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 مقدمة:

يصب املدخل املستند إىل املوارد يف دراسة املنظمات املتعلمة اهتمامه أساسا على دراسة 
القابليات البشرية وكيفية تطويرها، وجعلها قدرات جوهرية تنافسية، فالدراسات احلديثة تنظر إىل 

ألعمال، يف الوقت الذي  اسرتاتيجية املوارد البشرية على أهنا من املكونات املركزية السرتاتيجية منظمة ا
نسبيا من وجهة نظر اإلدارة العليا، إذ مل ينظر إليها يف أحسن كانت فيه تلك االسرتاتيجية منسية 

األحوال بأفضل من جهة تنفيذية مؤدية ألنشطة مكتبية توثيقية تعىن بشؤون العاملني، من حيث 
 مي من تغيريات.استحقاقاهتم وترقياهتم وعقوباهتم، وما يطرأ على وضعهم التنظي

البشرية تدور يف فلك قصور إن التطورات اهلائلة اليت شهدهتا بيئة األعمال، مل تدع إدارة املوارد 
، ومبطلع القرن احلادي والعشرين ظهرت إعرتافات متزايدة عن إن املسار حنو حتقيق امليزة هذه النظرة

د منظمة األعمال إىل مواردها البشرية يف التنافسية سيجري إجنازه من خالل العاملني ، فعليه إن استنا
بناء اسرتاتيجياهتا، يعين التفكري بوجود فاعل للعاملني أوال، وقبل وجود االسرتاتيجية ، والسيما يف إطار 
تضاؤل التفكري بالقدرات اإلسرتاتيجية للموارد البشرية اليت تركز عليها عملية بناء اإلسرتاتيجية الكلية 

 للمنظمة.
وكذا نشأهتا وتطورها، إضافة إىل أهدافها  يتم التطرق إىل مفهوم إدارة املوارد البشريةسمما سبق 

 والعوامل املؤثرة فيه.
التعرف على أهم وظائف إدارة املوارد البشرية اإلدارية والتنفيذية، إضافة إىل إبراز مفهوم  وسيتم

 وأهم الطرق املستخدمة يف عمليات التقييم. ءتقييم األدا
طرق إىل أهم العوامل املؤثرة يف إدارة املوارد البشرية كالعوملة واخلوصصة، مع إبراز أهم ومت الت

إعادة اهليكلة والبعد األخالقي وكذا التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية كاجلودة الشاملة و 
 التكنولوجيات املتطورة...وغريها

د البشرية بداية مبعرفة أساسيات اإلدارة على مفهوم االدارة االسرتاتيجية للموار  سنتعرف و
يف أبعادها املختلفة، ويف اخلتام مت إبراز أهم مناذج  االسرتاتيجية، مث مراحل بناء االسرتاتيجية

 االسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية.
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 دارة الموارد البشريةمدخل إل :المحاضرة األولى
 

يعد أهم ظاهرة تشغل بال املسؤولني بالدول النامية باملوارد البشرية ورعايتها  االهتمامإن 
إىل كون املوارد البشرية متثل عنصرا  االهتمامويرجع هذا ، واملتقدمة على حد سواء يف الوقت احلاضر

إخل بدون توافر اخلربات …تتم عملية اإلنتاج والتسويق والتمويل  وال، هاما من عناصر اإلنتاج
أمهها:  ينبع اهتمام الدول النامية بصفة خاصة بالقوى العاملة لعدة أسبابو ، واملهارات البشرية الالزمة

ظاهرة  انتشار، التخصصات عدم التوازن بني العرض والطلب يف بعض، اإلحساس باخنفاض اإلنتاجية
 األساس األول خلطط التنمية الشاملة. باعتبارهاالرغبة يف تطوير القوى العاملة ، البطالة

 ية إدارة الموارد البشرية: عملولالمطلب األ
وهذا  ،عن األخرى من حيث األمهية ةوظيفة كل واحدختتلف  ،تقوم املؤسسة على عدة عناصر

واإلدارة هي أحد هذه العناصر داخل على أي عنصر من هذه العناصر،  االستغناءيعين أنه ميكن  ال
ك أحد أهم انشغاالت أرباب وكذل االقتصادي واملؤسسة فهي اليوم الدعامة األساسية للتقدم والنم

دة تقوم على أساسها إدارة فعالة، وعليه سوف يتم التعرف على إلجياد طرق عملية جدي االقتصاد
 مفهوم إدارة املوارد البشرية، مث كيفيات وطرق إدارة املوارد البشرية.

 إدارة الموارد البشرية ماهية: الفرع األول
حيث ميكن التمييز  وم موحد إلدارة املوارد البشرية،لقد اختلفت وجهات النظر يف حتديد مفه  

 .بني وجهيت نظر خمتلفتني ومها التقليدية واحلديثة
ى يرى أصحاب النظرة التقليدية أن إدارة املوارد البشرية ماهي إال نشاط روتيين يشمل عل

حضورهم  اتكحفظ ملفات وسجالت العاملني ومتابعة النواحي املتعلقة بضبط أوقة،  نواحي تنفيذي
انعكس ذلك على الدور الذي يقوم به مدير إدارة املوارد البشرية وكذلك  وانصرافهم وإجازهتم، مما

 الوضع التنظيمي للجهاز الذي يقوم بأداء الوظيفة يف اهليكل التنظيمي العام للمؤسسة.
ف أما أصحاب وجهة النظر احلديثة، فريون أن إدارة املوارد البشرية تعترب إحدى الوظائ

املالية( وذلك ألمهية  التمويل، التسويق، )اإلنتاج، األساسية يف املؤسسة وهلا نفس أمهية تلك الوظائف
 العنصر البشري على الكفاية اإلنتاجية للمؤسسة.

وهبدف الوصول إىل تعريف موحد وأكثر وضوحا إلدارة املوارد البشرية نستعرض بعض تعريفات 
 ظر الكتاب املهتمني هبا.إدارة املوارد البشرية من وجهة ن
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"ذلك اجلانب من اإلدارة الذي يهتم بالناس  إدارة املوارد البشرية بأهنا  (Martin,J يعرف )
وكذلك الطرق اليت يستطيع هبا األفراد املسامهة يف   وعالقتهم داخل التنظيم، كأفراد  أو جمموعات،

التدريب والتنمية  ختطيط القوى العاملة، حتليل التنظيم، وهي تشمل الوظائف التالية: كفاءة التنظيم،
مث أخريا  مكافأة وتعويض العاملني وتقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية، اإلدارية العالقات الصناعية،

 املعلومات والسجالت اخلاصة بالعاملني"
"  إدارة املوارد البشرية بأهنا " عملية استخدام واختيار وتنمية FRENCHيعرف "كما 

 .ملوارد البشرية العاملة باملنظمة "وتعويض ا
" بأهنا " تلك اجلانب من اإلدارة الذي يهتم بالناس كاألفراد J.MAYTINY"هايعرفو 

التدريب  ،ختطيط القوى العاملة ،املسامهة يف كفاءة التنظيم وهي تشمل الوظائف التالية : حتليل التنظيم
تقدمي اخلدمات الصحية واإلجتماعية  ،عويض العاملنيوتاملكافئة  ،العالقات الصناعية ،والتنمية اإلدارية

 .مث أخريا املعلومات والسجالت اخلاصة بالعاملني "
" إدارة املوارد البشرية بأهنا " تلك الوظيفة اليت CLUEKWومن ناحية أخرى يعرف "

البحث  ،ختتص بإمدادها باملوارد البشرية الالزمة ويشمل ذلك ختطيط االحتياجات من القوى العاملة
 .عنها مث تشغيلها وتدريبها وتغيريها "

"بأهنا جمموعة من األنشطة اليت تركز على التنمية واحلفاظ على املوارد  "Belanger"ويرى
ظيف، الرتقية، حتليل مناصب البشرية اليت حتتاجها املنظمة لتحقيق أهدافها، وأبرز هذه األنشطة التو 

 ..."العمل
بأهنا تلك  إدارة املوارد البشرية "A SHERMANو H.CHEVDEN كما يرى "

وكذلك  ،"تشمل على عمليات أساسية ينبغي أداءها وجمموعة من القواعد العامة جيب إتباعها اليت
ملدير  واملهمة الرئيسية ،جمموعة أدوات وأساليب يتعني استخدامها إلدارة جمموعات األفراد يف التنظيم

تزويدهم مبا حيتاجون إليه من رأي ومشورة متكنهم من  ،املؤسسةاملوارد البشرية هي مساعدة املديرين يف 
 إدارة مرؤوسيهم بطريقةأكثرفعالية ".

مهما كان االختالف بني التعاريف السابقة، فإهنا تشرتك يف مضمون واحد وهو أن إدارة املوارد 
العاملة يف  جعل القوى هتدف إىل ، كافة أنواع املنظماتيف    احلديثة البشرية هي إحدى الوظائف

من أجل حتقيق األهداف  ، وهذاإخل…أعلى املستويات املمكنة هلا من حيث الكفاءات والتنسيق 
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املتاحة حيث متكننا هذه العملية من استغالل كل الطاقات  ،املرجوة وبأقل التكاليف ويف وقت وجيز
 .للمؤسسة بطريقة سليمة

  التالية:ويستخدم مصطلح إدارة املوارد البشرية عادة باملعاين
إدارة املوارد البشرية مبعىن األنشطة اليت هتتم هبا: أي تلك األنشطة والفعاليات اليت تتطلبها  -

باملوارد البشرية، وتتعلق باقتنائها واحلصول عليها، استخدامها، تطويرها، مكافاهتا  االهتمامعملية 
 واحلفاظ عليها.

ة أو الوحدة التنظيمية اليت متارس هذه األنشطة،  إدارة املوارد البشرية مبعىن الدائرة: أي الدائر  -
كون املنظمات حتتاج إىل وحدة تنظيمية هتتم بكل الفعاليات السابقة، وهذه الوحدة ميكن أن تكون 
مديرية، أو قسم أو فرع، وذلك حسب حجم املنظمة وحجم نشاط هذه الوحدة، وأمهيتها داخل 

 التنظيم.
إىل التخصص  لإلشارةصص: االستخدام االخر الشائع هو إدارة املوارد البشرية مبعىن التخ -

العلمي املعين باملوضوع، فاالهتمام باملوارد البشرية وإدارهتا أصبح موضوعا معقدا وواسعا يتم االهتمام 
 به بشكل كبري يف البحوث والدراسات.

 يات وطرق إدارة الموارد البشرية : كيفالفرع الثاني
رد البشرية عن اإلجراءات العادية املتبعة يف إعداد التنظيم العام ال ختتلف كيفية إدارة املوا

 أية إدارة أخرى يف املنظمة وعادة تتبع الطرق اآلتية: وللمؤسسة أ
حىت  : ففي جمال املوارد جيب إعداد برنامج تنظيمي هلاد األهداف اخلاصة إلدارة األفرادحتدي -

املتداخلة وأيضا مسامهة األنشطة املختلفة يف حتقيق  بني عالقات األفراد يتسىن إجياد نوع من التنسيق
 .أهداف املؤسسة

: ميكن سرد بعض أنشطة املوارد يسية للموارد البشرية يف املؤسسةديد األعمال واألنشطة الرئحت -
 الشرية يف املؤسسة كاآليت : 

  النشاط اخلاص بالبحوث وختطيط القوى العاملة : إجراء البحوث املتعلقة بالقوى
وضع خطة شاملة ، والتعيني االختياراملة من حيث استخدامها ألسلوب الع

اد املطلوبة وكيفية املؤسسة من القوى العملة من حيث التخصصات واألعد الحتياجات
إعداد اإلحصائيات الالزمة للمؤسسة واليت قد تطلبها اجلهات خارج ، احلصول عليها

 املؤسسة.
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 الدراسة التحليلية للوظائف وإعداد بطاقات  يلي: النشاط اخلاص بالتوظيف ويشمل ما
املتقدمني  واختيار، العاملني ذوي الكفاءة العالية استقطابوكذا ، وصف الوظائف

 .إجراءات لتعيني الناجحني منهم واختاذ
  :إعداد امليزانية ، و إعداد هيكل األجور وكذا كشوف األجور النشاط اخلاص باألجور

 .                                   وكذا احلوافز املادية، تقييم الوظائفاضافة اىل ، التقديرية لألجور
 للعاملني التدريبية االحتياجاتدراسة وحتديد  :النشاط اخلاص بالتدريب والتنمية 

واإلدارات  حيتاجونه من معلومات عن املؤسسة تزويد العاملني اجلدد مباو  باملؤسسة
وضع برامج ، و تقدمهم يف العمل يف فرتاته األوىل واألقسام اليت يلتحقون هبا ومتابعة

 تدريبية للعاملني يف خمتلف املستويات والتخصصات واإلشراف على تنفيذها.
  اإلشراف على اخلدمات املقدمة للعاملني كالرعاية  :األمنالنشاط اخلاص باخلدمات و

توفري وكذا ، العملتوفري احلوافز املعنوية وحتسني ظروف ، و االجتماعيةالطبية والتأمينات 
مان من احلوادث واإلصابات وتفادي مشاكل العاملني ومعرفة أسباهبا والعمل على الض

 حلها. 
بسجالت منظمة للعاملني باملؤسسة وإعداد الكتابات  االحتفاظ: السجالت والنواحي الكتابية -

ف على املكتبة إلشراوا، خارجها وواملراسالت بني إدارة األفراد واإلدارات األخرى داخل املؤسسة أ
اضافة إىل إعداد الئحة نظام العمل ، مبا يلزمها من كتب ودوريات ضرورية باملؤسسة وتزويدها

 …(. غياب  ،انصراف ،)احلضور
ويف هذه اخلطوة يتم جتميع وحتديد األنشطة  جتميع األنشطة وحتديد الوظائف املطلوبة للقيام هبا: -

مث بعد ذلك يتم حتديد الوظائف يف كل  ،متكاملة وة أالسابقة وتقسيمها إىل جمموعات متجانس
وكلما تباينت  ،إخل…كاتب  وأ ،أخصائي أجور ،مثال ذلك أخصائي التدريب ،وحدة تنظيمية

بعاملني األول خيتص بعدد  ؛ وهذا يتأثراملهارات املطلوبة تعددت أنواع الوظائف يف كل نوع
خيتص باملكان الذي سيتم فيه  وأما الثاين فه ،الساعات العمل املطلوبة للقيام بكل نوع من األعم

 أداء هذه األعمال. 
داخل إدارة املوارد  األعمال اليت ستؤدى وختتلف أمهية وحجم املهام أ :حتديد املستويات الرئيسية -

وعادة تقسم إىل أعمال متعلقة بالتخطيط وإعداد السياسات العامة وخيتص هبا مدير إدارة  ،البشرية
وأعمال متعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتوجيه والتنسيق واملتابعة التفصيلية وخيتص هبا  ،بشريةاملوارد ال
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وأعمال ثالثة متعلقة  ،كرؤساء األقسام يف إدارة املوارد البشرية  ،مستوى تسريي أقلأفراد ذوو 
 أسفل اهلرم يف التنفيذينيبالتنفيذ التفصيلي للمهام احملددة واجلزئيات الصغرية وخيتص هبا األفراد 

 .التسيريي إلدارة املوارد البشرية
 .الداخلي إلدارة املوارد البشريةيوضح التنظيم ( 01رقم )شكل وال 
 
 

 

  ( : التنظيم الداخلي إلدارة الموارد البشرية10الشكل رقم)
 

 المدير العام للمؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .77ص، عبد الغفار حنفي ،المصدر: صالح الدين عبد الباقي
 

 تنظيم عالقة إدارة املوارد البشرية باإلدارات األخرى باملؤسسة:  -
تساعد إدارة املوارد البشرية على توفري اليد العاملة لإلدارات ومن مث البد أن يكون هناك تكامل 

وهلذا جيب على إدارة املؤسسة حتديد  ،عدم التناسق فالنتيجة هي الفشل وبينها وإذا حصل انفصال أ
تنازع بينها يف  وإدارة املوارد البشرية وباقي اإلدارات األخرى منعا حلدوث تضارب أ العالقة بني

وهناك أكثر من وسيلة متاحة إلدارة املؤسسة لتنظيم العالقة بينها ومن أهم الوسائل  ،االختصاصات
 األعمال يف املؤسسة: واليت تقوم على التمييز بني األنشطة أ

وجيب أن تعطى هلا كافة السلطات اليت متكنها من ، البشرية منفردةأعمال تقوم هبا إدارة املوارد  -
كاألعمال ،  إدارة اخرى يف هذه األعمال وأدائها على أكمل وجه وال جيب أن يتدخل مدير أ

 .على اخلدمات اليت تقدم للعاملني املتعلقة حبفظ سجالت العاملني وأعمال اإلشراف

قسم 
تدر ال

يب 
وتنمية 
 اإلدارة

 ............................... مدير إدارة املوارد البشرية  ..............................              

قسم 
التوظ
 يف 

قسم االجور 
 واملرتبات 

م حبوث االفراد قس
 والتخطيط 

قسم 
اخلدما
 ت 

قسم األمن 
 الصناعي 
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وهنا ال بد أن ، ية واملديرين اآلخرين دور حمدود ألدائهاأعمال مشرتكة ويكون ملدير املوارد البشر  -
 .الصناعي والتعيني ونشاط التدريب واألمن االختياريسود التعاون التام بينهم كنشاط 

أعمال يلتزم املدير واإلدارات بتأديتها لتمكني إدارة املوارد البشرية من القيام بدورها التخطيطي  -
سؤولة عن إعداد سياسات العاملني على مستوى املؤسسة ككل كالتزام والرقايب باعتبارها اإلدارة امل

ات احلضور املدير واإلدارات بتقدمي بيانات وإحصائيات خاصة بالعاملني حتت رئاستهم وبيان
 .والغياب ومعدل الدوران

 وحتديد مراحل، وينبغي حصر كافة األعمال املشرتكة بني إدارة املوارد البشرية واإلدارات االخرى
 ويفضل أن يكون ذلك بشكل مكتوب وواضح.، ودور كل من اإلدارات املختلفة هذه األعمال
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 .موارد البشريةوتطور وظيفة إدارة ال : نشأةالمحاضرة الثانية

 
إن إدارة األفراد بشكلها احلديث ليست حديثة النشأة إمنا هي نتيجة التطورات املتداخلة واليت       
وهذه التطورات سامهت يف إظهار احلاجة إىل وجود إدارة املوارد ، عهدها إىل بداية الثورة الصناعيةيرجع 

 البشرية املتخصصة اليت ترعى شؤون املوارد باملؤسسة.
 أة وظيفة إدارة الموارد البشرية : نشالفرع األول

مال سواء يف الواليات املتحدة تعترب إدارة األفراد كوظيفة متخصصة حديثة النشأة يف ميدان األع       
ة وقد ظهرت احلاجة إىل وجود جمموعة متخصصة ملساعدة اإلدارة التنفيذي، الدول االوربية واألمريكية أ

حيث كان هناك نقص ، األوىل ةيعات األعمال يف فرتة احلرب العامليف قطايف اجلوانب املتعلقة باألفراد 
مما وضع املديرين حتت ضغوط ، زيادة اإلنتاج من ناحية أخرى واحلاجة إىل، يف القوى العاملة من ناحية

كذلك فإن التطبيق ،  النقابات العمالية أثناء احلرب إىل حدوث مشاكل جديدة وشديدة كما أدى من
ب على اإلدارة أن يريك تايلور أثارا كثريا من املشاكل اليت جيالعلمية لفردملبادئ اإلدارة  ءالسي

بالعناصر البشرية يف  االهتمام وفع إىل إجياد إدارة متخصصة لشؤون األفراد هومل يكن الداتواجهها، 
وإلقاء ، رغبة اإلدارة العليا يف التفرغ ملشاكل اإلنتاج جملهود احلرب ووإمنا كان الدافع له ه، ذلك الوقت

ألفراد باختيار ا االهتماموكذلك مل يكن هناك ، مشاكل األفراد على عاتقها لتتوالها إدارة مستقلة
إذا كانوا يف معظمهم غري مدربني على القيام مبثل هذا النوع من  ،الذين يتولون شؤون اإلدارة اجلديدة

إال أنه مع ذلك استطاعت  ،فراد األ العمل ومل يكن هناك يف الواقع أي مقررات تدرس يف جمال إدارة
 دارة التنفيذية يف املسائل املتعلقةلتقدمي املساعدة لإل إدارة شؤون االفراد يف املشروعات اليت أجرهتا

 باألفراد ولكن مركزها يف اهليكل التنظيمي مل يصل إىل مستوى اإلدارات اليت تطلعت برسم السياسات.
ومن الطبيعي أن نعطي إدارة املوارد البشرية األمهية اليت تستحق، نظرا للنتائج واملسامهات اليت        

سائل والتقنيات املرافقة لنشاطاهتا، وما يتبع ذلك من استخدام وتوظيف تنتج عنها، ونظرا للتأثريات والو 
 .ملوارد أخرى هامة جدا يف تفعيل وتنشيط أدوراها

نوجزها إنشائها  ها إىل لزومأدت يف جوهر ويكمن وراء أمهية إدارة املوارد البشرية عدة أسباب 
 :ما يليفي
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وليس فقط املؤسسات العاملة فيها من أعمال  أسباب تتعلق بالفوائد اليت جتنيها اجملتمعات ككل، -
 ونشاطات مواردها البشرية، وحسن االنتباه خللق إدارة خاصة هبا.

أسباب تعود إىل االرتباط والتداخل احلاصل بني علم إدارة املوارد البشرية والعلوم املتخصصة  -
ة األعمال، والعلوم األخرى، ومنها على سبيل املثال ال احلصر العلوم االقتصادية، وعلوم إدار 

 القانونية وغريها من العلوم.
أسباب أخرى، منها ما يتعلق باملؤسسات، ومنها ما يتعلق باألفراد وطرائق اختيارهم االنضمام إىل  -

 مؤسسات معينة دون سواها.
فاجملتمعات تستفيد على اختالف انواعها من مشاركة وفاعلية املوارد البشرية العاملة فيها، فالثروات 

ليت حتصل عليها اجملتمعات تأيت بالتأكيد نتيجة حصد احملاصيل)املخرجات( الناجتة عن التشغيل  ا
والعمالة، حبيث أن هذه احملاصيل املكونة للثروات تكرب وتزداد مع ازدياد وقوة الفاعلية املواردية البشرية، 

هي نتيجة ملشاركة هؤالء فمثال إن معظم مداخيل األفراد اليت تعطى بشكل رواتب وأجور وتعويضات، 
األفراد يف االنتاج، فمشاركة األفراد أو القوى العاملة هي الضامن األول واألقوى اليت جتنيها اجملتمعات، 

 ..إذ بدوهنا ال إنتاج وال مداخيل وبالتايل ال ثروات
 ي لوظيفة إدارة الموارد البشريةالفرع الثاني: التطور التاريخ

ات القدمية على وجود فكر يوجه املوارد البشرية يف بناء هذه تشهد آثار وكتابات احلضار 
إىل علم وممارسات مستقلة للموارد البشرية وذلك عندما بدأت عالقات  االحتياجاحلضارات ولقد ظهر 

اعية وظهور اآلالت يف حميط العمل بني أصحاب األعمال وظهر ذلك جليا منذ بداية الثورة الصن
 يزة عن التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية .؛ وفيما يلي حملة وجالعمل

كبريا حيث  ورة الصناعية تطورت احلياة تطورا  منذ ظهور الث ،ظهور الثورة الصناعية :المرحلة األولى-أ
م وما قبله حمصورة يف نظام الطوائف املتخصصة وكان الصناع  11كانت احلياة قبلها أي يف القرن 

ة وقد صاحب ظهور الثور ، يف منازهلم مستخدمني يف ذلك أدوات بسيطةميارسون صناعتهم التقليدية 
 :الصناعية ظهور عدة نتائج أمهها

 .التوسع يف استخدام اآلالت وإحالهلا مكان العمل-
 .ظهور مبدأ التخصص وتقسيم العمل -
 .دد كبري من العمال يف مكان العملجتمع ع -
 جلديدة.إنشاء املصانع الكربى اليت تستوعب اآلالت ا -
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وكانت الثورة الصناعية مبثابة نقطة االنطالق لكثري من املشاكل اليت تواجهها إدارة املؤسسة 
إال أن العامل كان ضحية ، بالرغم من أهنا أدت إىل زيادة هائلة يف اإلنتاج وتراكم السلع ورأس املال

ر من دارة على اآللة أكثهذا التطور على أساس أنه كان يعترب سلعة تباع وتشرتى بعد أن اعتمدت اإل
لكن يف احلقيقة مل تلق االهتمام الواجب من طرف أصحاب األعمال  اعتمادها على اليد العاملة،
ونتيجة لظهور نقابات صناعية وبروز  11ويف منتصف القرن ، اإلنتاج والذي كان مههم الوحيد ه

ساعات ، ؤون االفراد كاألجورالدور الكبري للمفاوضات اجلماعية وجه االهتمام إىل معاجلة بعض ش
  إخل .….ظروف العمل ، العمل

ولقد سامهت هذه التطورات يف ظهور أمهية املوارد البشرية وإدارهتا، فمختلف ظروف هذه 
، سوء ظروف العمال، الضجر والروتني يف العمل ... كلها اآلالتاملرحلة كاالعتماد املتزايد على 

 .تم باألفراد يف العملعوامل ساعدت يف رسم بدايات إدارة هت
وكان أول ظهور إلدارة املوارد البشرية يف املنظمات الصناعية يف شركة فورد لصناعة السيارات يف 

" وكانت هتتم أساسا االستخدام(، وكان يطلق عليها اسم "إدارة 1111) مريكيةتحدة األاليات املالو 
 بشؤون االستخدام والتوظيف وحتديد األجور.

كمدخل ملعاجلة   11ظهرت يف أواخر القرن :  انية : ظهور حركة اإلدارة العلميةالمرحلة الث-ب
الربهان ، التجربة، القياس، التحليل، املشاكل اإلدارية باألسلوب العلمي الذي يستخدم وسائل التعريف

 [1118-1118] ويرجع ذلك إىل الرواد األوائل الذين أسسوا اإلدارة العلمية منهم فردريك تايلور
حيث توصل يف دراسته إىل حتديد معيار علمي دقيق لكل جزيئة من  ،اإلدارة العلمية لذي لقب بأبوا

مبا يضمن توفري الوقت الضائع ، فيه واحلركة اليت تؤدى هبا ىجزيئات العمل من حيث األعمال اليت تؤد
ساس لتحقيق أهداف واحلركات الزائدة ودراسة  أسباب التعب وإحالل التعاون بني اإلدارة والعاملني كأ

فضال عن إيضاح أسباب اختيار العاملني وتدريبهم على ، املنظمة وأهداف العاملني يف الوقت ذاته
[ الذي اهتم بتحديد األجور 1111-1181ومن روادها أيضا ) هنري جانت (]، أساس علمي

الزمن للكشف عن التشجيعية والتخطيط وعملية الرقابة إلدخال اخلرائط الزمنية اليت تربط اآلالت ب
احلركة ودراسة الظواهر ، كما اهتم )فرنك جلبريت( بدراسة العمل)الوقت،  اجلهد والوقت الضائع

وإدخال مفاهيم جديدة للتدريب ( وقد توصل تايلور إىل ، النفسية كالتعب وتشجيع األجور احلافزة
 يلى: األسس األربعة لإلدارة وهي كما اسمأسس أطلق عليها 
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الصواب(  والعشوائية )اخلطأ أ وويقصد به استبدال الطريقة التجريبية أ ،يقي يف اإلدارةالتطور احلق -
وتعتمد هذه الطريقة ، إىل الطريقة العلمية اليت تعتمد على املنطقية، واليت تعتمد على التخمني والتجربة

الواقع العملي على املالحظة الدقيقة وتقسيم وجدولة أوجه النشاط املرتبطة بالوظيفة لكي يتم يف 
 تبسيط واختصار األعمال املطلوبة اعتمادا على حتليل احلركات الالزمة ألداء العمل.

األساس يف جناح إدارة املوارد البشرية وجيب أن  والذي يعتربه تايلور هو  ،العلمي للعاملني االختيار -
الالزمة لتحمل عبء يتم اختيارهم بعد التأكد من تأهيلهم املناسب وتوافر القدرات واملهارات 

 .لية الوظيفةو ومسؤ 
ويؤكد تايلور أن العامل لن ينتج بالطاقة املطلوبة إال بعد ، بتنمية وتطوير العاملني وتعليمهم االهتمام -

ذلك أن تدريب العامل وتطويره أمر جوهري ، للعمل والتدريب املناسب عليه االستعدادأن يكون لديه 
 صول إىل املستوى املطلوب من العمل.بني أجره وبني رغبة اإلدارة للو 

العامل يف ر أنه باإلمكان التوفيق بني رغبة تايلو ويعتقد ، التعاون احلقيقي بني اإلدارة واملوارد البشرية -
 االختياريف ختفيض تكلفة العمل وذلك عن طريق زيادة اإلنتاجية للعامل بفضل حسن و زيادة أ

قد من طرف النقابات العمالية ألهنا خشيت أن يكون هذا ورغم هذا فقد قوبل تايلور بن، والتدريب
. كما أكد ماكس فيرب ختفيض أجره واألسلوب استغالل للعامل عن طريق إجهاده لساعات طويلة أ

 وترقية يعتمد على اجلدارة الفنية واإلدارية. اختبار[ على ضرورة وجود نظام 1190- 1181]
دات كوهنا جتاهلت اجلانب القت العديد من االنتقا وعلى الرغم من أن حركة اإلدارة العلمية 
للعاملني، إال أن ظهور هذه احلركة ساهم يف ظهور احلاجة إىل إدارة املوارد البشرية وتطويرها،  اإلنساين

فقد كانت أفكار تايلور وفايول وغريمها من رواد هذه احلركة مبثابة صيحة لضرورة وجود إدارات 
 املوارد البشرية( لتهتم بشؤون العاملني. إلدارة)االسم القدمي  لالستخدام

حيث أظهرت احلرب العاملية األوىل :الحربين العالميتين األولى والثانية ينالمرحلة الثالثة : ب-ج
وبتطور ، طرق اختيار املوظفني قبل تعيينهم للتأكد من امكانياهتم لشغل الوظائف استخداماحلاجة إىل 

 صناعي ظهرت مدرسة السلوك البشري بزعامة )ماري باركر فوليت (حركة اإلدارة وعلم النفس ال
كما نادت هذه االخرية بضرورة ،  حيث ركزت على العالقات بني األشخاص، وهدفها دراسة اإلدارة

ومن رواد املدرسة السلوكية أيضا )إلتون ، اجتماعيبالفرد ودوافعه كإنسان نفسي  االهتمام
نع هاوثورن يف شركة واسرتن إلكرتيك األمريكية عام ( وجتاربه على مصELton Mayoوماي

 لدراسة أثر معنويات العمال على الكفاءة اإلنتاجية وقد خرج بالنتائج التالية : 1198
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 المركزية القرارات. -
 .ىل ثقة أفضل بني الرئيس واملرؤوسقوة التكامل تستند إ -
 .على املوظفنيسلطي من حيث األثر القائد الدميقراطي يفوق القائد الت -

، وبدأ بعض املختصني يف إدارة املوارد البشرية يف الظهور للمساعدة يف بعض االمور مثل التوظيف    
 .إخل…األمن ، والصحية االجتماعيةالرعاية 
حيث أنشأت أقسام املوارد البشرية ويف سنة ، وقد حدثت تطورات هامة خالل هذه الفرتة       

ويف عام ، إحدى الكليات األمريكية املتخصصةيب ملدير املوارد البشرية يف أعد أول برنامج تدري 1118
أصبح برناجما  1190كلية بتقدمي برنامج يف إدارة املوارد البشرية ومع حلول عام  19قامت  1111

 .املالئم ومفتوحا إلدارة املوارد البشرية وعلى النح
لقد تطورت إدارة املوارد البشرية يف السنوات  :ما بعد الحرب العالمية الثانيةالمرحلة الرابعة : -د

فأصبحت املسؤولية ليست فقط أعمال روتينية بل ، األخرية واتسع نطاق األعمال اليت تقوم هبا اإلدارة
مشلت التدريب وتنمية املوارد البشرية ووضع برنامج لتعويضهم وحتفيزهم وترشيدهم للعالقات اإلنسانية 

وكان  لعالقات،احلديثة يف إدارة املوارد البشرية تركز على هذه ا جتاهاتاالومازالت ، وعالقات العمل
، مصطلح العلوم السلوكية الذي يدرس العوامل احملددة للسلوك اإلنساين استخدامنتيجة ذلك تزايد 

واحلضاري وأثر هذه العوامل املختلفة على هذا  واالجتماعيويشمل ذلك طبعا التكوين النفسي 
منها يف بعض  االستفادةإىل جانب توظيف نوعا من املعرفة اجلديدة اليت ميكن ، السلوك اإلنساين

 إخل .…اإلدارية وأمناط القيادة  االتصاالتجماالت اإلدارة مثل سياسة احلوافز ونظم 
متزايد وهذا ألمهيتها لكافة املؤسسات  وهنا يف منإدارة األفراد يف املستقبل فنجد أوإذا نظرنا إىل 

وهناك العديد من التحديات اليت جيب أن تتصدى هلا إدارة  ،واالجتماعيةغريات االقتصادية نتيجة للت
على احلاسوب يف إجناز العديد  واالعتماداستخدام األوتوماتيكية  واملتزايد حن االجتاهاملوارد البشرية مثل 

شرية كثري من الضغوطات كما تواجه إدارة املوارد الب  ،من الوظائف اإلدارية بعد أن كان ينجزها الفرد
وكذلك التغري املستمر يف مكونات القوى العاملة من حيث املهن  واالقتصادية واالجتماعيةالسياسية 

 والتخصصات واجلنس.
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 ا: أهداف إدارة الموارد البشرية والعوامل المؤثرة على تطورهثالثةالمحاضرة ال
 

يشكل األفراد عنصرا هاما وحيويا يف كل املنظمات على اختالف أنواعها وأحجامها، ويتوقف         
هتم، كما أن حتقيق هذه جناح املنظمة يف حتقيق أهدافها على الطريقة اليت يتم هبا احلصول عليهم وادارا

املوارد البشرية وهو ما ارة إدعلى يف جمملها  تؤثراليت البيئية األهداف يعرتضه جمموعة من العوامل 
 ليه.سنتطرق إ

 الفرع األول: أهداف إدارة الموارد البشرية
 )سواء كانت إنتاجية، جتارية، تعترب املوارد البشرية عنصرا هاما وحيويا يف كل التنظيمات 
 ويتوقف بقاء املؤسسة وحتقيق أهدافها على الطريقة اليت استخدمت ودينية..اخل(، حكومية، تعليمية،

 يف احلصول على مواردها البشرية وطريقة استغالهلا بواسطة القيادات.
كما جيب على  إنه من املهم أن تستعمل املؤسسة املوارد البشرية املتاحة أحسن استغالل ممكن،

اإلدارة أن تعتين بصفة مستمرة باملوارد البشرية وبالطريقة اليت تستخدم وتنمى هذه املوارد سواء بتكوين 
 املوارد البشرية أو بالطرائق واإلجراءات اليت تستخدم فيما يتعلق بقوة العمل.سياسات 

إن األهداف اليت تسعى إليها إدارة املوارد البشرية باملؤسسة هي األهداف نفسها اليت تسعى إليها 
وارد مبجموعة من األنشطة املتعلقة باستغالل امللى مدير املوارد البشرية القيام وع اإلدارة بصفة عامة،

لكن هذا العمل يساهم يف اجناز نفس  وهي أنشطة غري مطبقة يف وحدات أخرى من التنظيم، البشرية،
 األهداف اليت يسعى املديرون اآلخرون لتحقيقها.

العمل   ومن أهم األهداف اليت تسعى إدارة املوارد البشرية إىل حتقيقها داخل املنظمة أو الشركة
: إن حتقيق الكفاية االنتاجية يتم من خالل دمج املوارد البشرية مع املوارد على حتقيق الكفاية االنتاجية

املادية اليت متتلكها املنظمة أو الشركة، لتحقيق االستخدام األفضل هلذه املوارد جمتمعة، فاملوارد املادية 
دخالت للعملية ، واملعدات، وتكنولوجيات التصنيع... وغريها، كلها م واآلالتاملتمثلة يف املواد اخلام 

االنتاجية، يستخدمها العنصر البشري داخل الشركة أو املنظمة، ومن خالل كفاءة أدائه وحسن 
استخدامه هلذه املوارد املادية، خيرج املنتج يف شكله النهائي كسلع، باملواصفات والكميات احملددة 

 سلفا، وبأقل تكلفة ممكنة...
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و خدمات ذات مواصفات مطلوبة، وكميات فتحقيق الكفاية االنتاجية من خالل سلع أ
حمددة، وبأقل تكلفة ... من مسؤوليات العنصر البشري الذي تشتمله اهتمامات إدارة املوارد البشرية، 

وتدريب العنصر البشري، واملسؤولة أيضا  تأهيلاليت حتدد مهام الوظيفة وكيفية ممارستها، واملسؤولة عن 
ئه للشركة أو املنظمة اليت يعمل هبا، وهذه املنظمة تصبح من خالل عن حتفيزه، ورفع درجة انتمائه ووال

العنصر البشري قادرة على األداء بإنتاجية عالية، مما يساعدها على البقاء واالستمرار يف ظروف 
 تنافسية مغايرة.
الكفاية االنتاجية اليت هتتم بتحقيق ف ي،يق الفاعلية يف األداء التنظيمالعمل على حتقوكذا 

رجات ذات كفاءة عالية من حيث الكميات واملواصفات وأقل تكلفة، حقا تساعد على بقاء خم
واستمرار املنظمة أو الشركة، ولكنها ال تكفي وحدها لتحقيق النجاح والتميز، ومن مث القدرة الكبرية 

 األداء على املنافسة والبقاء واالستمرار، إذ البد جبانب الكفاية اإلنتاجية من حتقيق الفاعلية يف
البد وأن  التنظيمي، والفاعلية تعين أن املنتج النهائي أو اخلدمة اليت تنتجها أو تقدمها املنظمة أو الشركة

يتوافر فيها اجلودة العالية، لتحقيق الرضا املنشود من قبل العمالء واملستهلكني هلا، إي أن هذه السلعة 
ء العمالء، فضال عن حتقيق رغباهتم وتوقعاهتم أو تلك اخلدمة تكون قادرة على تلبية احتياجات هؤال

يف السلعة أو اخلدمة ايل يستهلكوهنا، ولتعي املنظمة أو الشركة أن احلكم على توافر اجلودة العالية يف 
 -وهو األهم–املنتج أو اخلدمة اليت تقدمها للمستهلكني لن يكون معتربا إذا كان من قبلها فقط، وإمنا 

 السلعة أو اخلدمة صادرا عن املستهلكني أو العمالء..أن يكون احلكم جبودة 
دفني األساسني للمنظمات، ميكن بلورة أهداف إدارة املوارد البشرية يف ويف ضوء هذين اهل

 املنظمات املعاصرة على النحو التايل:
احلصول على األفراد األكفاء للعمل يف خمتلف الوظائف من أجل إنتاج السلع أو اخلدمات  -

 .لتكاليف وحتقيق امليزة التنافسيةطرق وأقل ابأحسن ال
االستفادة القصوى من جهود العاملني يف إنتاج السلع أو اخلدمات وفق املعايري الكمية والنوعية  -

 احملددة سلفا.
 حتقيق انتماء ووالء العاملني وتنمية عالقات التعاون بينهم العمل على زيادة رغبتهم يف العمل فيها. -
 ملني من خالل تدريبهم ملواجهة التغريات املتالحقة يف البيئة التنافسيةتنمية قدرات العا -
توفري بيئة عمل جيدة متكن العاملني من أداء عملهم بصورة جيدة، وتزيد من إنتاجيتهم ومكاسبهم  -

 املادية.
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إجياد سياسات موضوعية متنع سوء استخدام العاملني وتتفادي املهام اليت تعرضهم حلوادث العمل  -
 اعية واالمراض املهنية.الصن

حتقيق العدالة وتكافؤ الفرص جلميع العاملني يف املنظمة، من حيث الرتقية واالجور والتدريب  -
 والتطوير عندما يصبحون مؤهلني لذلك.

 يتوقع العاملون أيضا وجود ضمان اجتماعي وصحي جيد. -
صيل آرائهم ومقرتحاهتم تزويد العاملني بكل البيانات اليت حيتاجوهنا بغرض أداء أعماهلم وتو  -

 للمسؤولني قبل اختاذ قرار معني يؤثر عليهم.
 االحتفاظ بالسجالت املتعلقة بكل شخص يعمل يف املنظمة ومبا ينسجم وطبيعة عمله. -

 إدارة الموارد البشرية على: العوامل المؤثرة الثانيالفرع 
يف اجملتمع على إدارة املوارد التساؤل حول مدى تأثري خمتلف العوامل املوجودة  كثريا ما يتمحور

 : تصنيف هذه العوامل إىل جمموعتني وميكن ،البشرية
وهذه العوامل تنبع من البيئة الداخلية للمؤسسة ومثال ذلك السياسات اإلدارية  :العوامل الداخلية
ة حجم املؤسس ،نظرة اإلدارة العليا إىل العاملني باملؤسسة وإىل إدارة األفراد ،العامة للمؤسسة

رية وتنعكس هذه البيئة التنظيمية للمؤسسة على سياسات إدارة املوارد البش، إخل…وإمكانياهتا املادية 
 .ةالوضع التنظيمي للجهاز القائم بوضعية املوارد البشري وعلى الوضع البشري وأيضا على

 يلي: ومن أهم العوامل األساسية للبيئة الداخلية املباشر ما
ون عنصر ضغط داخل املؤسسة خاصة املؤسسات الصغرية ذلك ألهنم يشكل املالك المالكون: -

يتدخلون بعمليات وتفاصيل أداء املؤسسة باعتبار أن جزءا من مصاحلهم مرتبط باملؤسسة وبالتايل 
 فإن أداؤهم وسلوكياهتم وانطباعاهتم واجتاههم متثل جزء هاما من البيئة الداخلية للمؤسسة.

فهي ختتلف يف املؤسسة  وتطبيقات إدارة املوارد البشرية حبجم املؤسسة،حجم املؤسسة: تتأثر سياسات 
 صغرية احلجم عن املؤسسة متوسطة وكبرية احلجم.

فهو  يقوم صاحب املشروع باألعمال اخلاصة باملوارد البشرية، ففي املؤسسات صغرية احلجم غالبا ما
 يم أدائهم.وتقي وحتديد أجورهم، الذي يقوم باختيار العاملني وتعيينهم،

وتتعدد وظائفها وتتعدد أعماهلا يصبح من الضروري أن تكون هناك إدارة  وعندما يكرب حجم املؤسسة،
واليت تقوم بوضع السياسات واختاذ  متخصصة إلدارة املوارد البشرية كإدارات اإلنتاج والتسويق...اخل،

 القرارات اخلاصة باملوارد البشرية. 
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كل التنظيمي من حيث التنظيم البريوقراطي أو التنظيم الشبكي أو يؤثر اهلي الهيكل التنظيمي: -
تنظيمات فرق العمل، أو املؤسسات ذات الوحدات اإلنتاجية املتعددة أو الفروع الدولية كل هذا 

 يؤثر على سياسات وتطبيقات إدارة املوارد البشرية.
اختاذ القرارات اخلاصة باملوارد ففي ظل التنظيم البريوقراطي يكون هناك قدر كبري من املركزية يف 

البشرية أما يف حالة املؤسسات ذات الوحدات اإلنتاجية املتعددة أو الفروع الدولية فيميل االجتاه إىل أن 
 يكون هناك قدر كبري من الالمركزية يف اختاذ القرارات.

ومتطلباهتم وعالقتهم  هموبالتايل فإن سلوكياهتم وأداؤ  ميثل العاملون القوة البشرية للمؤسسة العاملون:
 االنتماء، متثل جزء من البيئة الداخلية للمؤسسة وبالتايل فهي حتكم الكثري من أجواء وظروف العمل،

اإلخالص يف العمل وهذه العوامل ترسم النمط أو النموذج األساسي للبيئة  االندفاع يف األداء،
 الداخلية.

وثقافتها على سياسات وتطبيقات إدارة املواد يؤثر تاريخ املؤسسة  تاريخ المؤسسة وثقافتها: -
إذ غالبا ما تقابل هذه التغيريات مبقاومة من جانب  البشرية خاصة يف حالة إدخال التغيري،

 وتعترب هذه العوامل من القيود اهلامة واليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند إدخال التغيري. العاملني،
والعادات والتقاليد وأمناط السلوك والرموز السائدة يف املؤسسة واليت  ومتثل الثقافة التنظيمية جمموع القيم

 تؤثر على سلوك وتصرفات األفراد العاملني هبا وعلى طريقة تعامل املؤسسة مع األطراف اخلارجية،
وتعترب هذه العناصر كنقاط قوة تؤدي إىل حتقيق أهداف املؤسسة أو كنقاط ضعف حتول دون حتقيق 

 أهدافها. 
متثل الرسالة كل اخلصائص اليت متيز املؤسسة عن غريها من املؤسسات  ة المؤسسة وأهدافها:رسال -

وهي تعكس الفلسفة األساسية للمؤسسة والصورة الذهنية وما تقدمه املؤسسة من  املماثلة،
وتركز املؤسسة على عدة أبعاد أساسية عند وضع  منتجات وخدمات واألسواق اليت تتعامل معها،

وتستخدم األهداف كذلك يف  .اخل،العمليات، املوارد واإلمكانيات..األهداف،  من أمهها:رسالتها 
 تقييم الرسالة اليت تضعها املؤسسة واالسرتاتيجيات املختلفة.

تؤثر فلسفة وقيم ومهارات اإلدارة العليا على سياسات  اإلدارة العليا والسياسات اإلدارية: -
كلما كان هناك تدعيم من اإلدارة العليا ألدوار إدارة املوارد البشرية  ف وتطبيقات إدارة املوارد البشرية،

 كلما ساعد ذلك على حتقيق الفعالية والنجاح هلذه اإلدارة يف القيام بأدوارها والعكس صحيح.
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على كيفية اختاذ هذه القرارات  وتؤثر قيادة املؤسسة على القرارات املختلفة اليت تواجهها املؤسسة،
فقد تكون بعض السياسات اإلدارية ثابتة لفرتة طويلة  سات واألساليب اإلدارية املتبعة فيها،وعلى السيا

 وأخرى متغرية باستمرار حسب املؤشرات املستعملة من طرف متخذي القرارات.
العامة للمؤسسة على اسرتاتيجيات  االسرتاتيجيةتؤثر  العامة للمؤسسة: االستراتيجية -

 .تشتق منها وتتكامل وتتفاعل معها ملوارد البشرية فهيوسياسات وتطبيقات إدارة ا
تتأثر سياسات وتطبيقات إدارة املوارد المهارات والكفاءات الخاصة بإدارة الموارد البشرية:  -

البشرية مبدى توافر املهارات والكفاءات واحلماس واملعلومات والقوى والتأثري والنفوذ لدى املديرين 
 البشرية.والعاملني بإدارة املوارد 

كلما اثر ذلك  فكلما توافرت املهارات والكفاءات لدى املديرين والعاملني بإدارة املوارد البشرية،
 على جودة صنع واختاذ القرارات اخلاصة باملوارد البشرية وعلى فاعلية األدوار اليت تقوم هبا املؤسسة. 

ة ومن مثة إدارة تتحرك فيها املؤسس ويقصد هبا العوامل احمليطة باملؤسسة واليت العوامل الخارجية: -
وال تتخذ قرارات مبعزل ، املوجودة فيه ؤسسة ال تعمل مبفردها يف اجملتمعذلك ألن امل ،املوارد البشرية

 .عن البيئة اليت تعيش فيها
 مالحظتها مث تقديرها، احمليط اخلارجي عرب التغريات الدائمة اليت جيب اكتشافها، ةديناميكيوتظهر     

 ها بعني االعتبار ألهنا تؤثر يف كيفية أداء إدارة املوارد البشرية لعملها عرب وظائفها املختلفة. وأخذ
أوال: البيئة اخلارجية العامة: وهو يشمل كال من البيئة االقتصادية، االجتماعية، السياسية والقانونية، 

 والتكنولوجية...اخل.
 ة املؤثرة على إدارة املوارد البشرية.( يوضح العوامل البيئية اخلارجي11والشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 



 ريةــوارد البشــلما تسيير                                                                   مطبوعة                    

 20 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .55،ص المصدر:صالح الدين محمد عبد الباقي
 

فالنظام التعليمي  ،تعترب هذه العوامل من أهم املؤثرات بالنسبة إلدارة املوارد البشرية :العوامل التعليمية
اليد العاملة من حيث أنواع التخصصات واألعداد املطلوبة من   الذي ميد املؤسسات حباجاهتا من وه

  :ومن أمثلة هذه العوامل ،كل ختصص وتعترب العوامل التعليمية من املعوقات البيئية إلدارة املوارد البشرية
 .النامية مقارنة بالدول املتطورةنسبة األمية بني املواطنني يف الدول  ارتفاع -
 .ري بعض التخصصات الفنية واملهنيةن توفقصور نظام التعليم ع  -
 .تضخم خرجيي اجلامعات عن احلاجة يف بعض التخصصات غري املطلوبة خلطط التنمية االقتصادية  -
 .ب احلكوميقصور يف برامج التدريب والتنمية اإلدارية اليت تقوم هبا أجهزة التدري -

احلالة مسؤولية تنمية الكفاءات اليت تتطلبها  وتقع على عاتق إدارة املوارد البشرية باملؤسسات يف هذه
 .دريبية تعقد داخل وخارج املؤسسةويتطلب ذلك إعداد برامج ت ،جماالت العمل باملؤسسة

على إدارة املوارد البشرية  االجتماعية: هناك العديد من املؤثرات وحضارية اجتماعيةعوامل  -
 علىوهلذه املتغريات تأثريا كبري ، الذي تعمل فيه باملؤسسات وهي بذلك تواجه جزء من املناخ اخلارجي

وعموما فإن هذه العوامل تؤثر على أداء وظائف إدارة املوارد البشرية حيث أهنا ، التخطيط طويل األجل

 المؤسسة

 االقتصادية املالعو

  العوامل

 التكنولوجية

 االجتماعيةالعوامل 

 العوامل

 السياسية

 والقانونية

 (:العوامل البيئية الخارجية المؤثرة على إدارة الموارد البشرية30الشكل رقم )
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ونوعية األفراد العاملني باملؤسسة واملديرين وكفاءاهتم وكذلك حتدد العالقة بني األفراد  اجتاهاتحتدد 
 وأدائهم. االجتماعيةهتم ودوافعهم وإمكانيا

حد العوامل احملددة لنجاح املؤسسات ومع ذلك أ وه االقتصاديالعوامل االقتصادية :إن املناخ -
مثل املستوى العام للنشاط  االقتصاديةفالكثري من املديرين غري مؤهلني لدراسة وحتليل العوامل 

ومن مؤشرات اليت تستقى من ، مجايلالذي يقاس بكثري من املؤشرات كالناتج القومي اإل االقتصادي
نسبة  وحجم العمالة اإلمجالية أ وه االقتصاديجمال إدارة املوارد البشرية لقياس املستوى العام للنشاط 

القرارات وإال فإن  اختاذعند  االعتباروجيب أن تؤخذ العوامل االقتصادية بعني ، العاطلني عن العمل
 .املعىن احلقيقي هلااخلطر كبرية يف عدم إدراك  احتماالت

ميثل عامال  والتزاماتالعوامل السياسية والقانونية :إن النظام السياسي للدولة وما يفرضه من قيود -
وتعيني القادة  اختيارومثال ذلك أن ، هاما ومؤثرا على سياسة املوارد البشرية وبالتايل على كفاءهتا

القدرات وإمنا على أساس الوالء السياسي أخرى خالف الكفاءة  و  العتباراتاإلداريني ال خيضع 
شكل النظام ومدى تدخله وسيطرته على أعمال  االعتباركذلك جيب أن يؤخذ بعني ،  والثقة

فعلى سبيل املثال جند أنه البد من احلصول على تراخيص وموافقات اجلهات ، وسياسات املؤسسات
وأيضا على وقت واهتمام  اإلداريةاإلدارية احلكومية وانعكاس تلك اإلجراءات على املمارسات 

، دارة املؤسسة والسياسات الداخليةكما أن التغريات وعدم االستقرار السياسي ينعكس على إ،  العاملني
وهنالك تضارب بني شركات حيث تقتضي هذه القوانني إنشاء جمالس حلل املشكالت والصعوبات 

 ا.اخلاصة هبذه القوانني عن طريق التطبيق والفهم اجليد هل
وهي ما تؤثر مبا تشمله من عادات وتقاليد ومعتقدات وقيم على قدرة املؤسسة حيث   البيئة الثقافية:

وتتأثر هذه  حيكم تصرفات األفراد العاملني هبا واليت ينقلها األعضاء من اجملتمع إىل داخل املؤسسة،
الظروف االقتصادية واهليكل  النظام السياسي، الثقافة بعدد من القوى االجتماعية مثل نظام التعليم،

وتعمل املؤسسة داخل هذا اإلطار العام لثقافة اجملتمع حيث يؤثر على اسرتاتيجيات  اإلداري للدولة،
املؤسسة ومنتجاهتا  اسرتاتيجيةوجيب أن تكون  املؤسسة ورسالتها وأهدافها ومعايريها وممارستها،

تكتسب املؤسسة الشرعية والقبول من ذلك اجملتمع حىت  وخدماهتا وسياستها متوافقة مع ثقافة اجملتمع،
 وتتمكن من حتقيق رسالتها.

والبيئة  مستوى وسيط بني البيئة اخلارجية وهي العوامل املوجودة يف البيئة الخارجية الخاصة: ثانيا:
 وتتكون من: الداخلية،
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،)الطبعة ،اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في ظل،إعادة الهيكلة،االندماج،مشاركة المخاطرعايدة سيد خطابالمصدر:
 ،بتصرف من الطالب.91ص،(1111املكتبات الكربى،القاهرة،الطبعة الثانية، الثانية،

 املستهلكون؛-
 املنافسون؛-
 املوردون؛ -
 املسامهون؛-
 ب على العمالة؛العرض/الطل سوق العمل:-
 األجهزة احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة؛النقابات و -
اجلباية،...اخل،  جمموع املتعاملني املباشرين مع املؤسسة كالبنوك واملؤسسات اإلدارية املختلفة:-

 واملنظمات االجتماعية ونقابة العمال وغريها.
 
 
 

 الخاصة(:العالقة بين البيئة الخارجية العامة و 10الشكل رقم 
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 بعني االعتبار العناصر املوجودة يف البيئة ملؤسسة كنظام مفتوح يتطلب األخذ إن اعتبار ا

 
حيث تؤثر درجة تكرار املدخالت على جناح  اخلارجية هبياكلها املختلفة يف مدخالهتا،

 لية بتوافر هذه العناصر وجودهتا ودرجة االستمرار يف توافرها.وترتبط فعالية العمليات التحوي املؤسسة،
 

واملؤسسة يف عالقة مستمرة بالبيئة اخلارجية مما يتطلب مراقبة ومتابعة مستمرة هلذه البيئة 
لكن قدرهتا على  حيث تستطيع املؤسسة أن تسيطر على بيئتها الداخلية وتتحكم فيها، للتكيف معها،

لذلك جيب أن تبذل قصارى جهدها لالندماج معها والتقليل من  ارجية حمدودة،التأثري على بيئتها اخل
مهما كانت طبيعة نشاطها بقدرهتا على التكيف مع بيئتها  وترتبط صحة املؤسسة، هتديداهتا السلبية،

 اخلارجية.
وكذلك كيفية تسيري  وتؤثر التطورات اخلارجية على خمتلف العمليات الداخلية للمؤسسة،

 ا البشرية.موارده
 :أساسيتني ومها وتتطلب متابعة البيئة اخلارجية بصورة فعالة القيام خبطوتني

 حتديد أنواع املعلومات املطلوب مجعها ومصادر احلصول عليها. -
االستخدام الفعال هلذه املعلومات يف التحليل البيئي من خالل التعرف على خمتلف املتغريات وكيفية  -

 تأثريها على املؤسسة.
ونشرها بل يتجاوز ذلك  وحتويلها إىل معارف، وال يقتصر دور املؤسسة احلديثة على مجع املعلومات،

إىل تنظيم وتطوير طاقة مواردها البشرية وحتريرها وتسيريها مستقبليا باإلضافة إىل توظيف الكفاءات 
وميكن  حمليط اخلارجي،ويستمد الفرد العامل باملؤسسة ثقافته وقيمه الشخصية من ا املتخصصة الالزمة،

 تقسيم التأثريات اخلارجية إىل نوعني:
لدى الفرد قبل دخوله املؤسسة والتأثريات الدينية تتمثل يف التكوين املتحصل  التأثريات السابقة: -

 واالجتماعية.
قت وتتمثل يف الوضعية االقتصادية والسياسية والقانونية اليت تسود البلد يف الو  التأثريات احلالية: -

 الراهن.
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، وطبيعة نشاطها وحجمها، املنظمة باختالفختتلف طبيعة املهام املوكلة إلدارة املوارد البشرية 

 : وميكن تصنيف هذه املهام إىل، ومستوى تطورها
 .           ى تنفيذ املهام الفنية لإلدارةوظائف إدارية تساعد عل - 
 .د البشريةخصص وظيفة إدارة املوار وظائف فنية تتعلق بت - 

حيث أن كل وظيفة تساهم يف وظيفة ، هنا مرتابطة ومتفاعلة فيما بينهاكلها تصب يف قالب واحد أل
وهذا حبكم اهلدف الرئيسي الذي تطمح إليه كل وظائف ، غري مباشرة وبطريقة مباشرة أ سواء، أخرى

  هم وظائف إدارة الموارد البشرية: أالمحاضرة الربعةإدارة 
 .ترقية العنصر البشري وأال وه، يةاملوارد البشر 

 اإلدارية إلدارة الموارد البشريةالوظائف 
 وتنقسم الوظائف اإلدارية إلدارة املوارد البشرية إىل أربعة وظائف ميكن توضيحها فيما يلي:

 وظيفة التخطيط-أوال
من تنظيم  دارية األخرىله األولوية على الوظائف اإلدارية األوىل و يعترب التخطيط الوظيفة اإل

، فاملدير ينظم ويوجه ويراقب لكي الوظائف جيب أن تعكس هذا التخطيطرقابة الن هذه وتوجيه و 
 .قيق األهداف طبقا للخطط املوضوعةيضمن حت

فالتخطيط "هو الوظيفة األوىل لإلدارة واليت تسبق ما عداها من الوظائف وتقوم على عملية 
مؤسسة ككل ولكل قسم أو جزء من أجزائها ولكل فرد من االختيار بني البدائل إلجراءات العمل لل

 العاملني هبا "
معىن هذا أن وظيفة التخطيط تعترب الوظيفة اإلدارية األوىل واليت تعتمد عليها الوظائف األخرى  

فهو التقرير سلفا ملا جيب عمله لتحقيق هدف معني، حيث أهنا تقوم على االختيار الواعي وهذا 
  جمموعة من البدائل.االختيار يكون بني

 :كما أن للتخطيط أمهية بالغة تتمثل فيما يلي
جل : جيب على كل املؤسسات أن ختطط وذلك من اعدم التأكدضروري بسبب التغري و  التخطيط -

زادت إمكانية  وكلما توغل اإلنسان يف تقدير أحداث املستقبل ،الوصول إىل غاياهتا وأهدافها
حالة عدم التأكد الذي ينوي عليه املستقبل زادت البدائل  كلما زادتو  ،الشك وعدم التأكد
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، وإمنا يضع أهدافه ويتوقف عند ذلك احلد، فاملسري ال ميكنه أن وقلت درجة عدم التأكداملمكنة 
 .ية والنتائج املتوقعةعليه أن يعلم بالظروف املستقبل

 األحداث اليت تسعى إليها : التخطيط يركز على اجنازيركز االنتباه على أهداف املؤسسةالتخطيط  -
تفكري دائما يف فواضعو اخلطط يكونون جمربين على ال ،املؤسسة ووضع خطة مناسبة هلذه األهداف

تطويرها يف الوقت املناسب ديلها و تععليهم مراقبة هذه اخلطط دوريا و  ، فيجباألهداف املنشودة
 .ستقبلية ومبا يضمن أهداف ملؤسسةمتاشيا مع الظروف امل

: إن عملية التخطيط ترتكز أساسا على االستخدام األمثل للوسائل املادية ط يوفر النفقاتالتخطي -
 .فالطرق لتحقيق أهداف املؤسسة وذلك يؤدي إىل ختفيض التكالي أكفأالبشرية بواملالية و 

: أي ال ميكن الفصل بني التخطيط والرقابة معىن هذا أن املدير ال ميكنه التخطيط أساس للرقابة -
راقبة تصبح بال فائدة دون ة أي عمل ما مل يكن هناك برنامج ختطي هلذا العمل فعملية املمراقب

 خمططات.
: مبا أن دور التخطيط يكمن يف تسهيل عملية انتقال املؤسسة من التخطيط يقلص من املخاطر -

ه جياحلاضر إىل املستقبل لذا فان التخطيط القائم على أسس علمية يقلص خماطر هذا االنتقال كتو 
ن هذا املستقبل غري حمدد االستغالل العقالين للموارد خاصة إذا كااجملهودات حنو حتقيق األهداف و 

 .املعامل
ى األجزاء فالتخطيط يسمح لإلدارة باالطالع علاملتكامل جلميع أجزاء املؤسسة:  حتقيق العمل -

، فالتخطي يقلل يق بينهاجزاء والعمل على التنسحتقيق التكامل بني هذه األاملختلفة يف املؤسسة و 
 .اليت تعرتض عمل اإلدارة ميكن من جتنب األزماتفاجئة عن ريق التنبؤ باملستقبل و من احلوادث امل

 .ل والتأكيد على األهداف البعيدةيساعد التخطيط على التخلص من أسباب املشاك -
 تعدد يف كل: حيث يعمل على إجياد القنوات االتصالية امليساعد التخطيط يف عملية االتصال -

، أي أن كل مركز يف اإلدارة مسؤول عن تنفيذ اخلطة، يكون االجتاهات كما يساعد يف التنظيم
 .مسؤوال عن أي احنراف حىت ميكن حماسبة املسؤولني عنها

مع تطور وظيفة األفراد يف املؤسسات واستحداث إدارة مستقلة هلا تقوم  وظيفة التنظيم:-ثانيا
، ورسم الربامج املتعلقة باألفراد، فقد بدأ املسؤولون بالتفكري يف تنظيم هذه بالتخطيط ووضع السياسات

 اإلدارة عن طريق التنظيم.
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ويقصد بوظيفة التنظيم يف إدارة املوارد البشرية هو " تقسيم وحتديد الواجبات واملسؤوليات  
دارة املوارد البشرية حيدد والسلطات بني األفراد، وحتديد العالقات اليت تربط هذه املسؤوليات، فمدير إ

، عن طريق تصميم هيكل عالقات بني العمل، األفراد، العوامل املادية دارتهإلشكل اهليكل التنظيمي 
 يف املؤسسة. 

فالعملية التنظيمية ستجعل حتقيق غاية املنظمة احملددة سابقا يف عملية التخطيط أمرا ممكنا. 
 باإلضافة إىل ذلك، فهي تضيف مزايا أخرى:

توضيح بيئة العمل: كل شخص جيب أن يعلم ماذا يفعل. فاملهام واملسؤوليات املكلف هبا كل فرد،  -
وإدارة، والتقسيم التنظيمي العام جيب أن يكون واضحا. ونوعية وحدود السلطات جيب أن تكون 

 حمددة. 
ة العقبات. تنسيق بيئة العمل: الفوضى جيب أن تكون يف أدىن مستوياهتا كما جيب العمل على إزال -

والروابط بني وحدات العمل املختلفة جيب أن تنمى وتطور. كما أن التوجيهات خبصوص التفاعل 
 بني املوظفني جيب أن تعّرف. 

اهليكل الرمسي الختاذ القرارات: العالقات الرمسية بني الرئيس واملرؤوس جيب أن تطور من خالل  -
 ل مرتب عرب مستويات اختاذ القرارات. اهليكل التنظيمي. هذا سيتيح انتقال األوامر بشك

مبجرد االنتهاء من صياغة خطط املنظمة وبناء هيكلها التنظيمي وتوظيف  وظيفة التوجيه:-ثالثا
العاملني فيها، تكون اخلطوة التالية يف العملية اإلدارية هي توجيه العاملني باجتاه حتقيق األهداف 

من واجب املدير حتقيق أهداف املنظمة من خالل إرشاد التنظيمية، يف هذه الوظيفة اإلدارية يكون 
 املرؤوسني وحتفيزهم.

وظيفة التوجيه يشار إليها أحيانا على أهنا التحفيز، أو القيادة، أو اإلرشاد، أو العالقات 
اإلنسانية. هلذه األسباب يعترب التوجيه الوظيفة األكثر أمهية يف املستوى اإلداري األدىن ألنه ببساطة 

تركز معظم العاملني يف املنظمة. وبالعودة لتعريفنا للقيادة "إجناز األعمال من خالل اآلخرين"،  مكان
شخص أن يكون مشرفا أو مديرا فعاال عليه أن يكون قياديا فعاال، فحسن مقدرته على -إذا أراد أي 

 توجيه الناس تربهن مدى فعاليته.
ّتوظيف، والتوجيه جيب أن يتابعوا للحفاظ على كفاءهتم : الّتخطيط، والتنظيم، والوظيفة الرقابة -رابعا

لذلك فالرقابة آخر الوظائف لإلدارة، وهي املعنّية بالفعل مبتابعة كّل من هذه الوظائف  ، وفاعليتهم
 لتقييم أداء املنّظمة جتاه حتقيق أهدافها.
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ياس التقّدم حنو تخدم لقيف الوظيفة الرقابية لإلدارة، سوف تنشئ معايري األداء اليت سوف تس
مقاييس األداء هذه صّممت لتحديد ما إذا كان الناس واألجزاء املتنّوعة يف املنّظمة على األهداف، 

 املسار الصحيح يف طريقهم حنو األهداف املخطط حتقيقها.
و حتديد مدى الغرض األساسّي من الرقابة هقابة مرتبطة بشكل كبري بالّتخطيط، فوظيفة الر ف

هذه العملّية ميكن أن حتصر يف أربعة خطوات أساسّية تطّبق على أّي شخص تخطيط، جناح وظيفة ال
 هي:  أو بند أو عملية يراد التحكم هبا ومراقبتها

أداء الناس والّسلع إعداد معايري األداء: املعيار أداة قياس، كّمّية أو نوعّية، صّممت ملساعدة مراقب  -
طبيعة املعيار املستخدم لتقّدم، أو التأخر عن األهداف، ا املعايري تستخدم لتحديد أو العملّيات،

أيّا كانت املعايري، ميكن تصنيفهم مجيعا إىل إحدى هاتني  ،يعتمد على األمر املراد متابعته
  .اجملموعتني: املعايري اإلداريّة أو املعايري الّتقنّية

ينبغي أن ترّكز مجيعها ، و ات األداءاملعايري اإلداريّة تتضّمن عدة أشياء كالتقارير واللوائح وتقييمف
تعرّب عن فاملقاييس اإلداريّة  ،على املساحات األساسّية ونوع األداء املطلوب لبلوغ األهداف احملددة

 من، مىت، وملاذا العمل.
وهي تطبق على طرق اإلنتاج، والعملّيات،  فهي حتّدد ماهية وكيفية العمل، املعايري الّتقنّيةأما 

ميكن أن تأيت املعايري الّتقنّية من مصادر داخلّية و  ،الت، ومعّدات السالمة، واملوردينواملواّد، واآل
 وخارجّية.

 متابعة األداء الفعلّي: هذه اخلطوة تعترب مقياس وقائّي. 
إذا  ان يتناسب مع املعايري احملّددة، قياس األداء: يف هذه اخلطوة، يقيس املديرين األداء وحيّددون إن ك -

ما ، أفال حاجة الختاذ أي إجراء -خالل احلدود املفرتضة-ائج املقارنة أو القياسات مقبولة كانت نت
 إن كانت النتائج بعيدة عن ما هو متوقع أو غري مقبولة فيجب اختاذ اإلجراء الالزم. 

 تصحيح االحنرافات عن املعايري: حتديد اإلجراء الصحيح الواجب اختاذه يعتمد على ثالثة أشياء -
  .عيار، دّقة القياسات اليت بّينت وجود االحنراف، وحتليل أداء الشخص أو اآللة ملعرفة سبب االحنرافامل

 املطلب الثاين: الوظائف التنفيذية إلدارة املوارد البشرية
التوظيف الذي  ، فنتعرف إىلتنقسم الوظائف التنفيذية إلدارة املوارد البشرية إىل اربعة وظائف 

استقطاب العاملني داية من ختطيط املوارد البشرية و بمن وظائف إدارة املوارد البشرية يعترب أهم وظيفة 
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، كما تواملكافئاالعاملني، مث وظيفة التعويض  تنميةتكوين و مرورا باالختيار مث التعيني، تليها وظيفة 
 ميكن اعتبار رعاية وصيانة القوى البشرية كوظيفة من وظائف إدارة املوارد البشرية.

 فرع األول: وظيفة التوظيفال
 التوظيفأوال: 

تعترب سياسة التوظيف من املهام األساسية والرئيسية إلدارة املوارد البشرية وأكثرها تعقيدا 
وصعوبة، فهي عملية مستمرة ومكلفة تقوم على تنمية وتطوير اإلمكانات احلالية واملتاحة، والبحث عن 

الذين تتوفر فيهم املواصفات املطلوبة على التقدم للعمل  مصادر جديدة وكذا حتفيز وترغيب املرشحني
 باملؤسسة. 

 مفهوم التوظيف -0
" التوظيف يعين البحث عن األفراد الصاحلني لشغل الوظائف الشاغرة يف العمل واستمالتهم 

 األفضل منهم بعد ذلك ". واختياروجذهبم، 
كل وظائف املستخدمني ىف ( التوظيف على انه " الوظيفة الشاملة لJeah Guotويعرف )

الوظائف، مث البحث والتنقيب عن مصادر األفراد، مث  العملية اليت تبدا من حتليل مناصب العمل أو
 باملؤسسة مث ترغيبها للبقاء يف املؤسسة " لاللتحاق واستقطاهباترغيب العناصر املتميزة 

بشرية املستمرة، حيث يقتضي نشاطات إدارة املوارد ال وبالتايل ميكن تعريف التوظيف بأنه أحد
القوى العاملة القادرة والراغبة يف العمل، ومن مث اختيار أحسن املرشحني  استقطابمن املؤسسة 

 وتعيينهم داخل املؤسسة .
 
 

 أهمية التوظيف -0
إن عملية التوظيف اجليدة هلا أمهية كبرية يف بناء قوة العمل الفعالة واملنتجة ومن مث استمرارية 

 ملؤسسة.وجناح ا
 يلي: وتربز أمهية التوظيف فيما

التوظيف املخطط واملدروس تستطيع املؤسسة من خالله إيصال رسالتها إىل املتقدمني للعمل  -    
 .                            ملني تكون كفاءة املؤسسةألن كفاءة العا



 ريةــوارد البشــلما تسيير                                                                   مطبوعة                    

 31 

ات، املعاهد، اإلعالن             الوسائل األفضل عند عملية البحث عن الكفاءات )اجلامع اختيار -    
 .                              ( اليت حتدد سياسة التوظيفإخل…واملكاتب املختصة

 احلصول على الكفاءات الفعالة، وضمان بقائها داخل املؤسسة وعدم تسرهبا إىل اخلارج.   -   
 هناك عدة أهداف للتوظيف نذكر منها : :أهداف التوظيف-3
 ضبط األهداف الشخصية للعاملني بذاتية الفرد وتشجيعه لتحقيق أهداف املؤسسة، أو عرتافاال -   

                                               .وربطها بأهداف املؤسسة
اءات العالية واستخدام حتضري اإلمكانيات والتقنيات اليت تسمح للمؤسسة بتوظيف ذوي الكف -  

                                                .املهارات
اإلشباع األمثل حلاجات ورغبات املوارد البشرية، وتشجيعهم على املشاركة يف إصدار ووضع   -   

 القرارات وتوفري األمن االقتصادي للعامل.                                 
 ني، رفع مستوى خمزون اليد العاملة تأكيد وضمان الفرص لتنمية القدرات الذاتية وكفاءة العامل -  

 ورفع مستوى خمزون اليد العاملة بأقل التكاليف.     
 تحضير وتهيئة التوظيف -0
يعرب طلب التوظيف عن احلاجة إىل إشعار حبدوث عملية توظيف، أي أن  طلب التوظيف:-0-0

ة معينة حيث حتتاج بعد مد هناك وظائف شاغرة جيب ملؤها، وقد يكون يف بداية نشاط املؤسسة، أو
 .ف عمال جدد نظرا لتطورها وتوسعهافيها املؤسسة إىل جذب وتوظي

تعترب عملية حتليل الطلب مهمة تتوهلا  إدارة املوارد البشرية للتعرف على  :تحليل الطلب -0-0
 إخل، هلذا جيب أن تتم هذه العملية بدقة كبرية وذلك باستعمال طرق…طبيعة املنصب، مكانته وأمهيته 

 :يلي املعلومات فيما معينة للحصول على املعطيات اخلاصة بالطلب، وتتمثل هذه املعطيات أو
 ؟                                               ماذا يعمل الفرد يف وظيفته-  
 ؟                                                  كيف يؤدي الفرد عمله-  
 ؟                         يفة مقارنة بالوظائف األخرىالوظ ما الغرض من -  
 .أي املهارات املطلوبة ؟ما مواصفات الفرد الشاغل للوظيفة -  
من حتليل الطلب واحلصول على املعطيات  االنتهاء: عند  تحديد ودراسة المنصب -0-3

جور ورواتب وتطبيق عملية بناء هيكل أ واملعلومات الالزمة، تقوم إدارة املوارد البشرية بإنشاء أو
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التوظيف والتحضري لعملية التدريب والتكوين فهذه اخلطوات تساعد املؤسسة بتحديد املنصب الذي 
 سيشغله الفرد مستقبال.

 تخطيط الموارد البشريةثانيا: 
تكمن أمهية التخطيط يف فعاليته، أي يف حتقيق األهداف نظرا للوسائل املتوفرة، حيث أنه ال 

 االختياروسيلة للوصول إىل اهلدف املسطر من طرف املؤسسة، ألن  ا يف حد ذاته وإمنا هويعترب هدف
يأيت صدفة مامل يكن التخطيط سليما ودقيقا، ومن مث ضمان الوصول إىل  األمثل للموارد البشرية ال

 .والفعالية يف القوة العاملة واالستمراراإلنتاجية 
حماولة لتحديد احتياجات املؤسسة  ط املوارد البشرية هو"ختطي :مفهوم تخطيط الموارد البشرية-0

 من العاملني خالل فرتة زمنية معينة، وهي الفرتة اليت يغطيها التخطيط 
من املوارد البشرية املختلفة   باحتياجاهتاتقديرات وتنبؤات املؤسسة  "ختطيط املوارد البشرية هو

 لك من أجل حتقيق األهداف العامة للمؤسسة، أوكما ونوعا، يف الوقت املناسب واملكان املناسب، وذ
األهداف اخلاصة للقطاعات العاملة هبا، وهي أيضا عملية هتدف إىل تقدير، ومن مث تدبري العدد الالزم 

 من األفراد بالنوعيات املناسبة خالل فرتة زمنية معينة ".
سسة من املوارد البشرية كما ميكن تعريف ختطيط املوارد البشرية على أنه حتديد احتياجات املؤ 

الالزمة للعمل باملؤسسة، واحلرص على تلبية هذه احلاجة يف املكان والزمان املناسبني، لضمان أداء 
 املؤسسة لواجباهتا ومهامها بكفاءة وفعالية .

 :يلي تتلخص أمهية ختطيط املوارد البشرية فيماأهمية تخطيط الموارد البشرية : -0
  .ختفيض التكاليف اخلاصة بالعمالة والرشيد للموارد البشرية املتاحة ومن مث االستخدام العقالين -  
 التعرف على العاملني املطلوبني لكل وظيفة وإعدادهم لشغل مناصب العمل اخلاصة هبم.         -  
 .القرارات اخلاصة باالستغناء والنقل، الرتقية والتدريب اختاذيساعد ختطيط املوارد البشرية على  -  
  .                       وارد البشرية والكفاءات املتوفرةالتنسيق بني حاجيات املؤسسة من امل -  
 .تدريب وتطوير تعيني، ،اختياريعترب ختطيط املوارد البشرية أساس يف جناح العمليات األخرى من  -  
شرية املنتجة واملستقرة د البعملية ختطيط املوارد البشرية تساهم بشكل فعال يف احلصول على املوار -  

 .والفعالة
 خطوات التخطيط للموارد البشرية -3
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ينصب االهتمام يف عملية التخطيط للموارد البشرية على جمموعة من العوامل أو املقدمات 
اليت  النشاطات األساسية واليت أمهها رسالة املنظمة واجتاهاهتا احلالية واملستقبلية، إن رسالة املنظمة حتدد

زمع املنظمة القيام هبا وتنفيذها، كما وأن رسالة املنظمة تقود إىل حتديد األهداف من خالل التحليل ت
تتطلب حتليل البيئة اخلارجية من حيث الفرص والتهديدات،  االسرتاتيجيةالبيئي، حيث أن األهداف 

رية البد من حتليل وكذلك البيئة الداخلية من حيث نقاط القوة والضعف، ويف جمال خطة املوارد البش
وأصناف الوظائف، وخصائصها لتحديد  وفحص املهارات  واملعارف والقابليات املتوفرة داخل املنظمة

 نقاط القوة والضعف يف هذه املوارد، وكذلك حتليل العرض اخلارجي من املوارد البشرية.
 ومن املمكن حتديد خطوات التخطيط للموارد البشرية بأربع خطوات هي:

 ليل البيئي وحتديد املوقف.التح -
 حتديد االحتياجات من املوارد البشرية. -
 حتديد عرض املوارد البشرية. -
 إعداد خطة عمل. -

 ثالثا: االستقطاب
ففي حالة وجود نقص يف العمالة  االستقطاببعد إمتام ختطيط املوارد البشرية يلي ذلك عملية 

على مدى  االستقطابتتوقف فعاليات اد جدد و أفر  باستقطابعلى مستوى املؤسسة عليها القيام 
التخطيط السليم للموارد البشرية و مدى الرتغيب التنظيمي و قدرة املؤسسة على جذب األفراد 

هي يف األساس نشاط إجيايب تتوجه به  االستقطابللحصول على النوعيات املطلوبة منها و عملية 
ملعروض من املوارد البشرية و فرز املصادر األقرب إىل أن اإلدارة إىل أسواق العمل احملتملة للتعرف على ا

 .توافر هبا النوعيات املطلوبة هلات
يتعلق جوهر عملية االستقطاب جبذب أكرب عدد ممكن من األفراد املؤهلني  مفهوم االستقطاب:

اد وتشجيعهم على تقدمي طلبات للعمل يف املنظمة، إلتاحة الفرصة للمنظمة الختيار وتعيني األفر 
األكثر كفاءة، واثناء عملية االستقطاب تسعى كل من املنظمة والفرد إىل حتقيق أهدافه، حيث تسعى 
املنظمة إىل جذب األفراد املؤهلني فقط للعمل يف املنظمة، ويف نفس الوقت يسعى األفراد إىل حتقيق 

اته يف العمل ضمن كفاءته للعمل مستقبال يف املنظمة وحتقيق رغب  إثباتأهدافهم الشخصية من حيث 
 ختصصه، وحماولة احلصول فيما بعد على أفضل شروط التعيني من حيث الراتب واالمتيازات األخرى.
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غل الوظيفة الشاغرة بفرد فإما أن تست لالستقطابأمام املؤسسة خياران  مصادر االستقطاب:-0
مصدرين رئيسيني  إىل االستقطابيعمل حاليا يف املؤسسة وعلى هذا ميكن تقسيم مصادر موجود و 

 مها:
 :املصادر الداخلية بالطرق التاليةاألفراد على أساس  استقطاباملصادر الداخلية ويتم -9-1
موضحة معلنة لكافة العاملني املؤسسات بإعداد جداول الرتقية وتكون واضحة و : تقوم بعض الرتقية -

 دنيا إىل الوظيفة العليا.الوظائف األخرى والتقدم من الوظيفة الهلم العالقة بني الوظيفة و 
: يتم التوظيف داخل املؤسسة عن طريق النقل الداخلي للموظف من وظيفة إىل النقل والتحويل -

 أخرى أو من فرع إىل آخر.
: قد تلجأ بعض املؤسسات إىل إتباع سياسة توظيف املوظفني السابقني على التوظيف الشبه داخلي - 

الراغبني منهم يف العودة إىل العمل، كما أن هناك سياسة  أساس أهنم موظفون من الداخل و خاصة
أخرى تشبه الويل إىل حد بعيد، و هي سياسة توظيف أبناء العامني باملؤسسة و جندها خاصة يف 
املؤسسات الصغرية ألهنا تولد اإلحساس بالوالء فيما بينهم كما يطلق على هذه الطريقة طريقة 

 املوظفون السابقون.
اخلارجية : مهما كان لدى املؤسسة من إكتفاء ذايت لشغل الوظائف الشاغرة من أفراد  املصادر -9-9

يعملون هبا إال أنه قد يتحتم عليها األمر يف اللجوء إىل مصادرها خارج املؤسسة للحصول على بعض 
اطق العاملني ذوي الكفاءات اخلاصة سواء تواجدها يف املؤسسة احمللية اليت تنشط هبا املؤسسة يف من

 أخرى من الوطن.
 : نذكر منها لالستقطابومن أهم املصادر اخلارجية 

هي تنتشر عرب خمتلف تب تدخل حتت وصاية وزارة العمل و : هذه املكامكاتب العمل احلكومية -
أهنا تتصل  املناطق اجلغرافية تقوم عادة حبصر طاليب الوظائف من اللذين يرتددون عليها، كما

اجياهتا، من العمالة فتلعب دور الوسيط بني طاليب العمل واملؤسسات، وهي ح باملؤسسات ملعرفة مدى
تب هم من الشائع أنه من يرتدد على هذه املكاه العرض والطلب على العمل و املكان الذي يلتقي في

 .ذوي املهارات املتواضعة
ر بعد أن ملصادعلى هذه ا االعتماد: يعترب اإلعالن من أهم املصادر اخلارجية حيث زاد اإلعالن -

وقد يتم اإلعالن يف الصحف العامة أو اجملالت  االتصالوسائل  انتشرتنسبة التعليم، و  ارتفعت
 املتخصصة جلذب أفضل األشخاص.
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الندرة يف لة خاصة يف حاالت نقص سوق العمل و اجلامعات واملدارس: تستخدم هذه الوسي -
واجلامعات يف سنواهتم النهائية بغرض  ختصصات معينة، حيث تتصل املؤسسات ببعض طالب املدارس

ذا يعترب هذا املصدر  تدريبهم أثناء إجازهتم، وقبل خترجهم لضمان إلتحاقهم بالعمل لديها بعد التخرج ل
 .كمصدر مباشر

الرتشيحات من قبل موظفي املؤسسة: يف هذا املصدر يزكي العاملون يف املؤسسة بعض أصدقائهم  -
الء الكفاءة الالزمة لشغل الوظائف الشاغرة مت تعيينهم على أن تكون باملؤسسة، فإن توافرت يف هؤ 

 التزكية صادرة من أشخاص موثق هبم.
هناك مصادر أخرى مثل: اإلعالن لطاليب العمل، الطلبات الشخصية السابق تقدميه، ووجود و 

 مكاتب التوظيف اخلاصة.
 يةللموارد البشر  االستخداميت املصادر الشائعة يوضح الشكل اآل

 
 

  لموارد البشرية االستقطاب: مصادر البحث و  (03)الشكل رقم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلستقطاب لأليدي العاملة المطلوبةمصادر البحث و 

 مصادر خارجية مصادر داخلية

 الترقيات  -1

 النقل / التحويل  -2

  الموظفون السابقون -0

 اإلعالن لطالبي العمل -1

مكاتب القوى العاملة الحكومية  -2

 و التوظيف الخاصة 

الجامعات و المدارس أو  -0

 المعاهد الفنية .

الطلبيات الشخصية السابق  -4

 تقديمها .

 ت العاملين بالمنشأتتوصيا -5

 02، ص 0111المصدر : صالح عبد الباقي إدارة الموارد البشرية ، الدار الجامعية اإلسكندرية ، مصر ، 
052 . 
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بعد ما متت عملية االستقطاب ملا حتتاجه من عمال يلي اختيار ما يالئم من أفراد تتوفر فيهم  
لى شروط شغلها، و اليت يكون احتمال جناحهم فيها كبري وتسهم تلك السياسة يف إلقاء الضوء ع

الشروط واألوضاع اليت تربر التدخل من جانب اإلدارة العليا إلعادة توزيع القوى العاملة بضمان 
االستمرار التناسب بني متطلبات الوظائف ومواصفات شاغليها، ولذا فان حسن اختيار األفراد ليس  

 لذا الكافيا لضمان اجناز األعمال وحتقيق األهداف ولكن األهم هو حسن تشكيل فرق العمل، 
تشمل عملية االختيار على عدد من اخلطوات اليت ختتلف من مؤسسة إىل أخرى، حيث يتم يف كل 

        خطوة أو مرحلة معرفة املزيد من املعلومات عن الفرد.
 : االختيار والتعيين  رابعا

ارة حيث ال بد لإلد، عملية االختيار والتعيني تعترب من العمليات اهلامة يف سياسات التوظيف
تعيني و  واختيار، منصب معني ومن اإلعداد هلا بالشكل الذي ينتهي بتصفية املرشحني لوظيفة أ

 .الشخص املناسب هلذا األخري
 
 
 

 مفهوم عملية االختيار-0
هنا العملية االدارية اليت مبقتضاها يقسم املرشحون إىل أميكن تعريف عملية االختيار على        
 تؤجله. ووفريق ترفضه أ، سسة لتعيينه يف الوظائف الشاغرةفريق تقبله املؤ ، فريقني

فعملية االختيار مبقتضاها تستطيع إدارة املوارد البشرية تقييم قدرات األفراد ومن مث تفرق بني األفراد 
 املتقدمني لشغل وظائف معينة من حيث درجة صل

  .احيتهم لألداء الفعال هلذه الوظيفة
 ن نذكرها يف النموذج التايل:كن أمي: خطوات عملية االختيار-0
تاريخ ، وهي عبارة عن أسئلة حمددة وخمتصرة كمعرفة مكان إقامة املتقدم للعمل :املقابلة األولية-

 إخل.…مستوى التعليم ، االجتماعيةاحلالة ، ميالده
لفرد بالعمل: من خالله تستطيع اإلدارة احلصول على املعلومات األساسية اخلاصة با االلتحاقطلب  -

 املتقدم للعمل ويعترب طلب االلتحاق بالعمل القاعدة اليت يرجع إليها بعد التعيني.
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الرجوع إىل املصادر: فتقوم اإلدارة مبراجعة املصادر اليت قدمها طالب الوظيفة لتحقق من صحة  -
عرفة البيانات املقدمة سابقا وذلك باألخذ بعني االعتبار آراء أصحاب األعمال الذين عمل معهم مل

 أخالق ومقدرة وكفاءة املتقدم للعمل.
: تعترب االختبارات طريقة موضوعية للكشف عن املواهب والقدرات وكفاءات الفرد على االختبارات -

 عدم قبوله.  وفهذه اخلطوة حتدد قبول املرشح للوظيفة أ، أداء عمله بأحسن صورة إذا ما مت تعيينه
وهي ، ة كوسيلة من الوسائل اليت تسبق عملية اختيار املتقدمني للعملاملقابلة الرئيسية: هلا أمهية كبري  -

 من الوسائل األكثر استخداما للتأكد من صالحيات املرشح.
الفحص الطيب: فبالفحص الطيب تقرر سالمة ولياقة األفراد املتقدمني للعمل ومن مث الوقاية من  -

 حوادث العمل.
يا قرار التعيني للفرد وبذلك حتدد حقوقه وواجباته والذي يتمثل التعيني واالندماج: تصدر اإلدارة العل-

 يف عقد العمل الذي يتم االتفاق عليه وتتمثل حماور االتفاق فيما يلي:
 تاريخ بداية العقد.  -  
 مكان ممارسة الوظيفة. -
 اسم الوظيفة. -
 األجر. -
 مدة العقد.-
 القانون الداخلي للمؤسسة. -

، االنضباطفيبدأ خالهلا برنامج  وهي مرحلة مهمة جدا ؛حلة االندماجفبعد التعيني تأيت مر 
فهذا االخري أي السلوك ترتتب عنه مزايا  ، األدائيوزيادة الوعي والسلوك  االستجابة ملتطلبات العمل

فعن طريق عملية التوظيف يتم وضع الرجل املناسب يف ، كما ترتتب عنه أضرار تصل إىل حد الطرد
وذلك خبلق التجاوب اإلجيايب بني ، كما أن التطور احلاصل يستدعي عملية التكوين،  املكان املناسب

 املوظف وهذه التطورات.
 التكوين في المؤسسة الثاني: الفرع

األفراد وتعيينهم يف الوظائف اليت تتناسب مع مؤهالهتم وخرباهتم وتطلعاهتم،  اختيارإن عملية 
املوارد البشرية متابعة أداء هؤالء املوظفني وإعدادهم وتدريبهم  ليست هناية املطاف، بل ينبغي على إدارة
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وتطويرهم، وبذلك فإن التدريب جيد اهتماما كبريا من إدارة املنظمة باعتباره وسيلة فعالة لزيادة قدرة 
 املوظفني على العمل بكفاءة.

 توظيفهم حديثا، تقتصر على املوظفني اجلدد الذين مت ومن اجلدير بالذكر إن عملية التكوين ال 
إىل ذلك املوظفني القدامى، كما أن عملية التدريب ليست مقتصرة على  باإلضافةلكنها تشمل 

 مستويات إدارية معينة، بل تشمل كافة املستويات اإلدارية مبا يف ذلك مستوى اإلدارة العليا.
 مفهوم التكوين -1

ألي  االسرتاتيجيةكبري على األهداف   إن للتغيريات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية اثر
فلجأت الكثري من هذه ، من على اختالف نشاطاهتا واهتماماهتا، مما أدى إيل تقادم املهارات املكتسبة

دى هذا إىل ظهور احلاجة إىل تكوين وهو األمهية الكبرية أاملنظمات إىل القيام بنشاطات التكوين، ف
لباحثني والدارسني هلذه العملية التكوينية، فمنهم من يرى هلذا النشاط ومن هنا ظهرت وجهات نظر ا

أهنا عملية تكوين املهارات واملعارف ومنهم من يرى أهنا عملية تعلم، فكل حبسب ختصصه وانشغاله 
واجتاهه اخلاص، فالتكوين هو "تلك العملية املنظمة اليت تقوم على أسس علمية مضبوطة هتدف إىل 

هارات املختلفة واجلديدة واليت متكنه من إتقان عمله وتأديته على أحسن اكتساب الفرد املعارف وامل
 وجه". 

إن ملمارسة أي نشاط تكويين ولنجاح وفعالية التكوين البد من مراعاة مبادئ التكوين وأسسه:   -0
 عدة مبادئ وأسس، ونستخلص أمهها فيما يلي:

اراهتا وإمنا هو اإلدارة أو تتخلى عنه باختيليس التكوين أمرا كماليا تلجا إليه  االستمرارية: -0-0
، فبعد اختيار الفرد لشغل وظيفة معينة، تأيت عملية اإلعداد والتهيئة، حيث هتدف ينشاط ضرور 

عملية اإلعداد إىل تعريف الفرد بالعمل املسند إليه، وميكن إن تقوم إدارة املوارد البشرية مبفردها 
وهتيئتهم للعمل اجلديد ولكن هلا مسؤولية مشرتكة وجمهود تعاوين بتخطيط وتنفيذ برامج إعداد األفراد 

 بني إدارة املوارد البشرية وكذلك اإلدارات األخرى باملؤسسة .
فتبدأ العملية التكوينية بتنظيم مقابالت الفرد اجلديد مع املسؤولني يف إدارة املوارد البشرية 

موظفني القدامى إلكساهبم مهارات ومعارف جديدة واملشرف عليها إىل تنظيم وإعداد برامج تكوينية لل
كما تعد الربامج التكوينية للعاملني املرشحني للرتقية هبدف إكساهبم  يتطلبها التقدم التكنولوجي،

 قدرات ومهارات متكنهم من النهوض مبسؤوليات وأعباء الوظائف ذات املستوى األعلى للرتقية إليها.
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كوين الفرد يف بداية حياته الوظيفية واالستمرار يف تكوينه إذن فمبدأ االستمرارية يتحقق بت
 خطوة خبطوة قصد تطويره وتنميته مبا يتماشى ومتطلبات سوق العمل اجلديد.

: التكوين ليس نشاطا عشوائيا أي أن هناك ترابط أي أن هناك ترابط وتكامل يف التكامل-0-0
 العمل التكويين، ويكمن هذا التكامل يف:

واملقصود هنا األفراد املطلوب تكوينهم واملعارف واملعلومات اإلجيايب، التجانس والتفاعل _ التكامل و 
 وتصميم براجمها وتنفيذيها ومتابعة وتقييم العملية التكوينية. ،املراد اكتساهبا هلم

 التكامل يف نتائج التكوين. _
 ،أو يتنقل إىل األكثر صعوبةحيث يبدأ التكوين مبعاجلة املوضوعات البسيطة مث يتدرج  التدرج:-0-3

 وهكذا حىت يصل إىل املشكالت األكثر تعقيدا.
وهلذا  أي أن التكوين يتعامل مع تغريات عديدة يف داخل وخارج املنظمات، التغير والتجدد:-0-0

يف عادته وسلوكه  ، فاإلنسان الذي يتلقى التكوين هو عرضة للتغريفهو يتصف بالتغري والتجدد
فإدارة التكوين مسؤولة عن جتديد وتطوير التكوين من خالل التجديد املستمر يف  ومهاراته، ولذلك

 أمناط الربامج التكوينية وأساليب املستخدمة.
التكوين عملية إدارية وفنية: وذلك باعتباره عمال إداريا ينبغي إن تتوفر له مقومات العمل -9-8

 اإلداري الكفء منها:
 يتها._ وضوح األهداف والسياسات وواقع

 _ توازن املخطط والربنامج.
 _ توفر املوارد املادية والبشرية مع الرقابة والتوجيه املستمر.

 كما إن التكوين حيتاج إىل عمل فين يتمثل يف:
_ اخلربة املتخصصة يف كيفية حتديد االحتياجات التكوينية يف اختيار األساليب وإنتاج املساعدات 

 التكوينية.
 نفيذ الربامج التكوينية، ومتابعة وتقييم وفعالية التكوين _ وكذلك اخلربة يف ت

وان تتناسب العملية ، ويقصد بالواقعية إن يليب التكوين االحتياجات الفعلية له الواقعية:-0-2
 .التكوينية مع املستويات احملددة هلذا العملية
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 أهداف التكوين-3

حيث يكون له عائد ، را يف املوارد البشريةتم املؤسسة بالتكوين ألن ما ينفق فيه يعد استثماهت
 يلي: ميكن تلخيص أهداف التكوين فيما، يف املستقبل يعود على املؤسسة بالفائدة يف جمال نشاطاهتا

 ضمان حاجات املؤسسة من اليد العاملة ذات الكفاءة املهنية املطلوبة.                            - 
 عملهم بالنظر إىل التغريات التقنية والتكنولوجية.                    زالتكيف املستمر للعمال مبراك - 
 ونقص قدرة الفرد ومهارته اليت غالبا ما حتدث نتيجة نقص الكفاءة التقليل من حوادث العمل - 

 .الفنية
 . ملكان املناسب ويف الوقت املناسباملساعدة على وضع الشخص املناسب يف ا - 
 .                                                                امل بني قدرات العمال ومعارفهملكتأمني التالؤم ا - 
 .بسهولة يف املؤسسات اجلديدة االندماجمساعدة العاطلني عن العمل يف  -
ونستطيع أن نوجز أهداف التكوين يف ، االقتصاد يف النفقات وضمان التوازن يف املوارد البشرية -

   : أساسيتني مهانقطتني
 املعرفة: تظهر أساسا يف جلب خمتلف املعارف التقنية .                      -أ

 .ةيفية تطبيق تلك املعارف املكتسبالسلوك: يظهر يف ك –ب
      خطوات وأساليب وبرامج التكوين -0
 :يتخذ التكوين اخلطوات التالية :خطوات التكوين  -0-0
 د األهداف املرجوة من التكوين.                                      وضع خطة عمل لتحدي -   
 .                                             املستعملة نظرا لألهداف املسطرة حتديد الوسيلة -   
    العمل على إثارة رغبة التعلم لدى األفراد لبلوغ أهداف التكوين .                           -   
 توجيه التكوين إىل خمتلف املستويات اإلدارية من أجل حتقيق أهدافه .                         -   

الة لتحقيق أهداف واستعمال الطرق الفعّ  التكوين ملواجهة التغريات املستمرة تطوير -  
 التكوين. 

ة للمتكونني هبا قصد تغطية مسايرة مستوى أداء الفرد يف منصبه :  االستثمار األمثل للمؤسسة بالنسب
 تكاليف التكوين وحتقيق أقصى عائد يتناسب معها .

 أساليب التكوين :-0-0  
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 يفمما جيعل العامل أكثر ارتياحا ، : يتم هذا األسلوب يف نفس مكان العملالتكوين أثناء العمل -
دراية تامة  وف ذحيث يتم هذا من قبل املشرف املباشر للعامل مما يستوجب أن يكون املشر ، عمله

 هذا التكوين أكثر فعالية .بعمله لكي يكون 
للتكاليف  باقتصاده يتميز هذا األسلوب: يف املراكز امللحقة باملؤسسةو التكوين يف املدارس املهنية أ-

 وحيقق التخصص يف عمليات التكوين .، ألنه يشمل على عدد كبري من املتكونني
األسلوب إىل تكوين العمال على مستوى أعلى من الكفاءة : يهدف هذا نظام التلمذة الصناعية -

 حيث أنه حيتوي على تكوين نظري وتطبيقي خالل فرتة معينة.، مقارنة باألسلوبني السابقني
 : ويتم هنا تكوين العاملني على ناحية من نواحي العمل مثل : احملاضراتنظام الربامج اخلاصة -

 إخل .…ؤمترات امل، دراسة احلاالت، التكوين التطبيقي
من بني الربامج التكوينية هناك برنامج أساسي يتمثل يف حتديد حاجيات املوارد : البرامج التكوينية-5

حيث أهنا تعترب عملية هامة للمؤسسة بالنسبة للمؤسسة مبا أن الفعالية تكمن يف ، البشرية التكوينية
، رب قرار استثمار على املدى القصري والطويلألن كل قرار يتخذه العامل يعت، االختيار العقالين املتخذ

 : وميكننا تلخيص الربامج التكوينية األخرى يف النقاط التالية
 تقييم املوارد البشرية التكوينية.                                                            -
                              حتديد تكاليف التكوين .                                      -
 حصر املرشحني املتكونني .                                                                 -
 تقييم الربامج التكوينية .                                                                  -

 ةالمكافأوظيفة التعويض أو  الفرع الثالث:
من الوظائف اهلامة إلدارة املوارد البشرية، ويعود السبب يف  أةتعويض أو املكافلعترب وظيفة ات 

ذلك ملا للتعويض من أثر مباشر على املستوى املعيشي للعاملني، باعتباره مصدر رزقهم األساسي من 
باس هبا  جهة، وعلى الدولة وأصحاب األعمال من جهة ثانية، وذلك ألن التعويضات متثل نسبة ال

 من تكلفة العامل يف معظم املؤسسات وعلى اختالف أنواعها.
وختتص هذه الوظيفة بتحديد هيكل عادل لألجور أو املكافآت مبا يتفق مع اجلهد املبذول من 
املوارد البشرية يف املؤسسة، مبعىن أن مدير املوارد البشرية يركز على اجلاب االقتصادي، ولضمان وضع 

 البد من: لألجورنظام سليم 
 حتديد نظم دفع األجور؛–تقييم الوظائف،                           -
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 حتديد لوائح اجلزاءات؛ -حتديد نظام دفع احلوافز؛                 -
 
 

 الفرع الرابع: وظيفة رعاية وصيانة الموارد البشرية
اية الصحية والثقافية هتتم هذه الوظيفة برعاية وصيانة املوارد البشرية من خالل توفري الرع

 والرتفيهية واالجتماعية، وكذلك الرعاية عند ترك اخلدمة.
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 : تقييم األداء في المؤسسة.المحاضرة الخامسة

، قبلملهم مقارنة باألهداف املسطرة من إن تقييم أداء املوارد البشرية يتمثل يف تقييم نتائج ع
كما يعد مصدرا أساسيا للتغذية ،  ا يف تنمية العاملني وتنمية إنتاجهمدورا حيوي يؤديفتقييم األداء 

 العكسية.
 أهمية وأهداف تقييم األداء ، مفهوم :الفرع األول

 مفهوم تقييم األداء-0
لتجري ، عملية يتم مبوجبها تقدير جهود العاملني بشكل منصف وعادل و" تقييم األداء ه

لك استنادا إىل عناصر ومعدات تتم على أساسها مقارنة وذ، مكافآهتم بقدر ما ينتجون ويعملون
 يف منصب عملهم".لتحديد مستوى كفاءهتم ، أدائهم هبا

" يعرف تقييم األداء بانه العملية اليت يتم مبقتضاها قياس مدى التزام املوظف بسلوكيات العمل 
 التقييم ".هبذه السلوكيات خالل فرتة  االلتزاماملطلوب منه والنتائج اليت حققت من 

كما ميكن تعريفه على انه قياس ألداء العاملني بوظائفهم املسندة إليهم ومدى حتقيقهم 
فتقييم األداء يوضح العالقة املوجودة بني الوظائف وقدرات األفراد الشاغلني هلذه ، ألهداف املؤسسة

 الوظائف.
  أهمية تقييم األداء -0

 وتكمن هذه االمهية يف :، ى الفرد واملؤسسةمستو ية تقييم األداء هلا أمهية على إن عمل
 العدالة يف معاملة مجيع املوظفني داخل املؤسسة . -
املوظفني ذوي اإلجنازات والكفاءات العالية من أجل ترقيتهم ونقلهم إىل مراكز  االعتباراألخذ بعني -

 أعلى داخل املؤسسة .
تطوير نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف  والعمل على، حتديد نقاط القوة والضعف يف أداء العامل -

 وإعادة النظر فيها من أجل حتسني وتطوير األداء يف املستقبل .
 مجيع املوظفني باملسؤولية وإدراكهم أن تقييم أداء كل فرد مرهون بسلوكه وإجنازاته .شعور  -
 فراد .ومن مث تنمية كفاءات وقدرات األ، تقييم األداء يوضح مدى احلاجة إىل التدريب -
األخطاء وحماولة  واكتشاف، خلق نوع من احلوار واالتصال بني املوظف ورئيسه حول نتائج التقييم-

 جتنبها يف املستقبل .
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 ميكن حتديد تقييم األداء إىل ثالث أهداف أساسية هي.أهداف تقييم األداء :  -3
 اإلدارية:األهداف  -
 زيل(.قرارات الرتقية والنقل وختفيض املرتبة )التن -
 إهنائها . وقرارات جتديد العقود أ -
 قرارات صرف املكافآت التشجيعية . -
 قرارات إحلاق املوظفني بربامج تدريبية وتطويرية . -
 إعادة النظر يف إجراءات االستقطاب واالختيار . -
 أهداف التوجيه واإلرشاد  -
 إبراز جوانب الضعف والقوة يف أداء املوظفني . -
 إعادة التأهيل .   وظفني إىل الربامج التدريبية أإرشاد املو  -
استخدام البيانات اجملمعة عن األداء لقيام املؤسسة بإعادة النظر يف برامج احلوافز القائمة وأساليب - 

 حتسني الرضا والدافعية للعمل .
ث أهداف البحث العلمي : وميكن أن ختدم املعلومات املتوفرة عن تقييم االداء ألغراض البح

 العلمي للمؤسسة يف اجملاالت التالية :
 التحقق من صحة وسالمة عمليات اإلستقطاب واالختيار .                                        -     
 .       تقييم الربامج التدريبية-     
 قدم الوظيفياخلدمات والتاألجور،  الرواتب :والرضا الوظيفي مثلتقييم إجراءات وأنظمة احلوافز -     

معلومات واقعية  استخالص واهلدف األساسي من عملية تقييم األداء ه إنوميكن القول 
،  فكلما كانت املعلومات تعكس الواقع الفعلي لألداء، وصادقة عن سلوك وأداء األفراد يف املؤسسة

 كلما كانت الفرصة كبرية لتطوير املؤسسة.
 خطوات وطرق تقييم األداء  :الفرع الثاني

 خطوات تقييم األداء :    -أوال
 افة األفراد الذين سيتأثرون بها رسم السياسة وإعالنها على ك -0
جيب أن تقرر االغراض اليت تستخدم من أجلها سياسة التقرير واألشخاص الذين خيضعون    

يث حب، ذلك لتقديرات والفرتات اليت يتم فيهاواألشخاص الذين يقومون بوضع ا، لتطبيق تلك السياسة
األفراد الذين سيتم  وأهذه السياسة إىل مجيع من يعنيهم األمر سواء القائمني بالتقييم إبالغ جيب 
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وجيب على القائمني بالتقييم معرفة اهلدف من السياسة والطريقة اليت جيب إتباعها يف وضع ، تقييمهم
 م من أجله .كذلك جيب أن يفهم االفراد طريقة التقييم والغرض الذي يستخد  ،التقييمات

 الطريقة التي ستتبع في التقييم  اختيار -0
فراد الذين واأل، ويتوقف اختيار الطريقة على الشخص الذي سيتوىل إعداد تقرير التقييم

ففي حالة قلة عدد الرؤساء الذين يطلب منهم إعداد التقارير ميكن ، ستوضع التقارير عن أدائهم
اجة إىل تفسري لكل صفة من الصفات املطلوب وضع احلطة دون تدريبهم بعناية واالكتفاء بتقارير مبس

أما يف حالة وجود عدد كبري من الرؤساء الذين ستوكل إليهم هذه العملية فيفضل أن ، تقييم عنها
 تكون الصفات املوجودة يف التقارير واضحة وحمددة .

 تدريب المقومين -3
، شخاص الذين يوكل إليهم إعدادهاإن النجاح يف استخدام تقارير األداء يتوقف على األ

باهلدف من إعداد تلك التقارير وطريقة استخدامها ومزاياها  ملمني ولذلك من الضروري أن يكونوا
كذلك ميكن عقد اجتماع ،  وقد تعطى هلم مكتوبة عن كيفية إعداد تلك التقارير، والعيوب اليت تكتنفها

عداد تقرير عن شخص معروف هلم مجيعا مث تقارن وقد يطلب إليهم إ، تتم فيه مناقشة تلك العمليات
وذلك بقصد حماولة واألسباب اليت دعت إليها  االختالفالتقييمات اليت أعطيت له ملعرفة أوجه 

 الوصول إىل فهم موحد للصفات املطلوبة ووضع التقييم عنها .
 ل النتائج تطبيق السياسة وتحلي-0

ويف الوقت نفسه جيب أن يعلم األفراد أن ، ضالغمو  وال جيب أن حتاط العملية بالسرية أ
ولذلك جيب االحتياط ، مبعىن عدم إطالع أي فرد على تقرير خيص شخص آخر، التقارير تعترب سرية

فيجب ، موإذا تقرر مناقشتها مع األشخاص الذين خصصت هل، دائما حىت تظل تلك التقارير سرية
  تفقد أمهيتها .أن يتم ذلك أيضا بعد االنتهاء من إعدادها حىت ال

ولكن جيب يف ج اليت حصلت عليها وبعد االنتهاء من إعداد التقارير تقوم اإلدارة بتقييم النتائ
ع هذه العيوب إىل أن التقييم وترج، نفس الوقت التنبه إىل العيوب اليت تصاحب تطبيق هذه السياسة

، البسيطة وعملية السهلة أولذلك فإهنا ليست بال، عن صفات يصعب قياسها بطريقة موضوعية يوضع
 قدرات الفرد املستقبلية . وولذلك تعترب التقييمات املوضوعية مساعدة فقط يف إعطاء تقييم ألداء أ

 طرق تقييم األداء  -ثانيا
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هناك عدة طرق لتقييم األداء منها الطرق القدمية ومنها الطرق احلديثة اليت صممت لتجنب 
 يف هذا العنصر.رها أخطاء الطرق القدمية وميكن أن نذك

 الطرق القديمة لتقييم األداء-0
  طريقة الترتيب-أ

وهي طريقة سهلة يف تقييم أداء املوظفني إذ يقوم رئيس القسم بإعداد قائمة بأمساء العاملني معه حيدد 
 فيها أحسنهم كفاءة وأقلهم .

 طريقة التدرج              -ب
، ميثل كل تصنيف درجة معينة لألداء، اد العاملنيوفقا هلذه الطريقة يتم وضع تصنيفات لألفر 

توضع هذه التصنيفات من ، واألداء املميز، رضياملغري واألداء ، األداء املرضي وتتمثل هذه التصنيفات:
يث يوضع كل املقيم ومن مث مقارنة أداء األفراد وفقا هلذه التصنيفات احملددة مسبقا ح وقبل اإلدارة أ

 .فرد وفقا لدرجة أدائه
 طريقة التدرج البياني :-جـ

اخلصائص املسامهة يف األداء ومن مث يتم  وتعتمد هذه الطريقة على حتديد عدد من الصفات أ    
حيث أن املقيم يشري على التدرج ، اخلصائص وهلذه الصفات أ امتالكهكل فرد وفقا لدرجة  تقييم

اإلبداع ، ة اإلنتاج نوعية اإلنتاجوالذي حيتوي على صفات وخصائص معينة مثل كمي، احملدد سابقا
ويشري إىل ما يعتقد بان الفرد العامل املعني تتوفر فيه ، غريها من اخلصائصوالتعاون و ، واملعرفة بالعمل

 .اإلجباري وطريقة املواقف احلرجة االختيارباإلضافة إىل طريقة  ،هذه الصفة
 :الطرق احلديثة يف تقييم األداء -9
 ( MBOهداف )طريقة اإلدارة باأل -أ

حيث يتم تقييم األفراد على أساس كيفية ، تعتمد عملية التقييم وفقا لإلدارة على أساس النتائج
ة ثانياالوىل هي حتديد األهداف وال، ولذلك فإن هذه الطريقة تتضمن خطوتني أساسيتني، اإلجناز

 مراجعة األداء.
يتم حتديد اهلدف باالتفاق لفرتة و ، ففي األوىل يكون هناك لقاء لكل فرد مع رئيسه املباشر 

ن يتم وأ، فراد العاملنيالهداف واقعية وفقا لقدرات األمن الضروري أن تكون هذه ا، و مستقبلية معينة
حتديد وتوضيح هذه األهداف لألفراد العاملني ومساعدهتم على حتديد األهداف املرجوة وفقا للواقع 

 وقدراهتم أيضا.، الفعلي للعمل
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لثانية يلتقي الرؤساء باملرؤوسني ملناقشة مدى التقدم يف حتقيق األهداف لكل فرد أما اخلطوة ا
  حتديده من أهداف يف املرحلة األوىل. ويتم تقييمهم وفقا ملا مت ، من األفراد العاملني

وكيف ميكن قياس ، وتتميز طريقة اإلدارة باألهداف بأهنا حتدد بوضوح املطلوب إجنازه من الفرد
تتطلبه من  ما وغري أن من أبرز عيوب هذه الطريقة ه، وطريقة قياس هذا اإلجناز، ز املطلوبهذا اإلجنا

 .وقت وجمهود من املدير نفسه ومن األفراد العاملني املعنيني بعملية التقييم 

 (ACMطريقة مراكز التقييم )-ب
لطريقة األفراد حيث تساعد هذه ا، تستخدم هذه الطريقة خاصة لتطوير املديريني وتقييم أدائهم

مما يؤدي هبم إىل إعادة النظر فيما خيص أدائهم ، الضعف على مستوى أدائهمو على فهم نقاط القوة 
 والعمل على تطويره .

يف هذه الطريقة هي قابلية الفرد يف التأثري يف  االعتبارإن العوامل األساسية اليت تأخذ بعني 
وهذه العوامل ، افة إىل تقدير مشاعر ورغبات اآلخرينإض، واملهارات اإلنسانية يف التعامل، اآلخرين

ولذلك فإن هذه املراكز تقيم أداء األفراد املرشحني لإلدارات العليا وفقا ، مهمة خاصة لإلدارات العليا
 املستخدمة.واملخطط اآليت يوضح خطوات التطوير والتقييم ، لربامج خاصة يف عملية اختاذ القرارات
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 (: خطوات طريقة مراكز التقييم في تقييم أداء المديرين.00كل رقم )الش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .027صفحة ،  إدارة الموارد البشرية :علي حسين، المصدر :سهيلة محمد عباس
 

 

 حتديد هدف الربنامج

 احلصول على دعم اإلدارة

حتديد األبعاد الضرورية 
 للتقييم

 حتليل العمل

تطور السياسة 
للحصول على 
 التغذية العكسية

تصميم األدوات  ذ الربنامجتنفي
والتسهيالت 

 الالزمة

حتديد إجراءات 
 العمل

تصميم برنامج 
 تدريب املقيم

 تدريب املقيم

 توفري التغذية العكسية

 تقييم املشارك وفقا ملعايري
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  (BARSطريقة التدرج البياني السلوكي ) -جـ

عض الوقائع السابقة يف لوكيات األفراد من خالل بهذه الطريقة تعكس املستويات املتباينة لس
، وطريقة تعامله مع العمالء طريقة تعامله مع األجهزة، : معرفة الفرد لطبيعة واجبات الوظيفةالعمل مثل

 :مبا يليوتتميز هذه الطريقة ، ومدى اهتمامه باجلديد يف نطاق عمله إىل غري ذلك من الوقائع
حيث متر مبراحل متعددة من ، داءارنة بالطرق السابقة يف تقييم األمق هنا طريقة دقيقة يف القياسأ- 

 .                    اليت تعد موضوعا للتقييم صلة ومعرفة بالوظيفةو و القياس واالختيار من قبل خرباء ذ
السهولة ربط  نومن مث يكون م، وكذلك مناذج سلوكيات األداء، مقاييس التقييم واضحة ومتعددة - 

 متميز ( ، جيد جدا، جيد، متوسط، السلوكيات باملقاييس املستخدمة )ضعيفهذه 
 غري أن هلذه الطريقة بعض العيوب أمهها :

 وحتتاج إىل جمهود ووقت كبري يف عملية التصميم والتنفيذ .، أهنا طريقة مكلفة ومعقدة -
 ظائف املتشاهبة.ل جمموعة من الو  كو تتطلب الطريقة عدة مناذج للتصميم وفقا لكل وظيفة أ -

ستقبال من قبل سكرترية مدير ( لتقييم إجراءات االBARSويصور لنا الشكل التايل منوذجا لطريقة )
 .عام 

 ( لتقييم إجراءات االستقبال من قبل سكرترية مدير عام.BARSمنوذج )

 .حتليل ودراسة املوقف لتالقي الزائرين غري املرغوب فيهم من قبل املدير  -8 أداء متميز 
 الدائرة املناسبة .و معرفة وتشخيص الزائرين واملراجعني غري املخطط هلم وتوجيههم للقسم أ -8 أداء جيد 

 ومواعيد الزيارات .، حتديد جداول العمل -1 أداء متوسط
 يف بعض األحيان نرتك الزائرين يف انتظار املدير ملدة طويلة دون مربر. -3 أداء مقبول 

 تأكل. وبالزائرين وهي تدخن أترحب  -9 أداء ضعيف 
 .052ص  ،إدارة الموارد البشرية :علي حسين علي، المصدر :سهيلة محمد عباس
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  : أثر العولمة على إدارة الموارد البشرية المحاضرة الخامسة
 

دولية بني دول العامل  وإن مصطلح العوملة يف جمال األعمال يعين عدم وجود حوافز إقليمية أ
ة مما يسمح حبرية التبادل التجاري والثقايف وحرية االسترياد والتصدير لتسويق املنتجات على املختلف

 .مستوى أحناء العامل وهذا يزيد من حدة املنافسة الداخلية واخلارجية
ومن منظور إداري فاملقصود بالعوملة هي عوملة النشاط املايل والتسويقي واإلنتاجي والتكنولوجي 

أسواق السلع واخلدمات واملال والعمالة ومن ذلك خنلص بأن العوملة هي حركة متدفقة وهي أيضا عوملة 
 ......إخل . واالستثماراتعرب احلدود الثقافية ورأس املال 

وهذا ما يتطلب من املدير أن ينظر نظرة متمعنة داخل الشركة والشركات األخرى املنافسة وحىت 
 لعدة عوامل منها:نتيجة ونشأت وظهرت هذه العوملة ، دول العامل 

 املعلومات وما ينتج عنها من إلغاء حواجز الوقت واملسافة بني البلدان .  وثورة التكنولوجيا  -
 السلع واألموال . انتقالالتكتالت اإلقليمية اليت أزاحت احلدود وحددت األسواق وسهلت  -
قيود وجعلتها أسواق اليت فتحت األسواق لدول األعضاء وحررهتا من ال (GAAT)اتفاقية اجلات -

 عاملية موحدة .
 التحالفات االسرتاتيجية للشركات العمالقة عرب العامل . -
ومنح شهادات االعتماد لنظم ، معايري اجلودة العاملية واليت هيأت مواصفات عاملية لتأكد اجلودة -

 ومنح شهادات االعتماد لنظم اجلودة يف الشركات عرب العامل .، اجلودة
ونية اليت أفرزت جتاوز علوم احلسابات مع علوم االتصال ويرتتب عن العوملة تكاليف  التجارة اإللكرت  -

وأن جين العوائد وحتجيم التكاليف يتطلب تفسريا اسرتاتيجيا على املستوى ، كما أن هلا عوائد
القومي من حيث تظافر األجهزة احلكومية املعنية على التخطيط ملواجهة حتديات العوملة وسعي 

 لزيادة قدرهتا التنافسية من خالل تبين االجتاهات اإلدارية املعاصرة.الشركات 
السوق واهنيار حواجز  وانفتاحوإذا مل تستوعب املؤسسة وإدارة املوارد البشرية التحديات الناشئة 

فلن تستطيع أن تواجه املنافسة وتفشل ، حرية التجارة وتدفق رأس املال بني أحناء السوق العاملي الواحد
 حتقيق أهدافها بل قد ينتهي وجودها يف جمال اإلدارة.يف 
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وعموما فإن الوظائف الرئيسية لوظيفة إدارة املوارد البشرية على املستوى األسواق العاملية هي نفسها 
املوجودة واملمارسة يف الشركات حمليا يف التشكيل والتدريب والعالقات ... مع وجود بعض اإلضافات 

كما توجد بعض ،  تناول ترتيبات السفر لألفراد العاملني باخلارج وت الرتمجة أيف بعض األنشطة كخدما
حتليل ، قيادة تقييم األداء، أنظمة املعلومات للموارد البشرية، الوظائف الرأسية كتخطيط املوارد البشرية

 العمل.
 يلي نعرض الوظائف للموارد البشرية على املستوى العاملي : وفيما

توقف مدى جناح املؤسسات املتعددة ي مان النجاح على املستوى العاملي:تشكيل األفراد لض-
وارد البشرية وعملية عوملة املؤسسة باختيار وتدريب إدارة املاجلنسيات على الكيفية اليت تقوم هبا 

حيث تلعب ، املؤسسات يصاحبها عدد من املديرين واألفراد املتخصصني الذين يعملون خارج الوطن
يف املؤسسات املتعددة و صية دورا هاما يف زيادة فرص النجاح للعمل خارج الوطن أاخلصائص الشخ

 ومن هذه اخلصائص:، اجلنسيات
 الصرب واملثابرة والذي يفيد يف النجاح عندما ال تسري األمور على ما يرام. -
 املبادرة حيث ال يوجد من ميلي على األفراد ما حيدث يف اخلطوة التالية. -
 ملرونة واليت تفيد يف زيادة درجة القبول والطرق اجلديدة يف العمل.التكييف وا -
 تدريب املوارد البشرية وتنمية األفراد: -

مور اهلامة اليت الشركات املتعددة اجلنسيات من األيف و أ، تدريب العاملني خارج وطنهم األصلي
 االعتمادواليت من خالهلا يقبل وبيانات تفيد يف تطوير وحتسني األداء لألفراد وتوفري قاعدة معلومات 

 على وضع خطة لتدعيم األفراد أثناء فرتة تكييف وبداية العمل وذلك لزيادة فرص جناحهم يف العمل.
 تقييم األداء يف البيئة الدولية:-

ويتفق معظم املديرين على أن العوامل ، عملية تقييم األداء عرب الدول املختلفة تأخذ جوانب متعددة
هي العوامل اليت ميكن أن تفرق بني النجاح والفشل ، دميها يف جمال املهام يف ظل العوملةاليت جيب تق

 ومن هذه املهام:
 املهارة املختصة يف العالقات املتداخلة عرب الثقافات املختلفة . -
 احلساسية لألعراف والقيم األجنبية . -
 ء .يف املمارسات العمالية والعالقات بالعمال االختالفاتفهم  -
 سهولة التكيف مع الظروف غري العادية . -
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 لنظام التعويضات يف ظل العوملة املكونات املعقدة  -
من التحديات اليت تواجه أصحاب العمل لتقدمي منافع ومزايا جلميع  االقتصاديةتزيد العوملة 

تلفة فعليها فعندما يوجد لدى املؤسسة أفراد يعملون يف دول خم، فئات العاملني على مستوى العامل
      أيضا أن تصنف كل هؤالء العاملني مث حتدد نوع ومستوى كل ميزة ومنفعة اليت ستمنحها هلؤالء 

 ويتطلب داخل كل تصنيف من تصنيفات األفراد:، األفراد
 حتديد كل املزايا املطلوبة من الناحية القانونية لكل بلد . -
 خارجها . وة سواء داخل املؤسسة أة يف املزايا املمنوحتوفري العدالة واملساوا -
 كد املؤسسة لفلسفة أهداف نظام تعويضاهتا .تأ -
 .املؤسسة يف بيئة العمل واألسرة زيادة تعايش -

عديدة ومن أكثر الربامج والسياسات  واجتماعيةسسة أن تقوم بتغريات دميغرافية جيب على املؤ 
 اليت تظهر اهتماما باألسرة هي :

 الزوج . برامج إعادة توطن -
املشاركة يف  ،مرونة ويشمل اجلدول واملكان الذي يدار فيه وقت العمل املرنثر نظام العمل أك -

 عمل نصف الوقت.، العمل
ء متعلقا مبجرد حتقيق جتاه الظروف األسرية للفرد شييعد إظهار احلساسية واملسؤولية وال 

 وارد البشرية.هام يف امل استثمارفقط ولكنها عملية  االجتماعيةالعدالة 
 إدارة األزمات ووظيفة املوارد البشرية:                                                  -

الشركات املتعددة   املوارد البشرية املعني من قبلاملسؤول يف وأثناء حدوث األزمات فإن املدير أ
دوار إدارة أهم أأسية وحمورية ومن اجلنسيات " تتغري أدوارهم اليت كانوا يقومون هبا وتصبح األدوار ر 

وهلذا  ، األزمات حبفظ السجالت وتكوين فريق إلدارةاملوارد البشرية يف ظل األزمات هي تلك املتعلقة 
املؤسسات العاملية وإذا  والسبب الرئيسي لنم وال بد توفري األماكن املناسبة ويف الوقت املناسب وهذا ه

 وفمثال بعد حرب اخلليج والغز ، يف مع مجيع املشاكل بعد ذلكمت حل هذه املشكلة فإنه ميكن التك
فإن مديري ومسؤويل املوارد البشرية املعنيني بالشركات املتعددة  1110العراقي على الكويت سنة 

أدوارهم اليت كانوا يقومون هبا وأصبحت هلم باجلنسيات والذين كانوا يعملون بالشرق األوسط تغري 
وكان البعض منهم مستعدا هلذه األدوار وقد طلب منهم الرتكيز على سالمة املوارد أدوار رئيسية وحمورية 
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ويف نفس الوقت يقومون بتحديد األمور املتعلقة باملنافع ، البشرية للمؤسسات حتت إشرافهم
  .والتعويضات واألمن ...إخل

قدم تكنولوجي نتيجة للتطورات احلالية يف ظل العوملة اليت تواجه املؤسسات من املنافسة وت
اتضحت احلقيقة األساسية وهي األمهية القصوى للعنصر البشري باعتباره الوسيلة الفعالة يف حتقيق 

 اإلنتاجية.
تركز على اإلنتاج فقط إىل  اقتصاديةفقد حتولت النظرة إىل املؤسسات من كوهنا جمرد وحدات 

الالزمة لتحسني نوعية رأس املال  تركز أيضا على عملية التعليم واكتساب القدرات اقتصاديةوحدات 
يف العامل  باالستثماراإلنتاج وذلك  تعظيمويتم ، البشري ورفع الكفاءة اإلنتاجية وتنمية املوارد البشرية

 جل توفري قوة العمل القادرة على إنتاج املزيد من السلع واخلدمات .أالبشري من 
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 البشرية في ظل الخوصصةإدارة الموارد  :المحاضرة السادسة

 
هم املوضوعات اليت فرضت نفسها على الساحة يف اآلونة األخرية أيعترب موضوع اخلوصصة من 

حيث يرى احملللون أن اخلصخصة مبعناها الواسع ليست فقط بيع شركات القطاع العام إىل اخلواص 
 ولكنها تلعب دورا أساسي يف مرحلة التحول هذه لتحقيق أهداف التنمية .

ولقد فرضت ظروف العوملة واملنافسة على العديد من حكومات املختلفة ضرورة مواجهتها مما 
أدى ببعض هذه احلكومات ومنها احلكومة اجلزائرية إىل خصخصة شركات القطاع العام حماولة بذلك 
 رفع الكفاءة اإلنتاجية وحتسني أداء هذه الشركات وجودة منتجاهتا حىت تكون قادرة على مواجهة

 املنافسة احلادة يف ظل العوملة .
وأساليب واسرتاتيجيات مت بعض املنظمات بإتباع ممارسات ويف سبيل حتقيق هذا اهلدف قا

 ومن هذه املمارسات :شأهنا أن حتقق الكفاءة املطلوبة من 
  .اندماج الشركات مع شركات أخرى -
 استحواذ الشركات على شركات أخرى . -
 عادة هيكلتها من أجل زيادة كفاءهتا وأدائها .حماولة بعض الشركات إ -
 خروج العمال من الشركات )تسرحيهم بصورة هنائية ( . -

ومن الواضح سيرتتب على تطبيق هذه االسرتاتيجية اجلديدة إلقاء املزيد من العبء على إدارة 
م بتحليل وظائفها كأن تقو ،  لة عن اإلعداد لتطبيق هذه االسرتاتيجيةؤو املوارد البشرية فهي ستصبح مس

ماهية  وأ، استحداثها وأ تقوم بتحديد ماهية الوظائف اليت سيتم إلغاؤها وأ، وإعادة تصحيحها
عنهم واألفراد  االستغناءفراد الذين سيتم وأيضا من هم األ، دجمها والوحدات اليت جيب التخلي عنها أ

وما هي التعويضات ، ألفراد ومهاراهتموماهي الربامج الالزمة لرفع مستوى أداء ا، الذين سيتم تسرحيهم
فراد املسرحني من اخلدمة وما إىل ذلك من األدوار اليت ختتص هبا إدارة املوارد البشرية سواء  الالزمة لأل

 حديثة.و كانت هذه األدوار قدمية أ
 التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية

رن، أي منذ نشوء العلم اإلداري حتديات مجة، حوايل الق امتدادرافقت ادارة املوارد البشرية على 
متتد حىت عصرنا احلايل، إال أن البارز من هذه التحديات، خصوصا تلك اليت  انعكاساهتامازالت 
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ظهرت منذ حوايل عشرين سنة، هي تلك اليت تتعلق بكيفية أداء هذه اإلدارة لوظائفها وأدوارها، أو 
  أحيطت هبا، ومن أهم هذه التحديات:غيريات أو الظروف اليتتلك املرتبطة بالت

 التطور التكنولوجي الذي استتبع إجراء تغيريات يف اهلياكل التنظيمية والبناء التنظيمي للمنظمات. -
التنوع الثقايف والذي يعود إىل الفروقات املدركة بني العاملني من حيث العمر، والتخصص يف  -

 العمل، واملهنة، واجلنس وغري ذلك.
تصادية السائدة من رواج أو كساد، وإذا استعرضنا نتائج األزمة االقتصادية العاملية، الظروف االق -

  ميكن أن نعرف مدى تأثريها على إدارة املوارد البشرية.
منح العاملني امتيازات مل تكن موجودة سابقا كالتأمني الصحي ورعاية األطفال واملساعدات  -

 لني.التعليمية، مما أثر على زيادة تكلفة العام
نشر املعرفة واالبتكار، وهو ما يتطلب ضرورة توزيع ونشر املعارف واألفكار املبتكرة بني الفروع  -

 املختلفة للمنظمة بغض النظر عن منشأها أو مصدرها.
انتشار تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بعد منتصف القرن العشرين، وما صاحب ذلك من ظهور  -

 كني العاملني، وأداء العمل الصحيح من املرة األوىل.مفاهيم جديدة كاندماج العاملني ومت
 اسرتاتيجية ادارة املوارد البشرية واليت تعد جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجية املنظمة. ضرورة وضع -
االزدياد املضطرد يف أعداد العاملني يف املنظمات نتيجة لكرب حجم املنظمات وبروز الشركات  -

 متعددة اجلنسيات.
تقطاب واالختيار والتعيني، وخاصة بعد انتشار استخدام االنرتنت يف عقد تطور وسائل االس -

 االمتحانات وإجراء املقابالت.
وجيب أن ال يغيب عن بالنا تأثري املنافسة يف العرض والطلب على املوارد البشرية يف إدارة املوارد        

رتفاع معدالت البطالة يف كثري من البشرية، وخاصة بعد زيادة أعداد اخلرجيني من خمتلف التخصصات وا
 الدول.

ضمن ادارة اجلودة الشاملة، از إىل موقع املوارد البشرية وعلى العموم ميكن التطرق بنوع من االجي
 ومن مث يتم التطرق إىل أهم النقاط اليت تشمل حتديات املوارد البشرية.

 إدارة الجودة الشاملةالفرع األول: 
ت عديدة يف جمال اجلودة واتسعت لتشمل أبعادا وجماالت هدت العقود األخرية تطوراش

جديدة جتاوزت فكرة جودة املنتج أو اخلدمة لتشمل املنظمة جبميع مفرداهتا وأنشطتها، وبالنظر ألن 
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اجلودة ترتبط مع متغريات عديدة على مستوى العمليات الداخلية والتنافس ورضا الزبون، لذلك جند 
ساسها، وجتسد إدارة اجلودة الشاملة فلسفة إدارية تعتمد على جمموعة من منظمات اليوم تتنافس على أ

 املمارسات أو العناصر املتكاملة مع بعضها واليت يوضحها اجلدول التايل:
 

 العناصر األساسية في إدارة الجودة الشاملة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العناصــــــــــــــــــــر

واملستهلك نوعان: نوع خارجي وهو الذي يشرتي منتجات الشركة، واملستهلك الداخلي الذي  الرتكيز على املستهلك
 يأخذ خدمات من األقسام األخرى يف املنظمة.

 بالوضع الراهن. االلتزام بالتطوير املستمر للجودة وعدم االقتناع  التحسني املتواصل للجودة
كل أنشطة ووظائف املنظمة ختضع للتحسني املتواصل وال يقتصر االمر على جودة السلعة أو  حتسني وتطوير كل شيء

 اخلدمة فقط.
اجياد املقاييس الدقيقة واستخدام األساليب االحصائية لقياس خمتلف العمليات يف املنظمة،  املقاييس الدقيقة والتغذية العكسية

 على مقارنتها معايري لتحديد املشاكل وتتبعها والعمل على استبعاد اسباهبا.والعمل 
دعم وتشجيع العملني على تكوين 

 فرق العمل
كما يشمل التحسني املتواصل االفراد أيضا، والعمل على استخدام فرق العمل لتحقيق عملية 

ف على املشاكل واالسباب التحسني املتواصل كوسيلة للدعم واالسناد والتعزيز يف عمليات التعر 
 املعاجلة.

 .27، ص0112، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 0إدارة الموارد البشرية، ط المصدر: مؤيد سعيد السالم،
 

وتشري نتائج االحباث امليدانية اليت اجنزت خالل السنوات القليلة املاضية إىل أن الشركات اليت  
 ارست تطبيقاهتا بأساليب علمية حققت مكاسب عديدة منها:تبنت فلسفة إدارة اجلودة الشاملة وم

 تزايد رضاء ووالء الزبائن. -
 زيادة والء العاملني ورضاؤهم. -
 احنسار شكاوي املستهلكني وتقليصها. -
 تقليص تكاليف النوعية. -
 زيادة احلصة السوقية. -
 تقليص احلوادث والشكاوي. -
 زيادة الكفاءة. -
 االنتاجية واألرباح احملققة.زيادة  -
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وتعترب اجلودة الشاملة عملية مكثفة حتتاج لتكاتف جهود مجيع العاملني من أجل تطوير الطاقات 
شباع حاجات املستهلكني وتوقعاهتم، والعمل على حتسني السلع إالكامنة لدى مجيع األفراد هبدف 

 واخلدمات بصورة متواصلة من أجل اشباع هذه احلاجات.
هتمام املنظمة ككل اؤدي إىل إحداث تغيري دائم للفرد كونه مركز وملا كانت فلسفة اجلودة الشاملة ت

بصرف النظر عن كونه زبونا أو مديرا أو رئيسا أو مشرفا أو عامال، لذلك يتوجب على إدارة املوارد 
البشرية بذل اجلهود املتواصلة لتفعيل ركائز اجلودة الشاملة مبا يضمن اقبال العاملني على تطوير اجلودة 

 ر.باستمرا
 الفرع الثاني: إعادة هيكلة اإلدارة

سبوع أو شهر على األكثر حىت نسمع عن حاالت اندماج أو شراء أو شراكة أال يكاد مير 
جتارية بني مؤسستني أو أكثر، فرضت مثل هذه احلاالت على املؤسسات ومنذ حوايل عشرين عاما، 

اإلدارة، أو ميكن تسميته إداريا، هبيكلية أو  إدادة تركيبة هيكلياهتا اإلدارية، مما أدى بدوره إىل تنظيم
 إعادة هيكلة اإلدارة.

فمن الطبيعي أن حتدث إعادة هيكلة إدارة املؤسسة حتديات جساما على املوارد البشرية، سواء 
ما تعلق منها بالضجة اليت تتأثر يف خمتلف املستويات اإلدارية، أو باخلوف الذي ينتاب األفراد، إذ قد 

ديد منهم عن مصريهم الوظيفي، أو عن الدور الذي سيعطى هلم بعد ابصار اهليكلية يتساءل الع
 يلي: اجلديدة النور، فاملوارد البشرية تواجه تغيريات وحتديات أبرزها ما

 خسارة يف الوظائف أو التعويضات أو املنافع املعطاة لألفراد. -
 ومسؤوليات األفراد.يف أدوار  استبدااليف الوظائف، والذي يفرض بدوره  استبدال -
 نقل املوظفني جغرافيا من مكان على أخر. -
 عدم االستقرار الوظيفي، وتدين امال األفراد مبستقبل قريب زاهر. -
 تغري املناصب ومواقع النفوذ والسلطة. -
 تغري يف الوجوه مبا يف ذلك الرؤساء واملرؤوسني وزمالء العمل. -
 يدة.تغري يف الثقافة املؤسساتية مع جميء قيادة جد -
 تغري يف التكنولوجيات املتبعة أو املستخدمة أو املنوي استخدامها. -

سياسات التحجيم يف اإلدارة أو  انعكاساتهنا بالتحديد، كمفكرين وباحثني ومدراء عن نتساءل 
  حرمواإعادة هيكلة األفراد، أو سواها من التسميات على األفراد، وعلى عائالهتم، وخاصة أولك الذين 
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ائفهم نتيجة هلذه السياسات، ويصعب عليهم بالتايل أن يبدؤوا من الصفر، ومن جديد كليا من وظ
ما نطلق على مثل هذه التحديات أوصافا كالتحجيمية أو  بالبحث عن وظائف تليق هبم، ففي

، فإهنا تبقى بنظر هؤالء األفراد سياسات، أقل ما إليهالتهيكلية، وبغض النظر عن األسباب الداعية 
ا بأهنا سياسات جائرة، وهنا يكمن التحدي الكبري الذي ينبغي أن نتصدى له، إذ كيف نقول يقال فيه

 .ليهم، وفجأة نتخلى عنهم لألسباب املذكورةعندما حنتاج إ لألفراد "أنتم مواردنا"
 المؤسساتية االجتماعيةالفرع الثالث: المسؤولية 

مادية كانت أو خدماتية، بل من  ليس من مسؤولية املدراء فقط أن حيققوا أهداف املؤسسات
واجبهم أيضا أن يكونوا مسؤولني قانونيا وأخالقيا وسلوكيا اجتاه اجملتمعات اليت تنشط فيها املؤسسات 
اليت يعملون فيها، إذ يقع على عاتقهم وعاتق املؤسسات إعطاء هذه اجملتمعات شىت املنافع االجتماعية 

ة اليت يسعون دائما وبال توقف وراءها، فإدارة املوارد البشرية على جانب املنافع االقتصادية الكالسيكي
اليت وجدت لتؤدي وظائف عمالتية عدة، هي مسؤولة بدورها عن البحث عن مصادر املنافع 
االجتماعية بصورة مباشرة أو غري مباشرة، فمثال أن مدير األفراد سواء عمل يف القطاع العام أو يف 

إمنا وظيف األفراد على أسس علمية وموضوعية ويكون جادا يف ذلك القطاع اخلاص، عندما يقرر ت
يكون قد ساهم بصورة  غري مباشرة بتقدمي املنافع جلمهور املستفيدين من خدمات ونشاطات هؤالء 
األفراد، عكس ذلك، فاملدير الذي يوظف أفراد على أسس عائلية أو شخصانية أو عرقية أو سواها 

هؤالء إىل مجهور  مساوئملطلوبة، فإنه يكون قد ساهم يف تقدمي شىت وبغض النظر عن الكفاءات ا
دولة األشخاص مرغوبة  املتعاملني طوعا أو إكراها مع هؤالء األفراد، فبناء دولة القانون واملؤسسات ال

الناس عن هدر أمواهلم وكراماهتم  ابتعادجدا جلمهور املتعاملني مع املؤسسات، وإن أمجل ما فيها 
يف سبيل كسب عطف وود األشخاص النافذين، الذين نصبوا أنفسهم قادة ومدراء يف دولة  وأوقاهتم

الالمؤسسات، أو ليس أيضا، من مسؤولية إدارة األفراد أن تقدم املنافع والتعويضات، وأن ترقي من 
فراد يستحق من األفراد على أسس علمية وموضوعية، وأن تتخذ شىت أنواع القرارات العادلة اليت هتم األ

 ومجهور املستفيدين من وجودها.
 الفرع الرابع: البعد األخالقي

هو صحيح أو خطأ يف إطار السلوك  اليت حتدد ما واملبادئمتثل األخالق جمموعة القواعد 
األخالقية اليت يتم تداوهلا  واملبادئاالنساين ضمن بيئة معينة، ويف املنظمة هناك دائما بعض القواعد 

لكننا  اخلاطئل رمسي أو غري رمسي، وبالرغم من صعوبة حتديد السلوك الصحيح أو بني العاملني بشك
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سطية القابلة نتفق على أن األمور غري القانونية هي أيضا غري أخالقية، ولكن ماذا عن احلاالت الو 
 .للتفسري أو التأويل

ن نتعامل إن موضوع األخالق من أكثر املواضيع حساسية يف املنظمات املعاصرة، السيما وحن
مع ثقافات متعددة وقيم واجتاهات متنوعة وتكنولوجيا مكنتنا من التواصل يف الكلمة والصورة والصوت 
بعيدا عن الرقباء، واألخالق مسألة ترتبط باجلانب الالشعوري أكثر من ارتباطها باجلانب الشعوري، 

املنظمة ومعامالهتا، وهي ال تستثين أمهيتها يف االدارة إذا علمنا أهنا تتغلغل يف مجيع أنشطة  وتتعاظم
 أحدا مهما كان مركزه الوظيفي.

إدارة املوارد البشرية جند صعوبة فصلها عن مجيع  بأنشطةوعند احلديث عن ارتباطات األخالق 
جيب أن تكون حاضرة يف اختيار العاملني وحتديد رواتبهم وأجورهم  فاألخالقانشطتها وممارساهتا، 
ومعاجلة خمتلف القضايا األخرى اخلاصة بعملهم يف املنظمة،  ومكافأهتمياهتم وتقييم أدائهم، وترق

ويتوجب على إدارة املوارد البشرية وهي متارس خمتلف أنشطتها احرتام احلقوق األساسية للعاملني 
واحلفاظ على خصوصية وسرية املعلومات الشخصية اخلاصة بكل منهم، كما جيب أن تعامل مجيع 

 .ة وعدم التحيز جلهة دون أخرىالعاملني بعدال
وبغض النظر عن وجهة نظر أي منا، فإن التساؤل: هل يتصرف العامل البشري بشكل 

 من بينها: العواملأخالقي أو غري أخالقي، وهذا يعتمد على جمموعة من 
 أخالق الفرد. -
 ثقافة املنظمة. -
 املوضوع املطروح. -

 
 لموارد البشريةدارة اإلاإلدارة االستراتيجية 

يصب املدخل املستند إىل املوارد يف دراسة املنظمات املتعلمة اهتمامه أساسا على دراسة 
وكيفية تطويرها، وجعلها قدرات جوهرية تنافسية، فالدراسات احلديثة تنظر إىل  القابليات البشرية

يف الوقت الذي  اسرتاتيجية املوارد البشرية على أهنا من املكونات املركزية السرتاتيجية منظمة األعمال، 
كانت فيه تلك االسرتاتيجية نسبيا منسية من وجهة نظر اإلدارة العليا، إذ مل ينظر إليها يف أحسن 

مكتبية توثيقية تعىن بشؤون العاملني، من حيث  ألنشطةمؤدية  تنفيذيةاألحوال بأفضل من جهة 
غيريات، إن التطورات اهلائلة وعقوباهتم، وما يطرأ على وضعهم التنظيمي من ت  استحقاقاهتم وترقياهتم
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اليت شهدهتا بيئة األعمال، مل تدع إدارة املوارد البشرية تدور يف فلك قصور النظرة هذه، ومبطلع القرن 
احلادي والعشرين، ظهرت اعرتافات متزايدة عن إن املسار حنو امليزة التنافسية سيجري إجنازه من خالل 

ال إىل مواردها البشرية يف بناء اسرتاتيجياهتا يعين التفكري بوجود العاملني، فعليه إن استناد منظمة األعم
فاعل للعاملني أوال وقبل وجود االسرتاتيجية، والسيما يف إطار تضاؤل التفكري بالقدرات االسرتاتيجية 

 للموارد البشرية اليت تركز عليها عملية بناء االسرتاتيجية الكلية للمنظمة.
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 االستراتيجيةأساسيات اإلدارة : حاضرة السابعةالم

 
السائدة على الساحة العاملية يف اآلونة األخرية على املنظمات  االقتصاديةلقد فرضت الظروف 

تبين العمل االسرتاتيجي يف كافة جماالت العمل سواء يف اجملال االنتاجي أو اجملال التسويقي، وكذا 
 اجملال املايل واملوارد البشرية، وبالتايل أصبح لكل جمال من هذه اجملاالت اسرتاتيجية خاصة هبا.

 : مفهوم االستراتيجيةالفرع األول
( إىل احلضارة اليونانية وهي مستمدة من كلمة  Strategyكلمة إسرتاتيجية ) جع جذورير 

(Strategos،واليت ارتبط مفهومها بشكل صارم باخلطط املستخدمة إلدارة قوى احلرب )  ووضع
ستخدام لدى وصارت مفضلة اال وحديثا أخذت هذه الكلمة معىن خمتلف، اخلطط العامة يف املعارك،

 املؤسسات املعاصرة خاصة تلك اليت تتمتع باملبادرة والريادة يف جمال نشاطها.
من  ولعل أفضل طريقة لفهم املقصود يف كلمات قليلة لالسرتاتيجيةإنه ليس من السهل وضع تعريف 

ومن  سة،ألية مؤس اسرتاتيجيةهو معرفة األبعاد الرئيسية اليت تتكون منها أية  االسرتاتيجيةمصطلح 
 يلي: جند ما لالسرتاتيجية التعريفات الشائعة

"هي عملية اختاذ القرارات املتعلقة بتخصيص وإدارة املؤسسة من خالل حتليل العوامل البيئية مبا  -
 يساعدها على حتقيق رسالتها والوصول إىل غاياهتا وأهدافها املنشودة".

يت هتتم بعالقة املؤسسة بالبيئة اخلارجية، فحيث حسب علي عبد اهلل :" يقصد هبا تلك القرارات الو  -
القرارات جبزء من عدم التأكد، يقع على اإلدارة عبء حتقيق تكيف  اختاذتتسم الظروف اليت يتم فيها 

  املؤسسة هلذه التغريات " .
: "هي حتديد األهداف طويلة األجل وختصيص املوارد لتحقيق هذه chandlerكما عرفها  -

 األهداف ".
مسالك اليت يتم فيما  باختياركما عرفها أحد املسريين :" هي جمموعة القرارات والنشاطات املتعلقة  -

 ختصيص خمتلف املوارد من أجل حتقيق األهداف".
هي ذلك التصور الذي تتوقعه املنظمة يف املستقبل ومن خالله ختتار  االسرتاتيجيةنستطيع القول أن 

 لك يف ظروف عدم التأكد واملخاطرة.مسار أو مسلك لتحقيق أهدافها وذ
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وانطالقا من هذه املفاهيم، فإن مفهوم املنحى االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يتضمن ستة 
 عناصر:
دراسة تأثري البيئة اخلارجية: متثل البيئة اخلارجية )فرصا أو خماطر( فيما يتعلق باملوارد البشرية يف  -

، وقوانني املوارد البشرية املؤهلة واملطلوبة يف سوق العملاملنظمة من حيث توفر العمالة أو 
العمل والعمال، والوضع االقتصادي، والعوامل الدميغرافية، والتكنولوجيا، األمر الذي قد يؤثر 
على قيام تلك اإلدارة مبهامها يف جماالت عدة منها ختطيط املوارد البشرية، والتوظيف 

 والتعويض، وعالقات العمال.
مدى تأثري املنافسة على املنظمة: تتنافس املنظمات يف ظل املتغريات البيئية املختلفة إدراك  -

واملتعددة، منها األوضاع االقتصادية، على العمال املاهرة مثلما تتنافس على األسواق والعمالء، 
يف استقطاب واحلفاظ على العاملني وحتفيزهم، مما يؤثر  وتلعب تلك املنافسة دورا رئيسيا

ل مباشر وقوي على اسرتاتيجية املوارد البشرية خاصة فيما يتعلق بالرواتب، واملزايا بشك
 التوظيفية والتدريب والنمو املهين للعاملني.

النظرة بعيدة املدى: يتطلب وضع اسرتاتيجية املوارد البشرية أن يكون لدى تلك اإلدارة  توفر -
اليت تكون يف الغالب بعيدة املدى، حيث ال نظرة بعيدة املدى مرتبطة مع اسرتاتيجية املنظمة، و 

ختضع تلك االسرتاتيجية للتغري أو التعديل بشكل سريع، فهي على العكس بعيدة املدى لعدة 
 سنوات يف تعاملها مع املستقبل.

الرتكيز على اختاذ القرارات: تتطلب إدارة املوارد البشرية اختاذ العديد من القرارات الرئيسية  -
نظمة البشرية، األمر الذي يلزم املنظمة ومواردها لعدة سنوات لكي حتقق كال خبصوص موارد امل

من رسالتها وأهدافها، وتركز هذه القرارات على اإلجابة عن السؤال التايل: ماذا جيب أن تفعل 
 املنظمة لتحقيق رسالتها وأهدافها وملاذا؟.

وارد البشرية بطاقات العاملني يف االهتمام بطاقات العاملني يف املنظمة: هتتم اسرتاتيجية امل -
ىل القاعدة، ومن كافة الوجوه ويف كافة االجتاهات، وبشكل من القمة إاملنظمة وقدراهتم 

متساو، األمر الذي قد يدفع باملنظمة كوحدة متكاملة حنو حتقيق أهدافها ومواجهة املنافسة 
 والتعامل مع املتغريات البيئية املتعددة واملتغرية.

من ع اسرتاتيجية املنظمة: جيب أن تتكامل اسرتاتيجية املوارد البشرية مع كل التكامل م -
الكلية للمنظمة واالسرتاتيجيات الوظيفية األخرى مثل اسرتاتيجيات التسويق، االسرتاتيجيات 
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واالنتاج، والبحث والتطوير واملالية، ويعكس هذا أمهية أن تلعب إدارة املوارد البشرية دورا رئيسيا 
اغة اسرتاتيجية املنظمة وحتقيق أهدافها، حيث تولد اسرتاتيجية املوارد البشرية من رحم يف صي

اسرتاتيجية املنظمة ويسهم حتقيق أهدافها يف حتقيق أهداف املنظمة، وهذا يتطلب توفر قدرة 
 لدى إدارة املوارد البشرية على توفري موارد بشرية مدربة ومؤهلة وحمفزة لتقدمي أداء متميز، كما
هو احلال على سبيل املثال شركة مايكروسوفت، فإذا كانت اسرتاتيجية املنظمة تتمثل يف 
اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية من حيث التوظيف والرواتب والتدريب لتوفري موارد بشرية مؤهلة 

 تتالءم أو تتوافق مع اسرتاتيجية النمو.
البشرية جيب أن نعلم بأن املورد البشري هو املوارد  إلدارةانطالقا من وجوب وضع اسرتاتيجية 

متخذ القرار وهو منفذه، وبالتايل فإن كافة القرارات االسرتاتيجية اليت تتخذ على مستوى املنظمة هلا 
 انعكاساهتا على اسرتاتيجية املوارد البشرية.

اتيجية املنظمة، إي بناءا على ما تقدم يتضح لنا بأن اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية تنبثق عن اسرت 
جيب أوال صياغة اسرتاتيجية املنظمة ومن مث صياغة أو وضع االسرتاتيجيات الوظيفية األخرى مثل 
اسرتاتيجية التسويق واالنتاج واالسرتاتيجية املالية، وبالطبع اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية وذلك لتحقيق 

رتاتيجيات جيب أن تتكامل مع بعضها بعضا، اسرتاتيجية املنظمة، ومن الواضح أن كل هذه االس
 وصوال إىل حتقيق امليزة التنافسية الدائمة.
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 ةاستراتيجي: دور إدارة الموارد البشرية في صياغة (17) كل رقمش
المنظمة

 

، دار وائل 0ن الحادي والعشرين، طالمصدر: عبد الباري ابراهيم درة، زهير نعيم الصباغ، إدارة الموارد البشرية في القر 
 .002، ص0101للنشر والتوزيع، عمان، 

 
 
 
 

 املؤثرات البيئية اخلارجية)فرص وخاطر(

 اسرتاتيجية املنظمة

ات الوظيفية كاالنتاج االسرتاتيجي اسرتاتيجية املوارد البشرية
 والتسويق واملالية

اسرتاتيجية احلفاظ على املوارد 
 البشرية

اسرتاتيجية حتفيز املوارد 
 البشرية

تقييم األداء، تصميم العمل  التوظيف بكل جوانبه
 ونظام اإلشراف

التدريب والتنمية والرواتب 
 وتوفري املزايا الوظيفية

اسرتاتيجية احلصول على 
 لبشريةاملوارد ا
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 لفرع الثاني: مفهوم اإلدارة اإلستراتيجيةا

لتحقيق أهداف  اسرتاتيجيةيكمن يف عملية تطوير  االسرتاتيجيةإن أحد مالمح اإلدارة 
يفات اليت تبني معىن اإلدارة تعددت التعر  ولقد املؤسسة يف ضوء الظروف واملتغريات البيئية احمليطة،

هي:  االسرتاتيجية" حيث يرى أن اإلدارة Higginsومن بني هذه التعريفات ما قدمه " االسرتاتيجية
 " العملية اليت هتدف إىل حتقيق رسالة املنظمة من خالل إدارة العالقة بينها وبني البيئة اليت تعمل فيها".

ا: " تلك الفعاليات واخلطط اليت تضعها على أهن االسرتاتيجية" إىل Thomasويشري "
املنظمة على املدى البعيد، مبا يكفل حتقيق التالؤم بني املنظمة ورسالتها، وبني الرسالة والبيئة احمليطة هبا 

 بطريقة فاعلة وكفؤة".
" أن اإلدارة االسرتاتيجية هي: " جمموعة القرارات والنشاطات املؤدية إىل Glueckويرى "

 اتيجيات الالزمة لتحقيق أهداف املنظمة ".تطوير االسرت 
بأهنا: "وضع  االسرتاتيجية" فيعرفان اإلدارة Thompson and Stricklandأما "

اخلطط املستقبلية للمنظمة، وحتديد غاياهتا على املدى البعيد، واختيار النمط املالئم من أجل تنفيذ 
 اإلسرتاتيجية".

وب اإلداري املتميز الذي ينظر إىل املؤسسة يف  أمحد ماهر" هي: "األسلومن وجهة نظر "
كليتها نظرة شاملة وحماولة تعظيم امليزة التنافسية اليت تسمح بالتفوق يف السوق واحتالل مركز تنافسي 

 قوي".
" الذي يعد أحد رواد الفكر اإلداري وأشهر الكتاب يف جمال اإلدارة ansoffأما "
تصور املنظمة عن طبيعة  "ال منظمات األعمال على أهنا: يف جم االسرتاتيجيةفيعرف  االسرتاتيجية

العالقة املتوقعة مع البيئة اخلارجية واليت يف ضوئها حتدد نوعية األعمال اليت ينبغي القيام هبا على املدى 
 ."البعيد، وحتديد املدى الذي تسعى املنظمة من ورائه حتقيق غاياهتا وأهدافها

حتديد املنظمة ألهدافها وغاياهتا على  "على أهنا:  اتيجيةاالسرت  "chandler"يف حني يعرف 
 ."املدى البعيد، وختصيص املوارد لتحقيق هذه األغراض والغايات 
جند أن بعضها يركز على  االسرتاتيجيةإذا تفحصنا غالبية التعريفات السابقة وغريها يف جمال اإلدارة 

ات البيئية ويهتم البعض اآلخر بأمهية حتديد املنظمة تصور دور املنظمة على املدى البعيد ويهمل العالق
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وختصيص املوارد  االسرتاتيجيةيف حني يركز آخرون على عملية اختاذ القرارات  لرسالتها وغاياهتا
 التنظيمية .

 <<جمموعة القرارات واملمارسات اإلدارية اليت حتدد األداء طويل" هي: االسرتاتيجيةفاإلدارة 
وتطبيقها وتقوميها  االسرتاتيجيةءة وفاعلية ويتضمن ذلك وضع أو صياغة األجل للمنظمة بكفا

 ."باعتبارها منهجية أو أسلوب عمل
حتديد االجتاه املستقبلي للمنظمة وبيان ما تسعى إليه من خالل حتليل املتغريات البيئية احمليطة "

ذلك باعتبارها خطة شاملة واختاذ القرارات اخلاصة بتحديد وختصيص املوارد املطلوبة لتحقيق  ،هبا
 . "لتحقيق األهداف من خالل إطار عام حيكم سياسات املنظمة مبختلف اجملاالت

 للموارد البشرية االستراتيجيةالفرع الثالث: مفهوم اإلدارة 
ختيار العاملني ذوي ابعدما تعرفنا على مفهوم إدارة املوارد البشرية بأهنا الوظيفة اليت تتمثل يف 

ناسبة وتسيري جهودهم وتوجيه طاقاهتم وتنمية مهاراهتم وحتفيز هؤالء العاملني وتقييم الكفاءات امل
أعماهلم والبحث يف مشاكلهم وتقوية عالقات تعاون بينهم وبني زمالءهم ورؤسائهم وبذلك تساهم يف 

نتطرق  حتقيق اهلدف الكلي للمنظمة من حيث زيادة اإلنتاجية وبلوغ النمو املطلوب لألعمال واألفراد،
 .للموارد البشرية االسرتاتيجيةإىل مفهوم اإلدارة 

 : أوال: مفهوم االدارة االستراتيجية للموارد البشرية
" تعمل  للموارد البشرية على أهنا االسرتاتيجيةلقد تعددت التعاريف وتنوعت، وتعرف اإلدارة 

العامة للمنظمة إىل  رتاتيجيةاالسعلى حتقيق غاية املنظمة وأهدافها ورؤيتها، وذلك من خالل ترمجة 
 تفصيلية ومتخصصة يف قضايا املوارد البشرية وتتضمن مايلي": اسرتاتيجية

 الغاية اليت تبتغي إدارة املوارد البشرية حتقيقها بالتعامل مع العنصر البشري يف املنظمة. -
 بشرية.د الالرؤية اليت حتددها اإلدارة ملا جيب أن تكون عليه ممارستها يف جمال املوار  -
احملددة املطلوب يف جماالت تكوين وتشغيل وتنمية ورعاية املوارد  االسرتاتيجيةاألهداف  -

 البشرية.
القرارات واملفاضلة بني البدائل لتحقيق  اختاذالسياسات اليت حتتكم إليها إدارة املوارد البشرية يف  -

 .االسرتاتيجيةأهداف 
سد الفجوات يف املتاح منها للوصول باألداء يف لتدبري املوارد الالزمة و  االسرتاتيجيةاخلطط  -

 جماالت املوارد البشرية إىل املستويات احملققة لألهداف والغايات.
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والوصول إىل  االسرتاتيجيةمعايري املتابعة والتقييم اليت تعتمدها اإلدارة للتحقق من تنفيذ  -
 اإلجنازات احملددة.

رية "االستفادة من جهود العاملني لتحقيق ميزة االسرتاتيجية للموارد البش باإلدارةكما يقصد 
 تنافسية أو احلفاظ على املزايا التنافسية من خالل زيادة الفاعلية التنظيمية للمنظمة"

هي "عملية اختاذ القرارات املتعلقة بنظام املوارد البشرية واليت تعمل على حتقيق تكيف نظام املوارد 
 ،االسرتاتيجيةاملؤسسة وحتقيق أهدافها  اسرتاتيجياتوعلى تدعيم  البشرية مع الظروف البيئية احمليطة،

واخلطط املوجهة إلدارة التغيري يف نظام املوارد البشرية واليت تعمل  االسرتاتيجياتوبالتايل فهي جمموع 
 املؤسسة ملواجهة التغريات البيئية". اسرتاتيجيةعلى تدعيم 

ة التغيري يف نظام املوارد البشرية واليت تعمل على واخلطط املوجهة إلدار  االسرتاتيجيات"جمموعة 
ملواجهة التغريات اليت تواجه املؤسسة يف ظل  االسرتاتيجيةاملؤسسة وحتقق األهداف  اسرتاتيجيةتدعيم 

 الظروف البيئية احمليطة". 
 املؤسسة، وتتكامل وتتفاعل معها لتحقيق اسرتاتيجيةاملوارد البشرية هي جزء من  اسرتاتيجيةإن 

، أما ختطيط القوى العاملة يركز على الوظائف التنفيذية يف إدارة املوارد البشرية  االسرتاتيجيةاألهداف 
 كتحديد االحتياجات من القوى العاملة وحتديد الفائض أو العجز.

املوارد البشرية على أهنا عملية الربط بني جهود ختطيط املوارد البشرية  اسرتاتيجيةلذا جيب النظر إىل 
 للمؤسسة. االسرتاتيجيةالتوجهات و 

 االسرتاتيجيةولتحقيق الفعالية جلهود إدارة املوارد البشرية، فإهنا جيب أن تنخرط يف عمليات اإلدارة 
 وهذا يعين أن مديري املوارد البشرية جيب عليهم: للمؤسسة،

 قة بالعنصر البشري،أن يسامهوا يف صياغة إسرتاتيجية املؤسسة خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات العال-
 أو فيما يتعلق بتوجيه املورد البشري حنو بديل اسرتاتيجي حمدد؛

 للمؤسسة؛ االسرتاتيجيةأن ميتلكوا معرفة تامة باألهداف -
معرفة نوعية املهارات وأمناط السلوك واالجتاهات املطلوبة لتحقيق الدعم وتوفري سبل النجاح للخطة -

 املختارة؛ االسرتاتيجية
وينتهجون أمناط  الربامج الالزمة لضمان أن العاملني ميتلكون املهارات واالجتاهات املطلوبة،تنمية -

 السلوك املرغوبة.
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فاسرتاتيجيات األعمال اليت تتبناها املنظمة تؤثر على خطط املوارد البشرية والسياسات اخلاصة هبا،  
ة جزءا من الصياغة االسرتاتيجية يف كذلك البد من أن تكون املسائل املتعلقة بإدارة املوارد البشري

 املنظمة ككل، ويبني الشكل املوايل العوامل املؤثرة على اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية.
 للموارد البشرية االستراتيجية(: مكونات اإلدارة 02الشكل رقم )
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 البيئة املالية/ البيئة التنافسية الوضع احلايل يف املنظمة

االحتياجات من املوارد البشرية 
من حيث الكم واملستوى 

 املهاري

 املوارد املالية املتاحة

 الثقافة التنظيمية

االسرتاتيجيات 
 التنظيمية

 فعاليات إدارة الموارد البشرية
 االستقطاب/االختيار والتعيني -

 مية املوارد البشريةتن -
 تعويض املوارد البشرية -

 إدارة األداء -
 إدارة عالقات العمل -
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 عمال واستراتيجية الموارد البشريةاأل استراتيجيةثانيا: العالقة بين 
واسرتاتيجية املوارد البشرية يف املنظمة، فالشركات  قة وثيقة بني اسرتاتيجية األعمالتوجد عال

تعتمد على إحدى االسرتاتيجيتني ألعماهلا ومها اسرتاتيجية قيادة التكلفة واسرتاتيجية التميز اليت جندها 
 لدى شركات عديدة.

التكلفة تدعم القدرات التنافسية للمنظمة اليت تتبناها على أساس تقليل فاسرتاتيجية قيادة 
أسعار السلع واخلدمات املقدمة ورفع جودهتا، أما اسرتاتيجية التميز فتكون أكثر مالءمة لبيئات العمل 

 الديناميكية اليت تتميز بسرعة التغري وتتطلب إجياد منتجات وأسواق جديدة بشكل دائم.
رض اسرتاتيجية قيادة التكلفة على الشركة تدريب العاملني لديها مبا يالئم من جانب آخر تف

التخصصات اليت حتتاجها، كما تتطلب ختطيط موارد بشرية أوسع أفقا، وذلك لصعوبة تأمني 
الكفاءات املطلوبة من املصادر الداخلية، أما اسرتاتيجية التميز فتعد أكثر سرعة يف االستجابة 

لبيئة العمل ما جيعل ختطيط املوارد البشرية يف املنظمات اليت تأخذ هبذه  للمتطلبات اجلديدة
االسرتاتيجية يتم ضمن حدود زمنية أقصر من تلك السائدة يف املنظمات اليت تنتهج اسرتاتيجية قيادة 

 التكلفة.
جتدر االشارة إىل أن من املمكن للمنظمة تبين االسرتاتيجيتني معا، وذلك بأن ختص بعض 

 جات بإحدى هاتني االسرتاتيجيتني وتطبق االسرتاتيجية الثانية على املنتجات األخرى.املنت
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 الموارد البشرية إلدارة: مراحل بناء استراتيجية المحاضرة الثامنة
 

املوارد البشرية  إلدارةلغرض وضع اسرتاتيجية للمنظمة يفرتض أن توضع اسرتاتيجية مناسبة 
االسرتاتيجية منهجية فكرية ومتطورة توجه  فاإلدارةيف املنظمة،  رتاتيجياتاالسباعتبارها إحدى 

عمليات اإلدارة وفعالياهتا بأسلوب فعال سعيا إىل حتقيق األهداف والغايات اليت قامت املنظمة من 
 أجلها.

 )األهداف( عاد االستراتيجية إلدارة الموارد البشريةبالفرع األول: األ
 :يلي اتيجي إلدارة املوارد البشرية وأمهها ماهناك أكثر من بعد اسرت  

 خلق قوة عمل فعالة لديها والء وانتماء للمنظمة. -
 قوة العمل لديهم معرفة علمية وخربة يف جمال املوارد البشرية. -

 قوة عمل رأس مال فكري واسرتاتيجي له عائد كبري. -
 تعمل قوة العمل وفق معايري كمية ونوعية حمددة سلفا. -
ة قدرات قوة العمل بصورة مستمرة من خالل تدريبهم ملواجهة التغيريات التكنولوجية واإلدارية تنمي -

 يف البيئة.
 الرتكيز على جودة األداء واإلنتاج الشاملني لتحقيق الرضا لدى الزبون. -
 هتيئة ضمان اجتماعي وصحي جيد. -
 هتيئة فرص التقدم والرتقي لقوة العمل. -
 ساهتا مع البيئة واسرتاتيجية املنظمة.ابتكار وجتديد مستمر ملمار  -
 عمل قوة العمل عمل اسرتاتيجي يسهم يف حتقيق رسالة املنظمة وأهدافها. -
 رؤية جديدة معاصرة تتماشى مع اجتاهات التغيري املعاصرة. -
 التحديث للربامج والسياسات يف إدارة املوارد البشرية مستمر. -
لبشرية وكافة املديرين يف اإلدارات األخرى داخل التعاون والتنسيق بني مدير إدارة املوارد ا -

 املنظمة.
 اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية جزء من اسرتاتيجية املنظمة. -

 االستراتيجيةالفرع الثاني: النموذج األساسي إلدارة الموارد البشرية 
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يم الرئيسية للموارد البشرية على عدد من املفاه األساسي لإلدارة االسرتاتيجية يقوم النموذج
 يلي: أمهها ما

التحدي هو ما يهدد احتماالت حتقيق األهداف اليت تسعى إليها اإلدارة، وتركز  مفهوم التحدي: -
إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية على أمهية اإلدراك السليم للتحديات اليت تواجه املنظمة، والتقدير 

رة ، ولعل من أهم التحديات اليت تواجه اإلداالصحيح والواقعي لفرض التعامل مع تلك التحديات
هي كيفية تكوين هيكل بشري متميز وفعال مبا يتناسب مع احتياجات  االسرتاتيجية للموارد البشرية
 املنظمة وأهدافها ومبادئها.

: إن الرؤية هي صورة ذهنية تصف احلالة املستقبلية املرغوبة، إهنا القدرة على مفهوم الرؤية الشاملة -
للموارد البشرية إىل الواقع احمليط من زوايا  االسرتاتيجيةية ما بعد الواقع، فينبغي أن تنظر اإلدارة رؤ 

 اسرتاتيجيةمتعددة لتتكون لديها صورة أوضح وأمشل ملا جيري حوهلا، وتتمكن من صياغة توجهات 
واحنصرت فقط يف أقرب إىل الصحة والدقة واحتماالت التحقق، مما لو افتقدت تلك الرؤية الشاملة 

يف تناقضها مع متطلبات بعض زوايا القضايا أو املشكالت اليت تتعامل معها، ومتثل ضغوط العوملة 
الواقع احمللي وظروفه يف كثري من الدول العربية واالسالمية أحد أهم حماور الرؤية الشاملة  اليت يتعني 

 على إدارة املوارد البشرية االهتمام هبا.
 االسرتاتيجيةإدراك إدارة املوارد البشرية  ضرورةري مفهوم الرؤية الشاملة إىل من جانب آخر يش

وخططها وبراجمها داخل املنظمة واملختصة بالتسويق  واسرتاتيجياهتاملتطلبات عمل القطاعات األخرى 
صيانتها واإلنتاج واخلدمات اإلنتاجية وغريها، حىت تأيت ممارساهتا يف تكوين املوارد البشرية وتنميتها و 

 متوافقة وتلك املتطلبات مجيعا.
يركز هذا املفهوم على فكرة النشأة والنمو والتطور مث االضمحالل والتدهور يف  مفهوم دورة الحياة: -

 حياة أية سلعة، او مؤسسة، أو نظام أو عملية.
وختتلف  متثل الكائن احلي، ومتر بتلك الدورة،اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية وفعالياهتا ف

فعاليتها من مرحلة إىل أخرى، األمر الذي ال يستقيم معه بقاءها دون تطوير أو تغيري، وإمنا تقضي 
 طبيعة كوهنا كائنا حيا أن تتعدل وتتطور حبسب متطلبات كل مرحلة.

للموارد  االسرتاتيجيةيوضح هذا املفهوم أن هنالك حمركات تستخدمها اإلدارة  مفهوم المحركات: -
وإن كانت  االسرتاتيجيةياهتا، وتتعدد احملركات االسرتاتيجية اليت تعتمدها اإلدارة لتحقيق غا البشرية
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 املبادئتتصف مجيعا بكوهنا تعرب عن صفات لإلمكانات أو املوارد اليت تتاح للمنظمة كالتكلفة، 
 حركة السوق، سياسات الدولة وقراراهتا وتوجهاهتا...اخل. االسالمية،

أكانت  وسواءتعمل املؤسسات املعاصرة يف مناخ يتميز بالتغيري املستمر،  لتغيير:مفهوم إدارة ا -
للموارد  االسرتاتيجيةعوامل التغيري نابعة من داخل املؤسسة أم آتية من خارجها، لذا فإن على اإلدارة 

أسلوب ، وترتكز تأثريات التغريات يف االعتبارالبشرية واجب التعامل مع تلك العوامل وأخذها بعني 
 عملها على ضرورة قيامها مبا يلي:

 الكشف عن الفرص يف البيئة اخلارجية واالستعداد الستثمارها مبصادر القوى الذاتية لإلدارة. -
 الكشف عن املعوقات يف البيئة اخلارجية لتفاديها أو حتييد آثارها. -
 عالجها.ونقاط الضعف ل الكشف عن نقاط القوة يف املنظمة وتنميتها وتطويرها. -

للموارد البشرية من استعادة التوازن النسيب  االسرتاتيجيةدف إدارة التغيري هو متكني اإلدارة فاهل
استعادة التوازن وتتفاوت يف فعاليتها وقدرهتا  اسرتاتيجياتالذي افتقدته نتيجة املتغريات، وختتلف 

 .االسرتاتيجيةحبسب األهداف 
 

 رد البشريةية إدارة المواالفرع الثالث: خطوات بناء إستراتيج 
ميكن اجناز عملية بناء اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية خبمسة خطوات أساسية يوضحها الشكل 

 التايل:
 الموارد البشرية استراتيجية(: خطوات بناء 12الشكل رقم )
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 .72، ص0101زيع، عمان، و ار وائل للنشر والت، د0محفوظ أحمد جودة، إدارة الموارد البشرية، ط المصدر:
 

 وفيما يلي تفصيال هلذه اخلطوات: 
رة املوارد وضع رؤية ورسالة إدارة املوارد البشرية: يف هذه اخلطوة يتم صياغة رؤية إدا ة األولى:الخطو  -

تثري  اإلدارة بعد عشر سنوات أو مخسة عشر سنة، حبيث إليهما يتوقع أن تصل البشرية اليت تعرب ع
طموح العاملني يف املنظمة، أما رسالة إدارة املوارد البشرية فهي متثل الغرض الذي وجدت اإلدارة 

 ألجله، أي مربر وجودها.

 وضع رؤية ورسالة إدارة املوارد البشرية. -
 املشاركة -

 ارنة املرجعيةاملق -

 صياغة اسرتاتيجات إدارة املوارد البشرية -
صياغة االسرتاتيجيات بطريقة حمددة  -

 واضحة

وضع األهداف اإلسرتاتيجية للموارد  -
 البشرية

 تنفيذ االسرتاتيجيات -
 ترمجة االسرتاتيجيات إىل خطة عمل -

 إدارة الوقت والتكلفة -

 الرقابة االسرتاتيجية -
 وضع معايري األداء -
 وري لألداءال التقييم -
 تقييم األداء املتوازن -

 اسرتاتيجية التوظيف                   اسرتاتيجية التطوير                   اسرتاتيجية التعويضات -

 الخطوة األولى

 الثالثةالخطوة 

 لخامسةالخطوة ا

 لرابعةالخطوة ا

 الثانيةالخطوة 
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عادة فلسفة اإلدارة وقيمها اليت تؤمن هبا، وتلتزم مبضامينها،  وتعكس رسالة إدارة املوارد البشرية 
 رة املوارد البشرية مع رؤية ورسالة املنظمة.ومن األمهية مبكان أن تنسجم رؤية ورسالة إدا

ومن اجلدير بالذكر أن كافة موظفي إدارة املوارد البشرية جيب أن يشاركوا يف وضع الرؤية  
والرسالة، كما أن إدارة املوارد البشرية جتري عادة مقارنة مع رؤية املوارد البشرية ورسالة إدارة املوارد 

ومن الضروري تعميم رؤية إدارة املوارد البشرية ورسالتها على املوظفني يف البشرية يف املنظمات األخرى، 
 اإلدارة.

املوارد البشرية: أهداف إدارة املوارد البشرية  إلدارةوضع األهداف االسرتاتيجية  الخطوة الثانية: -
االستخدام االسرتاتيجية هي الغايات اليت تسعى إدارة املوارد البشرية إىل حتقيقها، وذلك عن طريق 

األمثل للموارد املتاحة هلا، وينبغي أن تتوفر يف أي هدف يتم وضعه صفات أساسية هي: حمددة، قابلة 
 للقياس، واقعية، تتعلق باملوضوع، خالل مدة حمددة.

ويذكر شارلز وجاريث جونز أن املنظمات الساعية للربح تعمل وفق سلسلة هرمية من 
داء املتفوق قمة األولويات، فاألهداف الرئيسية ينبغي أن تكون األهداف، حيث يتبوأ عنصر حتقيق األ
 مدعمة بالعديد من األهداف الثانوية.

يف طموحات إدارهتا وموظفيها اليت عادة ما تفوق املوارد  منظمةيتجسد سر جناح أي 
يكون  لإلدارة واملوظفني وأن إهلاموالقدرات املتاحة هلم، وبالتايل فإن اهلدف جيب أن يكون مصدر 

 حمفز هلم لبذل مزيد من اجلهود يف أعماهلم.
إدارة املوارد  اسرتاتيجياتإدارة املوارد البشرية: عند صياغة  اسرتاتيجياتصياغة  الخطوة الثالثة: -

البشرية ينبغي معرفة الصفات اليت جيب أن تتوفر يف املوارد البشرية اليت حتتاجها حىت تصل إىل 
 ضوعة.املو  االسرتاتيجيةاألهداف 

 اليت تقدمها بوظائفهاتتعلق  اسرتاتيجياتوبناءا عليه تقوم إدارة املوارد البشرية بصياغة عدة 
 ومن أمهها:

إن الشركات تنتج منتجا أو خدمة معينة، ويتطلب ذلك  إستراتيجية تحليل الوظيفة وتصميمها: -
فة هو عملية احلصول على إجناز عدد من املهمات، تدمج معا لتكون وظائف، وحتليل العمل أو الوظي

معلومات تفصيلية عن هذه األعمال أو الوظائف، وأما تصميم الوظيفة، فيتعامل مع اختاذ قرارات حول 
املهمات اليت يفرتض مجعها مع غريها يف عمل معني، وجيب أن يكون لطريقة تصميم الوظيفة ارتباطا 

نفس  إلجنازأو خمتلفة، أو أساليب خمتلفة  التنظيمية، ألهنا تتطلب مهمات جديدة باالسرتاتيجيةمهما 
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ضيق أو أوسع من املهمات ويتبع ذلك امتالك العاملني  نطاقاملهمات، وقد حتتوي األعمال على 
لية هو أن  العديد من األعمال قد حتركت من ن املهارات، ومما جتدر االشارة إمدى ضيق أو واسع م

الواسعة بظهور فلسفة إدارة اجلودة الشاملة وتنوع برامج  اد يااملاملاديات الضيقة واحملدودة املهارات إىل 
 مشاركة العاملني مثل حلقات اجلودة.

إن استقدام أفضل املرشحني لتوفري حاجة املنظمة من املوارد البشرية  استراتيجية التوظيف والتعيين: -
، االسرتاتيجيةود هذه حد ليشكلاملخطط هلا لشغل الوظائف عن طريق الوسائل االعالنية املختلفة، 

فاستقطاب االشخاص املهيأين للعمل يعد يف حقيقته اجلوهر الذي تبىن عليه إسرتاتيجية التوظيف، 
إسرتاتيجية التطبيع االجتماعي التنظيمي كما يطلق عليها البعض، هي تقليل دوران  أهدافولعل أحد 

 ميتد االسرتاتيجيةب، إذ أن دور هذه العمل من خالل احملافظة على العاملني من التسرب لشىت األسبا
 ألبعد من عملية االختيار والتوظيف.

: التدريب هو عملية نظامية لتغيري سلوك العاملني باجتاه حتقيق أهداف استراتيجية التدريب -
املنظمة، وهو يتعلق مبهارات العمل احلالية، كما أنه نشاط موجه يساعد العاملني يف احلصول على 

الباحثون أن  وقد أفاد ن أجل جناحهم يف العمل،م قابليات واملعارف اليت حيتاجوهنااملهارات وال
 إسرتاتيجية التدريب يتحقق من وراءها ما يأيت:

 .التأكد من أن العاملني ميتلكون املهارات والقدرات األساسية للتعامل مع التكنولوجيا اجلديدة 
 ية.زيادة معرفة العاملني بالثقافة واملنافسة اخلارج 
  العمل بصورة فاعلة، من خالل الفرق املساعدة يف  ءاهمهم لكيفية أدالعاملني وف إدراكتدعيم

 تعزيز جودة املنتج أو اخلدمة.
 .التأكيد على أن ثقافة املنظمة تركز على اإلبداع والتعلم 
 مطلقة وغري مقيدة، إذ أن التدريب يكسب العاملني مرونة لتاليف أي  العمل جلعل املهارات

 حتمال.ا
وقد ال تعتمد املنظمة وسيلة واحدة يف التدريب، إذ أن هناك ضرورة انتقال أثر التدريب والتحقق 
من فاعليته، وهذا ما يوجب التنقل بني أساليب خمتلفة وعلى سبيل املثال أسلوب احملاضرة، ودراسة 

 لكرتوين.احلالة، ومتثيل الدور، واملشروعات التطبيقية وتدريب احلساسية والتعلم اال
أحيانا نظام تقييم الكفاءة أو تقارير الكفاءة أو  اوهي اليت يطلق عليه  استراتيجية تقييم األداء: -

، ومما جتدر االشارة إليه أن حتقيق امليزة التنافسية يرتبط بتقييم األداء بشكل كبري،  نظام تقييم العاملني
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اردها الداخلية، واملتمثلة بالعاملني ينبغي أن فاملنظمة اليت تبحث عن امليزة التنافسية من خالل  مو 
تكون لديها القدرة على إدارة وتوجيه سلوكهم بشكل فاعل، والنظر إىل تقييم األداء بوصفه وسيلة بيد 
املديرين يستطيعون من خالهلا التأكد من توافق أنشطة وخمرجات العاملني مع األهداف التنظيمية، 

 اء لضمان تناسق نشاطات األشخاص ونتائجهم وأهداف املنظمة.وتستعمل اسرتاتيجية تقييم األد
التفكري العقالين ملختلف القضايا اليت  نتيجة: إن اخلطط متثل إستراتيجية تخطيط الموارد البشرية -

تؤثر يف األداء املستقبلي للمنظمة، ويؤدي التخطيط دورا مهما يف إعداد هده اخلطط يف جمال إدارة 
إذ ميثل ختطيط املوارد البشرية عملية حتديد حاجات األعمال املستقبلية من العاملني املوارد البشرية، 

 بالكم والنوع والوقت، يف ضوء اسرتاتيجية األعمال وعوامل البيئة اخلارجية والداخلية املتعلقة هبم.
بتصميم : تشري إىل نشاط املوارد البشرية يف إطار رسم إسرتاتيجية معينة إستراتيجية التعويضات -

 أنواع املغريات املادية، جلذب وإبقاء وحتفيز املوارد البشرية وتنفيذها مبا يتالءم مع إسرتاتيجية األعمال.
االتصاالت واالنضباط والفصل من  اسرتاتيجياتيشار إىل  إستراتيجية العالقات مع العاملين: -

تستهدف تنظيم عالقة العاملني من  ، وإن هذه االسرتاتيجيةالعالقات مع العاملني باسرتاتيجيةاخلدمة 
حيث توافر مسالك االطالع على قرارات اإلدارة، من خالل املذكرات والنشرات وأية وسائل للتغذية 

القرارات ذات الصلة بالعمل، أو حل مشاكلهم  اختاذاملرتدة، اليت تسهم يف إشراك العاملني يف عملية 
وعلى سبيل املثال التسريح من  إلزامياملنظمة بشكل  أو مساع مقرتحاهتم، هذا فضال عما يضمن تركهم

 العمل، أو طوعيا باالستقالة، أو التقاعد.
يعترب نظام املوارد البشرية جمموعة متكاملة ومرتابطة مع  إستراتيجية معلومات الموارد البشرية: -

عن نشاطات اليت جتمع، وتقدم بيانات مفسرة ومناسبة)معلومات(  والربجمياتاألشخاص واألجهزة 
إدارة املوارد البشرية، إىل املديرين الختاذ قرارات خاصة بشكل متالئم مع إسرتاتيجية األعمال، وهو 

، وقواعد البيانات والربجمياتيتألف من جمموعة من األجهزة بوصفها وحدات املعاجلة املركزية والطابعات 
املؤلفة من القائمني على مجع البيانات  إدارة النظاماملتمثلة ببيانات عن املوارد البشرية فضال عن 

 وتصنيفها ومعاجلتها وتفسريها
بعد صياغة اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية جيري ابالغ  :االستراتيجيةالخطوة الرابعة: تنفيذ 

إىل إيصال  باإلضافةعن تنفيذ هذه االسرتاتيجيات بتفاصيلها، حيث يتم ايصاهلا  املسئولني
 امة للمنظمة معها.االسرتاتيجية الع
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إىل  باإلضافةعن التنفيذ،  مسئولةألجل تنفيذ االسرتاتيجية فإن هناك حاجة إىل قيادة تكون 
موارد بشرية تقوم بعملية التنفيذ، كما أن عملية التنفيذ حتتاج إىل بناء تنظيمي مناسب وأنظمة مراقبة 

 ة ملنع تكرار األخطاء مستقبال.ألجل اكتشاف األخطاء وتصحيحها، وكذلك وضع اإلجراءات الوقائي
: عملية الرقابة هب اخلطوة األخرية حيث يتم التأكد من خالهلا االسرتاتيجيةالرقابة  اخلطوة اخلامسة:

 باإلضافةهو خمطط، وتغطي عملية الرقابة األداء التشغيلي  من أن االسرتاتيجية قد مت تنفيذها وفق ما
سرتاتيجية عدة وسائل ميكن استخدامها من أمهها تقييم األداء إىل األداء املايل وغريه، وللرقابة اال

 املتوازن.
 فعال يتطلب القيام باخلطوات التالية: اسرتاتيجيإن تقييم أي نظام رقابة 

مراجعة رؤية املنظمة ورسالتها واسرتاتيجياهتا: اخلطوة االوىل تكمن يف دراسة الرؤية املستقبلية  -
 اتيجياهتا.للمنظمة ومراجعة رسالتها واسرت 

وضع معايري األداء: تشري املعايري إىل األهداف املطلوب حتقيقها، وقد تكون من هذه املعايري   -
 كمية أو وصفية ملستوى جودة أو وقت أو تكلفة أو حجم إنتاج.

قياس األداء الفعلي: حتديد مستوى االجناز الفعلي لألفراد أو اجلماعات أو الوحدات اإلدارية،  -
 ضمن تسجيل نتائج القياس.وهذه اخلطوة تت

مقارنة األداء الفعلي باملعايري املوضوعة: هتدف عملية املقارنة بني األداء الفعلي واملعايري  -
املوضوعة إىل حتديد مدى أو حجم االحنرافات عن تلك املعايري، حيث قد تكون هذه 

 االحنرافات طبيعية أو أكثر من احلدود املسموح هبا.
من حيث طبيعتها  االحنرافاتيتم يف اخلطوة األخرية التحقيق يف  حيحية:اتخاذ اإلجراءات التص

وأسباهبا ومكان ووقت حدوثها وحجمها، مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية الكفيلة بتعديل املسار، 
وتتضمن هذه اخلطوة كذلك اختاذ اجراءات وقائية من شأهنا منع وقوع مثل هذه االحنرافات أو 

 .األخطاء يف املستقبل
ة حيث يساهم يف تقدمي املعلومات اليت تستخدم ييعد تقومي األداء عنصرا أساسيا للعملية اإلدار 

تحقيق أهداف املنظمة، وبالتايل التعرف على اجتاهات األداء فيها سواء السابقة أو الالحقة لفعاليات ل
 دافها وبراجمها االسرتاتيجية.املنظمة، ومبا ميكنها من اختاذ القرارات الالزمة لتحديد مسرية املنظمة وأه

عملية الرقابة على االسرتاتيجية قد تتضمن نوعا من الرقابة املتعلقة أن  ومن اجلدير بالذكر
، وذلك بسبب مرور وقت االسرتاتيجيةبتقييم بعض العوامل اليت مل تؤخذ باحلسبان عند وضع اخلطة 
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بعض التغريات يف البيئة الداخلية أو  ليس بالقصري بني وضع اخلطة االسرتاتيجية وتطبيقها وحدوث
 اخلارجية خالل تلك الفرتة.
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 الموارد البشرية إدارة استراتيجيات: ةالمحاضرة التاسع

 
تسعى إدارة املوارد البشرية إىل حتقيق الفعالية يف أدائها والتميز يف نشاطاهتا، وبالتايل فإن هناك 

إدارة املوارد البشرية اليت ظهرت خالل السنوات األخرية واليت حاولت  سرتاتيجيةالالعديد من النماذج 
االشارة  وباإلمكاناكتشاف طبيعة العالقة بني اسرتاتيجية املنظمة وممارسات وسياسات املوارد البشرية، 

إىل ثالثة مناذج أساسية الزالت تتنافس خبصوص تثبيت من يكون األفضل يف هذا يف هذا الصدد 
 ملوضوع.ا

 الفرع األول: نموذج التطابق األفضل
 Miles and ، ومايلز وسنوPorter يتزعم هذا النموذج علماء بارزون مثل بورتر

Snowوبوكسال ، Boxall إذ يرى هؤالء أن اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية ستكون أفضل ،..
مع احملتوى التنظيمي والبيئي، أي أن أداء  وأكثر فعالية يف حتقيق امليزة التنافسية عند تكاملها وتطابقها

املنظمة سوف يتحسن عند حصول التطابق املالئم بني اسرتاتيجية املنظمة وممارسات إدارة املوارد 
 البشرية يف املنظمة، ووفقا لذلك البد ل إدارة املوارد البشرية من أن تدرك اآليت:

الشاملة للمنظمة ومعطيات  باإلسرتاتيجيةتتحدد ان اسرتاتيجيتها املختارة )خيارها االسرتاتيجي(  -
 البيئة اخلارجية.

 الشاملة للمنظمة باعتبارها متغريا مستقال. لإلسرتاتيجيةان اسرتاتيجيتها هي متغري تابع  -
أن أفضل ممارساهتا تتحقق يف ظل املوقف الظريف، لذلك جيب أن يكون لديه قدرة على التكيف  -

 واملرونة.
هذا التطابق جيب أن متتلك إدارة املوارد البشرية القدرة على التعامل مع نوعني ومن أجل حتقيق 

 من التطابقات مها التطابق اخلارجي )العمودي( والتطابق الداخلي)األفقي(.
هو التطابق الذي جيب ان حيص بني اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية  أوال: التطابق الخارجي:

وحدة األعمال( ومتغريات البيئة اخلارجية، ويتطلب هذا  واسرتاتيجيةظمة )العامة للمن واالسرتاتيجية
التوافق القدرة على التكيف واملرونة العالية يف ممارسات إدارة املوارد البشرية السيما يف املراحل األوىل من 

كلما منت   حياة املنظمة )بسبب طغيان احلالة الالرمسية(، مث تتجه إىل أن تكون أكثر رمسية واحرتافية
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املنظمة وازداد عدد العاملني فيها، وباستمرار تقدم املنظمة يف مراحل النمو والنضج تكون يف امس 
 احلاجة إىل الوسائل اليت متكنها من التغلب على مسألة التنوع والالمركزية.

رية ذاهتا  يدعى أيضا بالتطابق االفقي، فيما بني اسرتاتيجيات املوارد البش ثانيا: التطابق الداخلي:
كاسرتاتيجية االستقطاب واالختيار واسرتاتيجية التدريب وتنمية مهارات العاملني، ويتبىن هذا النموذج 

حبكم  ألهناأو منعزل،  متجزئفكرة التجميع، أي عدم التعامل مع أنشطة املوارد البشرية بشكل 
م اإلدارة جيب أن يركز شك أن اهتما طبيعتها أنشطة جمتمعة ومتماسكة يف جمموعات متكاملة، وال

 جيايب لالسرتاتيجيات وليس السليب.على مسألة التجميع اال
 الفرع الثاني: نموذج الممارسات األفضل

على وجوب قيام املنظمة باتباع أحسن  يعد هذ النموذج نقيض النموذج السابق، حيث يؤكد
قف البيئي الذي توجد فيه املوارد البشرية، بغض النظر عن طبيعة املو  بأنشطةاملمارسات اخلاصة 

، إذ أن تطبيق أحسن املمارسات من شأنه حتقيق األداء األفضل للمنظمة، وتصلح هذه الفكرة املنظمة
للتطبيق يف مجيع املنظمات ويف أي بيئة كانت، لذلك يطلق على هذا النموذج أيضا بالنموذج العاملي 

ارسات إدارة املوارد البشرية هي دائما أفضل أو منوذج الطريقة األفضل، ويرى هذا النموذج أن بعض مم
من بقية املمارسات األخرى، لذلك يتوجب على املنظمة أن تبحث دائما على ممارساهتا االفضل عرب 

الكتابات فيها إىل  وترجععمليات املقارنة والتجريب، وبالرغم من أن هذه الفكرة ليست حديثة 
الذي قدم سبعة  ، Pfeffer ني إىل هذا النموذج هو فيفرسبعينيات القرن املاضي، إال أن أبرز الداع

ممارسات أساسية تغطي أنشطة املوارد البشرية كاالختيار والتعيني والتدريب والتعويضات، وحيقق التطبيق 
 اجليد هلذه املمارسات امليزة التنافسية املستمرة للمنظمة، واملمارسات السبعة هي كما يلي:

عدم جعل الفرد حتت التهديد بفقد عمله مع أول بادرة لرتاجع األعمال،  ضمان االمان الوظيفي: -
الوظيفي شيء أساسي له لكي يبدع يف عمله ويرتفع إىل مستوى األداء العايل املستهدف، وهو  فاألمان

أيضا لكي يتحقق هلا العائد املناسب على االستثمار يف نظم وعمليات  لإلدارةمطلب مهم 
 والتهيئة للعاملني اجلدد الذي يهدر مع سرعة دوران العمل.االستقطاب واالختيار 

البد من اختيار أفضل األفراد من بني املرشحني للعمل يف الشركة ومبا  اختيار أفضل األفراد للعمل: -
 ينسجم واملواصفات املطلوبة يف ذلك العمل.

) أو  العمليات حبيث تتحمل مسؤولية كاملة عن مجيع ستخدام فرق العمل ذاتية االدارة:ا -
املشروعات(، ويساهم يف ذلك تكامل املسؤولية وجتمع اخلربات بني أفراد الفريق الواحد، إىل جانب 
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ما يكون  بأفضلاملزايا األخرى اليت يتمتع هبا الفريق من حيث التعاون واحلرص على حتقيق األهداف 
اس األداء اجلماعي والنتائج الكلية نظرا للمصلحة املشرتكة بني األعضاء، الذين تتم مكافاهتم على أس

 اليت حيققها الفريق.
ومبا ينسجم أو يتكافأ مع األمهية النسبية لألعمال  ربط الرواتب والمكافآت بنتائج أداء المنظمة: -

السائدة يف  واملكافآتاليت يقوم هبا األفراد يف املنظمة، وندرة خرباهتم يف السوق ومستويات الرواتب 
 فسة.املنظمات املنا

يف ضوء احتياجاهتم اليت يشعرون هبا، والعمل على اقناعهم بأمهية  توفير التدريب الكثيف للعاملين -
 التدريب.

أمام  متساوينلكي يشعر اجلميع أهنم  تقليل الفروقات الدالة على تباين المناصب الوظيفية: -
ة يف تطوير األداء وحل مشكالته، اإلدارة ومطالبني بتقدمي األفكار واملقرتحات اليت من شأهنا املسامه

 وأن هذه املسامهات الفكرية ليست وقفا على االدارة العليا فقط.
التقليدية اليت ترى يف كل حبسب متطلبات األداء والتجاوز عن العقلية  التشاركية في المعلومات: -

 لفئة حمدودة من كبار العاملني. إالجيب االطالع عليها  ال إسرارااملعلومات 
الزال أنصار هذا النموذج يبحثون عن اي املمارسات أو االنشطة األفضل اليت جيب الرتكيز و 

يواجهون بسؤال مهم من قبل أنصار النموذج السابق وهو:  والزالواعليها لغرض حتقيق امليزة التنافسية، 
عرضة  وأفضل من وجهة من؟ ويف أي نشاط تكون؟ وهل هذا النشاطماذا نعين باملمارسة األفضل؟، 

 للتغيري؟، مث كيف ميكن ربط املمارسة األفضل مع مسألة تكوين امليزة التنافسية يف املنظمة؟.
إن الدراسات الزالت أغلبها ينفذ يف إطار منوذج التطابق األفضل وليس املمارسة األفضل، 

ن قادرة على هذا وهذا يعين أن هناك العديد من األمور جيب أن تتهيأ هلا إدارة املوارد البشرية لكي تكو 
التكامل االفقي بني االنشطة املختلفة فيها، أخريا أذا كانت أسهل طريقة لتكوين نظرية يف إدارة املوارد 
البشرية هي أن نفرتض أن املنظمة ال يوجد غريها يف بيئة معينة، فان احلقيقة الزالت تؤشر أن الواقع 

سلع اليت تنتجها املنظمة وتعدد األقسام اليت أكثر صعوبة وتعقيدا، وتنشأ هذه الصعوبة من تعدد ال
ميتلك كل منها اسرتاتيجيته اخلاصة، وبالتايل البد من االبتعاد عن الفكر املثايل عند التفكري يف التطوير 

 احلقيقي إلدارة املوارد البشرية.
 الفرع الثالث: نموذج قاعدة الموارد
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ويف مقدمتها املوارد البشرية والقدرة على حتقيق يركز هذا النموذج على العالقة بني موارد املنظمة 
امليزة التنافسية، فاملوارد البشرية هي أهم موارد املنظمة، وبالتايل ينبغي متكني املوظفني وحتفيزهم على 

 األداء، واستخدام موارد املنظمة املتاحة بالشكل األفضل.
لقدرات، فاملوارد إما أن تكون يعمل النموذج على استغالل الكفاءات يف املنظمة: املوارد وا

ملموسة كاملوارد البشرية واملالية والتكنولوجية، وإما ان تكون غري ملموسة كاملاركة التجارية والسمعة، 
ومن ناحية أخرى فإننا نعين بالقدرات امجايل املهارات اليت متتلكها املنظمة لتنسيق وإدارة املوارد 

 بكفاءة.
دور جديد للموارد البشرية كشريك اسرتاتيجي يف على  Barney and Wrightؤكد ي

تساهم يف بناء امليزة التنافسية  ظمة، ويضيف الكاتبان بأن املواردبناء واحملافظة على امليزة التنافسية للمن
 للمنظمة واحلفاظ عليها إذا كانت تتصف مبا يلي:

الل اتباع طرق : تستطيع املوارد البشرية إضافة قيمة للمنظمة من خأن تكون ذات قيمة -
 جديدة تؤدي إىل ختفيض التكاليف أو زيادة االيرادات.

: ينبغي على إدارة املوارد البشرية أن هتتم باستخدام الطاقات القصوى للموارد أن تكون نادرة -
 البشرية اليت تتمتع خبصائص فريدة وذلك ألجل حتقيق امليزة التنافسية.

 إمكانية التقليد من قبل املنظمات األخرى، : فاملشكلة تتلخص يفتكون سهلة التقليد أال -
 شك سوف يؤثر على امليزة التنافسية يف هذا اجملال. والذي ال

لضمان استمرار تأثري إدارة املوارد البشرية يف امليزة التنافسية فإن املنظمة حتتاج إىل أن  التنظيم: -
 تكون اخلصائص الثالثة األوىل منظمة بشكل جيد.

رتكيز األول السرتاتيجية إدارة املوارد البشرية وفقا هلذا النموذج ينصب على متكني وميكن القول أن ال
على التعامل املبدع مع خصائص موارد املنظمة من أجل حتقيق  العاملني يف املنظمة وحتفيزهم

االستخدام االفضل هلذه املوارد واستغالل الفرص البيئية ومواجهة أخطارها بكفاءة عالية، والبد من 
عتبار أي انفاق على املوارد البشرية هو مبثابة استثمار له عائد كبري، اي أن حسن تعليم العاملني من ا

قبل اإلدارة وإكساهبم اخلربات واملهارات السيما تعليمهم كيفية التنسيق بني معارفهم ومهاراهتم املتنوعة 
ده من قبل املنافسني، على وتكاملها مع نظم املعلومات، هو مبثابة موجود اسرتاتيجي يصعب تقلي

هذه احلالة تعليم العاملني كيفية التعامل معه سبيل املثال إذا كان أحد املوارد دو قيمة عالية يتوجب يف 
 حبذر، وان كان نادرا جيب التعامل معه حبكمة والرتكيز على استخدامه واستثماره بشكل جيد.
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إدارة املوارد البشرية هي مبثابة ركائز أساسية  ةالسرتاتيجين املكونات األساسية أ إىلهذا النموذج  
تقوم عليها اسرتاتيجية املنظمة، وتساهم يف حتقيق أهدافها من خالل اغتنام الفرص البيئية ومواجهة 

أهم مورد متلكه املنظمة هو املورد البشري اليت يتحدد بآدائها األداء الكلي للمنظمة كما   خماطرها.
  .وجناحها على املدى البعيد

 
 .إدارة الموارد البشرية والتكنولوجيا الجديدة

أبرزهاا العمال  عادة صاور ولعالّ لاه قتصاادي اجلدياد إن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاال يف الواقاع اال     
 .نظام معلومات املوارد البشرية ، باإلضافة إىلاملنظمة االفرتاضية، االفرتاضي عن بعد
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 .المنظمة االفتراضيةو : العمل االفتراضي عن بعد شرةالمحاضرة العا

 
 .ل: العمل االفتراضي عن بعدو الفرع األ

اإلنرتنات بادأ عاامل واالتصاال وتصااعد العصار الشابكي و مع تطور التكنولوجيات اجلديادة لإلعاالم       
األعمااااال  فاااااليوم كاااال، العااااااامل االفرتاضاااايو الزال يتوسااااع باسااااتمرار آال وهااااو يتصاااااعد و آخاااار يتنااااامى 

العااامل االفرتاضاي املصانوع مان ، و يلمساه املاديرونو تتنافس يف عاملني العاامل املاادي للماوارد الاذي ياراه 
حيااث جعلاات هااااذه التطااورات ماان املمكاان لاابعض العاااملني ماان أن يااؤدوا أعماااهلم ماان ، املعلومااات
حيااث يرعاارف ، كاارتوينأن يتصاالوا مبكاااتبهم عاان طريااق اتصاااالت إلكرتونيااة مثاال الربيااد اإللو منااازهلم 

مصاااطلح يقااارتح بأناااه مااان املمكااان لعمااال و هاااو  ،مكتاااب افرتاضااايمكاااان العمااال يف هاااذه احلالاااة بأناااه 
أكثار أو املكتب من أن يؤدى يف أي موقع جغرايف افرتاضي طاملا أن هذا األخري مرتبط مبوقاع واحاد 

ظهاار مفهااوم املكتااب  لقااد، و ماان مواقااع املنشااأة الثابتااة عاان طريااق تكنولوجيااات االتصاااالت إلكرتونيااة
  معااادات اتصااااالت البياناااات املنخفضاااةو االفرتاضاااي خاااالل السااابعينيات بظهاااور احلاسااابات املصاااغرة 

، الشاركة حيث أصبح من املمكن لألفراد  من أن  يعملاوا داخال مناازهلم  دون االنتقاال إىل ، السعر
 اتصاااااالت صاااافيف و  (Teleprocessing)يف  نفااااس  الفاااارتة اسااااتخدم مصااااطلح التشااااغيل املااااربق و 

كماااااااا ظهااااااار أيضاااااااا بعاااااااد ذلاااااااك مصاااااااطلح العمااااااال عااااااان بعاااااااد القاااااااائم علاااااااى احلاساااااااوب ،  البياناااااااات
(Telecommuting)  الاااااذي يصاااااف الطريقاااااة املناسااااابة الااااايت يساااااتطيع العااااااملون "االنتقاااااال"  هباااااا و

 إلكرتونيا إىل العمل.
 ضااااياع، هتااادف عمليااااة التبااااادالت االفرتاضااااية داخاااال املؤسسااااة إىل التخفاااايض ماااان التكاااااليفو 

حيث يسمح العمل االفرتاضاي ، الطاقة من خالل التقليل من نسبة انتقاالت العمالو الوقت        
، املساااتدمية لتقااادم األعماااالو باملتابعاااة املنساااقة و بالقياااام بالعمااال عااان بعاااد ، بتباااادل املعلوماااات مباشااارة

تلااف األنااواع األدوات التحليليااة جتعاال ماان السااهل إدماااج بيانااات ماان خمو فإمكانيااات التصااوير البياااين 
قدرات عالياة صاارت و املتمتعة بإمكانيات و احلاسبات الشخصية املتصلة ببعضها شبكيا  ، و األمناطو 

باإلضاافة إىل شابكة اإلنرتنات الايت تاربط احلاسابات ، مكونا ال ميكن االستغناء عناه يف البيئاة املكتبياة
ي مااااان أن يتغلاااااب بالتاااااايل ميكااااان للمكتاااااب االفرتاضاااااو  ، الشخصاااااية بعضاااااها بااااابعض حاااااول العاااااامل

 حتقيق العديد من املميزات احلقيقية:و بااللكرتونيات على القيود الطبيعية ملوقع العمل 
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حيث يعمل ، من خالل العمل االفرتاضي ال حتتاج املنشأة أن يكون لديها سعة مكتب كبرية -
 تاااباملمكااان تقليااال تكااااليف تاااأجري املكجااااعلني مااان ، بعاااض املاااوظفني يف مكاااان آخااار خاااارج املكتاااب

 التوسيع فيه.و 
تساااتطيع ، حياااث أناااه بااادال مااان تاااوفري معااادات مكتاااب لكااال عامااال، التقليااال مااان تكلفاااة املعااادات -

اقتسااام معاادات أكثاار  (Telecommuters)الشااركة ماان خااالل العاااملني عاان بعااد علااى احلاسااوب 
 بنفس الطريقة اليت يقتسم هبا املشاركون يف شبكة املنطقة احمللية مواردهم.

االنتباااه علااى شاابكة االتصاااالت حيااث جيااب أن يظاال العاااملني عاان بعااد علااى جهاااز  زيااادة تركيااز -
علااااى ، ملمااااني بكافااااة املعلومااااات املتعلقااااة بالتعليمااااات اجلدياااادة (Telecommuters)احلاسااااوب 

عااان طرياااق و عكاااس العمااال التقليااادي الاااذي ياااتم فياااه توصااايل املعلوماااات أكثااار عااارب حمادثاااات غاااري رمسياااة 
 املالحظة.

   الاااايت تكااااون ناجتااااة عاااان عواصااااف و الفرتاضااااي ماااان التقلياااال ماااان توقفااااات العماااال يساااامح العماااال ا -
حيث يكون من املستحيل للعاملني أن ينتقلوا إىل مواقع ، ما شابه ذلكو األعاصري ، الفيضانات، الشتاء

 الذي ميكن أن يؤدي إىل توقف أنشطة الشركة. و عملهم 
تكون لديهم فرصة عمل يف الظروف العادية كااألفراد  ميكن العمل االفرتاضي املنشأة من تعيني عاملني ال -

 املسنني من خالل العمل يف منازهلم.و املعاقني 
فهمهاا أن بعاض التااأثريات فإهناا تفعال ذلااك ماع ، املكتااب االفرتاضاي ةعنادما تناتهج املؤسساة اسارتاتيجيو 

 تكون سلبية بطبيعتها:ميكن أن 

 .ال: الشعور بعدم االنتماءأو

فااإهنم يفقاادون الشااعور بااأهنم ، عاااملون يف اتصااال مباشاار يااومي مااع زمالئهاام يف العماالعناادما ال يكااون ال
 جزء هام من املنظمة. 

  .ثانيا: الخوف من فقدان العمل

، املنشااأة هاام يااؤدى بطريقااة مسااتقلة عاان عملياااتميكاان بسااهولة أن تتكااون فكاارة لاادى العاااملني بااأن عمل
 بحوا من ضحايا االستغناء اإللكرتوين.وبالتايل ميكن هلم من أن يص، أهنم مكلفني هلاو 

 .ثالثا: معنويات منخفضة

و أحااد هااذه العواماال هاا، و حيااث أنااه ميكاان لعاادد ماان العواماال ماان أن ينااتج اخنفاضااا يف معنويااة العاااملني
باإلضاافة إىل ، النظاراءو غياب التغذية املرتدة املوجبة اليت تأيت مان التاداخل وجهاا لوجاه ماع املشارفني 
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 تاادفع إىل املنتقلااني برقيااا متياال إىل االخنفاااض عاان تلااك الاايت تاادفع للعاااملني يف مواقااع أن الرواتااب الاايت
 ثابتة كاملكاتب.

 .رابعا: خالفات عائلية

يف حالااة ماااا إذا كاناات هناااك خالفاااات ، ال يكااون املنتقاال برقيااا قاااادرا علااى أداء عملااه بالكفااااءة الالزمااة
 عائلية يف منزله.

 ضية محرك ربح في اقتصاد المعرفة الفرع الثاني: المنظمة االفترا
، ة الشرساةريات املتالحقاة واملنافساة العوملاوالتغيا نظرا للضغوط الشديدة الناجتة عن التعقيد والسرعة      

قاماات الكثااري ماان جماااالت األعمااال بتكااوين شااكل جديااد "غااري عااادي" ماان املنظمااات يطلااق عليااه 
حاىت أشاكال الادمج أو لتقليدياة مان املنظماات وهى ختتلاف عان األشاكال ا، "املنظمات االفرتاضية"

ل جتاااه و تتوجااه يف املقااام األ، فهااي منظمااات مرنااة قصاارية العماار، الشااراكةأو املعروفااة مثاال التحااالف 
أو التكلفاة أو وتقوم هذه املنظمات على اجلدارة وليس علاى ساابقة اخلاربة ، املنتجاتأو املشروعات 

ى شاابكات األعمااال املكونااة ماان التحالفااات "االفرتاضااية" ماان وتركااز علاا، غريهااا ماان املعااايري التقليديااة
منظماااات البحااااث والتصاااميم والتساااويق  –املنافساااني  –مجياااع أحنااااء العاااامل والااايت تتضااامن العماااالء 

فهاي عباارة ، ويعتمد أساس عمل هذه املنظماات علاى املعلوماات وتكنولوجياا االتصااالت، والتدعيم
وقاد أعطيات هلاذه املنظماات ، عاا منفصالني عان بعاض متامااعن جمموعة من فرق العمل الايت تعمال م

 شرعية قانونية من خالل قيادهتا للمبدعني حمليا ودوليا.
 الحقيقة االفتراضية: -1
وقد كثر احلديث عنهاا الياوم فكال مناا يسامع ، كاحلقيقة متاما غري أنه غري حقيقي وهي كل ما يبد   

جلراحياة االفرتاضاية وأمااكن العمال االفرتاضاية ... وكال عن الفصول الدراساية االفرتاضاية والعملياات ا
ويعتارب هاذا املوضاوع حتاوال ساريعا غاري متالحاق ألخاذ هباا املفهاوم ، يوم يضاف شيء افرتاضي جدياد

، وفقااا هلااا االااذي سااوف يعااي ولألبااد األساااليب الاايت نعماال ونااتعلم ونتسااوق ونعاايش كاال أبعاااد حياتناا
االفرتاضااية كنمااوذج يصاالح لتحااديات هااذا القاارن املعقاادة والاايت وقااد باادأ العااامل ياادرك أمهيااة املنظمااة 

ملؤكااااااادة للمنافساااااااة العاملياااااااة وضاااااااغوط  تتضااااااامن توقعاااااااات العماااااااالء غاااااااري املسااااااابوقة والبااااااادائل غاااااااري
 الوقت...وغريها.

 المنظمة االفتراضية: -2
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مااااان  ( خبلاااااق حتالفاااااات ماااااع عاااااددLeadيف النماااااوذج االفرتاضاااااي تقاااااوم املنظماااااة األساساااااية )  
أو لكااي تصااامم ، والاايت متتلااك أفضاال اجلااادارات يف العااامل، خارجيااااأو املتواجاادة داخليااا  اجملموعااات
 خدمة غري مسبوقة يف زمن قياسي وبأقل التكاليف.أو ختلق منتج 

وهاااذا التحاااالف "افرتاضاااي" حياااث أناااه ال يعتااارب منظماااة حقيقياااة متجانساااة ولكناااه "هجاااني" مااان 
ولاايس ماان ، ات تتضاامن املنافسااني واملااوردين أيضااااجملموعااات واألفااراد ماان خمتلااف الصااناعات واخلاادم

وتباادأ ، حتااالف مؤقاات قصااري العماار ينتهااي أجلااه مبجاارد انتهاااء املهمااةو باال هاا، أهاادافهم االسااتمرارية
 املنظمة الرئيسية يف التفكري يف تكوين منظمة " افرتاضية" أخرى... وهكذا.

ال متتلااك جااوهرا حقيقيااا مثاال  وقااد يضاان الاابعض أن املنظمااة االفرتاضااية لكوهنااا )غااري حقيقيااة( 
فاملنظمااة التقليديااة هااي تنظاايم وضااع ، الصااحيح متاماااو والعكااس هاا، املنظمااات التقليديااة )احلقيقيااة(

وهااذا التعريااف ينطبااق متامااا ، أساسااا لتنساايق وتوحيااد جهااود العاااملني بااه إلجناااز هاادف حماادد مشاارتك
فهنااااك الكثاااري مااان املنظماااات ، دياااةعلاااى املنظماااة االفرتاضاااية أكثااار مااان انطباقاااه علاااى املنظماااة التقلي

قااد يغياااب عاان العاااملني هباااا ، أو التقليديااة الاايت تفشاال يف إجيااااد منااط حماادد لتنسااايق اجلهااود بااداخلها
ألن ، يف املنظماااة االفرتاضاااية فيصاااعب حااادوث ذلاااك اأمااا، اهلااادف املشااارتك نتيجاااة لتضاااارب املصااااح

رتك وينتهاي أيضاا وجودهاا عناد تكااتف مجياع اجلهاود إلجنااز اهلادف املشاو أساس وجوهر وجودها ه
 حتقيق هذا اهلدف.

 الفرق بين المنظمة االفتراضية والمنظمة الحقيقية: -0
وتتحمااال املنظماااة ، ال تتحمااال املنظماااة االفرتاضاااية مصاااروفات إدارياااة تاااذكر رغااام أهناااا تناااتج وتطاااور -  

 تطور.أو مل تنتج و احلقيقية مصروفات يومية حىت ول
أماااا يف املنظماااة ، هااادف بكامااال إرادهتااام احلااارةأو ظماااة االفرتاضاااية حاااول فكااارة جيتماااع األفاااراد يف املن -  

احلقيقية فيجمع العاملون من أجل املركز الوظيفي واالجتماعي والشعور باألمان وليس مان أجال أي 
 قيمة معنوية.

يف أماا ، يف املنظمة االفرتاضية ينصب االهتمام علاى جتمياع وتنسايق جهاود العااملني هادف املشاروع -  
املنظماااة احلقيقياااة ياااتم باااذل الكثاااري مااان اجلهاااود حلفاااز العااااملني علاااى األداء وفاااض النزاعاااات ومعاجلاااة 

 وتقليص النفقات على حساب الوقت املطلوب لإلجناز.، األخطاء
 العمليات التشغيلية االفتراضية: -4
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 يوهاااا، اضاااايةتعتاااارب االتصاااااالت االفرتاضااااية والتكنولوجيااااا مهااااا قلااااب العمليااااات التشااااغيلية االفرت   
 وتقوم هذه الثقافة على ما يلي:، تتطلب ثقافة خاصة راسخة جيب تعلمها وااللتزام هبا حرفيا

ولكااان ينصاااب ، املنظماااةأو ث ال هتاااتم فااارق عمااال املشاااروعات بااااملوقع ياااحبمهاااام العمااال االفرتاضاااية:  -
   ني حااااول فماااادير املشااااروع يكااااون مسااااؤوال عاااان فريااااق العاااااملني املااااوزع، اهتمامهااااا فقااااط علااااى اجلاااادارة

وال ، شبكة إلكرتونية وقد ال يراهم إطالقا أثناء تأدية أعمااهلم لوالذين يرتبطون معا من خال، العامل
حيث أن قيمة العمل االفرتاضي تكمان يف النتيجاة ، جانبه ألدائهم نمراقبة مأو توجد أي مالحظة 

 وليس يف تكلفة األداء.
، تاازامن يف حريااة الوصااول إىل املعلومااات اإللكرتونيااةتصااميم العمليااات االفرتاضااية بأساالوب يضاامن ال -

وهبااذا ميكاان للناااس أن تاارى ماادى التطااور يف املشااروع ماان خااالل ، ولاايس جماارد تاادفق تلااك املعلومااات
ض حااول او والتفاا، وبااذلك ميكاان للمسااامهني فيااه التنبااؤ باملشااكالت، املشاااركة اللحظيااة يف املعلومااات

 احللول أثناء جريان العمل.
 

 االفتراضية:االتصاالت 
وهاذا ، ل علاى االتصااالت الشخصاية اإللكرتونياةو يف البنية االفرتاضية يكاون الرتكياز يف املقاام األ

                    يتضاااااااااااامن بناااااااااااااء وتبااااااااااااادل واسااااااااااااتخدام وتوزيااااااااااااع وتسااااااااااااجيل واملشاااااااااااااركة يف املعلومااااااااااااات واملعرفااااااااااااة
 ساعدة وتدعيم العمل.واالتصاالت هنا تعترب عمل يف حد ذاته وليس الغرض منها م، والتعلم

 التكنولوجيا االفتراضية:
التكنولوجياااا عمااال افرتاضاااي ولكنهاااا تشاااكل طاقماااا كاااامال مااان اإلمكانياااات الااايت جتعااال  ال تعتااارب

فكاال  ،فااال يوجااد عماال افرتاضااي باادون تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت ،العماال االفرتاضااي ممكنااا
نية التحتية( لشابكات األعماال ونظام املعلوماات مراحل العمل االفرتاضي يتم بناؤها على أساس )الب

 وبرامج احملاكاة وتطبيقات االتصاالت وحرية الوصول إىل قواعد البيانات.
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 .: قاعدة بيانات نظام معلومات الموارد البشريةرالمحاضرة الحادية عش

 
   مااات املااوارديشااري مفهااوم قاعاادة البيانااات إىل جمموعااة املوضااوعات الاايت حيتااوي عليهااا نظااام معلو 

املوضااااوعات الاااايت يااااتم تكوينهااااا ماااان أو هااااي حتتااااوي علااااى العديااااد ماااان ملفااااات البيانااااات ، و البشاااارية
 (Data Field)ميثال جماال البيااان ، و الايت تتعلااق مبجااالت حمااددةو السااجالت أو معلوماات العااملني 

الفئااة و رتااب املو رقاام الضاامان االجتماااعي و نااوع البيااان مثاال: االساام أو داخاال قاعاادة البيانااات عنصاار 
 الوظيفية. 

   ميكااان أن حتتاااوي قاعااادة بياناااات نظاااام معلوماااات املاااوارد البشااارية علاااى بياناااات ال تصاااف العااااملنيو      
األفااراد املوجااودين يف بيئااة املنظمااة أيضااا وتكااون العناصاار البيئيااة هااي و إمنااا تصااف املنظمااات ، و فقااط

ث حتتاااوي معظااام قواعاااد بياناااات نظاااام حيااا، باااأخرىأو تلاااك الااايت تاااؤثر علاااى املاااوارد البشااارية بطريقاااة 
إضاااافة إىل بياناااات غاااري ، معلوماااات املاااوارد البشااارية علاااى بياناااات خاصاااة بالعااااملني احلاااالني باملنشاااأة

 بيانات تصف أفراد متقدمني للعمل.و العاملني 
املااوارد البشاارية ماان واالتصااال يف تساايري حيااث يتجلااى اسااتخدام التكنولوجيااات اجلدياادة لإلعااالم 

 Système de Gestion de base de) ام نظاام تسايري قاعادة البياناات االرتباطياةخاالل اساتخد

données relationnelles SGBDR)  .للزيادة من فعالية نظام معلومات املوارد البشرية 
 يف ظااال هاااذه النوعياااة مااان قواعاااد البيانااااات ياااتم ختااازين املعلوماااات يف ملفاااات منفصااالة تشاااابهو   
حيااث يااتم ، املوقااع...أو رقاام اهلويااة و جماااالت مثاال االساام أو عامااة  ميكاان ربطهااا بعناصاار، لاو اجلااد

يتم االحتفاظ باملعلوماات املتعلقاة براتباه و االحتفاظ باملعلومات الشخصية للموظف يف ملف خاص 
اجلمااع بينهمااا ماان خااالل أو إال أن هااذين النااوعني ماان البيانااات ميكاان حتقيااق الااربط ، يف ملااف آخاار

الاااذي يااتم فياااه و خيتلاااف هااذا اهليكااال عاان هيكاال امللاااف التقلياادي ، و جتمااااعي مااثالرقاام الضاامان اال
 املوظف.أو االحتفاظ بكافة املعلومات املتعلقة بالعامل 

 منوذج لقاعدة البيانات االرتباطية اجلدول ميثل و 
 .نموذج لقاعدة البيانات االرتباطية

املستوى  الراتب  جتماعيالضمان اال  
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 .536ص  مجال الدين حممد املرسى:: لمصدرا
 

اسرتجاع املعلوماات وفقاا ألي جماال و كما ميكن ملستخدمي قواعد البيانات االرتباطية من ختزين و 
قادرة علاى دماج حياث أن ال، قواعد البيانات املختلفاةأو  اجلداولجمموعة من اجملاالت املدونة يف أو 
اساااتطالع جزيئاااات حمااددة منهاااا يعتااارب أو متنوعااة  اولحتقيااق الاااربط باااني البيانااات املتاااوافرة يف جااادأو 

لقد ساعدت قواعد البيانات االرتباطية يف حتساني فعالياة و مفيدا للغاية يف جمال إدارة املوارد البشرية. 
إضاافة إىل أهناا ، ساريعة لتنظايم البيانااتو بسايطة و نظام معلومات املوارد البشرية باعتبارها أداة سهلة 

حياث حتتاوي قواعاد البياناات الايت مت تطويرهاا ، توفر عدد غري حمدود من جماالت البيانات االرتباطياة
الاااربامج التدريبياااة علاااى العدياااد مااان املعلوماااات أو احلاااوافز أو ملتابعاااة تكااااليف بااارامج صااايانة العااااملني 

وكماا مكنات ، الدمج بينهاا وفقاا لرغباة املساتخدمأو طالع عليها االاليت ميكن و املنفردة عن العاملني 
علاى عالقاة أو تكنولوجيا االرتبااط أيضاا مان تأسايس قواعاد بياناات يف مواقاع خمتلفاة تابعاة للمنظماة 

موقاااع ماااا إلحااادى الشاااركات العمومياااة أو فعلاااى سااابيل املثاااال فاااإن املاااوظفني يف مصااانع ، بأنشاااطتها
حياااث ، فااارع آخااار يف أي مكاااان يف العااااملأو اناااات يف أي موقاااع ميكااانهم الااادخول علاااى قواعاااد البي

تشتمل هاذه األخارية علاى كال املعلوماات الايت حيتاجهاا املسائولون يف املركاز الرئيساي الساتخدامها يف 
توجااد معظاام قواعااد بيانااات نظااام معلومااات املااوارد و اختاااذ قاارارات ذات الصاالة بااإدارة املااورد البشااري. 

ركزية للمنظمة إال أن قواعد بيانات أخرى قد توجاد يف وحادة املاوارد البشارية البشرية يف احلاسبات امل
 خارج مراكز اخلدمة.أو بعضها قد يكون يف أجزاء التشغيل و 

تساايري  الاايت مسحاات باسااتخدام نظااامو االتصااال و فماان خااالل التكنولوجيااات اجلدياادة لإلعااالم 
  .قاعدة البيانات االرتباطية

 (Système de Gestion de base de données relationnelles SGBDR) 

الوظيف
 ي

 الشهري

6 2311 3080/66/752  

9 3511 6402/37/015  

5 0851 3783/97/287  



 ريةــوارد البشــلما تسيير                                                                   مطبوعة                    

 91 

بالتاااايل وضاااع كااال و ، مت مجاااع قواعاااد بياناااات املاااوارد البشااارية يف قاعااادة موحااادة، يف إدارة املاااوارد البشااارية 
 فعالياةو مماا سااعد علاى زياادة كفااءة ، متخاذي القارارو األساساية يف خدماة املادراء و  املعلومات املهمة

 نظام معلومات املوارد البشرية.
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 .: إدارة الموارد البشرية من خالل الكفاءات لتحقيق القيمةالمحاضرة الثانية عشر

 
إن احلاجة إىل املروناة قاد غاريت مكاناة املاوارد البشارية يف املنظماات فبعاد أن كانات الوظيفاة هاي 

يف الكفااءة الفردياة،  وحال حملهاا مفهاومأصابحت الياوم غاري مالئماة ، املعيار املعتمد يف حتليال العمال
فاملاادير عليااه أن ، فااإن إدارة املااوارد البشاارية عليهااا أن تتغااري أيضااا ماان حيااث طبيعتهااا، نفااس الوقاات

حنفاز األفاراد احلااملني ملعاارف وكفااءات ، نادرب ونكاون، يفكر أكثر يف مسائل مثل " كيف نوظاف
اإلجابااة  .والااتعلم ؟" االبتكااارو التصااميم التنظيمااي الااذي خياادم الدافعيااة حنااو " مااا هااأو   متنوعااة ؟"

 على هذه اإلشكاليات متكن املنظمة من حتقيق القيمة وامليزة التنافسية.
 ارة األفراد إلى إدارة الكفاءات.ل : إدارة الموارد البشرية من إدو الفرع األ

هااا تشااري الكتابااات إىل أن الشااركات تسااعى لتحقيااق مشاااركة أكثاار فعاليااة ماان جانااب العاااملني في
وهااذه املشااركة املرجااوة تتطلاب ظااروف عماال أفضال تتطلااب التنميااة حتسااني قادرهتا التنافسااية، بغارض 

املنظمااات حباجااة ، باختصااارلتفكااري يف األفااراد داخاال املنظمااة وخصوصااا طريقااة جدياادة ل، والتاادريب
 إىل إعادة التفكري حول مواردها البشرية وإىل تنمية كفاءاهتم.

ح أن إدارة املااوارد البشاارية قااد تطااورت مااع تعقااد البيئااة وقااد ياارى بوضااو ، واملالحااظ لبيئااة األعمااال
أصبحت هناك أربع مناذج أساسية يف تسيري املوارد البشرية وهذه النماذج جيب النظر إليها علاى اهناا 
مكملااة لبعضااها وهااي انعكاااس لإلنشااغاالت الاايت سااادت كاال مرحلااة ماان املراحاال الاايت ماارت ومتاار هبااا 

ري املوارد البشرية ال ينظر إليها نظرة تارخيية فقط بل نظارة وظيفياة ين تسانطالقا من هذا فإ، املؤسسة
و فاالنموذج األ اناب بعضاها الابعض يف نفاس املؤسساة،وهذه النماذج ميكن أن تتواجاد إىل ج، أيضا

عواماال إنتااااج يقااوم علااى التنبااؤ والكفاااءة واألفااراد مااا هاام إال و ل يسااتند إىل مبااادئ " التايلوريااة " فه
فهاذه ، مكانة الفرد يف املؤسسة تعتمد على التقسيم األفقي والرأسي للعمل تكاليفهم، جيب تقليص

 الرؤية الرقابة تلعب دورا أساسيا يف حتقيق كفاءة املنظمة واالفراد إذن ميكن استبداهلم .
النماااوذج الثااااين يقاااوم علاااى مباااادئ حركاااة العالقاااات اإلنساااانية يف ظااال هاااذا النماااوذج يعتااارب االفاااراد  

حيااث ان الكفاااءة ال ميكاان التعاماال معهااا بصااورة ، سسااة مااوردا خيتلااف عاان باااقي املااوارد األخاارىباملؤ 
اإلعتباار حاجاات االفاراد فمان املهام جادا أن  بعاني منفصلة عن املوارد البشارية إذ ال باد مان االخاذ 

 .حنقق التوافق على مستوى املؤسسة بني احلاجات التقنية واحلاجات النفسية للموارد البشرية 
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           واإلعاااااااارتاف هبااااااااذا املنطااااااااق أدى إىل تطااااااااور التساااااااايري اإلداري البساااااااايط لألفااااااااراد وإثرائااااااااه بوظااااااااائف     
 التنمية والتدريب والعالقات االجتماعية.، اإلتصال

األفاااراد يشاااكلون ماااوارد ، النماااوذج الثالاااث يقودناااا إىل تسااايري أكثااار حداثاااة لتسااايري املاااوارد البشااارية      
اء املكانة املركزية هلذا املورد يف املنظمة فاإىل جاناب احلاجاة إىل العدالاة والكفااءة املؤسسة وجيب إعط

وتسايري املاوارد البشارية ، تضاف الفعالية فااألجري جياب أن يادرك مساامهته يف عمال املؤسساة وتطورهاا
يف جيااب أن ميكاان ماان اسااتخدام القااوة اإلبداعيااة لكاال أجااري وبالتااايل فااإن األجااراء يلعبااون دورا مهمااا 

فبوجاااب قااادرة األجاااري علاااى التجدياااد والرقاباااة الذاتياااة ، املؤسساااة يف إطاااار البيئاااة الااايت تتواجاااد هبااااو من
هاادف اإلدارة إذن يتمثاال حتريااك املااوارد ، واملبااادرة واختاااذ القاارارات يااتمكن ماان بناااء وتطااوير املنظمااة

نمااوذج الراباااع يتضااامن البشاارية يف املؤسساااة وهباااذا مناار إذن مااان منطاااق الرقابااة إىل منطاااق املساااامهة . ال
ضاارورة فهاام ساالوك املتعاااملني يف املؤسسااة حيااث ان تساايري املااوارد البشاارية ال يتعلااق فقااط بالكفاااءة 
والعدالااااة والفعاليااااة جيااااب أن نأخااااذ أيضااااا يف احلساااابان األهااااداف الااااذي يسااااعى األفااااراد إىل حتقيقهااااا 

أصاابح  اونوالتعاا، فاارادفاهلاادف يتمثاال يف حتقيااق نااوع ماان التوحيااد بااني أهااداف املؤسسااة وأهااداف اال
 .إذن عنصر أساسي وهذا النموذج أكثر تكامال من النماذج السابقة

 بناء تسيير الموارد البشرية باعتماد عدة نماذج:(39الشكل رقم)
 

 0النموذج   3النموذج      
   الكفاءة    الفعالية      

 
 2النموذج        4النموذج         
  العدالة   ن أو التع    
 

 .009، ص شابونية كرميةو  عبد الفتاح بومخخم المصدر:

 
ويعترب أصحاب هاذا اإلجتااه أن النظارة لألفاراد كماورد بشاري ال تاؤدي إىل اساتخدام هاؤالء لكال 

وهاذا مايقلال مان االحتياجاات وتاتحكم فياه املنظماة،  فاملورد يسحب منه لتلبيةنياهتم الفكرية، إمكا
ومان مث الباد مان ، وعلاى إدارة نفساه، والتفكري بشاكل أفضالو النما قيمة العنصر البشري القادر على
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مان خاالل ، واعتباره شاريكا ميكناه دعام املنظماة لتحقياق أهادافها، حتسني النظرة إىل العنصر البشري
 قدراته الفكرية القابلة للتنمية .

تح اجملاااال مماااا يفااالة يف مساااتويات التعلااايم واملعيشاااة، مث إن هاااذا االجتااااه تدعماااه التطاااورات احلاصااا
 ملفهوم وإبراز واستخدام االستعدادات املستقبلية لألفراد باعتبارهم شركاء .

ويتحماااال املسااااؤولية عاااان القاااارارات الاااايت ، فااااالفرد لديااااه االسااااتعداد واإلمكانيااااات ألن يتصاااارف ويبااااادر   
 إذا وجد حميطا مشجعا .، يتخذها

لون إىل تنمية استعدادهتم الكامنة إذا تاوفرت أشارات إحدى الدراسات أن األفراد املعرفيني ميي فقد      
 .، وأخريا املكافآت املاديةفإجناز املهام، مث اإلستقاللية، الشخصيو العوامل الدافعة التالية : النم

فالشاااركات الناجحاااة مساااتقبال هاااي تلاااك الااايت ساااتحفز األفاااراد علاااى تعضااايم اساااتخدامهم لقااادراهتم      
وهاااذا ماااايفرض ، ىن ماااداخل جديااادة لتنمياااة االفاااراد املعااارفينيأي تلاااك الااايت ساااتطور وتتبااا، ومعاااارفهم 

بتعباااري آخااار الكفااااءات الااايت تسااااعد أو املهاااارات والقااادرات ، االهتماااام أكثااار باملعاااارف املتخصصاااة
، هتم الكامناةداوضرورة إتاحة الفرصة هلؤالء حىت يستخدموا اساتعدا، يف ختصصاهتمو األفراد على النم

 .من خالل التحفيز الدائم
إدارة الكفااءات الايت هاي ساريورة متكاملاة أو ن سوف ننقال إىل إدارة اإلمكانياات احملتملاة لألفاراد إذ 

 تقوم أساسا على :، ومستمرة لتدعيم الطاقات البشرية
 .الرتكيز على اإلدارة الذاتية لألفراد بدال من استخدامهم كمورد -
لتعااارف عليهاااا ملسااااعدهتم علاااى اساااتخدامها الكفااااءات لااادى األفاااراد واأو إدراك اإلمكانياااات احملتملاااة  -

 وتنميتها .
 .املستمر )االستمرارية ( و التوجه بالنم -
العمااال علاااى حتقياااق توقعاااات األفاااراد ومصااااحلهم مااان خاااالل تنمياااة كفااااءاهتم ومااان مث حتقياااق مصااااح  -

 ألن ذلك ينمي لديهم حس املسؤولية والوالء .، املنظمة
واهلياكاال التنظيميااة باسااتمرار اسااتجابة حلركيااة البيئااة وبشااكل العماال علااى حتااديث وتطااوير السياسااات  -

 للمسامهة بفعالية يف املنظمة .، ميكن األفراد من إبراز كفاءاهتم وقدراهتم الكامنة
 البشرية. الكفاءات وعالقتها باألنشطة األخرى للموارد الثاني: سيرورة إدارة الفرع

إىل إجااراء دورات تكوينيااة متكااررة قااد أدى إىل  إن حجاام وأمهيااة التطااورات التكنولوجيااة واحلاجااة 
 تقييم األفراد وتوصيف الوظائف .، تغري عميق يف التفكري حول التدريب
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زهااااا هااااذا النشاااااط األخااااري مل يعااااد كافيااااا لإلسااااتجابة لعاااادم اإلسااااتقرار املعاصاااار يف ظااااروف العماااال ومتي
 .ديرية للوظائف والكفاءات مما يفرض على املنظمات وضع إدارة تق باجلماعية وسيادة السلوكيات،

و كما ها،  وعلى هذا فإن سريورة اإلدارة التقديرية للوظائف والكفاءات تتضمن املراحل األساسية التالية 
 .موضح يف الشكل

 

 

 

 

 تمثيل لسيرورة اإلدارة التقديرية للوظائف والكفاءات

 
 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
                             

Source: Hormer: Gestion des Compétences , édition d organisation    paris,p 36. 

 

 حتليل البيئة  حتليل األنشطة 

 لكفاءاتوضع مرجعيات ا

 التنبؤ بالوظائف املستقبلية 

 تقييم االحنرفات الكمية والنوعية 

 اختاذ اإلجراءات التصحيحية 

 التكوين الفردي واجلماعي   النقل الوظيفي  التوظيف 
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توزيع التكاوين حساب ، الكمي )هرم األعمار : من اجلانب تحليل الوضعية الحالية للمنظمة -0
باإلضاااافة إىل ، مقارنتاااه ماااع املنافساااني، مساااتوى املكافاااآت ( وإذا أمكااان، حتليااال التااادفقات، املساااتويات

 مرجعية للكفاءات لكل منصب عمل .أو وهذا لوضع فهرس ، اجلانب النوعي للموارد
عالقاات مان خاالل العمال تنمياة  مثال عن مرجعية الكفاءات املطلوباة لشاغل منصاب قياادي: إقاماة

، التفكاري بأسالوب حتليلاي، اخلاربة املهنياة، املباادرة، الرقابة الذاتياة، الثقة بالنفس، الفهم املتبادل، اآلخرين
 ...إخل .، مبرونة  التصرف، القدرة على توجيه اآلخرين، التوجه بالعمالءوالتعاون، العمل ضمن الفريق 

ئاااة الداخلياااة واخلارجياااة الااايت ميكنهاااا تغياااري حمتاااوى الوظيفاااة مثااال : حتليااال البي، كماااا يشااامل التحليااال
 متطلبات العمالء ....إخل .، املنافسة، التقنيات اجلديدة

: تتطلب هذه املرحلة وضوح الرؤية واإلسرتاتيجية  التنبؤ بالوظائف المستقبلية وتقييم اإلنحرافات -2
وتوضااااع قائمااااة الوظااااائف املسااااتهدفة  ،بشااااكل كااااايف حااااىت تااااتم ترمجتهااااا إىل احتياجااااات ماااان الكفاااااءات

مث تسااااتنتج االحنرافااااات بااااني الكفاااااءات املوجااااودة ، والوظااااائف األكثاااار حساسااااية، بالكفاااااءات املطلوبااااة
 واملطلوبة مستقبال .

، : يتم وضع خطط العمل حيز التنفيذ لتحقيق أهداف إدارة الكفاءات إتخاذ اإلجراءات التصحيحية-3
 وتتمثل هذه اخلطط أساسا يف:

 فإهنا تكون خمرية بني :، : حىت تكتسب املنظمة كل الكفاءات اليت حتتاجها توظيفال
ين األفااراد العاااملني يف تكااو ، أو ماان خااارج املنظمااة، توظيااف األفااراد الااذين ميتلكااون هااذه الكفاااءات

وعندما تعتمد على التوظيف اخلارجي سوف تتحمل نفقات إضافية وتقلال مان إمكانياة الرتقياة املنظمة، 
 متت .و ليا واليت قد تعمل كحافز للعاملني احلاليني لداخ

إن مزاياا انتقااال األفاراد باني املناصاب والوحادات التنظيميااة واضاحة خاصاة إذا تعلاق األماار  النقـل الـوظيفي :
وهلاااذا الغااارض ياااتم إنشااااء بعاااض املناصاااب تسااامى وهتيئاااة األفاااراد للمناصاااب العلياااا،  بتحضاااريأو بالرتقياااة 

وهذه الوظاائف تعاد مموناا أساسايا بالكفااءات الايت تسااعد ، املكلف بالدراسات "وظائف اإلنتظار" مثل
 األفراد على شغل مناصب املسؤلية .

حيتاااج التاادريب املتعلااق بااإدارة الكفاااءات إىل اجلمااع بااني تكييااف األفااراد مااع أمناااط التساايري اجلدياادة 
 وحتضريهم للمستقبل .

، املكافااأة مبجموعااة ماان الكفاااءات لاادى األفااراد العاااملني: يف إدارة الكفاااءات ال بااد ماان ربااط  المكافــآت
مان أجال دفعهام إىل تادعيم كفااءاهتم احلالياة واكتسااب  ، درجة الاتحكم فيهااو وتنوعها ، حسب طبيعتها
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ومشاركتها مع زمالئهم لتكوين كفاءات مجاعية ومن أجل احلفاظ ، كفاءات جديدة حتتاج إليها املنظمة
 يتحولوا إىل املنظمات املنافسة . على األفراد األكفاء حىت ال

 
 .تنمية الموارد البشريةعلى إدارة و  واالتصال أثر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات: الفرع الثالث

يزيااد عملياهتااا التشااغيلية  و قاادرة املشاااريع علااى االبتكااار ماان حيساان تطبيااق تكنولوجيااا املعلومااات 
 يقية فعالية. التسو و إسرتاتيجياهتا  وعملياهتا اإلدارية و كفاءة 

 أهم التطبيقات امللموسة لتكنولوجيا املعلومات يف اإلدارة والتدريب:
كل ريب والتطوير اإلداري يف   دورا أساسيا يف عملية التد-ICT–االتصال و تلعب تقنيات املعلومات  -أ  

 مرحلة من املراحل التالية:
 مرحلة حتديد االحتياجات. -
 ناسبة.تصميم الربامج املو مرحلة ختطيط -
 مرحلة تنفيذ الربامج.-
 املراجعة.و مرحلة التقييم -
 مرحلة التحسني والتطوير.-
 .اختاذ القرارات وحتليل البياناتهذا باإلضافة إىل -
ماان املمكاان أن تااتم و حتليلهااا، و إن أثاار تكنولوجيااا املعلومااات علااى هااذه املراحاال يكماان يف دقااة حتدياادها -ب

بتكلفاة أقال،ومن و كانية االستفادة مان اخلاربات يف أمااكن أخارى كذلك إمو سرعة عالية و بدقة و عن بعد 
 املمكن اإلشارة هنا إىل التطبيقات امللموسة التالية:

 On-lineاالتصال املباشر -
 On line formesتعبئة خمتلف النماذج إلكرتونيا -
 اإلنرتنيت و االنتشار السريع باستخدام الربيد اإللكرتوين -
 املعلومات و الربامج و طط املرونة يف تعديل اخل-
 E-Learningالتعلم عن بعد -
كفااءة عالياة، وسارعة حتيينهاا مماا يانعكس إجياباا علاى اختااذ القارار املناساب يف و حتليل خمتلف البيانات بدقة -

 التوقيت املناسب. 
 ل:سيحدثها تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف مفهوم اإلدارة والعمو التغريات األساسية اليت أحدثها  
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كاذلك إعطااء التوجياه عان و * تغيري أساليب العمل، فاستخدام التكنولوجيا احلديثاة تسامح بالعمال عان بعاد 
 الكلفة.و بعد مما ينعكس على كل من عنصري الزمن 

 بالتايل املساعدة يف اختاذ القرارات السليمة.و ل املعلومات ضمن املؤسسة أو * سرعة تد
املعلومات اليت يصعب التعامل معها بسهولة يتطلب مهاارات خاصاة  * تغيري املهارات، فوجود كم هائل من

 يف االنتقاء.

 * تغيري اخلطط.
 الفكرية.و منه إىل األعمال اإلبداعية و * حترير العنصر البشري من قيود األعمال الروتينية 

 املوثوقية .و * زيادة أمهية سرية املعلومات 
التغااريات يف أساااليب العماال مااع و ظيميااة للمنظمااات التغااريات األساسااية املطلوبااة ماان اهلياكاال التن

تسااتخدم املنظمااات العديااد ماان األنااواع التكنولوجيااة يف حتوياال ماادخالهتا إىل  ، حبيااثضاااع اجلدياادةو األ
خمرجات. ولقد وجد أن هناك عالقات قوية ما بني حجم العمليات اإلنتاجياة وماا باني اهليكال املتباع يف 

ظمااااة وفاعليتهااااا تعتمااااد بدرجااااة كباااارية علااااى ماااادى التناسااااب ماااااابني املؤسسااااة كمااااا وجااااد أن كفاااااءة املن
 التكنولوجيا املستخدمة يف املنظمة واهليكل التنظيمي لتلك املنظمة.

وعاااادة ماااا يالئااام اهليكااال امليكااااانيكي املؤسساااات الااايت تساااتخدم تكنولوجيااااا بسااايطة، بينماااا يالئااام اهليكاااال  
التاايل فاإن أهام التغاريات األساساية املطلوباة مان العضوي املؤسسات اليت تساتخدم تكنولوجياا معقادة. وب

 اهلياكل التنظيمية للمؤسسات ميكن تلخيصها يف:
 شركة. أو إنشاء وتأسيس وحدة تنظيمية لتكنولوجيا املعلومات ضمن كل مؤسسة  -
إعااادة النظاار يف اهليكاال التنظيمااي حبيااث تبقااى املؤسسااة قااادرة علااى العماال ضاامن أسااس تنافسااية وإنشاااء  -

 .الزبونو التخطيط اإلسرتاتيجي، والتوجه حنو جديدة تركز على التسويق واملبيعات  وحدات
إجيااااد هياكاااال تنظيمياااة تتوافااااق ماااع التقاااادم التكنولااااوجي وتسااااهم يف االسااااتفادة العظماااى ماااان التطبيقااااات  -

 كذلك توسيع املشاركة يف اختاذ القرارات.و اجلديدة، وتتناسب مع أساليب العمل احلديثة 
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 الوظائف االلكترونية إلدارة الموارد البشرية.: اضرة الثالثة عشرالمح

 
خاصااة تكنولوجيااات الشاابكات ، و االتصااالو إن التطااور يف جمااال التكنولوجيااات اجلدياادة لإلعااالم    

تساايري املااوارد البشاارية داخاال  انت( نااتج عنااه حتااول وتطااور طاارقاإلكساارت و اإلنرتاناات ، املعلوماتيااة )اإلنرتناات
اساااتخداماته يف خمتلاااف ، و (e-GRH)ور مفهاااوم التسااايري اإللكااارتوين للماااوارد البشااارية  ظهاااو املؤسساااات 

أو سايتم مان خاالل هاذا املبحاث التطارق إىل بعاض اساتعماالت ، و جماالت نشااط وظيفاة املاوارد البشارية
 التدريب اإللكرتوين.و املتمثلة يف التوظيف و وظائف التسيري اإللكرتوين للموارد البشرية 

 .(e-GRH)ل: التسيير اإللكتروني للموارد البشرية و المطلب األ
لقااد تزاياادت أمهيااة اسااتخدام احلاسااوب يف إدارة املااوارد البشاارية باعتباااره وساايطا يساااعد املااوظفني يف      

يف الوقات املناساب يتطلاب مان اإلدارة و معطيات دقيقة  إذ أن احلاجة لتوفري، اجناز مهامهم املرسومة
 املتعلقة بإدارة املوارد البشرية فيها. تطوير أنظمة املعلومات

االتصاااال يف جماااال و ضااااع اجلديااادة الناجتاااة عااان اساااتخدام تكنولوجياااا املعلوماااات و ففاااي ضاااوء األ
ميكااااان وصاااااف اإلدارة اإللكرتونياااااة علاااااى أهناااااا منهجياااااة إدارياااااة جديااااادة تقاااااوم علاااااى ، اإلدارة العاماااااة
االتصاااااالت يف ممارسااااة الوظااااائف و ت االسااااتخدام الااااواعي لتقنيااااات املعلوماااااو           االسااااتيعاب 

 .التغيري املستمرو األساسية لإلدارة يف منظمات عصر العوملة 
 ل:خصائص التسيير االلكتروني للموارد البشريةو الفرع األ

 فيما يلي: خصائص التسيري االلكرتوين للموارد البشريةميكن تلخيص و 
 يساتوعب تقنياتاه ، و صار املتغاريات الساريعةمنط جديد من الفكار واملمارساة اإلدارياة يتباىن معطياات ع

 ويطبق آلياته الفعالة.، املتجددة
  اإلنرتناات و  عصاار العوملااةو املعلومااات و ممارسااة إداريااة جدياادة تسااتوعب املعاااين احلقيقيااة لعصاار املعرفااة
 االتصاالت.و 
 ة والاذي بناء فكري جديد خيالف البناء الفكري لإلدارة التقليدية الذي ساد يف عصر الثورة الصاناعي

التوجهااات الااايت تنشااأ عااان حركااة املتغاااريات التقنياااة وتوجهااات إدارياااة تتعاماال ماااع الفااارص و يشاامل أفكاااار 
اإلقليمية جديدة على املستويات العاملية و  عالقات عملو مؤسسات و ما ينبعث عنها من نظم العلمية و و 

 واحمللية.
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  يتعاماال مااع كاال ، و املعنويااةو بشاارية الو املاديااة و إطااار إداري متكاماال يشاامل عناصاار املنظمااات اهليكليااة
 منها مبنطق جديد خيالف منطق اإلدارة التقليدية.

بالتايل فإن اإلدارة اإللكرتونية تتميز مبجموعة من السمات األساسية اليت متيزها عان مناوذج اإلدارة و      
ات تعكاااااس هاااااذه السااااامات اخلصاااااائص النابعاااااة مااااان ارتبااااااط اإلدارة اإللكرتونياااااة بتقنيااااا، و التقليدياااااة

كماااا توضاااح احملتااااوى التقاااين الفاااائق اجلاااودة هلاااذا النمااااوذج ،  ىلو االتصااااالت بالدرجاااة األو املعلوماااات 
 اإلداري املستحدث.

يعااارف جماااال التسااايري اإللكااارتوين للماااوارد البشااارية علاااى أناااه جمماااوع سياساااات تسااايري املاااوارد 
نولوجيااات اإلنرتاناات خاصااة تكو االتصااال و الاايت تسااتخدم التكنولوجيااات اجلدياادة لإلعااالم و البشاارية 

يعااارف التسااايري ، و االساااتفادة منهااااو ذلاااك مااان أجااال وضاااع تطبيقاااات دينامكياااة و الداخلياااة العمومياااة 
ىل التكنولوجيااااات اجلدياااادة لإلعااااالم بأنااااه عمليااااة اللجااااوء إ (e-GRH)اإللكاااارتوين للمااااوارد البشاااارية 

ملوظفيهاا:  تعلقاة باحليااة املهنياةاالتصال للزيادة من فعالياة وظيفاة املاوارد البشارية يف تسايري املراحال املو 
 ...تالتقاعداو تسيري املهارات ، األجور، التسيري االجتماعي، التوظيف

وبالتاااااايل فإناااااه يقصاااااد بالتسااااايري اإللكااااارتوين للماااااوارد البشااااارية عملياااااة جلاااااوء املؤسساااااات إىل 
 ى:االتصال يف تسريها ملواردها البشرية معتمدة أساسا علو التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم 

  معاجلتهاا مان خاالل إمكانياة احلصاول عليهاا مباشارة مان و املشاركة يف تبادل معلومات املوارد البشارية
 املسري.و طرف كل من املوظف 

 .القيام بوضع هيكل تنظيمي جديد للزيادة من فعالية وظيفة املوارد البشرية 

 ةالفرع الثاني: مجاالت استعمال أنظمة الحاسوب في إدارة الموارد البشري
 ميكن تلخيص جماالت استعمال أنظمة احلاسوب يف إدارة املوارد البشرية فيما يلي:و 

 .اإلدارةوال: السجالت أو 

كماا ياؤدي إىل ،  اجلهد مع الزياادة يف الدقاةو يؤدي استخدام احلاسوب يف ميدان اإلدارة إىل توفري الوقت 
ي يسااعد بادوره عملياة اختااذ القارارات الاذ، إمكانية جتميع التقارير يف أقل وقات ممكانو زيادة الرقابة 

 الزمان املناسبني.و الالزمة يف الوقت 

 .ثانيا: إدارة المرتبات

 من فوائد استخدام أنظمة احلاسوب يف هذا اجملال:و 
 صرفها يف الوقت املناسب.و مستحقات العاملني و السرعة يف إعداد مكافآت و ازدياد الدقة  - 
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  فروعها.أو من رواتب لإلدارات املختلفة يف كافة وحداهتا إمكانية مقارنة ما تدفعه املؤسسة 
 االمتيازات املقرتح منحها للعاملني.و ات و املساعدة يف اختاذ القرارات السريعة فيما يتعلق بالعال 
  يف ، إن وجااادت، اكتشااااف األخطااااءو تيساااري إجاااراء التحلااايالت احملاسااابية الالزماااة لرواتاااب املاااوظفني

 ها.العمل على تصحيحو أقصر وقت 

 .التعيينوثالثا: االختيار 

 التعيني فوائد كبرية منها: و إن الستخدام أنظمة احلاسوب يف جمال االختيار 
 استعادة هذه املعلومات عند احلاجة بأسرع ، و ختزين املعلومات عن كافة املرشحني للوظائف املختلفة

 وقت ممكن.
 الااذي يااؤدي إىل الساارعة يف اختاااذ ، اساابإجااراء املقارنااة بااني مااؤهالت املرشااحني الختيااار املرشااح املن

 ختفيض التكاليف املكتبية.و القرارات 

 .رابعا: برامج إعداد المهارات

تاوفري الوساائل و يساعد استخدام احلاسوب أنظمة إعداد املهاارات يف عملياة حتدياد أهادافها 
كاااال حسااااب ،  الااااذي تكااااون نتيجتااااه توزيااااع العاااااملني يف الوظااااائف املناساااابة هلاااام، و الالزماااة لتحقيقهااااا

 مهاراته املكتبية.و          ختصصه 
إمناااااا ميكااااان و إال أن اساااااتخدام احلاساااااوب ال يقتصااااار علاااااى اجملااااااالت الساااااابقة الاااااذكر فقاااااط 

تطاوير و تقيايم أداء العااملني ، استخدامه يف جماالت أخرى يف إدارة املاوارد البشارية مثال نظاام التقاعاد
 تدريب القوى العاملة...و 

 
 

 .(e-recrutement)ف اإللكتروني المطلب الثاني: التوظي
االتصااال علااى عمليااة التوظيااف داخاال املؤسسااات و إن إدخااال التكنولوجيااات اجلدياادة لإلعااالم 

املسااري املكلااف أو بااني املؤسسااة  خلااق عالقااة مباشاارة ماااو أدى إىل القضاااء علااى احلااواجز البريوقراطيااة 
حياااث ، شااابكة اإلنرتنااات الشاااخص املتقااادم لشاااغل املنصاااب مااان خاااالل اساااتخدامو بعملياااة التوظياااف 

ميكاان هلااذا األخااري الاادخول إىل املوقااع اإللكاارتوين للمؤسسااة واالتصااال مباشاارة  باملسااري املساائول عاان 
 (e-recrutement)وبالتاايل فااإن التوظياف اإللكاارتوين  ،لياة التوظياف بطريقااة ساهلة وسااريعةعم
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املكلفااني بعمليااة التوظيااف يعتاارب ماان التطبيقااات األكثاار انتشااارا يف املؤسسااة حيااث مياانح للمساائولني 
 أداة تساعدهم يف التسيري الكلي ملختلف عمليات التوظيف التقليدية.

 ل: فوائد التوظيف اإللكترونيو الفرع األ
 ل توضيح مفهوم التوظيف اإللكرتوين من خالل التعرف على بعض فوائده:او سنحو 

 .المترشحوال: تدعيم العالقة المباشرة ما بين المسير أو 

ل أو املؤسساااااة إلعالناااااات عااااان مناصااااابها الشاااااغرة عااااارب شااااابكة اإلنرتنااااات تعتااااارب مااااان إن وضااااع 
لقااد أدت هااذه العمليااة إىل التخفاايض ماان ، و االسااتعماالت ملواقعهااا اإللكرتونيااة عاارب شاابكة اإلنرتناات

حيااث أنااه ماان خااالل تااوفري باارامج تساايري املااوارد ، تكاااليف اتصااال املؤسسااة باملرتشااحني بنساابة معتااربة
 وضعها مباشرة داخل موقع املؤسسة عرب شابكةو ري إمكانية توصيف الوظائف الشاغرة البشرية للمس

اسااااتطاعت املؤسسااااة ماااان التخفاااايض ماااان نساااابة التكاااااليف الالزمااااة ألداء هااااذه الوظيفااااة ، اإلنرتناااات
فعمليااة توصاايف الوظيفااة الشاااغرة عاارب شاابكة اإلنرتناات تكااون غنيااة باملعلومااات ، بالطريقااة التقليديااة

، افية عما تكون عليه من خالل اساتخدام طارق اإلعاالن التقليدياة )كاجلرائاد ماثال(اإلضو األساسية 
وماان جهااة أخاارى فااإن املرتشااح يسااتطيع ماان خااالل االطااالع املباشاار علااى إعالنااات التوظيااف عاارب 

حيااث تقااوم املؤسسااة بتحااديث ، موقااع املؤسسااة احلصااول علااى معلومااات جدياادة فيمااا يتعلااق بطلبااه
وكما يسمح التوظيف اإللكرتوين من التقليل مان عادد الوساطاء ، ألمر ذلكإعالناهتا كل ما تطلب ا

بالتايل ضمان  تقدم سوى املرتشحني الذين يرون بأن املنصب الشاغر يتناسب و يف عملية التوظيف 
 طموحاهتم.و مع مهاراهتم 

 .ثانيا: القضاء على الحواجز الجغرافية

يف كال املواقاع اجلغرافياة عارب حمركاات و تقاال بساهولة ميكن للسرية الذاتية اإللكرتونياة للمرتشاح االن
بالتااايل إمكانيااة احلصااول عليهااا ماان طاارف مسااريي املااوارد البشاارية و البحااث داخاال شاابكة اإلنرتناات 

علااااى عكااااس ، خااااالل عمليااااة حبااااثهم عاااان مرتشااااحني يناساااابون املناصااااب الشاااااغرة املوجااااودة لااااديهم
ن التوظياف كماا ميّكا،  لايت يطلاع عليهاا ساوى قرائهاااو اإلعالنات التقليدية اليت تنشار يف اجلرائاد ماثال 

الطلاااب لأليااادي العاملاااة النااااجم عااان احلاااواجز و لتقااااء العاارض اعقباااات علاااى اإللكاارتوين مااان التغلاااب 
التقاادم و اجلغرافيااة ماان خااالل السااماح للمرتشااحني عاارب مجيااع أحناااء العااامل ماان تقاادمي سااريهتم الذاتيااة 

 بطلب منصب شغل.
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 .للتوظيفثالثا: ظهور سوق داخلية 

املرتشااحني ماان خاالل اسااتخدام التكنولوجيااات و بااني املساريين  إن ساهولة إقامااة عالقااة مباشارة مااا
التوظيااف اإللكاارتوين تعااود بالفائاادة علااى السااوق الداخليااة للعماال ماان و االتصااال و اجلدياادة لإلعااالم 

الشركة  خالل تقدم موظفي الشركة للرتشح بعد اطالعهم على فرص التوظيف املعروضة داخل موقع
 إرسال سريهتم الذاتية اإللكرتونية مباشرة ملديرية املوارد البشرية.و عرب شبكة اإلنرتانت 

 .االختيارورابعا: أتمتة بعض أنشطة التقييم 

تستخدم إدارة املوارد البشرية جمموعة من برامج تسيري املاوارد البشارية تسامح هلاا باإجراء عملياات 
  اإلنرتانات أو ليال ملفاات املرتشاحني املقدماة عارب شابكة اإلنرتنات حتو لياة مان خاالل دراساة أو مية يتقي
بالتااايل ، و املؤسسااة شااحني للحضااور مبقاارليااة دون أن يتطلااب األماار اسااتدعاء املرت أو إجااراء خيااارات و 

 االختيار النهائية. و التقليل من عددهم يف عملية التقييم 

 خامسا: إنشاء قاعدة بيانات للمترشحين.

للساارية الذاتيااة للمرتشااحني تساامح بإعااداد ملفااات  (Codifier)لوماتيااة واملشاافرة إن املعاجلااة املع
حياث أن تواجاد مسااحات افرتاضاية ، مستحدثة ميكن استخدامها بطريقة فعالاة يف عملياة التوظياف

، داخااال موقاااع املؤسساااة خمصصاااة للمرتشاااحني متكااانهم مااان حتاااديث ملفاااات ساااريهتم الذاتياااة مباشااارة
 املعلومات دون تكاليف تسيري إضافية بالنسبة للمؤسسة. بالتايل فإنه يتم حتديثو 

 التوظيف اإللكتروني أدوات: الثانيالفرع 
يستخدم التوظيف اإللكارتوين جمموعاة مان األدوات الساتقطاب األيادي العاملاة قاد تكاون تابعاة 

ميكان الايت ، و عباارة عان حلاول خارجياة تلجاأ إليهااأو للمؤسسة إذا مسحت إمكانياهتاا املادياة باذلك 
 تلخيصها فيما يلي: 

 .غير تابعة للمؤسسة (Job Boards)ال: مواقع توظيف أو 

                    ار حباااااااااثهم اإطااااااااا املرشاااااااااحني إىل شااااااااابكة اإلنرتنااااااااات يف متثااااااااال هاااااااااذه املواقاااااااااع نقطاااااااااة وصاااااااااولو          
                                       مااااااااان باااااااااني املواقاااااااااع الكاااااااااربى للتوظياااااااااف عااااااااارب شااااااااابكة اإلنرتنااااااااات جناااااااااد، و منصاااااااااب عمااااااااال عااااااااان

 (cadre employ, cadre online, job pilot, monster) ، باإلضااافة إىل مواقااع متخصصااة
، الطاريانو الاذي يتخصاص يف جماال املعلوماتياة  abjobتعرض فرص عمل يف جماالت حمددة كموقع 

لاى املؤسساات اهتا عارض خدمااذلك لعاو اتب توظيف اذه املواقع بإقامة عالقة شراكة مع مكاتقوم هو 
املتوسطة إىل مثال هاذا الناوع و قد تلجأ املؤسسات الصغرية ، و ملساعدهتم على تسيري عملية التوظيف
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خاصااة إذا  ، و حجاام املهااارات الداخليااة...، ذلااك ألسااباب عدياادة تتمثاال يف التكاااليفو ماان املواقااع 
 كانت ال متتلك موقع توظيف عرب شبكة اإلنرتنت.

 .تحتوي على مجال خاص بعملية التوظيفثانيا: مواقع خاصة بالمؤسسة 

كماا ميكان أن حتتاوي علاى تطبيقاات أو  ميكن أن حتتوي هذه املواقع على جمرد إعالنات توظيف 
يف هااذه احلالااة  باإلضااافة ، و دراسااة طلبااات املرتشااحني عاارب الشاابكةو خاصااة بتساايري عمليااة التوظيااف 

ين يرغباون يف احلصاول علاى منصاب إىل عملية التوظياف ميكان للمؤسساة مان تعرياف املرتشاحني الاذ
بالتاايل فاإن مثال هاذا املوقاع اإللكارتوين ، و نتائجهاا االقتصااديةو خادماهتا ، منتجاهتاا، شغل بنشاطاهتا

الاذين ميكان أن يكوناوا كاذلك و تسويق لصورة املؤسسة اجتااه املرتشاحني و يعترب كذلك كنقطة اتصال 
كماا ،  تفاعلياةو املؤسساة مشخصاة و قة بني املرتشح يف هذه احلالة تكون العال، و زبائن هلا يف املستقبل

تقاادم و لاو أن موقاع التوظياف عارب شابكة اإلنرتنات يسامح للمرتشاح باأن يكاون لاه ملاف وحياد حاىت 
 يف مناصب خمتلفة. و بطلب عمل يف عدة وحدات من نفس الشركة 

كاان يقضايه   لقد مسح التوظيف اإللكرتوين ملديرية املوارد البشرية من التخفايض مان الوقات الاذي
الربياد أو اهلااتف ، تصنيف طلبات التشغيل الايت كانات تتلقاهاا عارب الربيادو معاجلة و موظفوها يف فرز 

فمااان خاااالل التوظياااف اإللكااارتوين تساااتطيع  مديرياااة املاااوارد ، الااايت كانااات جتياااب عليهااااو اإللكااارتوين 
القضاااء علااى  نوعيااة أحساان عاان طريااقو ذات فعاليااة أكاارب و البشاارية تقاادمي خدمااة توظيااف متكاملااة 

تاارك اجملااال ملااوظفي إدارة املااوارد البشاارية للرتكيااز علااى و العمليااات اإلداريااة الاايت ال تنااتج قيمااة مضااافة 
كما ميكن إلدارة املوارد البشرية أن تلجأ إىل خمتصاني يف التوظياف ،  اختيار املرشحنيو توصيف املهام 

 ASP Resources Humans إىل حلاااااول معلوماتياااااة خاااااارج املؤسساااااةأو خاااااارج املؤسساااااة 

(Application Solution Provider Resources Humans) ،    وهاي عباارة عان حلاول جااهزة
حيث تتوىل هذه املؤسسات  ، قابلة لالستعمال مباشرة ترقرتح للمؤسسات اليت هي حباجة للتوظيفو 

على  االختيار...( السيما عن طريق االطالع، كامل عملية التوظيف عرب شبكة اإلنرتنت )البحث
، تقادمي النصاائحو كماا تعارض خادمات االستشاارة ،  املواقع اليت تعرض مرتشحني يبحثون عان العمال

تصااااانيف السااااارية الذاتياااااة للمرشاااااحني باإلضاااااافة إىل تقااااادمي املعلوماااااات ، ترتياااااب و وضاااااع االختباااااارات
 اإلضافية الالزمة للمرتشحني. 

 اإللكترونية التوظيف اإلضافات التي تقدمها شبكة اإلنترنت في عملي: الثالثالفرع 
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، حشاااملرت ميكاان تلخاايص اإلضااافات الاايت تقاادمها شاابكة اإلنرتناات يف عمليااة التوظيااف بالنساابة لكاال ماان 
 مديرية املوارد البشرية:املسري و 

 .حشللمترال: بالنسبة أو

  سساة  طلاب توظيفاه داخال املؤ مياملكاملات اهلاتفية املتعاددة ملتابعاة تقادو انتهاء عهد املراسلة التقليدية
 .(Workflow)هذا راجع الستخدام تكنولوجيا تدفق العمل و 
  جماالت عمل املؤسسة.و االستقاللية يف عملية معرفة الوظائف الشاغرة 
 .تقييم الوظيفة املقرتحة ملعرفة مدى تناسبها مع مهاراته 

 اسبه أم ال.إمكانية إجراء اختبارات جتريبية مباشرة عرب موقع الشركة ملعرفة ما إذا كان املنصب ين-
  رد مؤكد من طرف املؤسسة.أو ضمان احلصول على إجابة 

 .ثانيا: بالنسبة للمسير

 وجاود شاروط أو ساريات ذاتياة كثارية ق بعدم وجاود شاروط اختياار كافياة و انتهاء التناقضات فيما يتعل
 عدم وجود سريات ذاتية كافية.و اختيار كثرية 

 التغيااري يف شااروط و تيااة الاايت تناسااب منصااب الشااغل السااريات الذا، احلريااة يف اقاارتاح مناصااب الشااغل
 االختيار.

  االختيار.و توفر له أدوات التحليل 
  إمكانيااااة احلصااااول علااااى عااااروض ماااان طاااارف املرتشااااحني دون وجااااود مناصااااب عماااال مقرتحااااة تتعلااااق

 مبهارات معينة.

 .ثالثا: بالنسبة لمديرية الموارد البشرية

  نيف السرية الذاتية للمرتشحني.تصو انتهاء املهام اإلدارية املتعلقة برتتيب 
  تزوياده بوجهاات نظار يف و ترمجتها يف شكل مهاارات و تقدمي النصائح للمسري فيما يتعلق باحتياجاته

 املدى البعيد.
  االتصااااال يف عملياااااة و األنظمااااة الاااايت تعتماااااد علااااى التكنولوجياااااات اجلدياااادة لإلعاااااالم و إدارة األدوات

 التوظيف.
 الذي كانت تؤديه يف جمال التوظيف. (Secrétariat)انتهاء دور األمانة 
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 . (e-formation)المطلب الثالث: التكوين اإللكتروني 
االتصااال يف تساايري املااوارد البشاارية أدى إىل تااوفري و إن اسااتخدام التكنولوجيااات اجلدياادة لإلعااالم 

-e)أو  (e-formation)تدريبياااة جديااادة تلخصااات يف عملياااة التكاااوين اإللكااارتوين و فااارص تكوينياااة 

learning). 
علااى أناااه  Cisco Systemsحيااث تعرفاااه شااركة ، لقااد تعااددت تعريفاااات التكااوين اإللكااارتوينو 

، نشاار احملتويااات يف أشااكال خمتلفااةو عمليااة التكااوين باسااتخدام شاابكة اإلنرتناات املعتماادة علااى بااث 
، توياااتتنميااة احملو وجااود خمتصااني يف تطااوير ، جمموعااة املتاادربني عاارب الشاابكةو إدارة العمليااة التكوينيااة 

وياتم ذلاك بطريقاة والاتعلم فعملية التكوين اإللكرتوين تزيد من إمكانية وصاول املاوظفني إىل التكاوين 
 باإلضافة إىل إشراكهم يف العملية التكوينية. ، سريعة بتكاليف منخفضة

التكوين اإللكرتوين على أنه عملية استخدام تكنولوجيات الشبكات  Elliot MASIEيعرف و 
 إدارة العملية التكوينية. و شر ن، الختيار

كمااا يعاارف التكااوين اإللكاارتوين كااذلك علااى أنااه جمموعااة التكنولوجيااات الاايت تساامح بااالتعلم عاان طريااق 
يتااايح و وهااا، اإلنرتانااات...(، اإلنرتنااات، اساااتخدام وساااائل اإلعاااالم اإللكرتونياااة )األقاااراص املضاااغوطة

ة للموظاااف ماااان خاااالل جهااااازه دروس تكاااون متاحااااأو فرصاااة الاااتعلم الفااااردي عااان طريااااق حماضااارات 
، باإلضاافة إل إمكانياة مشااركته يف األقساام  االفرتاضاية، اإلنرتاناتأو  عرب شبكة اإلنرتنت املعلومايت

اسااتعماله لكاال الوسااائل املسااتخدمة يف عمليااة التعلاايم عاان و قاعااات احملادثااة... ، احملاضاارات عاان بعااد
التعلاايم املعتمااد و و أشاارطة الفياادي، (Cd-rom)بعااد سااواء أكاناات تفاعليااة أم ال: األقااراص املضااغوطة 

ففاي جمتماع العوملاة ويف ، (L’enseignement assisté par ordinateur)علاى جهااز الكمبياوتر 
 ماااان تكااااوين وتاااادريب موظفيهااااا بساااارعة ظاااال املنافسااااة الشااااديدة أصاااابح ماااان الضااااروري للمؤسسااااات

جتدياادها باعتبارهااا مياازة تنافسااية ضاارورة و مهاااراهتم و وبتكاااليف أقاال نظاارا للتقااادم السااريع ملعلوماااهتم 
االتصااال مان جتديااد و وبالتاايل فقااد مسحات التكنولوجياات اجلدياادة لإلعاالم ، للعدياد مان املؤسسااات

التاااادريب عمليااااة مسااااتمرة بالنساااابة و أصاااابح التكااااوين ، و حتااااديث طاااارق التاااادريب داخاااال املؤسساااااتو 
 للموظف.

باني هادف احلصاول  من جهاة ماا يضم التكوين اإللكرتوين الطرق اجلديدة للتعليم اليت جتمع
الفاارص و ماان جهااة أخاارى اخلاادمات ، و تنميااة املهااارات املشاارتك لكاال أنظمااة التعلاايمو علااى املعااارف 

تااأيت هااذه الطاارق سااواء مكااان طاارق ، و االتصااالو املتاحااة ماان طاارف التكنولوجيااات اجلدياادة لإلعااالم 
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ساااب حاجاااات مشاااخص حو بغااارض تااادعيمها فهاااي تسااامح بتكاااوين مساااتمر أو التااادريب التقليدياااة 
ميكن للتكاوين اإللكارتوين مان أن يانظم بطريقاة متزامناة ، و املوظفني بغض النظر عن احلواجز اجلغرافية

(Synchrone) أعضااااااء القاعاااااة أو املتكاااااون و باااااني املكاااااون  مااااان خاااااالل وجاااااود عالقاااااة مباشااااارة ماااااا
ن ماازودة االفرتاضااية عاان طريااق اسااتخدام تكنولوجيااا احملادثااة عاارب الشاابكة داخاال قاعااة حماضاارات تكااو 

 Classe)باسااتخدام تكنولوجيااا القاعااات االفرتاضااية ، أو بااأجهزة كمبيااوتر مرتبطااة بعضااها باابعض

Virtuelle Synchrone) ، ملفااات و عاان طريااق تبااادل رسااائل إلكرتونيااة ، أو احملاضاارات عاان بعااد
ة كمااااا ميكاااان أن تكااااون العمليااااة التكوينيااااة اإللكرتونيااااة منظمااااة بطريقااااة غااااري متزامناااا،  مباشاااارة رقميااااة

(Asynchrone) ، ماان خااالل االعتماااد علااى املكااونني ملتابعااة أعمااال املااوظفني عاان طريااق املراساالة
فااالتكوين اإللكاارتوين ماان خااالل اسااتخدامه ، الغااري مباشاارة باسااتخدام تكنولوجيااات الربيااد اإللكاارتوين

يساااامح بالقيااااام بأحباااااث واسااااعة ماااان خااااالل و الصااااورة يعتاااارب أكثاااار تفاعليااااة و لتكنولوجيااااات الصااااوت 
التباادل و ستخدام شابكة اإلنرتنات باإلضاافة إىل إجاراء تطبيقاات متعاددة تعتماد علاى التقيايم الاذايت ا

  .السريع للمعلومات كالعمل اجلماعي مثال
 ل: فوائد التكوين االلكترونيو الفرع األ

 ميكن تلخيص فوائد التكوين اإللكرتوين باآليت:
 ما بني املوظفني.التجارب ، التطبيقات و تدعيم عملية تبادل املعارف 
  إمكانيااة تعاارف كاال املشاااركني يف عمليااة التكااوين اإللكاارتوين علااى األساائلة املطروحااة سااابقا ماان

 اإلجابات املناسبة هلا.و طرف زمالئهم 
  السماح لكل املوظفني من الوصول إىل املعارف املخزنة يف أرشيف املكتبة اإللكرتونياة للمؤسساة

 سسة عرب الشبكة.اإلطالع عليها من خالل موقع املؤ و 
  ميكاااان تغريهااااا     ، بطريقاااة فرديااااةو يسااااعد علااااى وضااااع أدوات تكااااوين ساااهلة االسااااتعمال عاااان بعااااد

 تشخيصها حسب حاجات املوظفني.و 
  بناءة باستخدام وسائل تقييم ذاتية.و تنظيم تغذية عكسية فورية 
 تلفاة للشاركة يسمح باتصاال العدياد مان املاوظفني املشااركني يف عملياة التكاوين يف الوحادات املخ

كمااا يساامح هلاام بااالتعرف أكثاار ، و زيااادة تبااادل املعلومااات فيمااا بياانهمو عاان طريااق الشاابكات املعلوماتيااة 
 بعضهم ببعض.

 الفرع الثاني: مزايا التكوين االلكتروني
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 بالتايل فإن للتكوين اإللكرتوين مزايا عديدة نذكر منها: 

 .ال: بالنسبة للمؤسسةأو 

 ملية التكوينية:. التخفيض من تكاليف الع1

 الذي يعترب من أهم اجيابيات عملية التكوين اإللكرتوين مقارنة بالعملية التقليدية من خالل:و 
  إيوائهم.و التخفيض من بعض التكاليف املرتبطة بالعملية التكوينية مثل تكاليف تنقل املتكونني 
 دد كبري من املتدربني.االستغالل الفعال للتطبيقات عن طريق استخداماهتا املشرتكة ما بني ع 
  التساايري األمثاال للاازمن ماان خااالل ختفاايض التكاااليف املتعلقااة بالوقاات الااذي يقضاايه املوظاااف يف

 العملية التكوينية.
وبالتااايل فااإن التكااوين اإللكاارتوين خيفااض ماان التكاااليف اإلمجاليااة املتعلقااة بالعمليااة التكوينيااة ماان 

ترتكااز علااى أو بكات للمااوظفني بطريقااة تعتمااد التكااوين عاارب الشااأو خااالل تفضاايل التكااوين الااذايت 
 تدريب املوظفني يف اجملاالت ذات القيمة املضافة األكرب.

 يسمح بمرونة أكبر للمؤسسة:. 2
حيااث تعتاارب هااذه املياازة إجيابيااة  ،يساامح التكااوين اإللكاارتوين بااأن يكااون مكااان التكااوين غااري مااادي      

حيااث ميكاان ملساارييها ماان  ،رب مجيااع أحناااء العاااملبالنساابة للمؤسسااات العماليااة الاايت توظااف عمااال عاا
وأن يكااون هااذا األخااري  ،اهلاادف منهاااأو الرسااالة املااراد إيصاااهلا و التأكااد ماان حمتااوى العمليااة التكوينيااة 

 متماثل عرب مجيع أحناء العال
 . تحسين صورة المؤسسة:3

للمؤسسااة  االتصااال يف جمااال التكاوين يساامحو إن اساتخدام التكنولوجيااات اجلدياادة لإلعاالم 
إىل االحتفاااااظ أو خاصااااة إذا كاناااات هتاااادف إىل اجتااااذاب إطااااارات جدياااادة ، ماااان حتسااااني صااااورهتا

 التنمية املستدامة ملهاراهتم.و ويتم ذلك عن طريق اقرتاح برامج تكون موجهة أكثر حن، بإطاراهتا

 للمتكونثانيا: بالنسبة 

 . الزيادة من فعالية العملية التكوينية1

 وين من الزيادة من فعالية العملية التكوينية لألسباب التالية:يسمح التكوين اإللكرت 
 يف ، العماليث تسمح هلم بالتكون خالل سااعات ح، تكون العملية التكوينية متاحة لكل املوظفني

 يف أي مكان يكون مزودا بنقطة اتصال بشبكة اإلنرتنت.أو املنزل 
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 حماضاراته يف أو حيث يستطيع متابعة دروسه ، ميكن للموظف من إدارة العملية التكوينية بكل مرونة
 الوقت الذي يريده دون وجود حواجز تتعلق بالزمن.

  ميكان تكيااف العمليااة التكوينيااة بساهولة مااع االحتياجااات اخلاصااة بكال موظااف عاان طريااق اسااتخدام
كمااااا أن حمتااااوى العمليااااة التكوينيااااة ميكاااان أن يشااااخص بسااااهولة حسااااب ،  الوسااااائل التفاعليااااة املعلوماتيااااة

 وترية تعلم كل واحد منهم.و اجات كل متدرب مع األخذ بعني االعتبار مستوى احتي
  مكملاااة و يسااااعد املتااادربني علاااى التوساااع يف دراسااااهتم مااان خاااالل احلصاااول علاااى معلوماااات إضاااافية

 باستخدام مواقع تعاجل نفس حمتويات العملية التكوينية عرب شبكة اإلنرتنت.
  كونني اآلخرين مباشرة عرب قاعات احملادثة.اآلراء مع املتو يسمح بتبادل املعلومات 
 النشاط املهين يف نفس الوقت.و بني العملية التكوينية  يسمح بالتوفيق ما 

 ثالثا: بالنسبة للمكونين

 تتمثل مزايا التكوين اإللكرتوين بالنسبة للمدرب فيما يلي:
 .إمكانية إثراء احملتوى التكويين بطريقة دينامكية 
 عن طريق استخدام اختبارات األسئلة املتعددة اخليارات  سهولة عملية التقييم(QCM) .التفاعلية 
 .إمكانية إجراء عمليات تقوميية مستمرة 
  البيداغوجي للعملية التقوميية بسهولة. ىحتديث احملتو 

 الفرع الثالث: عيوب التكوين االلكتروني
فعاليااة التكااوين اإللكاارتوين و إىل جانااب كاال هااذه املزايااا توجااد جمموعااة ماان العيااوب الاايت تعيااق عماال 

 نذكر منها:

 ال: مشكالت البنية الفنية األساسية للتدريب باستخدام الشبكاتأو 

املطاااورون لتقااادمي الاااربامج التدريبياااة الفعالاااة الااايت تفاااي و إىل جاناااب اجلهاااود الااايت يباااذهلا املصاااممون 
جيااب علاايهم ، املنشااأة زيااادة اإلنتاجيااة يف، وتساااعد علااى رفااع مسااتوى األداء و باحتياجااات املتاادربني

ممياازات و  اجلوانااب الفنيااة لاانظم الكمبيااوتر والشاابكات وإمكانياهتااامتطلبااات وفهاام طبيعااة و  باسااتيعا
 الربامج التطبيقية املستخدمة للوصول إليها.
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 استيعاب الطرق الجديدة للتعلموثانيا: الحاجة إلى فهم 

بالتااايل علاايهم ، و يألفوهااا ماان قباال ميثاال التاادريب اإللكاارتوين بالنساابة للمااوظفني طريقااة جدياادة مل
التفاعاال مااع باااقي ، املهااارات اجلدياادة مثاال اسااتخدام املتصاافحو إتقااان اسااتخدام العديااد ماان األدوات 

 املشاركني يف الربنامج باستخدام أدوات مل يعهدوها من قبل ...

 ثالثا: الحاجة إلى فريق متعدد المهارات

افر فريق عمال ختتلاف مهاراتاه عان تلاك املطلوباة فربامج التدريب باستخدام الشبكات تتطلب تو 
لذلك جيب مراعاة اختيار الفريق املسئول عن التدريب باساتخدام ، لتصميم برامج التدريب التقليدية

عناياااة فائقاااة حاااىت ال ميثااال هاااذا الفرياااق عائقاااا أساسااايا أماااام حتقياااق فعالياااة و الشااابكات بدقاااة شاااديدة 
 التدريب باستخدام الشبكات.

 تماد على الموارد الخارجيةرابعا: االع

                     أحيانااااااااااا مااااااااااا تعتمااااااااااد املنشااااااااااأة يف تقاااااااااادمي براجمهااااااااااا التدريبيااااااااااة بوضااااااااااعها يف مواقااااااااااع منشااااااااااآت
عاادم ضاامان اسااتمرارية تواجااد و األماار الااذي جيعلهااا حتاات ساايطرة هااذه املنشااأة ، أخاارى علااى الشاابكة

ىل وجااود ثغاارة قااد تقضااي علااى املشااروع هااذا املوقااع طااوال الوقاات مفتوحااا أمااام املتاادربني ممااا يااؤدي إ
يضيع على املتادربني فارص االساتفادة مان اجلهاود الايت يباذهلا فرياق العمال يف هاذه ، و التدرييب بأكمله
 الربامج املتطورة.
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