـل منهـا بنـاء األمهيـة  هبدف حتديـد;يم الوظائفيتق −٢

 .    التحليل أو الوصف
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ذلـك عـن طريـق تقيـيم هـذه الوظـائف و, تكوين هيكل الوظائف بعد تقييمهـا −٣
 .مهيةمتساوية األ

قىص الذي  واحلد األ, بداية مربوط لكل فئة وذلك عن طريق حتديد,تسعري اهليكل −٤
 .يتجاوزه أن ال يمكن

WאW 
 : مها,ىل نظامني رئيسيني إبصفة عامة األجور من املمكن تصنيف نظم دفع

 .الزمني األجر نظام −١
 .التشجيعي األجر  أونتاجباإل األجر نظام −٢

 أو  ساعة−قت الذي يقضيه الفرد يف عملهالو أساس الزمني عىل األجر بينام يتم حتديد
 فإنه −األداء أو  اإلنتاجمع تغيري كمية األجر  مع عدم تغيري–سنة أو شهر أو سبوعأ أو يوم

 كمية أساس للفرد عىل األجر التشجيعي يتم حتديد األجر  أونتاجباإل األجر حتت نظام
نجازها, وبخصوص هذا إجمتمعني ب أو منفردين األفراد ي قامذالاألداء  أو ,اإلنتاج

وىل أ ,ليهام منذ البدايةإشارة هناك مالحظتني نود اإلفإن  األجور التصنيف لنظم دفع
 ,جر التشجيعيالزمني واأل األجر نه ليس من النادر الدمج بني نظاميأهاتني املالحظتني 

 القائم سايساملرتب األإىل  باإلضافة كام هو احلال مع مندويب البيع الذين عادة ما حيصلون
باإلضافة و ,ري حجم املبيعات التي حيققوهنا عىل عمولة بيع تتغري مع تغالوقت أساس عىل
مثل  , األخرعىل بعض املزايا املتغريةفإهنم حيصلون  −السنوية أو مرتباهتم الشهريةإىل 

 .قل من السوقأسهم بسعر حق رشاء حصة من األ أو رباحنسبة من األ
التشجيعي عىل العاملة غري  األجر مكانية تطبيق نظامإتبط بما املالحظة الثانية فرتأ

 األجر مانظ أن نه بالرغم منأ ذلك ;واملالية واملكتبية اإلدارية  األعامل مثل,املبارشة
نفس  فإن − اإلنتاجمازال يطبق عىل عامل أو التشجيعي قد طبق األجر  أو اإلنتاجحسب

وذلك عن طريق  , اإلنتاجية األعاملىل غريالنظام من املمكن تطبيقه بدرجات متفاوتة ع
مثل عدد اخلطابات التي متت كتابتها (أساس كمية العمل ب اإلنتاج كمية أساس استبدال

مثل االنتهاء (أساس الوقت الذي تم توفريه ب أو ,عامل املكتبية بالنسبة لأل,)خالل اليوم
 ,)تامية قبل املوعد املحدداجلرد السنوي واحلسابات اخل أو املوازنة التقديرية إعداد من
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معدل  أو التوفري يف التكاليف أو رباح املحققةزيادة نسبة األ  أوعامل املاليةبالنسبة لأل
 .داريةعامل اإلحالل بالنسبة لألتنمية الكوادر الالزمة لإل

 ومن ,التشجيعي األجر  أونتاجباإل األجر من طريقة لتطبيق نظام أكثر وهناك بالطبع
 :رق ما ييلهم هذه الطأ

جـر موحـد لكـل قطعـة أ هلذه الطريقـة دفـع ً, حيث يتم طبقاجر القطعة املوحدأ −١
 .وحدات املنتجة, وبرصف النظر عن عدد الينتجها الفرد

جـر أجر القطعة املتغري, والتي تـم اسـتحداثها للتغلـب عـىل مـشكالت طريقـة أ −٢
ة العمـل املبـارش مـع زيـادة مهها عدم تناقص تكلفـأ والتي من ,الثابت أو القطعة املوحد

يبلـغ عـدد  أن  إىل املنتجـةةلوحدلجر حمدد أ هلذة الطريقة يتم حتديد ًووفقا , اإلنتاجحجم
 .جر الوحدة السابق حتديدهأ بعده يتم وضع ,رقم معني إىل الوحدات املنتجة

 بحيـث ,داء العمل املعـني وبمقتضاها يتم حتديد وقت القياس أل,)هالس(طريقة  −٣
ليه نسبة من الوقت الـذي إا ًالعمل مضاف أداء  يفً فعالجر الوقت املستغرقأ الفرد يتقاىض

 :جر الفرد املستحق خيضع للمعادلة التاليةأ فإن خرأ, وبلغة %٥٠ وهو عادة ,تم توفريه

 )%٥٠+ الوقت املستغرق ( األجر لدمع= جر املستحق األ

 األجر ن معادلةلتكويل بسيط  مع تعد)هالس( والتي متاثل طريقة ,)روان(طريقة  −٤
 :يتكاآل

 ) الوقت املدخر× الوقت املستغرق + الوقت املستغرق (جرمعدل األ= جر املستحق األ
   
 ة اجلامعـة عـىلأ حيث يتم حتديد مكاف,اجلامعياألداء  أو اإلنتاج أساس جر عىلاأل −٥

 وعـادة مـا ,ليفمـا حيققونـه مـن تكـا  عىل أساس أو,أداء أو نتاجإما حيققونه من أساس 
مـن كونـه  أكثـر ,العمل ثمرة جهود اجلامعة أو  اإلنتاجعندما يكون األسلوب يصلح هذا
 .منعزلني عن بعضهم البعض األفراد ثمرة جهود

هم الطرق أ و,نتاجباإل األجر الزمني ونظام األجر  من نظاماستعرضنا كال أن وبعد
 أي  حتت:ن هوسرتاتيجي اآلم واإلهالسؤال امل فإن −املمكن استخدامها حتت كل النظم

فضلية أن إ  هذا السؤال فإننا نقولنجابة ع ولإل? من النظامنيأيظروف يفضل اتباع 
 :ضع لالعتبارات التاليةخيخر آ نظام عىل

 الوقت املعياري
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قـل عـىل األ أو ,بشكل كمـياألداء  أو السهولة يف تقدير الناتج أو درجة الصعوبة −١
الزمنـي عنـدما يكـون  األجر حيث يفضل نظام ,داءاأل أو  اإلنتاجوضع معايري دقيقة هلذا

 كام هو احلال , لهةقل وضع معايري دقيقعىل األ أو كميا,األداء  أو من الصعب تقدير الناتج
 األداء يها الـربط بـنيف والتي يصعب ,عامل البحث والتطويرأو اإلدارية  األعامليف معظم

 .واجلهد املبذول
الزمني  األجر  حيث يفضل نظام,لسيطرة العاملنياء األد أو  اإلنتاجدرجة خضوع −٢

عنـدما يكـون  أو ,من ارتباطه بجهد العامـل أكثر لةبرسعة اآل اإلنتاج عندما يرتبط معدل
 مثل تأخر ,رادة العاملنيإسباب خارجة عن ألاألداء  أو نتاجمن املعتاد حدوث توقف لإل

ات ءجـرالتعقـد اإل أو ,سـتريادهاجنبي الـالزم العدم توفري النقد األ أو وصول اخلامات
 .املرشوع أو دء يف العملبالبريوقراطية الالزمة للترصيح بال

حيث يفضل اتبـاع  ,األداء أو  اإلنتاج مقارنة بكميةة,داراإل أو  اإلنتاجمهية جودةأ −٣
 .وىلاأل األمهية األداء أو  اإلنتاجالتشجيعي عندما تكون لكمية األجر نظام

الزمنـي  جـر حيث يفـضل اتبـاع نظـام األ, والعادلءاف الكفرشمد توافر اإل −٤
 بيـنام يفـضل , والعادلـةأةدارية الكفـرشافية واإلعندما ال يتوافر لد املنظمة الكوادر اإل

 .التشجيعي عندما تتوافر مثل هذه الكوادر األجر اتباع نظام

رائن مـن  حيث توجـد بعـض القـ,الوظيفة أو ثراء التي يتمتع هبا العملدرجة اإل −٥
 عـادة مـا يتـأثر سـلبيااألداء  أو  اإلنتاجمعدل أن  تدل عىلالبحوث امليدانية يف هذا املجال

الوظيفـة مـن النـوع الروتينـي وغـري  أو التشجيعي عندما يكون العمـل األجر حتت نظام
 .املريض عنه من قبل العاملني

 األجر ربطاس  أسالتشجيعي القائم عىل األجر لنظام اإلدارة وعىل فرض اختبار
مام املسئولني عن تصميم أود وضعهام نساسيتني أهناك نقطتني  فإن −األداء أو نتاجباإل
النظم الفرعية  أكثر من األجور نظام دفع أن وىل هاتني النقطتنيأ .دارهتاإو األجور نظام
 نه بينام حيظى النظامني الفرعيني ملستوأذلك  ;األداء أو  اإلنتاج عىلًجور تأثريالأل

فإن هذا  − عىل هديف جذب الكفاءات واالحتفاظ هبايتأثري قوبوهيكلها الداخيل األجور 
ثاين هاتني النقطتني فيتعلق  أما . ضعيف عىل جذب الكفاءات واالحتفاظ هباالتأثري

التشجيعي القائم عىل  األجر نظام إدارة ها يف احلسبان عندذخأباالعتبارات الواجب 
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 وبرصف النظر عن −هم هذه االعتباراتأومن  ,األداء أو جنتاباإل األجر فكرة ربط
 : ما ييل−الطريقة املستخدمة

 ;ةأه واحلصول عىل املكافـباملرغوب  األداء حماولة تقليل الوقت املنقيض بني حتقيق −١
كـسلوك  األداء ذلك من شأنه حتقيق درجـة عاليـة مـن الـربط يف املـستقبل بـني حيث إن
 .كنتيجة سارةة أ املكافبنيه وبمرغوب 

 أو  اإلنتـاج سواء يف حساب كميـة,جراءات والطرق املستخدمةحماولة تبسيط اإل −٢
 حيـث ثبـت وجـود عالقـة عكـسية بـني العـاملني ;ة املستحقةأيف حجم املكاف أو ,األداء
كرهم ذدراك العـاملني وتـإوقـوة  ,األداء أو نتـاجباإل األجر طريقة املستخدمة يف ربطوال

 .ةأواملكافداء  األللرابطة بني

ة حيظى بتأثري قوي عىل أحجم املكافن أل ;مكن ذلكأة كبرية ما أحماولة جعل املكاف −٣
 .دارةالذي ترغبه اإل األداء  إىل للوصول;لبذل جهود غري عادية األفراد مد استعداد

 األداء رفـع معـايري أن  ذلـك;آلخـرن آ ه مـنباملرغوب  األداء جتنب تغيري معايري −٤
صابة العاملني بحالـة إليها بشكل متكرر وعىل فرتات قصرية من شأنه إ الوصول املطلوب
 .خرأدارة من ناحية ضعاف ثقتهم باإلإ و,حباط من ناحيةمن اإل

אWאW 
شكلني  أو قسمني إىل املنفقة عىل العاملني واملنظمة األجور مجايلإمن املعتاد تقسيم 

جور غري  واأل,صورة نقدية ن يفورشة والتي يتقاضاها العاملاملبا األجور  مها,رئيسيني
مات د وخ,جازات بأجر مثل اإل,املبارشة والتي تقدم للعاملني يف صورة غري نقدية

 .سكان واالنتقال واخلدمات االجتامعية والرتفيهيةالعالج واإل
ن  فإ, املبارشة األجور تا الفصل ملشكالذننا تعرضنا بالتفصيل خالل هإوحيث 

  أهداف عىل− باملعنى املوضح عاليه−غري املبارشة األجور  تأثرياهتاممنا هنا ينصب عىل
 .جذب الكفاءات واالحتفاظ هبا وحتفيزها أهداف  وعىل,واملرتبات الرئيسيةاألجور 

من املمكن  فإنه غري املبارشة عىل هديف اجلذب واالحتفاظ األجور  تأثريوبخصوص
 ,سكان واالنتقالجازات واإل عىل استخدام خدمات اإلن املنظامت قد درجتإالقول 

 وتقليل , بغرض جذب العاملني للعمل هبا;وغريها من اخلدمات االجتامعية والرتفيهية
 وهناك من الشواهد العلمية ما يدعم وجهة نظر هذه ,معدل دوران العاملني بعد جذهبم
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بالعاملني اإلدارة  اهتامم يعكسأن تقديم مثل هذه اخلدمات من شأنه  أن  ذلك;املنظامت
 , والذيخرأوبالتايل يساعد عىل جذب الكفاءات للعمل باملنظمة من ناحية من ناحية, 

 وبالتايل يقل احتامل , باملؤسسةًرضاء العاملني الذين يعملون فعاليساعد عىل زيادة درجة 
 .تركيزهم للعمل اختباريا أو استقالة هؤالء العاملني

 عىل األفراد الدافع لد أو غري املبارش عىل زيادة الرغبةاألجور   تأثريما بخصوصأ
موال الطائلة املنفقة عىل نه عىل الرغم من األإمن املمكن القول  فإنه −األداء أو اإلنتاج

موال يف حتفيز ن استخدام هذه األآلاملنظامت مل حتاول حتى افإن  , األجورهذا الشكل من
 .العاملني

 ساسيني لنجاح استخدامأنظرية التوقع تضع رشطني  فإن ةناحية النظريالومن 
 :وهذان الرشطان مها ,األداء أو  اإلنتاجغري املبارشة يف حتفيز العاملني عىلاألجور 
ا مـن هبـمرغوب ) غري املبارشة األجور  بندمنهاوالتي (أن تكون اخلدمات املقدمة  −١

 .ول عليهانه حيرص عىل احلصأ بمعنى ,جانب الفرد الذي تقدم له
 املطلوب من قبل األداء نجازإن يكون هناك ارتباط واضح يف ذهن هذا الفرد بني أ −٢
 .اهباخلدمات املرغوب  أو واحلصول عىل اخلدمة ,اإلدارة

 لصعوبة وضع املعايري الالزمة ً; نظرا حتقيق الرشط الثاينإذا كان من الصعب عملياو
تستطيع حتقيق الرشط اإلدارة  فإن − األداءو اإلنتاج لربط خدمات العاملني ومستويات

 ,موال يف خدمات تقدم للجميعاق األإنفول عن طريق استقصاء رغبات العاملني قبل األ
 واختالف تفضيالهتم ,مهيتها بالنسبة لعدد كبري منهم من ناحيةأوبرصف النظر عن 

 من الدراسات اًعدد فإن  وعىل سبيل املثال.خرأنواع اخلدمات املقدمة من ناحية أل
 يتوقف عىل −اخلدمات املفضلة أو امليدانية التي متت يف اخلارج الستقصاء نوع اخلدمة

 . مثل سن الشخص املقدمة له وجنسه وحالته االجتامعية,عدد من العوامل



 ١٦٢

 

אאW 
  :فيام ييل خطوات علمية إلعداد نظام جيد وفعال لألجور

 
  

  
  
  
  

               
        

      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 خطوات إعدد نظام جديد لألجور 

 اختيار طريقة تقييم الوظائف

 التمهيد لتصميم النظام

 حتديد عدد الدرجات

 التقييم الفعيل للوظائف 

 تسعري الدرجات 

 نظام األجورإدارة 
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  :التمهيد لتصميم النظام: الخطوة األولى
 :يف هذه اخلطوة يتم اختاذ القرارات التالية

كان نظام تقييم الوظـائف سـيتم بـشكل رسـمي, وبقواعـد حمـددة,  إذا حتديد ما −١
هـذا  أن , أم, ويتم  تنظيمهـا بقواعـد ولـوائح, ومقنعة, ومتعارف عليها تنظيمياومكتوبة

النظام سيتم بشكل غري رسمي, ال حتكمه قواعـد حمـددة, وأنـه يـتم بـشكل ودي, وغـري 
 . شخيص وحسب الظروف أساس مكتوب, ويتم عىل

 ومـن ,كان النظام سيتم تصميمه بالتفصيل عـىل احتياجـات الـرشكة إذا حتديد ما −٢
 مـن اؤهسـيتم رشالنظـام  أن خالل تطويره خطوة بخطوة بنـاء عـىل ظـروف الـرشكة, أم

تتوافر لدهيا الطريقة واخلطوات بشكل تفـصييل, متكـن الـرشكة مـن , مكاتب خربة عاملية
معظـم الـرشكات ليـست لـدهيا ن إ  وحيـث,ائف بصورة نظاميـةتقييم الوظ إىل التوصل

 .يصعب عليها رشاء مثل هذه األنظمة اجلاهزة فإنه الدراية بعناوين هذه املكاتب,
 تقـوم أن  هـي, والبدائل املتاحـة يف هـذا الـصدد,قييم الوظائفحتديد من يقوم بت −٣
يـتم االسـتعانة  أن  أو بتقيـيم الوظـائف,البرشية بام يتاح هلا من متخصـصنياملوارد إدارة 

 بـنيجيمـع يتم تكـوين فريـق  أن  إىلبخرباء ومكاتب استشارية خارجية تقوم هبذا األمر,
 . املوارد البرشية واخلرباء اخلارجينيإدارة 

  :اختيار طريقة تقييم الوظائف: ةالخطوة الثاني
 :يتهنالك عدة طرق لتقييم الوظائف, وهي كاآل
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حتدد  أن لكل من هذه الطرق مزاياه وعيوبه, والظروف املناسبة له, وعىل الرشكة
 .الطرق سيتم استخدامها أي ًمسبقا

   :وضع مالمح خطة التقييم: الخطوة الثالثة 
 :المح ماييلوتتضمن هذه امل

 من الصعب تقييم مئات ه وذلك ألن;حتديد الوظائف األساسية التي سيتم تقييمها −١
 أو اًمن الوظائف املوجودة بالرشكة, وبالتايل يـتم اختيـار وظـائف رئيـسية تؤخـذ معيـار

 . بالرشكة األخر ا للوظائفًمقياس
الـزمن  أو ,فيـذوضع اجلدول الزمني للتنفيذ, ويتضمن ذلك حتديد خطـوات التن −٢

طبيعـة النـاتج النهـائي ول عن تنفيذ كل خطوة, وحتديد ئالذي تستغرقه كل خطوة, واملس
 . لكل خطوة

حتديد تكلفة التقييم, ويتضمن ذلـك تكلفـة اخلـرباء واملـساعدين, وتكلفـة رشاء  −٣
 واملكافآت للمتخصصني , املراجع التي ترشح طرق التقييم, وتكلفة ساعات العملضبع

 . املواد البرشية إدارة كني مناملشار
 وذلك ; وأسلوب مشاركتهم فيهاني بخطة تقييم الوظائف وأهدافهاتعريف العامل −٤

 . لكسب تأييدهم هلذه اخلطة
  :التقييم الفعلي للوظائف: الخطوة الرابعة 

 إدارة  ومـسئولية,ويتم يف هذه اخلطوة تنفيذ عملية التقييم بناء عـىل اخلطـة املوضـوعة
 . اخلطة املوضوعة تسري بالشكل املريض املطلوب أن  البرشية هي التحقق مناملوارد

  :تحديد عدد الدرجات: الخطوة الخامسة
عن عدد  عىل هذه اخلطوة حتديد هيكل الوظائف, وهذا اهليكل هو عبارة اًيضأ ويطلق 

دد من  الوظائف, ويـتم ذلـك  وكل درجة حتتوي عىل ع,)ً درجات مثال٨(من الدرجات 
 ملـشقة اً جتنبـ;درجة يف الدرجة الواحدةنظائف املوبالتايل كل الو, ا لتسعري كل درجةًيدمته

 .تسعري كل وظيفة عىل حدة
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  :تسعير الدرجات: الخطوة السادسة 
 , وهنايـة)بدايـة املربـوطأو ( األجر يتم يف هذه اخلطوة تسعري كل درجة, وحتديد بداية

 . لكل درجة) هناية املربوطأو (األجر 
  :نظام األجور إدارة :طوة السابعةالخ

دفـع األجـر, والزيـادة العامـة  أسـلوب  مثـل,وهنا يتم التعرض ملوضوعات أخـر
السائدة, وحتديد العالوات, والزيـادة اخلاصـة  األجور  بناء عىل استقصاء ودراسة,لألجر

 بالتكيف مع نفقات املعيشة, وإضافة  وظائف جديدة مل تكن موجودة يف هيكل الوظائف,
 يف هيكـل الوظـائف, اًضم عدة وظائف مل تكـن موجـودة سـلفإضافة درجة جديدة تأو 

 .تطرأ عىل نظام األجورمشكالت  أي ومعاجلة
٢ Jאא 

W 
إذا كان الفرد يشعر بالدافع كقوة منبثقة من داخله حتاول أن تسيطر عىل سلوكه 

جي الذي يأيت من البيئة املحيطة  فإن احلافز هو املثري اخلار−وترصفاته إلرضاء هذا الدافع
 كتلك التي ,بالفرد, والذي يوقظ الدافع لديه, وهناك صلة وثيقة تربط بني احلافز والدافع

 .تربط بني املثري واالستجابة له
ً ولذلك نجد أن الرتقية مثال −ً وغالبا ما حيدث هذا−واحلافز قد خياطب أكثر من دافع
 ننظر إليها عىل أهنا حافز مادي, بل يمكن النظر إليها ًتعترب حافزا عىل العمل, ولكننا ال

.عىل أهنا حافز أديب يوقظ يف أنفسنا دوافع اجتامعية كثرية 
 :بعاد التاليةوسوف نتناول موضوع احلوافز من خالل األ

 .ز مفهوم احلواف:ًوالأ
 . متطلبات تطبيق نظام احلوافز:اًثاني
 .زنواع احلوافأ :ًثالثا
 .م احلوافزاح نظاساسية الواجب توافرها لنجاأل الرشوط :ًرابعا
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 .مزايا وخدمات العاملني :اًخامس
  :بعاد السابقة بالرشح والتحليلوفيام ييل سوف نتناول األ

  :مفهوم الحوافز: أوال
 :هناك مفاهيم للحوافز, ومن املفاهيم الشائعة

 .مرساليب املستخدمة حلث العاملني عىل العمل املثاحلوافز تشمل كل األ -
 ,نـسانثـارة القـو املحركـة يف اإلإهي جمموعة العوامل التي تعمل عـىل احلوافز  -

 .والتي تؤثر عىل سلوكه وترصفاته

ويبذلون  , أفضلينهضون بعملهم عىل نحو األفراد احلوافز هي العوامل التي جتعل -
 .يبذله غريهم  مما أكربًمعه جهدا

 حتقيق رسالتها أي ,متطلبات املنظمة إىل االستجابة نسانية يفاحلوافز هي الرغبة اإل -
 .هدافهاأو أ

ساليب التي يعتمد عليهـا احلوافز هي األ أن  إىلومن املفاهيم السابقة للحوافز نخلص
وخلـق الـدافع القـوي لـدهيم عـىل العمـل بحـامس  , األفـراد للتأثري عـىل سـلوك;املدير

 .املنظمة أهداف خالص لتحقيقإو
  :لحوافزمتطلبات تطبيق نظام ا: ثانًيا

 :ىلإحيتاج نظام احلوافز 
 .بعاد املرتبطة بالوظيفة حتدد كل األ,لكل وظيفة) وصف وظيفة(بطاقة  −١
 ساسـها يـتم حتديـدأ التي عـىل ,النسبية لكل وظيفة األمهية تقييم الوظيفة بام حيدد −٢

 .املدفوع لشاغل الوظيفةاألجر 

 ونظـام حفزهـا املـادي ,لعاديجيابية عن املعدل امعدالت االنحراف السلبية واإل −٣
 .ديبواملعنوي واأل

  :نواع الحوافزأ: ثالًثا
حوافز  إىل هناك تقسيامت متعددة للحوافز, فيمكن تقسيمها من حيث مستو احلوافز

حـوافز فرديـة ومجاعيـة,  إىل مادية وحوافز معنوية, ويمكن تقسيمها مـن حيـث التطبيـق
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وحوافز سلبية, وفيام ييل نعطي  إجيابية وافزح إىل  يمكن تقسيمها من حيث الفلسفةًأيضاو
 :نواع السابقةفكرة موجزة عن كل نوع من األ

١LאW 
  :  حوافز مادية١/١

 األجـر  وتتمثـل يف, يف شـكل نقـدياشـباعهإوهي متثل متطلبـات الـدافع الواجـب 
لغذائيــة ف الوجبــات اربــاح وبــدل انتقــاالت ورصاألواملكافــآت املاليــة, واملــشاركة يف 

 , األجـرتعنـيو ,حوافز ماديـة مبـارشة إىل  ويمكن تقسيم احلوافز املادية,لخإ ...املجانية
 .لخإ... , مثل وجبات التغذية والسكنوحوافز مادية غري مبارشة

  : حوافز معنوية١/٢
سـايس فيهـا, نواع احلوافز التي ال متثل النقـود العامـل األأوتعترب احلوافز املعنوية من 

خرين والرضـا النفـيس الـذي حلوافز املعنوية يف عبارات الثناء والتعاطف مع اآلوتتمثل ا
 ىوتبن, نواط ونياشني التفوقأحرزه الفرد من منجزات, واحلصول عىل أيبذله الزمالء عام 

يستجيبون لعدد كبري من املحفزات  األفراد احلقيقة اخلاصة بأن أساس احلوافز املعنوية عىل
 .  عنها يف صورة ماليةالتي ال يتم التعبري

ملاديـة واحلـوافز  احلـوافز ا–ًكلني معـاهناك الكثري من احلوافز تأخذ الـش أن ويالحظ
أهنا نوع من احلـافز غـري ليها عىل إالرتقية يمكن النظر  أن  فعىل سبيل املثال نجد,–املعنوية
واملركـز احلـوافز يف مزيـد مـن الـسلطة  أو  حيث تتمثل املكافـآت هنـا,)املعنوي(املادي 

أة هنـا افك وبالتايل فامل, أعىل يف العادةًأجراالرتقية تتضمن  أن االجتامعي, ومن ناحية نجد
 ;يـسعون للرتقيـةاألفـراد ن إ ساس يمكن القـول, وعىل هذا األًأيضا ًتتضمن عائدا ماديا

 .ا ومعنويا مادياًفزاهنا حتقق هلم حأل
٢LאW 
  :يجابيةإ حوافز ٢/١
مـن خـالل مـدخل  , األداءوحتـسني اإلنتاجية رفع الكفاءةإىل  اإلجيابية دف احلوافزهت

ًيـسلك سـلوكا معينـا أن ثابة الذي يشجع الفرد عىلالتشجيع واإل وعـن  , اإلدارة ترغبـهً
 .داء اجليدديب لألطريق توفري فرص التقدم واملكسب املادي واأل
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  : حوافز سلبية٢/٢
مــن خــالل العقــاب والــردع  األفــراد ســلوكيف لتــأثري  ا إىلتــسعى احلــوافز الــسلبية

  كاخلـصم مـن;من خالل العمل التأديبي الذي يتمثل يف جزاءات ماديـة أي والتخويف,
 كـأن ;قد يكون اجلزاء غـري مـادي أو الرتقية, أو العالوة أو ةأاحلرمان من املكافأو األجر 

 تنـرش عـىل العـاملني املقـرص يف عملـه يف قائمـة خاصـة أو يدرج اسم الشخص املهمـل
 .باملرشوع
  :م الحوافزاساسية الواجب توافرها لنجاح نظالشروط األ: رابًعا

 , حيب تـوافر جمموعـة مـن الـرشوط−لكي ينجح نظام احلوافز وحيقق اهلدف املنشود
 :منها
 .عدالة احلافز وكفايته −١
 .سهولة فهم السياسة التي تتبعها املنظمة يف تقديرها للحافز −٢

ًترتبط ارتباطا وثيقا ومبارشاأن  −٣ ً البدنية التـي يبـذهلا العامـل يف  أو  باجلهود الذهنيةً
 .نتاجيةمثل لإلحتقيق احلد األ

 .دائها للعاملني يف مواعيد حمددة ومتقاربةأ أو قرار رصفهاإ −٤

 .مستويات مقبولة أو سسأارتكاز احلوافز عىل   −٥

 .دائهاأن تأخذ شكل االستمرار يف أ −٦

ًن ترتبط ارتباطا مبارشاأ  −٧  .هبدف املنظمة أو  برسالةً

ًارتباطها واتصاهلا اتصاال مبارشا −٨  . بدوافع العمل وبواعثهً

אאW 
فإذا كانت احلوافز . ختتلف املزايا واخلدمات التي تقدمها املنظمة عن أنظمة احلوافز هبا

املنظمـة,  إىل  للعضوية واالنتامءًمات متثل مقابالاملزايا واخلد فإن هي مقابل لألداء املتميز,
رهم باألمـان اشـعإللعمل هبا, واإلبقاء عىل من يعمـل فيهـا, و األفراد جذب إىل وهتدف
 ىاملزايا واخلدمات تعط فإن األفراد, أداء وإذا كانت احلوافز متيز بني. واالستقرار الوظيفي
 .اًا ودون متييز تقريبًهلم مجيع

 ]٢٦٣ مرجع سبق ذكره, ص:محد ماهرأ[ :ملزايا واخلدماتأسباب تقديم ا
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 : وذلك لألسباب التالية;يتم تقديم مزايا وخدمات العاملني لكل من يعمل باملنظمة
 . لاللتحاق والعمل باملنظمة, وإلغراء من يعمل هبا للبقاء فيها;جذب العاملني −١
 املعاشـات والتـأمني إعطاء نوع من األمان الوظيفي واالستقرار, وتلعـب أنظمـة −٢

 .املختلفة هذه الوظيفة
احلفــاظ عــىل مــستو معيــيش معــني  للعــاملني, وذلــك بتقــديم خــدمات مثــل  −٣

 . املواصالت  واإلسكان والتغذية
 وذلـك بـشكل ملمـوس مـن خـالل املزايـا ,عرتاف بعضوية الفرد يف املنظمـةاال −٤

 .واخلدمات
 . نظمة يف رعاية أفرادهاعرتاف باملسئولية االجتامعية عىل املاال −٥
 .تقوية العالقة بني املنظمة والعاملني هبا −٦
 أن  تساعد األعداد  الكبرية عىل تصميم أنظمة  تأمينية متقدمة, ال يقدر فرد بمفرده−٧

 .حيصل عليها
  

  .مزايا مادية عن وقت ال يتم العمل فيه 
  .  التأمينات

  . اخلدمات الصحية
  . تسهيالت معاشية

 هية يدمات االجتامعية والثقافية والرتف اخل
  

 
وهناك اتفاق عـىل . تقدم للعاملني أن  هناك عدد كبري من املزايا واخلدمات التي يمكن

أنواعها, ولكن ليس هناك حدود لإلبداع واالبتكار فيهـا, حيـث يمكـن تـصميم أنظمـة 
املرجـع [ تقدم خدمات جديدة, وذلك حسب االحتياج اخلـاص للعـاملني يف منظمـة مـا

 ].٢٦٩ −٢٦٤, ص ه نفسالسابق

 أنواع املزايا واخلدمات
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   :يتم العمل فيه  مزايا مادية عن وقت ال-١
جـره خـالل وقـت اليـتم أالفرد حيصل عـىل  أن  ألهنا تعني;ويطلق عليها مزايا مادية

 أن وعادة تـر املـنظامت , األجرنه يستحق خالهلا هذاأسباب تر املنظمة  أل;العمل فيه
 أمـر − الفرد ملكان آخر لتناول الشاي والقهوة واملرطبـات والذي ينتقل فيه−وقت الراحة

وقـت الغـداء, ووقـت  إىل ويمتـد نفـس التربيـر. الزم للعمل, وجيب تعويض الفرد عنه
 . االستعداد للعمل والنظافة والغسيل وتغيري املالبس

  أفرادها إجازة سنوية, قد ختتلف املنظامت يف حتديد مدهتا, كـاماءعطإل ومتيل املنظامت 
ترحيـل  إمكانيـة كـام قـد ختتلـف يف.  واألقدميـةقد ختتلف بحـسب املـستو التنظيمـي
 . سنوات قادمة إىل اإلجازات التي مل يتم احلصول عليها
ت يف العطـالت عتيادية, حيصل الفـرد عـىل إجـازا وبجانب هذه اإلجازة السنوية اال

 ). بوي, واملناسبات القوميةولد النعيد األضحى, واملومثل عيد الفطر, (الدينية والقومية 
جازات إو) خاصةأو (جازات عارضة إ ويمنح العاملون باملنظامت إجازات مرضية, و

 والــشهادة يف ,داء فريــضة احلــج, والــزواج, وحــضور املــؤمترات واملعــارضأخــر أل
كـام تقـوم . جازات احلمل والرضاعة والرعاية للطفلإ و,املحاكم, وتقديم واجب التعزية

امت بإعطاء إجازات أطول للعاملني الذين اقرتبوا مـن فـرتة التقاعـد, وذلـك بعض املنظ
 .لتهيئة هلم لفرتة ما بعد التقاعدمن اكنوع 
   : التأمينات-٢

الت ظـتغطيـتهم بم إمكانية توافر عدد كبري من العاملني يتيح أن  تر بعض املنظامت
توفري  إىل وهي هتدف). املعاش أو( تأمني التقاعد وهم هذه التأمينات هأو. تأمينية متعددة

ويتحـدد هـذا . نوع من األمان للعاملني عند تقاعدهم, حيث حيصلون عىل مرتب تقاعـد
وهو عبارة عـن نـسبة (ا امهة الفرد بام يستقطع منه شهريمس: أمهها ,املرتب بعدة اعتبارات

أو ( اخلدمة  وطول مدة, مع مسامهة املنظمة الشهرية,)الراتب الشهريأو  األجر مئوية من
تـأمني :  مثـل,تقدم خدمات تأمينيـة أخـر أن وبجانب هذا, يمكن للمنظمة). األقدمية

, والتأمني الصحي والعالجي, والذي قد يشمل دفـع واإلصاباتاحلياة وتأمني احلوادث 
قيمة الكشف, والزيارات الطبية, واألدوية, واإلقامة باملستـشفى, والعمليـات اجلراحيـة 

 .ة, والتحاليل والفحوصواألجهزة الطبي
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 ضد البطالة, والذي يعنـي تأمنيال −تقدمها املنظمة  أن وتتضمن التأمينات التي يمكن
 .يتم االستغناء عنهم , وذلك للعاملني الذين الةدفع مرتب ملدد معين

وهناك حالة خاصة من التأمينـات, وهـي الـصناديق اخلاصـة, والتـي يتحمـل عـادة 
 وقد تـر بعـض املـنظامت ,)ًمثال %٢(نسبة مئوية من املرتب ك كها, وذلءالعاملون أعبا

 هـذه الـصناديق حـاالت يوعـادة مـا تغطـ. املسامهة يف هذه الصناديق بنسبة من األرباح
تـستخدمها ن كانت بعـض املـنظامت إ و,احلوادث واإلصابات والضائقة املاليةك ;خاصة

شـات, فتقـوم هـي بتعـويض كنوع من االعرتاف بفشل خطط الدولة يف التأمينات واملعا
وقـد .  وذلك لتعويض النقص يف املزايا واخلـدمات;عامليها بواسطة إنشاء هذه الصناديق

ا ا تأمينيـًمـن صـندوق, وكـل منهـا يغطـي غرضـ أكثر العاملون إلنشاء أو تسعى املنظمة
 .اًخمتلف
   : الخدمات الصحية-٣

 أو  سواء داخل مباين املنظمة خمتلفة من اخلدمات الصحية,اًتقدم بعض املنظامت أنواع
هـذه  أن وتـر املـنظامت.  بتكلفـة جاريـة تقـدمها أو خارجها, وسـواء بتغطيـة تأمينيـة

ويتم ذلك من خالل . اخلدمات تضمن توافر مستو جيد من الصحة العامة للعاملني هبا
 املتخصصني, وزيارة العاملني للعيادات يف حالـة املـرض, إىل الكشف الدوري, واإلحالة

.  واالختبـاراتةشـعالشك يف وجود مرض, وإجراء التحلـيالت والفحوصـات واألأو 
وقد يتضمن  ذلك تقديم األدويـة, وإجـراء العمليـات, وتقـديم األجهـزة والنظـارات, 

 . وعالج األسنان, والسمع, وغريها من اخلدمات الطبية اخلاصة
وفري اإلرشـادات وقد ترغب املنظمة يف تقديم مزيد مـن اخلدمـة الـصحية, وذلـك بتـ

الصحية, والكتيبات, وعرض األفالم, وتوزيـع النـرشات الـصحية يف جمـاالت الـصحة 
العنايـة و كاحلمـل والـوالدة, والرضـاعة, ;املختلفة, وعنـد احلـاالت املرضـية املختلفـة

وقد يمتد األمر لتغطيـة إرشـادات خاصـة بالتخـسيس والتمرينـات الرياضـية, . بالطفل
 .وغريها
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   :عيشية تسهيالت م-٤
 تقدم بعض املنظامت خدمات ومزايا ترغـب مـن خالهلـا يف مـساعدة العـاملني عـىل 

 ممـا قـد يعـود , وذلك لتوفري مناخ من االسـتقرار يف حيـاهتم; املعيشيةتمواجهة املشكال
 .بالنفع عىل العمل

.  من أمهها مساعدة العاملني فيام يمس اإلسـكان,وهنالك العديد من هذه التسهيالت
منها يف تقديم اخلدمات اإلسـكانية,  أكثر  أوواحدة إىل بدائل عديدة, تلجأ املنظمةوهناك 

مـساعدة العـاملني  أو  للـسكن,ًمنح املوظف بـدال أو ومن أمثلتها بناء جمتمعات سكانية,
من البـدائل  أي تشكيل مجعية تعاونية تساعد عىل أو ,عىل متلك شقق بالتقسيط من املرتب

 .السابقة
 أو هيالت املعيـشية خـدمات املواصـالت, وذلـك بتـوفري أتوبيـساتوتتضمن التـس

 . ضمن صحة جيدة للعاملنييا ممىل العمل, إسيارات لنقلهم من و
وتقدم املنظامت خدمات خاصة بالتسهيالت املعيشية أمهها القروض, والتي قد تغطي 

ًنح املنظمة خصام كام قد مت. عمرة مثل الزواج, والتأثيث, ورشاء السلع املة,احتياجات معين
كام قد تنشئ املنظمـة مجعيـات تعاونيـة لتـوفري الـسلع االسـتهالكية .  عىل منتجاهتاخاصا

 . بتسهيالت يف السداد أو وذلك بتخفيضات, واملعمرة للعاملني هبا
   :جتماعية والثقافية والترفيهية الخدمات اال-٥

 وذلـك مـن خـالل يا وترفيهيا,اجتامعيا وثقافرعاية عامليها  إىل  متيل بعض الرشكات
 وقد متيـل. يقدم خدمات اجتامعية ورياضية وثقافية وترفيهية متكاملةل ;لرشكةلإنشاء ناد 

لالشـرتاك يف  أو  وذلك ملامرسة األلعـاب,;تكوين فرق يف املجاالت الرياضية املختلفةإىل 
التنظيم  أو التشجيعأو   العاملني املشاركة يف اللعبعىل  −ًأحيانا −تفرضوقد . املسابقات

 . اجتامعي, وجسمي, وصحي, ونفيس يف العاملني تأثري  وذلك ملا هلا من;هلذه األلعاب
 وذلـك ; وقد تشجع بعض املنظامت التحـاق عامليهـا يف صـفوف الدراسـة املختلفـة

لتحـسني األداء, وقـد تقـرتح املنظمـة علـيهم جمـاالت الدراسـة  أو ستكامل الدراسـة,ال
ويأخـذ هـذا التـشجيع شـكل دفـع مـرصوفات . هلا, كنوع من التـدريبستكاماالواجب 

 .الدراسة, واملراجع, ووقت التفرغ
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الثقافيـة يف شـكل حمـارضات ونـدوات  األنشطة ويف هذا االجتاه, قد تشجع املنظامت
 وتتنـاول قـضايا ,كام قد تشجع إصدار جمـالت يقـوم العـاملون بتحريرهـا. ثقافية ودينية

 . قضايا خاصة بالعاملنيإىل  باإلضافة ,خمتلفة
 أثـر  منا ملا فيه;وتر منظامت أخر تشجيع الرحالت الثقافية والرتفيهية والسياحية

. تنظيم رحـالت احلـج والعمـرة إىل وقد يمتد األمر.  العاملنييفاجتامعي وتروحيي جيد 
  تقوم بعض الرشكات بتوفري خدمات تقديم التوجيـه والنـصح واالستـشارات يفاًخريأو

 منها املايل والقانوين واالجتامعي والنفيس, وقد يقوم بعض األخـصائيني ;جماالت متعددة
تم االسـتعانة بخـدمات متخصـصني مـن حمـامني ي قد  أويف الرشكة بمثل هذه اخلدمات,
 . واجتامعيني وأطباء نفسانيني

אאאאW 
ب توافرها يف النظام الكفء ملزايا وخدمات هم الرشوط الواجفيام ييل عرض رسيع أل

  :هذا النظام إدارة  وهو يف نفس الوقت رشوط,العاملني
 ;احتياجات العاملني املختلفني مـن املزايـايعتمد هذا النظام عىل استطالع  أن جيب) ١

هذه اخلدمات واملزايا تقدم الستيفاء هذه االحتياجات, وذلك باختالف أنواعها  حيث إن
 . جتامعية, وغريهاالف العاملني يف عمرهم, ومؤهلهم, ودخلهم, وحالتهم االحسب اخت

 حتديد هدف الربنامج والنظام من قبل املنظمة, فقد هتتم إحد املنظامت باخلدمات )٢
 . الصحية, بينام هتتم أخر بالتسهيالت املعيشية

بالكامل, وعادة ما ولياهتا ئ جيب حتديد اجلهة املسئولة عن تنفيذ النظام, وإيضاح مس)٣
مع جهات أخر مثـل  أو ,املوارد البرشية هي اجلهة املسئولة عن ذلك منفردة إدارة تكون

 . العالقات العامة
نــه ســينعكس يف شــكل دعــم مــايل  أل;العليــا رضوري ومطلــوب اإلدارة  تعزيــز)٤

 . ومعنوي وتسهيالت توفر نجاح النظام
دارة  إوأ مـن خـالل إبـداء رأهيـم  وذلـك, جيب احلصول عـىل مـشاركة العـاملني)٥

 . هم من خالل متويل النظام واأل,الربنامج
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 جيب التغطية اإلعالمية الكاملة للنظام, وتعريف العاملني بكل اخلدمات واملزايـا, )٦
 . وكيفية احلصول عليها, واجلهة التي تقدمها

 ني التقاعـد ماعدا خطة تأم−تكون االستفادة من مكونات النظام اختيارية أن  جيب)٧
 . النظام عبء عليهم أن  حتى ال يشعر العاملون;−املعاشأو 

اع املزايـا واخلـدمات األكثـر  البد من إضفاء املرونة عىل النظام, وذلك بإدخال أنو)٨
تغيريات إدارية عىل النظام, ويتم ذلـك باملراجعـة املـستمرة  أي  من العاملني, وإجراءاًقرب

 . للنظام
ن أ وذلك حتى ال تتفوق تكاليفه عىل إيراداتـه و;العائد من النظام دراسة التكلفة و)٩

 .يكون تشغيل النظام غري مكلف وغري مرهق
ن  وذلك أل; عىل النظاماا قويً األموال املتاحة بشكل يدر عائدستثامرايتم  أن  جيب)١٠

 .ا من القوةً مزيدهالعائد يعطي
 JאאאאW 

 وهـي ,تصميم لنظام جيد وفعال للمزايا واخلـدمات إعداد دة خطوات عندهنالك ع
 :يتكاآل

אאאאW 
   

 
  .حتياجات العاملنيادراسة  
  .النظام أهداف حتديد 
  .حتديد ميزانية املزايا واخلدمات  
 .وضح إجراءت النظام  

  
 

 خطوات تصميم نظام املزايا واخلدمات
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   : دراسة احتياجات العاملين-١
 ما يميز نظام املزايا واخلدمات أهنا تقدم للعاملني لتحقيق االسـتقرار واألمـن  من أهم

تكـون متمـشية  أن هلم, ولتقديم جمموعة من اخلدمات واالمتيازات, وبطبيعة احلال البـد
صلون  وتتم دراسة احتياجات العاملني من خالل استطالع رأهيم فيام حيـ,مع احتياجاهتم

, ومـد رضـاهم عنهـا, وعـن أنـواع املزايـا واخلـدمات اًعليه من مزايا وخدمات حاليـ
 عـن اًيضأكانوا حيتاجوهنا, ثم يتم السؤال  إذا التي يمكن تقديمها هلم, وما و,هبماجلديرة 

كام يتم اسـتطالع . اخلطوات واإلجراءات التي يفضلوهنا عند احلصول عىل هذه اخلدمات
 . يف النظاميستقطع من أجرهم مسامهة منهم  أن رأهيم فيام يمكن

  :النظام أهداف  تحديد-٢
 يف  حتقيـق ًنظام, وقد يكـون هـذا النـاتج ممـثالويقصد بذلك حتديد الناتج النهائي  لل

 حتقيق اخلدمة التأمينيـة الـصحية, أو ,واألمانستقرار للعاملني اال أو جتامعي,التكافل اال
 أو فـضل,أة بـشكل ضامن تسهيالت معيشية تعني العاملني عـىل مواجهـة أعبـاء احليـاأو 

 . الرعاية  االجتامعية والثقافية والرتفيهية للعاملني
  :ديد ميزانية المزايا والخدمات  تح-٣

ع مـن تـستقط تتكون إيرادات نظام املزايا واخلدمات من مسامهات املشاركني, والتـي 
 أو  والتي قـد تكـون مبـالغ حمـددة,, من مسامهات املنظمة يف هذا النظامًأيضامرتباهتم, و

 مـن ًلمبالغ املوجـودة يف النظـام مـوردانسبة من األرباح, ومتثل عوائد وفوائد االستثامر ل
 . موارده

  نفقـة تقـديم املزايـا واخلـدمات ذاهتـا للعـاملني,وهـفيهـا أهم بنـد  فإن النفقات أما 
 . النظام, وتكاليف التغطية اإلعالمية إدارة تكاليفإىل باإلضافة 

   : وضع إجراءات النظام-٤
ويف هذه املرحلة يتم وضع الئحة بنظام العمل يف املزايا واخلدمات, وتتضمن الالئحـة 

 : عن االعتبارات التاليةمهمةمعلومات 
 . أنواع املزايا واخلدمات التي تقدم للعاملني −١
 .إجراءات املطالبة هبا أو ,إجراءات احلصول عىل املزايا واخلدمات −٢
 . عىل املزايا واخلدماتالنامذج التي متأل للحصول −٣
 . سلطة اإلرشاف عىل النظام, وحتديد أدوار املرشفني عليه −٤
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 .مواعيد االشرتاك يف النظام −٥
 .شرتاك يف األنواع املختلفة للنظام والتغيري يف اال,حرية الدخول واخلروج −٦
  

* * *  
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املـوارد  إدارة ثارهـا عـىلآانعكـست  والتـي ,اتيالثامنين يف حدثت التي ن التطوراتإ

 :منها و, قد تعددت وتنوعت−البرشية
 .خر وتدهور بعض الصناعات وازدهار البعض اآل,تزايد البطالة -
 .)اخلدمات(الصناعات اخلدمية  إىل االجتاه -

 . اإلنتاجيةرضورة زيادة -

 .ت واملؤسسات املتقدمة تكنولوجيااالنمو املتزايد للرشك -

 أكثـر  للحصول عىل فرص;تزايد املنازعات القانونية من جانب العاملني خاصة -
 .للعمل

 .ي والوظائف املميزة بمزيد من فرص الرتقةاملطالب -

 .مان والرعاية الصحية للعاملنيبتوفري األ االهتامم تزايد -

 .نتاجيةا لتعقد العمليات اإلً نظر;رضورة توافر عاملة ذات مهارات فنية عالية -

 .قليمية والدولية اجلديد والتكتالت اإليالنظام العامل -

املـرشوعات  يف  اإلدارةتواجـه التـي هـم التحـدياتأ هذه الوحدة سوف ننـاقش ويف
 :, وهيدارة املوارد البرشية بصفة خاصةإ و,احلديثة بصفة عامة

 .ة البطالةمشكل -
 . اإلنتاجيةمشكلة حتسني -

WאW 
 يف سواق العملأ أن  يف يتمثل− بصفة عامة−الدول النامية يف ةل مشكلة البطاإن جوهر

 فـإن , ومـن ثـمالطلب عليها يف ال يقابلها تزايد مماثل  تتعرض لزيادة مستمرةلهذه الدو
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سـواق العمـل ال أ يف ة بصورها املختلفة تنشأ من وجود قو ضخ كبرية ومـستمرةلالبطا
 .ة امتصاص وتوظيف موازية هلاها قويقابل
 : اك جانبان رئيسيان ملشكة البطالةهن
 . اجلانب الكمي:ولاأل

 .يالنوع أو ي الكيف اجلانب:الثاين

 باملقارنـة ,البـاحثني عـن العمـل األفـراد  زيادة العـرض مـن:ولويقصد باجلانب األ
 عـدم توافـق :ه فيقـصد بـاجلانـب الثـاينأمـا   ,ياالقتصاد القوم يف بفرص العمل املتاحة

 .من العاملة مع فرص العمل املتاحةخصائص ومهارات املعروض 
אאW 

 وخاصــة خــالل عقــد ,الــدول الناميــة يف تتــصف البطالــة باالرتفــاع املــستمر -
 .إنتاجية العنرص البرشي يف  واضحٍط ذلك بتدن ويرتب,ات من هذا القرنيالثامنين

مـا  إذا باسـتمرارتتزايد ا ا تصاعديًت البطالة اجتاهمعدال يف يعكس هذا االرتفاع -
 .ا بال عالجاستمرت مسبباهت

 ي,نتـاجمعدالت البطالة بالظروف العاملة املحيطة بالنـشاط اإل يف يرتبط التزايد -
 ,ا عـىل املـدخرات واالسـتثامرات سلبيًتأثريا يؤثر يوما تتميز به من تضخم نقد

  .لوفرص التشغي اإلنتاج ومن ثم عىل

 الستثامرات البنية التوزيع اجلغرايف يف معدالت البطالة باختالل يف يرتبط التزايد -
 ظروف طـاردة للعمـل , والذي يرتتب عليهساسية واملرافق واخلدمات العامةاأل

 .دن الرئيسيةاملناطق احلرضية وامل إىل من املناطق الريفية

אW 
 : منها,عدة حماور يف وجود خلل  إىلسباب مشكلة البطالةأترجع 

ــوير ــات التط ــلو, سياس ــرشية يف خل ــو الب ــتخدام الق ــات اس ــلو, سياس  يف خل
سـباب وعوامـل داخليـة أ إىل سباب يمكـن تقـسيمهاوهذه األ... نتاج التكنولوجيا واإل

 .أسباب وعوامل خارجيةو



 ١٧٩

  :سباب والعوامل الداخلية للبطالةاأل
ي فـرص طـالب يف ضـافات متزايـدةإسببه من  وما ي,ارتفاع معدل النمو السكاين -

العمل سنة بعد أخر. 
 واالجتـاه ,معظم القطاعات يف كثيفة االستخدام للعمل اإلنتاج عدم توافر طرق -

 .قدمة حمل العنرص البرشيلية املتاملتزايد نحو استخدام اآل

 . التعليم لنمط الطلب عىل العاملةعدم مواكبة نظام -

  : للبطالةسباب والعوامل الخارجيةاأل
 .ي العاملةيد عىل األيانخفاض معدالت الطلب اخلارج -
 وإحـالل اآللـة حمـل العنـرص ,كثيفـة رأس املـال اإلنتاجيـة االعتامد عىل الفنون -

 .كثري من الصناعات يف يالبرش

  :مواجهة مشكلة البطالة في الموارد البشرية إدارة دور
 اإلنتـاج عاجلة احليوية بكل مـن قـضاياامل يف ن املواجهة احلقيقية ملشكلة البطالة تتمثلإ

 ينتـاجواالستثامر واالدخار وتوزيع االسـتثامرات والتعلـيم والتـدريس ونـوع الفـن اإل
 :ن التوظيف يرتبط بكل من وذلك أل;املستخدم

 . اإلنتاجيةمعدالت االستثامر ونمو الطاقات )١(
 .امرات ونمط توزيعها عىل القطاعاتهيكل االستث )٢(

 . وما يتعلق بذلك من نمط توزيع الدخل,قضية التوظيفسياسات الدولة جتاه  )٣(

 . تعتمد عىل الفنون كثيفة العاملةفتح جماالت عمل جديدة )٤(

 يساسـية متكاملـة تراعـأاملـوارد البـرشية تـوفري قاعـدة بيانـات  إدارة كام جيب عـىل
اذ  بام يمكن من اخت,ف عليهارصالحات والقياسات واملعايري الدولية املتعاالتعريفات واإل

 .إجراءات عملية واقعية غري متضاربة



 ١٨٠

WאW 
 ,اسـتخدام املـوارد املتاحـة يف ةءعـىل مـد الفاعليـة والكفـا اإلنتاجيـة تعتمد زيـادة

نتاج الـسلع إ و, املجتمع ككلةنتاجيإ يف ي والعنرص املاديويساهم كل من العنرص البرش
 ياملـاد( ًالتكامـل الفعـال بـني العنـرصين معـام ذا تـإوتقديم اخلـدمات الالزمـة لـه, فـ

 وتواجه الـرشكات واهليئـات .املرشوع يف سوف تكون مرتفعة اإلنتاجية  فإن−)والبرشي
عـن طريـق ) مـستو املعيـشةرفع (  اخلاص بكيفية حتسني نوعية حياة املجتمع يبالتحد
تتمتع بنـدرة  والتي ,حةحسن استغالل املوارد املتابتتحقق بدورها والتي  , اإلنتاجيةزيادة

 :فيام ييل اإلنتاجية , ويمكن توضيح عنارص خطة حتسنيالدول النامية يف نسبية خاصة
אW 

  : األهدافتحديد -١
 اإلنتاجيـة  مطلوب حتسني,صورة جماالت حمددة يف ووضعها األهداف البد من حتديد

 .فيها
 :وذلك من خالل : اإلنتاجيةتصميم برنامج تحسين -٢
 جـراءات حتـسنيإعضاء الفريق الذين يتولـون أتعيني املسئول عن تنفيذ الربنامج و −

 .اإلنتاجية
 اإلنتاجيـة بعـاد برنـامج حتـسنيأ وتوضيح ,تدريب املرشفني واملديرين واملختصني −
 ., وكسب ثقتهم وتعاوهنمهلم

 .ولياهتم يف تنفيذهالربنامج ومسئ أهداف  ترشح هلم,نرش معلومات لكل العاملني −
 . اإلنتاجية يفدوات قياس العوامل املختلفة املؤثرةأاختيار وسائل و −
 .قيت وطريقة تقييم نتائج الربنامجحتديد تو −
  : اإلنتاجية تصميم وتنفيذ نظام قياس-٣
نعرضـها والتـي  , اإلنتاجية يفن وضع وتصميم الربنامج يتوقف عىل العوامل املؤثرةإ

 :فيام ييل



 ١٨١

،Wאאאאא 
 نتاجيةهم اخلصائص املؤثرة عىل اإلأ نتاجيةالعوامل املؤثرة عىل اإل

ــدد فراد األ−١ ــارة–الع ــستويات امله ــستو – م  امل
 – املهـارات والقـدرات–لثقايف وايعلمال

 ي الرتكيـب املهنـ–ت والـدوافعااالهتامم
 .لعملي لقوة ا واالجتامعيوالعمر

ــــت  رأس املال−٢ ــــال الثاب ــــان (رأس امل  آالت ومب
 .)معداتو

ـــيم  التنظيم الداخيل−٣ ـــل التنظ ـــسلطة –هيك ـــات ال  عالق
 –أسـاليب التخطـيط هيكل و–واملسئولية

ــم ــرق ونظ ــروف– اإلدارةط ــل  ظ  العم
 أهداف –ي للعمل املناخ االجتامع–املادية

 – األفراد سياسات–املنظمة ونظم احلوافز
 . حجم املرشوع–رشافادة واإلنامط القيأ

ــــصادية املجتمع يف  املناخ العام السائد−٤ ــــروف االقت ــــروف –الظ  الظ
 – الظــــروف الــــسياسية–االجتامعيــــة
 –ي سياســة البحــث العلمــ–التــرشيعات

 .سات الطاقةسيا
 التجــارة –يــةالظــروف االقتــصادية العامل يالعامل أو  املناخ الدويل−٥

عالقـات  ال– نقـل التكنولوجيـا–الدولية
 – هجـــرة العاملـــة–الـــسياسية الدوليـــة

 .التدريب
تـصف العالقـات  التـي  املعلومـاتوهي  املعلومات املرتدة−٦

 يف التبادليــة بــني املــدخالت واملخرجــات
ــة ــايلاملنظم ــ, وبالت ــي فه ــرب مقياس ا ً تعت
 .لإلنتاجية
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אאאאאW 
 , األداء وزيادة قدرهتم عـىل, من خالل رفع كفاءة العاملنييتحقق اإلنتاجية ن حتسنيإ

 : من خالليتأوهذا ي
 . لألفرادالعمل عىل ختفيض تكلفة العاملة من خالل التدريب اجليد −١
 .ح املعنوية للعاملنيرفع الرو −٢

 . بيئة العمل املادية املحيطة هبمحتسني −٣

 .االتصاالت والقيادة واإلرشاف أسلوب حتسني −٤

ه املكـان املناسـب لقدراتـ يف  ووضـع العامـل املناسـب,عـاملنيحسن اختيار ال −٥
 .ومؤهالته

 باعتبارها اجلهاز املسئول واملرشف عـىل ;املوارد البرشية إدارة صميم يف وكل هذا يقع
 ين عـىل حـلرهبا من اخلـرباء املتخصـصني والقـاد أن  وباعتبار,املنظمة يف املوارد البرشية

 بام ,اا وثقافيا واجتامعي ورعايتهم صحي, والبت فيهاهما شكاوي وتلق,العاملنيمشكالت 
 .نتاجية ومن ثم زيادة اإل, وتقليل معدالت الغياب,العمل يف يضمن استقرارهم

* * * 



 ١٨٣

 
א 

ًاملنظامت موردا مـن أهـم مـوارد املنظمـة وأصـال يف     متثل املوارد البرشية   مـن أهـمً
 ,املنظمـة بـدون هـذه املـوارد البـرشية أهـداف ق فال يمكـن حتقيـ;متتلكهاالتي األصول 

 لـذلك مـن ; واملعـدات واآلالت إال جمموعـة مـن املبـاينيهـ فاملنظمة بـدون أفـراد مـا
  حتى تكون قادرة عىل حتقيـق;تنمية مهاراهتا يف ستثامرهبذه املوارد واال االهتامم يالرضور
 .تواجهها املنظمة  التي وحتى تواكب التغريات البيئية,املنظمة بفعاليةأهداف 

ًاهتامما متعاظاماملوارد البرشية  إدارة        كام تنال  ,املتقدمـة األعـامل مجيـع مـنظامت يف ً
 فمن , للمنظمةالكيل األداء  يفوتأثري املوارد البرشية أمهية املتزايد من االهتامم وينطلق هذا

  يمكـن حتقيـق−مـةستخدام الطاقات البـرشية املتاحـة لـد املنظاخالل ترشيد وتعظيم 
 .التنظيمية بمزيد من الكفاءة والفاعليةاألهداف 

אאW 
سـتخدامهم ايف  األفـراد ختاذ قرارات حتكـم سـلوكا بأهنا عملية ًعموما اإلدارة تعرف

 .حمـددة عىل أحسن وجه ممكن أهداف املوارد املادية البـرشية املتاحة لتحقيق
אאאאW 

 ياملتعلقة بـالنواح األنشطة جمموعة املامرسات والسياسات املطلوبة لتنفيذ خمتلفي ه
وهـذه املامرسـات , ملامرسـة وظائفهـا عـىل أكمـل وجـه اإلدارة حتتاج إليهـا التي البرشية

 : والسياسات تشتمل عىل
 ).حتديد طبيعة عمل كل موظف(القيام بتحليل الوظائف  −١
 .ستقطاب الكفاءاتاوحتياجات من قوة العمل ختطيط اال −٢

 .ختيار وتعيني الكفاءاتا −٣

 .أنشطة توجيه وتدريب املوظفني اجلدد −٤

 .واملرتبات األجور إدارة −٥

 .أنشطة تقييم األداء −٦
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 .أنشطة التدريب والتنمية −٧

אאאאW 
  ولكـن,املوارد البرشية فحسب إدارة ال يقترص القيام بأنشطة املوارد البرشية عىل مدير

 : عىل األنشطة  ويساعد ممارسة املديرين هلذه,يقوم معظم املديرين بأنشطة املوارد البرشية
 , مما جيعلهم يتجنبون بعض األخطـاء,فهم اجلوانب املتعلقة بأنشطة املوارد البرشية/ ١
 :ومنها
 .حتياجات العملتعيني فرد غري مناسب ال  ) أ

 .بالعمل عىل أكمل وجه األفراد عدم قيام  )  ب

 .  نتيجة عدم كفاءة التدريب;املهارات  يفالنقص  ) ج

املناسبني  األفراد ختياراضامن حتقيق النتائج املطلوبة من خالل اآلخرين عن طريق / ٢
 .وحتفيزهم

 وهذا من خالل ,ات املادية املحددةظل اإلمكان يف  خاصة,املطلوبة األهداف حتقيق/ ٣
 .وزيادة مهاراهتم األفراد تدريب

אאאאW 
 وذلـك ألن ;أخـر إىل  وختتلـف مـن مؤسـسة,املوارد البرشية إدارة   تتنوع وظائف

 إدارة وظـائف فـإن كنيومهام . الوظائف ترتبط مبارشة باملؤسسة ذاهتا وبظروفها اخلاصة
 ,تنـسيق املـوارد البـرشية إىل يتـؤد التـي تلك املهام والواجبـات إىل املوارد البرشية تشري

 يف  وتتمثـل هـذه الوظـائف,الكبرية أو لنسبة للمؤسسات الصغرية احلجموذلك سواء با
 :التايل
 .لتزاماهتا جتاه اجلهات العلياا ضامن إيفاء املؤسسة ب−١
 .الالزمني األفراد حتياجات املؤسسة منا التنبؤ ب−٢

 .الذين حتتاجهم املؤسسة لتحقيق أهدافها األفراد ستقطابا −٣

 .لشغل وظائف معينة باملؤسسة األفراد ختيار وتعينيا −٤

 .األفراد أداء  وضع مقاييس لتقييم−٥
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 .ومتابعة تنفيذها اإلدارية  تصميم الربامج−٦

 . تصميم وتطبيق أنظمة التعويضات لكل العاملني−٧

 .نضباط والتظلامت وضع نظام للرقابة واال−٨

 .داألفرا مشكالت  توفري برامج لضامن الصحة واألمن واملساعدة عىل حل−٩

 : لتاليةاملهام ا يف املوارد البرشية إدارة  يتحدد جمالًوعموما
 . من حيث ضامن العالقات داخل وبني خمتلف الوحدات,تطوير املؤسسة −١
حتياجـات الرئيـسية للمؤسـسة مـن  وذلـك بتحديـد اال,ختطيط املوارد البرشية −٢

 .املوارد البرشية واإلسرتاتيجيات

ذلـك بـضامن قاعـدة للمعلومـات عـن  و,وأنظمـة املعلومـات األفـراد أبحاث −٣
 .األفراد

 ًت الشخـصية للعـاملني وفقـاحل املـشكال يف وذلك باملسامهة , األفرادمساعدة −٤
 .آلليات مضبوطة

 وذلـك بتحديـد وتقيـيم الـربامج والـسياسات مـن التعلـيم ,التنمية والتدريب −٥
 . تنمية الكفاءات باملؤسسة يف  للمسامهة;املخطط

אאאאאאאW 
 املـوارد يتفرض عـىل مـدير التي املوارد البرشية العديد من التحديات إدارة واجهت

 .البرشية مواجهتها بفاعلية من خالل السياسات واإلسرتاتيجيات املالئمة
التحــديات البيئيــة  : هــي,ثــالث جمموعــات إىل ويمكــن تــصنيف هــذه التحــديات

 .ت الفرديةوالتحديات التنظيمية والتحديا
  : لبـيئيةالتـحديات ا/ ١

. مجيع متغريات البيئة اخلارجية للمنظمة واملؤثرة عـىل أدائهـايف تتمثل هذه التحديات 
 فالبـد مـن −من الصعب السيطرة مبارشة عىل هذه املتغريات مـن قبـل املنظمـةإذا كان و

ليـل الفـرص  املتـضمنة حتيحتياط املسبق من خالل عمليات التحليل البيئالتحسب واال
 .غتنام الفرصا و, وحماولة تقليل هذه التهديدات,والتهديدات
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قـوة  يف  والتنـوع,قتصادية والقانونيةومن أهم املتغريات البيئية اخلارجية املتغريات اال
دف  هبـ;ويتطلب كل نوع من هذه التحديات سياسات مرنـة ورسيعـة. العمل واملهارات

 .ستثامرهاا وعدم فاعلية سياسات ,ة املوارد البرشيةتكلفالتقليل من املخاطر املتمثلة يف 
  : ات التنظيميةالتحدي/ ٢

 اإلدارة يـسهل عـىل والتـي ,املتغـريات الداخليـة للمنظمـةتتمثل هذه التحـديات يف 
 .هنا ترتبط مبارشة بالعمليات التشغيلية للمنظمةإ إذ ;توجيهها والسيطرة عليها
حاجة املنظمة للموقـع  هي ها والتحسب هلاالبد من مواجهت التي ومن أهم التحديات

 ,الذاتيـة اإلدارة ستخدام فروعا و,املنظمة يف  ختفيض القو العاملةت ومشكال,التنافيس
 .واحلاجة لثقافة تنظيمية قوية

   :التحديات الفردية/ ٣
 ,وتتضمن هذه التحديات مجيع القضايا اخلاصـة بالعـاملني والقـرارات املرتبطـة هبـم

جتامعيـة لتـدعيم  واملـسئولية اال,التحديات التطـابق بـني الفـرد واملنظمـةومن أهم هذه 
 .يواجهها العاملون بسبب ختفيض العمل التي  وكذلك التهديدات,أخالقيات العمل

 ,املوارد البرشية مل يأت مـن فـراغ إدارة تطور أن نالحظ,  من كل ما سبق من حتديات
احلـصول عـىل املـوارد البـرشية واحلفـاظ يف  واجهها املديرون التي وإنام بفعل التحديات

تصميم الربامج والسياسات  اإلدارة إىل يسع يف وسامهت هذه التحديات وتساهم. عليها
  إسـرتاتيجيات وكـذلك مـع,املناسبة واملتوافقة مع التحديات البيئية والتنظيمية والفردية

 .يوالرتكيب التنظيماألعامل 
אאאאאאאאW 
 :ومن أهـمها , اإلدارةتـفوق يف  احلـديث بمالمح عامة تـسهمييتميز الفكر اإلدار

ستثامر كل الطاقـات ا وذلك ب,لقد أصبح التوجه اجلديد البارز هو التميز والتفوق/ ١
 . والدافعية للعمل, واملهارة, والقو البرشية عالية التأهيل,التكنولوجية احلديثة

أسـواق  يف اجلديدة هـو تأكيـد وجودهـا وصـحتها اإلدارة  لنجاحملعيار الرئييسا/ ٢
 .خمتارة بعناية

توجيه كل الطاقات املمكنة لتحقيق معدالت نمو مستمرة ومتزايـدة عـىل حقـوق / ٣
 .املؤسسة يف امللكية املستثمرة
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 عـىل حتقق املناخ املناسب وتعمـل التي تستخدم كل األساليب واملفاهيم واملبادئ/ ٤
 .ستمراراتطويرها وتعديلها ب

 . املالئميعمل عىل خلق املناخ التنظيمجيب ال/ ٥
البـرش هـم الدعامـة الرئيـسية لإلنتـاج  أن  ترسيخ فكـرةيفاحلديثة  اإلدارة تسهم/ ٦

 .والنجاح
 .وإسناد املهام األفراد ختيارا يف متطورة أساليب  اإلدارة احلديثةتتبع/ ٧
نظرهتـا  يف هتاممهـااتوجهاهتـا و يف  والتكامـلةبالـشمولي اإلدارة احلديثـةتتصف / ٨

 .تلألمور واملشكال
 .ي بالتطور التكنولوج اإلدارة احلديثةتؤمن/ ٩

ــويل/ ١٠ ــةت ــريا  اإلدارة احلديث ــا كب ًاهتامم ــه ً ــدريب والتعلــيم والتوجي  بعمليــات الت
 .واإلرشاد
ًمرا مقبـوال ظل اإلدارة احلديثة أيفيف العمل  اخلطأ أو عترب الفشلي/ ١١ فهـو بمثابـة , ً

 .ستفادة منهدرس جيب اال
 . وتكوين الفرقي العمل اجلامع اإلدارة احلديثةتشجع/ ١٢
 .نقضاض عىل الفرصاال أو تؤمن بأمهية املبادأة/ ١٣
 يتعامل ويتطور ويتفاعل مع البيئـة ياحلديثة تعترب التنظيم بمثابة كيان ح اإلدارة /١٤
 .املحيطة

 :  يفاملوارد البرشية يتمثل مفهومهاإدارة  أن نتجومن كل ما سبق نست
 ,)عالقـات عمـل إدارة ,قــو عاملـة إدارة ,إدارة أفـراد(التسميات  يف التباين −١

 يعتبار العنرص البرشا من ًبدءا , اإلدارة هلذهي والتطبيقيالتطور الفكر يف  التباينكذلكو
 .أحد عنارص العملية اإلنتاجية

 ,ستـشاريةافمـن صـالحيات  , اإلدارةمتارسها هذهتي  الالصالحيات يف التباين −٢
 قـرتاح بـرامجا وإنـام ,ةاملنظم يف يأية قرارات تتعلق باملورد البرش يف  ليس هلا احلقالتيو

 ًعمقـا أكثـر املـوارد البـرشية بـأدوار إدارة مـصطلحارتـبط  قـد و.املوارد البـرشيةإلدارة 



 ١٨٨

فلم تعد متارس من قبـل متخصـصني  ,ة اإلدارصالحيات تنفيذية هلذهًاتساعا, وانتقلت و
 .مجيع اإلداريني داخل املنظمة إىل  وإنام امتدت,ستشاريني فقطا

األدوار  إىل  فمن األمور التقليدية,األدوار يف التسميات يعكس التباين يف التباين −٣
 ). اإلسرتاتيجية(التحليلية واإلبداعية 

  

אאאאW 
 بــل ,املجــاالت الــصناعية والبرتوليــة يف  املؤســسات الدوليــة حمــصورة فقــط مل تعــد

ذلـك  يف سـاعدهتا, ذلك املؤسسات صغرية احلجم يف  بام,أصبحت تشمل كل املؤسسات
 : من األسباب لعل أمههاجمموعة

  :زيادة ضغوط التكلفة) ١(
 طر بعض الرشكاتضمما ي ,البلد األصيل يف ةقد تكون عالي التي   نتيجة التكلفة العالية

 ة عـىل سـوق عاملـهـا توفر, باإلضـافة إىلأمـاكن ذات تكلفـة منخفـضة يف ستثامراالإىل 
 .دول رشق آسيا يف توجه أمريكا, مثل رخيصة

  :دةالبحث عن أسواق جدي) ٢(
كتـسبت قـوة تنافـسية اكلـام , ي سـوق خـارجتـصل إىل أن ستطاعت الرشكةا فكلام 
 .ة ومن ثم ربحية عالي,إضافية

  : التنمية التكنولوجية) ٣(
 أفـضل لبحـث عـنليعرفها العامل أغرت بعض الرشكات  التي الثورة التكنولوجيةن إ

 . لذلك تنترش املؤسسات عرب مناطق خمتلفة,التكنولوجيا احلديثة
  :عتماد المتبادل بين الدولاال) ٤(

 .نتشار بني الدول اال عىل مما يساعد,إذ نجد الكثري من التكتالت اإلقليمية
  :تصال ونقل المعلوماتسرعة اال) ٥(

تصالية واملعلوماتية أصبح من اليسري معرفة الطلب عىل أنـواع الـسلع نتيجة الثورة اال
 .حتياجاتتلبية االبإنشاء فروع هلا; ل وتقوم الرشكة ي,واخلدمات عىل املستو العامل

אאאאW 
 يف نقـاش أي وال يكـاد خيلـو, مة البارزة هلذا العـرصبمثابة الس  لقد أصبحت العوملة 

 .بـالرفض أو  سـواء بـالقبول,سـتعامالت هـذا املـصطلحاجماالت املعرفة اإلنـسانية مـن 
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 أو جتنبهـا أو وجههـا يف ن الوقوفلذلك فإ و,ظاهرة العرص وسمته هي العوملة كاحلداثةف
دراسـة  إىل نـسارع أن ا وعلينـ, وختلـف وراءه, العـرصنإنام هو خـروج عـ, العزلة عنها

ظـاهرة قادمـة  هي العوملة أن بمعنى, جتاهاهتاعنارص هذه العوملة وفهم مكوناهتا والتنبه ال
والتعامـل , جمتمعات نامية ومتخلفة إىل ة ومتجهمعات متقدمة حضاريامن الغرب من جمت

 .احتى يكون التعامل معها إجيابي ;رتقاء هبامعها بنجاح يتطلب بناء الذات واال
 وذلـك عـىل , بالرغم مما هلا وما عليهاي,ظاهرة شاملة تأخذ الطابع العامل هي   فالعوملة

 وشـموليتها تـصيب كـل , احلـدود اجلغرافيـة القطريـةيكل مكوناهتـا ال تراعـ أن عتبارا
املـوارد إدارة أشـكال  نتعرف عىل أهـم أن لذلك وجب علينا. املجاالت احليوية لإلنسان

ًصورا متعددة, لعـل  أو ًاملوارد البرشية أشكاال إدارة ختذتاحيث , وملةظل الع يف البرشية
 :أمهها
 وهذا النـوع ,خارج احلدود اإلقليمية) األم(عمليات متعلقة بالرشكات األصلية ) ١(

 ولكـن ,البلـد األم يف العليـا اإلدارة  حيـث توجـد,جتسده الرشكات متعـددة اجلنـسيات
 −املـوارد البـرشية إدارة  وتتـضمن مـسئوليات,عـددةدول أجنبيـة مت يف متارس نشاطاهتا

ســات وممارســات  تنميــة سيا−جرانقــل العــاملني بالــرشكة األم للعمــل باخلــ يف خاصــة
 .لخإ ...عمليات األجنبية باخلارج ال

هنالـك أنـامط : ً, مـثال)خرييـة(الـربح  إىل وكاالت حكومية ومنظامت ال هتدف) ٢(
 األمـم املتحـدة ً, مـن ذلـك مـثالالطـابع الـدويل مـن التنظـيامت واملـنظامت ذات ةعديد

منـاطق  إىل مندوبيها أو  حيث تقوم هذه املنظامت بإرسال مبعوثيها,والوكاالت التابعة هلا
 هالدوليـة للمـوارد البـرشية هلـذ األنـشطة وال ختتلـف, املخارجية عرب خمتلف أنحاء العـ

 ت هتـتم بمـشكالًمـثال, فنجـدها قتـصاديةالوكاالت عن تلـك املنوطـة باملؤسـسات اال
 ويف. ذلـك إىل  ومـا,التأمينـات أو التعويضات أو  سواء ما تعلق منها بالرواتب,موظفيها

 اإلدارة مـن جوانـب أكثـر  أوًالوكاالت متارس جانبـا أو ظل العوملة أصبحت املؤسسات
لـك تتناول هبـا ت التي مهامها مرهون بالكيفية يف أن نجاحهاكام  ,الدولية للموارد البرشية
 .ياألمور عىل املستو العامل

* * * 



 ١٩٠
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