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أ   

 

ت التي حعخبر  ٍادة والىجاح الاطتراجُجي ال ًخأحى إالاجدلُم املىظماث للس  من خالٌ الاطدثماز في املىازد البشٍس

ت حعد مظاهما مباشسا الطالق وجفجير الامياهاث  والطاكاث الالشمت لصىاعت مؤشساث أداء  عالُت. فاملىازد البشٍس

مظاهما فعاال في جدلُم الفاعلُت الخىظُمُت وبالخالي الاداء الخىظُمي، في ظل الخغُير البُئي املظخمس واملعلد في هفع 

الىكذ. لرلً وفي ظل الخددًاث التي جىاجه مىظماث الاعماٌ، ًخجه الخفىير الى جددًد واعادة جىظُم دوز املىازد 

ت من مىط  للاث جدًدة فسضتها شدة اللىي الخىافظُت التي جدُط باملىظماث.البشٍس

ت حعد  يا اطتراجُجُافاملىازد البشٍس بها  ااملىاضُع املهمت  وىنه خلُلُا، لهرا ادازجه ًىظس اليها على انها من شٍس

سه و الاهخمام به و اخخُازه بشيل جُد و كُادجه هد ألاهداف  ى جدلُموظائف جخعلم بالعىصس البشسي و جىمُىه و جطٍى

ت جصءالخىظُمُت، فئ جخصص ، باإلضافت وىن في اللسازاث التي جخص العىصس البشسي  و فاعل مهم دازة املىازد البشٍس

ت  من الخخصصاث   املىظمت. وظائف مثل باقي الجامعاث و املعاهد مثلها في  الهامتادازة املىازد البشٍس

هي هخاج جدَزع امللُاض لعدة طىىاث وفلا  املوارد البشرية "محاضرات في مقياس إدارة "هره املطبىعت 

ت وعلىم الدظُير، وهي مىجهت  ن في العلىم الاكخصادًت والخجاٍز ملا صادكذ علُه اللجىت الىطىُت لبرهامج مُدان الخيٍى

اث املطبىعت معخمدة. ومن ثم جالطلبة السنة الثالثة فرع علوم التسيير ثخصص ادارة الاعمال على  ءث مدخٍى

، معخمدًن فيها على مادة ادارة املوارد البشريةبسهامج الىخدة الاطاطُت لخخصص إدازة الاعماٌ، واملخمثلت في 

 البظاطت في الطسح والىضىح. أما الخعمم في مداوزها ًترن مللاًِع في مظخىي أعلى بدٌى هللا حعالى.

على هره الىظُفت، على اعخبازها دلُال  لرلً تهدف هره املطبىعت الى مىذ فسصت للطلبت الاعصاء للخعسف

مىهجُا ٌظاعده في فهم مدخىي ومضمىن امللُاض الري ٌعنى باملىزد البشسي، من خالٌ جبُان دوز ومياهت ادازة 

ت وىظُفت هامت في املىظماث من خالٌ الترهيز على ممازطتها، واضفاء الجاهب الاطتراجُجي لها من خالٌ  املىازد البشٍس

 ىظُفت لصالح الاطتراجُجُت العامت لها.حعبئت هره ال

هأمل من خالٌ هرا العمل املخىاضع ان هىفم في جصوٍد الطالب بأهم الىفاءاث واملعلىماث لفهم أهمُت 

ت وهي  ت في بىاء الخميز الخىظُمي للمىظماث من خالٌ الترهيز خالُا على هىع مخفسد من املىازد البشٍس املىازد البشٍس

ا ٌشىبه الخلصير وكد ال ًخلى من الىفاءاث واملىاهب،  ووعخرز عن أي كصىز في اعداد املطبىعت، وىهه عمال بشٍس

 الاخطاء، التي طىف ًخم جدازهها بدٌى هللا حعالى في املظخلبل.
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صىهُت بخغتد.   

 

ب   

 

ت، جم جدعُمها بئدزاج  جم جلظُم هره املطبىعت الى حظعت وخداث جخضمن اهم وظائف إدازة املىازد البشٍس

 زاطاث خاالث في نهاًت ول وخدة مىاطبت لطبُعت جدَزع امللُاض لظداس ي واخد.مجمىعت من الاطئلت، ود

ى ان هىفم في جدلُم الهدف من هرا العمل العلمي املخىاضع، لُضاف الى مظاهماث الصمالء في ألاخير، هسج 

امللاًِع ذاث الصلت، وأن جىجح في جصوٍد الطالب بمعازف جؤهد مىدظاباجه اللبلُت في الاطاجرة الظابلت اللُمت، 

  طاجه املظخلبلُت بدٌى هللا حعالى.وكاعدة ٌعخمد عليها في دزا



I. طبيعت وتطور وظيفت املوارد البشزيت 

 

 

 "أي مىظمت، مً أي هوع، لها مورد واحد حقيقي: الاوسان."

 بيتر دراكز                                                                                                

 ألاهداف التعليميت

بعد دراست هذا املحور أن ًكون الطالب قادرا على: ًيتظز   

  

 

  ؛التطور التاريخي لوظيفت ادارة املوارد البشزيتالتعزف وفهم 

  ؛مفهوم ادارة املوارد البشزيتتحدًد 

  ؛املوارد البشزيت إلدارةالوظائف الاساسيت معزفت 

  ادارة املوارد البشزيت دراست مداخلفهم. 
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 جمهُد    

 

ت لىجاخها، وجسحمذ ههمُت الاطتراجُجُت أدزهذ مىظماث الاغماٌ لا  ت همظألت خٍُى ره للمىازد البؼٍس

ت غلى املظخىي الػالمي. ومًئالخلُلت في الخدٌى الجازي في  ت جعىز ئن ازم ف دازة املىازد البؼٍس دازة املىازد البؼٍس

 ىىا في النهاًت.مضا في العسق التي ججػل هرا مأًولىً  ،جفىحر حدًدة ال حظاهم فلغ في املخسحاث النهائُتطالُب أ

غلُه بصىزجه  مً خالٌ الترهحز املجخمؼ بخىخالجه ومإطظاجه املخخلفت مؼ الػىصس البؼسي،  لرلً ًخػامل

اث التي خاولذ دزاطت املىزد الب ً جسهُب ،ؼسي الػلمُت والاوادًمُت الطخخساج الىظٍس ه في املىظماث. وللد جعىز وجيٍى

ادة الىبحرة في الضغىط الىفظُت التي ئمفهىم  ت اطخجابت للٍص ىُت في نهاًت املإطظاث لا  واحهتهادازة املىازد البؼٍس مٍس

وبالسغم لغاء كُىد الخىظُم، والخغُحر الخلني املدظازع. ئهمها: الػىملت، أ هىدُجت لػىامل مخػددة والتي مً الظبػُىاث،

ت الخللُدًت ماجصاٌ امليىن املخيامل  زةاإلدن الجىاهب الخلىُت أ مً ت، فان صُاغت  زةاإلداملىازد البؼٍس املىازد البؼٍس

 مثل للخيامل والهُمىت. اجُجُت والخعبُم أصبدذ البىاء لا الاطتر 

املىظمت، في أداء مهامها وجىمً أهمُت املىزد البؼسي في دوزه املإزس في زفؼ الىفاءة الخىظُمُت وفاغلُت 

 وأوؼعتها بىصفه مدصلت نهائُت لىفاءة وفاغلُت املىظمت ذاتها، ومدي كدزتها غلى الخمُحز واملىافظت داخلُا وخازحُا.

ت مً خُث  لهرا ًأحي املدىز لاٌو مً هره املعبىغت لدزاطت أهم الىلاط الخاصت بادازة املىازد البؼٍس

خي، املفهىم، الىظ  ائف وداخل دزاطت هره الىظُفت في املىظماث.الخعىز الخاٍز
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خي  .1 ت إلدارةالخطىر الخاٍر  املىارد البشٍز

ت بؼيلها الخدًث لِظ ًسحؼ  التيما هي هدُجت لػدد مً الخعىزاث ئهالظاغت،  ةولُد ذادازة املىازد البؼٍس

توخدة ئ الى وحىدظهاز الخاحت ئُت. جلً الخعىزاث التي طاهمذ في غهدها الى بداًت الثىزة الصىاغ مخخصصت   داٍز

هم املساخل التي مس بها هرا الخعىز وحب املسوز  بأطباب أو دواعي ألى ئفي املىظمت. وكبل الخعسق جسعى ػإون الػاملحن 

ت وىظُفت مخخصصت وهفسع مً فسوع الادازة. بادازةالاهخمام املتزاًد   املىازد البؼٍس

ت .1.1  أسباب الاهخمام بإدارة املىارد البشٍز

 (52-52، الصفداث 5102)الؼسغت و طىجم،  طباب ًمىً ذهس ما ًلي:هم هره لا أمً 

 الادازة  بدأث املؼاول فيئذ اغد في ظهىز جىظُماث غمالُت، الخىطؼ والخعىز الصىاعي في الػصس الخدًث ط

ت، مما  ت؛دازة ئلى ئدي الى الخاحت أواملىازد البؼٍس  مخخصصت جسعى وجدل مؼاول املىازد البؼٍس

 ادة الىعي بدخمُت ازجلاء املظخىي طاهم في مام الػاملحن، أمظخىي الخػلُم والفسص الثلافُت  ازجفاع ٍش

ت للخػامل مؼ الخىىع ئوطائل خدًثت، ووحىد مخخصصحن في  ، وجىفحر الخػلُميالثلافي  دازة املىازد البؼٍس

تمً املىازد دًث لليىادز الخ  ؛البؼٍس

 ػاث غما ادة الخدخل الخيىمي في الػالكاث بحن الػماٌ وأصخاب الػمل باصداز كىاهحن وحؼَس لُت، مما أدي ٍش

ت جدافظ غلى جعبُم اللىاهحن لخجىب وكىع املىظمت في مؼاول مؼ ئالى ضسوزة وحىد  دازة للمىازد البؼٍس

 الخيىمت؛

 ت، وجعلب لا  لىق خ ظهىز الىلاباث واملىظماث الػمالُت التي جسافؼ غلى مس ضسوزة الاهخمام املىازد البؼٍس

الخػاون بحن الادازة  إلًجادداة مخخصصت ألى وحىد ئبػالكاث الادازة باملىظماث الػمالُت، مما أدي 

 واملىظماث الػمالُت.

خُت .1.1  أهم املزاحل الخاٍر

ت، غلى أن  هره الادازة وىظُفت في اجفم الػدًد مً الباخثحن واملخخصصحن في مجاٌ ادازة املىازد البؼٍس

 (52-52، الصفداث 5102)الؼسغت و طىجم،  املىظمت مسث بػدة مساخل مً أهمها:
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 جطىر الحُاة الصىاعُت 

كبل الثىزة الصىاغُت واهذ الصىاغاث مدصىزة في هظام العىائف املخخصصت، وللد واهذ الثىزة 

ن أامل بصفخه طلػت جباع وحؼتري بػد ى الػئلهظسث  ئذالصىاغُت بمثابت البداًت لىثحر مً املؼاول الاوظاهُت، 

املخىسزة التي ال جدخاج  لىثحر مً الاغماٌالفترة وؼأث ا اغخمدث الادازة غلى آلالت أهثر مً اغخمادها بالػامل. في هره

 لى مهازة بظبب هظام املصىؼ الىبحر.ئ

 ظهىر حزكت الادارة العلمُت 

ت هى اهدؼاز خسهت الادازة الػلمُت بلُادة ئعىزاث التي طاهمذ في ظهىز أهمُت مً الخ دازة املىازد البؼٍس

ييلا  املهىدض ً جاًلىز الري جىصل  مٍس دٍز خُث كىبل  ، أًً أهد غلى مػاًحر الػمل،لإلدازةزبػت طع لا لى لا ئفٍس

 مػدالث اهخاج أغلى. بأداءهماله للجاهب الاوظاوي ومعالبت الػماٌ ئباهخلاد ػدًد زهص غلى 

 همى املىظماث العمالُت 

م همذ وبسشث املىظماث الػمالُت في دٌو مخخلفت خاصت في مجاٌ املىاصالث والصىاغاث  51في بداًت اللسن 

 الػمالُت املعالبت بسفؼ الاحىز وخفض طاغاث الػمل. الىلاباثت، وخاولذ الثلُل

 بداًت الحزب العاملُت الاولى 

لى اطخخدام ظسق حدًدة الخخُاز املىظفحن كبل حػُُنهم، وبػد جعىز ئولى الخاحت أظهسث الخسب الػاملُت لا 

ت الظهىز في املىظماث للمظاغدة دازة ئالصىاعي، بدأ بػض املخخصصحن في  الادازة الػلمُت وغلم الىفع املىازد البؼٍس

ب والسغاًت الصخُت والامً الصىاعي. وجصاًد الاهخمام بالسغاًت الاحخماغُت للػماٌ مً اوؼاء  في الخىظُف والخدٍز

ت.  مساهص للخدمت الاحخماغُت وهي بداًت ظهىز أكظام ػإون املىازد البؼٍس

ت مظخللت، خُث جمئزم أوؼ بي ملدًسي هره الاكظام غام  ذ أكظام مىازد بؼٍس ، 0102اغداد أٌو بسهامج جدٍز

بُت  في ادازة املىازد الب05وكامذ  ت غام ولُت بخلدًم بسامج جدٍز ذ الىثحر مً ادازاث ئ، وبػدها أوؼ0151و 0101ؼٍس

ت في الؼسواث الىبري ولا املىاز   حهصة الخيىمُت.د البؼٍس
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 العاملُت الثاهُتما بين الحزب العاملُت الاولى والحزب  

ً جعىزاث في مجاٌ الػالكاث الاوظاهُت، فلد  ىاث وبداًت الثالزُيُاث مً اللسن الػؼٍس ػهدث نهاًت الػؼٍس

ً، وأكىػذ الىثحر بأهمُت زضا الػاملحن  مصاوع هاوثىرنججازبه الؼهحرة في  الخىن ماًىأحسي  لؼسهت حجراٌ الىتًر

 غً غملهم وجىفحر الظسوف املىاطبت للػمل.

 ا بعد الحزب العاملُت الثاهُتم 

ت ئحظؼ هعاق الاغماٌ التي جلىم بها في هره املسخلت ا ب وجىمُت الػاملحن، ئدازة املىازد البؼٍس ذ ػملذ جدٍز

ت، وضبغ خضىزهم  ووضؼ بسامج لخدفحزهم وجسػُد الػالكاث الاوظاهُت، ولِع فلغ خفظ ملفاث املىازد البؼٍس

 ىمُت. واهصسافهم والاغماٌ السوجُيُت الُ

ت ماشالذ جسهص غلى الػالكاث الاوظاهُت، والاطخفادة ئالخظ أن  الاججاهاث الخدًثت في امل دازة املىازد البؼٍس

ذ أهه ئطخخدام مصعلح الػلىم الاوظاهُت، مً هخائج بدىر غلم الىفع ولاهثروبىلىحُا، ووان هدُجت لرلً جصاًد ا

جب ، لػمل، والػامل وأزسها غلى طلىههلخاصت،  بِئت وظسوف اأهثر ػمىال ألهه ًضؼ في اغخبازه حمُؼ الجىاهب ا ٍو

الخأهُد مً أن الػلىم الظلىهُت ما هي الا مجسد أداة مظاغدة في الادازة للىؼف غلى دوافؼ الظلىن الاوظاوي 

ة املىازد وأزس الػىامل غلى هرا الظلىن وجضُف هىغا مً املػسفت الجدًدة التي ٌظخفاد منها في مجاالث اداز ، املحنللػ

ت مثل: طُاطت الخدفحز، والخىظُماث غحر السطمُت.   البؼٍس

ت  .1  مفهىم ادارة املىارد البشٍز

ت  .1.1 ف ادارة املىارد البشٍز  حعٍز

  عزف سخىرايSTOREY   ت بأنها:" الىمىذج املخمحز ظعى الػىصس البؼسي والري ٌ إلدازةادازة املىازد البؼٍس

ت التي جخمحز بالىفاءة  مً خالٌ وضؼالى جدلُم املحزة الخىافظُت  اطتراجُجُت للخصٌى غلى املىازد البؼٍس

 (52، صفدت 5102)العائي و الػبادي،  والىالء، واللدزة غلى الابداع والابخياز والخجدًد.

 عزفها كل من ت  SHERMAN and CHRUDENشزادن  و  شيرمان  َو حؼخمل غلى بأن :" ادازة املىازد البؼٍس

واللىاغد التي ًجب اجباغها واملهمت السئِظُت ملدًس  الافساد هي  تي ًجب أداؤها الػملُاث الاطاطُت ال
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ً في املىظمت وجصوٍدهم بما ًدخاحىهه مٍىاي ومؼىزة جمىنهم مً ادازة مسؤوطيهم بفاغلُت  مظاغدة  املدًٍس

 (51، صفدت 5102)الؼسغت و طىجم،  أهثر.

  شير  باجز ت جأخر بػدا اطتراجُجُا BUTTER َو في الادازة الاطتراجُجُت التي حػنى  الى أن:" ادازة املىازد البؼٍس

بصُاغت اطتراجُجُاث وطُاطاث املىزد البؼسي بالخىافم مؼ الفسص البُئُت واطتراجُجُاث الاغماٌ، والهُيل 

 (51، صفدت 5102)العائي و الػبادي،  البؼسي. الخىافظُت بىاطعت الػىصسالخىظُمي بهدف جدلُم املصاًا 

   كما ٌعزف سُكىالSIKHULA  ،ت:" بأنها اطخخدام اللىي الػاملت داخل املإطظت ادازة املىازد البؼٍس

ضاث والاحىز،  ب والخىمُت، الخػٍى ؼمل ذلً غملُاث جخعُغ اللىي الػاملت بها، الاخخُاز والخػُحن، الخدٍز َو

 ساد.الى جلدًم الخدماث الاحخماغُت والصخُت للػاملحن، وأخحرا بدىر الاف باإلضافتوالػالكاث الصىاغُت، 

  (1-2، الصفداث 5102)حمُل، 

 لىُغزو  حػٍسف آخسNIGRO ت هى فً احخراب الػاملحن واخخُازهم وحػُُنهم، وجىمُت " ادازة املىازد البؼٍس

س مهازاتهم وتهُئت الظسوف الخىظُمُت املثالُت مً خُث الىم والىُف الطخخساج أفضل ما  كدزاتهم، وجعٍى

  (01، صفدت 5102)مدمد،  فيهم مً ظاكاث وحشجُػهم غلى برٌ أهبر كدز ممىً مً الجهد والػعاء."

  في امليؼأة وجىصُف ملا ًلىم به املىازد ً ت حػني:" هي مظإولُت وافت املدًٍس هرلً ادازة املىازد البؼٍس

ت املخخصصىن في ادازة لافساد."  (01، صفدت 5102)غصام،  البؼٍس

  ت املخػلم بالػالكاث الاوظاهُت في ت غلى أنها:" ذلً الجصء مً الىظُفت الاداٍز حػسف ادازة املىازد البؼٍس

، 5101)ػُخت،  املىظمت، الري يهدف الى زفؼ مظخىي هفاءة الػاملحن والى جدلُم الػدالت فُما بُنهم."

 (52-50الصفداث 

ت غلى أنها: فاث الظابلت، ًمىً حػٍسف ادازة املىازد البؼٍس  وبىاء غلى الخػٍس

خدي الىظائف الاطتراجُجُت في املىظمت، والتي حػنى بأهم مىزد بها وهى املىزد البؼسي ملا له مً ئ             

مً خالٌ جددًد  املجاالث التي مً ػأنها أن جضمً الاطخخدام الىفء  ،املظخدامتدوز في جدلُم املحزة الخىافظُت 

ت مً بداًت البدث غىه، مسوزا باطتراجُجُاث املدافظت غلُه، إلمياهاثوالفػاٌ  ، مهازاث، واطخػداداث املىازد البؼٍس

سهالى غاًت   .جىمُخه وجعٍى
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ت حػخبر            وظُفت حؼازهُت بحن مخخلف الاكظام في املىظمت، وىن هره  هما وأن وظُفت ادازة املىازد البؼٍس

الى  باإلضافتالدؼازهُت حظهل الاخر بػحن الاغخباز املؼىالث الاوظاهُت والاحخماغُت في وخدة او مصلخت مػُىت، 

ت همياجب  اغخبازها وظُفت مخخصصت وهىا جبرش الخاحت الى اللجىء الى مخخصصحن في مهام ادازة املىازد البؼٍس

ت.ا ً في ادازة املىازد البؼٍس  لخىظُف، املإطظاث املػلىماجُت، مياجب اطدؼازاث، مدكلحن احخماغُحن، ومظدؼاٍز

(CADIN & GUERIN, 2015, p. 63)               

ت .1.1  أهداف ادارة املىارد البشٍز

ت ذاث ظبُػت  اطتراجُجُت فُه جدلم املالءمت بحن أهداف املىظمت ذاث الامد ان أهداف ادازة املىازد البؼٍس

 الاهداف ة الامد واملخمثلت فير البػُد واملخمثلت في: الخياملُت والاحخماغُت والاخالكُت  واملسوهت، وأهداف املىظمت كصح

 املهىُت.الاهداف  الخىظُمُت و 

ت الى وهىان مجمىغت مً لا   جدلُلها مً أهمها:هداف حظعى ادازة املىازد البؼٍس

 املظاهمت في جدلُم أهداف املىظمت؛ 

 اطخلعاب الىفاءاث واملهازاث التي مً ػأنها أن حظهم في جدلُم الخمحز؛ 

ادة امللدزة جخمثل  فيداء الجُد وهي امللدزة والسغبتالظعي الى جدلُم مػادلت مظخىي الا    ، خُث أن ٍش

س الػاملحن، و  ادة أبسامج جدٍزب وجعٍى  السغبت فخخمثل في أهظمت الخىافص وبسامج الصخت والظالمت؛ما ٍش

 (22، صفدت 5102)العائي و الػبادي، 

 خظً اخخُاز الافساد واطخلعاب املإهلحن منهم للػمل في املىظمت؛ 

 املظاهمت في املدافظت غلى الظُاطاث الظلىهُت وأخالكُاث الػمل. 

ت مً خالٌ الؼيل املىالي الري ًىضح الػالكت بحن وظائف هما ًمىً  جىضُذ أهداف ادازة املىازد البؼٍس

ت والاهداف التي حظعى الى جدلُلها  .ادازة املىازد البؼٍس
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ت11الشكل رقم )  (: أهداف ادارة املىارد البشٍز

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22، صفدت 5102)العائي و الػبادي،  ملصدر:ا

ت هي أهداف املىظمت هيل، وغىدما هدلل أهداف املىظماث بصفت غامت هجدها   ان أهداف ادازة املىازد البؼٍس

جىعىي جدذ هدفحن أطاطحن هما الىفاءة والػدالت. خُث جخجظد الىفاءة مً خالٌ الػالكت بحن مدخالث الػملُت 

سحاتها أهبر مً كُمت مدخالتها: أي مً خالٌ أداء الاهخاحُت ومخسحاتها. وجخدلم هفاءة إلادازة ولما واهذ كُمت مخ

لت الخػامل مؼ املىازد  املىظمت وأداء الػاملحن. أما الػدالت، فانها جخىكف غلى اللسازاث والاحساءاث الخاصت بعٍس

ت.  . (22، صفدت 5102)الؼػبان و الابعج،  البؼٍس

ت الاساسُتالىظائف  .3  إلدارة املىارد البشٍز

ت مً لامىز الاطتراجُجُت املعلىب   ٌػد جددًد الاغماٌ أو املهام أو الىاحباث التي جإديها ادازة املىازد البؼٍس

في هرا املجاٌ لم ًخىصلىا الى اجفاق جام  الباخثحنالخػسف غليها بداًت لللُام بالػملُت الخىظُمُت لهره الادازة. ومؼ أن 

، الصفداث 5111)الظالم و صالح،  ُفت، الا أن هره الادازة جمازض هىغحن أطاطحن مً الىظائف هي:خٌى هره الىظ

52-52) 

ت  أهداف ادارة املىارد البشٍز

 ألاهداف الخاصت

 الاخخُار

 الاسخقطاب

 الاحخفاظ

ز ب والخطٍى  الخدٍر

 الخحفيز

 ألاهداف املىظمُت

 الاهخاجُت

 امليزة الخىافسُت

 ألاهداف العامت الخكُف البُئي

 البىاء 

 الخعلم

 الخىافسُت

 الزبحُت

 الدافعية
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 الىظائف الخخصصُت .1.3

ت، الاخخُاز  وجخمثل  هره الىظائف الخخصصُت في ول مً: جدلُل ووصف الىظائف، جخعُغ املىازد البؼٍس

الى الاحىز والخىافص، صُاهت املىزد البؼسي، جصمُم هظام مػلىماث  باإلضافتوالخػُحن، جلُُم الاداء والخدٍزب، 

ت. وجخخلف هره الىظائف مً خُث الػدد جبػا لفلظفت  الادازة  الػلُا، حجم املىظمت، خصائص طىق املىازد البؼٍس

اث مهازاتهم.  الػمل، هفاءة الػاملحن في هره الادازة، ومظخٍى

ت .1.3  الىظائف الاداٍر

ت     ت غلى الىظائف الخخصصُت فلغ بل جخضمً أًضا الاغماٌ الاداٍز ال جلخصس  وظائف ادازة املىازد البؼٍس

 ػأن الىظائف الاخسي في املىظمت. في ذلًاملخمثلت في الخخعُغ، الخىظُم، الخىحُه والسكابت، ػأنها 

توهىا وحبذ الاػازة الى أهمُت وحىد املظإوٌ الاٌو غلى هره الىظُفت أال وهى   ، الري مدًز املىارد البشٍز

جىاط الُه مهام وواحباث مخػددة ومخىىغت جخمدىز اطاطا خٌى اًجاد الػالكت الخىافلُت بحن الفسد واملىظمت. فهى 

س  ٌػخبر ػٍسً أغماٌ ٌظاغد املىظمت غلى مىاحهت الخددًاث والخىُف مؼ املخغحراث البُئُت مً خالٌ الػمل غلى جعٍى

ت لخىاطب الاطتراجُجُت الػامت للمىظمت، هما ًضمً طحروزة الػلد الاحخماعي بحن املىظفحن  وحػبئت الىفاءاث البؼٍس

 (PERETTI, 2016, p. 1) واملىظمت.

ت .4  مداخل دراست ادارة املىارد البشٍز

ت    :أهمهاهىان غدة مداخل لدزاطت ادازة املىازد البؼٍس

 املدخل الاستراجُجي .1.4

الاطتراجُجُت أطاطا لػمل املىظمت، والتي حظتهل بسؤٍت وزطالت املىظمت، زم أهدافها الري ًدىاٌو  

ت بما ٌظاًس البدًل الاطتراجُجُت، ودزاطت ول مً البِئت الداخلُت والبِئت  الخازحُت، زم اغداد املىازد البؼٍس

 .(50، صفدت 5102)الىسخي،  تراجُجي الري وكؼ الاخخُاز غلُه.الاط

خضمً هرلً هرا املدخل طخت زوائص أطاطُت البد مً ادازة املىظمت مً اطدُػابها وهي:   )الظالم و صالح، ٍو

  (00، صفدت 5111

 :الاغتراف بأهمُت جأزحر البِئت الخازحُت 

 ت؛  الاغتراف بأهمُت جأزحر املىافظت والعبُػت الخسهُت للمىازد البؼٍس

 ل؛  الترهحز غلى جدلُم زطالت املىظمت في الامد العٍى

 الترهحز غلى وضؼ الاهداف والاطتراجُجُاث الىفُلت بخدلُلها؛ 

 الخػامل مؼ حمُؼ الػاملحن الدائمحن منهم واملإكخحن؛ 
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 .جيامل الاطتراجُجُت الػامت للمىظمت وبلُت اطتراجُجُاث الىظائف الاخسي 

 املدخل الاداري  .1.4

ت، فُدىاٌو أهداف الادازة وغملُاث الاخخُاز   ت للمىازد البؼٍس ًسهص هرا املدخل غلى دزاطت الػملُاث الاداٍز

ت،  ب وجىمُت اللدزاث، وجخعُغ املظاز الىظُفي، وجلُُم أداء املىازد البؼٍس والخػُحن، وجدلُل الىظائف. ويهخم بالخدٍز

 .والظعي الى جدلُم أمنهم وزغاًتهمزم ًيخلل الى الاحىز والخىافص، وخدماث املىظفحن، 

 مدخل الىظم .3.4

خأزس بمخخلف الاهظمت الفسغُت الاخسي باملىظمت، هىظام ادازة   ت هظاما مفخىخا ًإزس ٍو ٌػخبر هظام املىازد البؼٍس

م وغحرها مً الاهظمت الفسغُت الاخسي، وولها جخأزس وجإزس في الىظام البُئي الىلي  الاهخاج والػملُاث، وهظام الدظٍى

ت  الخازجي للمىظمت، ومىه ًدزض هرا اث، املدخالث، املخسحمً خالٌ غىاصس  الىظام املػسوفت)املدخل املىازد البؼٍس

 (02، صفدت 5102)العائي و الػبادي،  .الػملُاث، والخغرًت الػىظُت(

 مدخل املبادأة واملبادرة .4.4

الخىكؼ والسؤٍت للخددًاث كبل ظهىزها والاطخػداد ملىاحهتها، ووضؼ الخصىزاث ٌػخمد هرا املدخل غلى خظً  

ت واطخمساز دزاطتها وجدلُلها، وجىكؼ مخعلباتها مً خالٌ الفىس  والخعغ للخصدي لها. ولهرا جخم جىمُت املىازد البؼٍس

 (02، صفدت 5102)العائي و الػبادي،  الاطتراجُجي.

ت .5.4  مدخل املىارد البشٍز

سه وجىمُت مهازاجه، وجلبُت   ًىلي هرا املدخل اهخمامه باملىظف واوظان مً خالٌ دزاطت خاحاجه وجعٍى

الىاجخت غً جصسفاجه الظلىهُت والػمل غلى اًجاد الخلٌى  الى دزاطت املظائل الظلىهُت له، باإلضافتمخعلباجه. 

 (52، صفدت 5102)الىسخي، . واهخماماجه

 املدخل املزكب .6.4

ًجمؼ املدخل املسهب بحن أهثر مً مدخل مً املداخل الظابلت، فاملىظمت جىاحه الخددًاث املخخلفت، وتهدف  

هما هى مىضح في  الى وضؼ مياهت لها بحن املىظماث السائدة البد مً أن حظخػحن باملداخل الظابلت في اظاز مخيامل.

 الؼيل املىالي.
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ت دراست (: مداخل11الشكل رقم)  ادارة املىارد البشٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (02، صفدت 5102)العائي و الػبادي،  املصدر: 
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 رأسئلت للمىاقشت والخفكي

 

ت مىذ جبىيها كىظُفت في املىظماث؟ .1  ما هي أهم الخطىراث التي شهدتها ادارة املىارد البشٍز
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

ٌعخبر املىرد البشزي أهم مقىماث هجاح املىظماث وأثمنها، حُث لىحظ الاهخمام الكبير والاعتراف املتزاًد  .1

 ىرد. اشزح هذه العبارة.بأهمُت هذا امل

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

ت ججاه املجخمع؟ .3  ما هى الدور الذي جلعبه ادارة املىارد البشٍز
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 حالتالدراست 

 

جيخج الؼسهت  .0110اغمالها في معلؼ غام بدأث التيل الظُد مدمد مىصب مدًس غام ػسهت الاكص ى غٌؼ

ٌػمل في الؼسهت خىالي  و ، صلي الؼخاء و السبُؼفحظخخدم في  و التي ًمىً ان’البع السحالُت و اليظائُت املوافت اهىاع 

املىازد  بادازةمخخصص ، ت املاحظخحر  في ادازة الاغماٌن الظُد مدمد  ًدمل دزحأوخُث . غامل ومىظف511

ت ت ومدًسها في الؼسهت فلد وان ًبدي اهخماما، البؼٍس لػباه في و للدوز الري ًمىً ان ً، هبحرا بدائسة املىازد البؼٍس

ت  .الػمل فيها اهخاحُت. وشٍادة وجدظحن الػالكاث، زفؼ السوح املػىٍى

ت في مظخىي باقي مدًسي املىازد مدًس ، هدُجت لرلً فلد وضؼ املدًس الػام للؼسهتو  الخىفُرًت  الادازاثالبؼٍس

الادازة الػلُا داخل هره صبذ ٌؼسهه في اجخاذ وافت اللسازاث التي ًخم اجخاذها مً كبل أو ، الخىظُميفي الهُيل  

الػام ًمُل و وان املدًس  و بغض الىظس فُما اذا واهذ هره اللسازاث جخػلم بؼإون الػاملحن ام ال جخفم بها .، الؼسهت

غلى ، ً في الؼسهتخظاطُت هدىه مً كبل باقي املدًٍس  ا خلممم .ٍتاملىازد البؼس  ادازةًدلي بها مدًس  الى جبني آلازاء التي

ت طلعت اطدؼاز   ت .ٍالسغم مً ان املدًس الػام كد ابلى طلعت مدًس املىازد البؼٍس

ت .فاملعلىب ان ججُب غلى الدظاؤالث الاجُت:  و باغخبازن جدزض مىضىع ادازة املىازد البؼٍس

تبمدًس ادازة املجصسف و اهخمام مدًس غام الؼسهت غالكت بحن  ،خظب زاًً هل هىان .0 وىن ان ، ىازد البؼٍس

ت في دزاطخه املدًس الػام مخخصص بم  ًدمل دزحت ماحظخحر في ادازة الاغماٌ .و ملاذا؟ و ىضىع املىازد البؼٍس

 وملاذا؟، م غلى جصسف املدًس الػام للؼسهتهل جىافم بؼيل غا .5

ت و مهمخه في هره الؼسهت و في هدى مدً ،ًًأفي ز  بحن الخصسف املىاطب .0  ػسهت اخسي؟ أيس املىازد البؼٍس
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 املزاجع املعخمدة في املحىر ألاول 

 

CADIN, L., & GUERIN, F. (2015). la gestion des ressources humaines (éd. 4e). Paris: Dunod. 

Jean-Marie PERETTI ( .5102 .) gestion des ressources humaines . Paris: Vuibert. 

م أخمد حمُل. ) ت (.5102غبد الىٍس ت لليؼس والخىشَؼ.ادارة املىارد البشٍز  . غمان: داز الجىادٍز

ت: الاججاهاث الحُثت وجحدًاث (. 5102غعا هللا مدمد جِظحر الؼسغت، و غالب مدمىد طىجم. ) ادارة املىارد البشٍز

 لليؼس والخىشَؼ.. غمان: الداز املىهجُت الالفُت الثالثت

ت وجىمُتها(. 5102غلي غصام. )  )إلاصداز العبػت الاولى(. الازدن: داز البداًت هاػسون. ادارة املىارد البشٍز

ت(. ا5102مجُد الىسخي. )  . غمان: داز املىاهج لليؼس والخىشَؼ.دارة املىارد البشٍز

ت في ظل اسخخدام الاسالُب العلمُت  دارة املىارد(. ا5102مدمد حاطم الؼػبان، و مدمد صالح الابعج. ) البشٍز

 . داز السضىان لليؼس والخىشَؼ.الحدًثت

ت(. 5102مدمد هاوي مدمد. )  . غمان: داز الخغُحر لليؼس والخىشَؼ. ادارة املىارد البشٍز

د طػُد الظالم، و غادٌ خسخىغ صالح. ) ت مدخل استراجُجي(. 5111مٍإ ىخاب . غمان: حدازا للادارة املىارد البشٍز

 الػالمي.

ت: اطار هظزي وحاالث عملُت(. 5101هادز أخمد أبى ػُخت. )  . غمان: داز صفاء لليؼس والخىشَؼ.ادارة املىارد البشٍز

ت: قضاًا معاصزة في الفكز الاداري (. ا5102ًىطف حجُم العائي، و هاػم فىشي الػبادي. ) دارة املىارد البشٍز

 صفاء لليؼس والخىشَؼ.)إلاصداز العبػت الاولى(. غمان: داز 

 

 

 

 



 

II .ثحليل وثوصيف الوظائف 

 

  "" أفضل طزيقة لححدًد ما الذي ًحفز الناس هي أن جصألهم

 

 ألاهداف الحعليمية

 

:ًنحظز بعد دراشة هذا املحور أن ًكون الطالب قادرا على  

 

 ثحدًد مفهوم ثحليل العمل 

 مية ثحليل العملالحعزف على أه 

 ثصميم اشحبيان ثحليل العمل 

  الوظائفاعداد بطاقات وصف 
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 جمهيد

 

با مً ممازطاث  ت، فلِع هىاك ممازطت جقٍس حػخبر الىظُفت أو الػمل السلحزة الاطاطُت في ادازة املىازد البؼٍس

ت الا وماهذ الىظُفت ػسفا فيها. فػىدما ًخم اخخُاز الافساد املىاطبحن لؼغل وظائف مػُىت، فهم  ادازة املىازد البؼٍس

بهم  فه  م ًدزبىن لىظائف مدددة لرلو غحر مىاطبحن لىظائف أخسي، وغىد جدٍز

ت في املىظمت، لهىنها حػنع  إلدازةٌػخبر  جدلُل وجىصُف الىظائف مً املهام السئِظُت لرلو  املىازد البؼٍس

ت املظخقبلُت وباقي الىظائف حػخمد  الاهداف التي جقىم بها وغليها املىظمت، وهي حظبق غملُت جخؼُؽ املىازد البؼٍس

 لخىصُف الىاجج املباػس لػملُت جدلُل الىظائف.غلى هخائجها. وحػخبر بؼاقاث ا

ت غلى هخائج غملُت جدلُل الػمل واغداد بؼاقاث الىصف ملجمىع الىظائف في  وحػخمد ادازة املىازد البؼٍس

املىظمت في الػدًد مً املظائل مً أهمها: جددًد دزحت الاهمُت اليظبُت للىظائف بػظها الى بػظً ولخقُُمها 

ب الالشمت لهم، وملػسفت الاغماى التي ًخػسض  ولخقدًس هىع ومقدزة الافساد الرًً ًصلخىن لؼغلها، ولىطؼ بسامج الخدٍز

فيها الافساد لظسوف غمل خؼسة ختى ًمنً جدظُنها، ولخىطُذ الخقائق والىاحباث املخػلقت بهل وظُفت ختى ًمنً 

 .ن مظالو الىقل والترقُتجددًد خؼىغ الظلؼت واملظإولُت بُنها ووطؼ الخسائؽ الخىظُمُت التي جبح
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 العملمفهوم جدليل  .1

ف جدليل  .1.1   العملحعٍس

ق جفخُتها الى  جدلُل الىظائف هى أطلىب غلمي مً ػأهه ججمُؼ خقائق مدددة غً مخؼلباث مل وظُفت، غً ػٍس

غىاصسها ألاولُت، وجددًد ػبُػت ومهام مل غىصس  بالؼهل الري ًمنىه مػه الخػسف غلى مخؼلباتها النمُت، واملهازاث 

 (40، صفدت 2009)الظالم و صالح، واملإهالث والقدزاث  التي ًجب جىافسها في مً ٌؼغلها. 

ولرلو حػسف غملُت جدلُل الػمل الى مىنها الػملُت املىخظمت لجمؼ، وجىثُق وجدلُل املػلىماث املخػلقت بالػمل 

املؼلىب بالىظُفت، فهى ًقدم صىزة مىطىغُت للىظُفت لِع فقؽ غً املىظف الري ٌؼغلها  بل مػلىماث أطاطُت 

ت مثل: الاطخقؼ س وغحرها. ملظاهدة الاوؼؼت ذاث الػالقت باملىازد البؼٍس ب، والخؼٍى ، صفدت 2014)النسخي، اب، الخدٍز

55) 

لما ًمنً حػٍسف جدلُل الػمل الى اهه غملُت ججصئت الىظُفت الى الاحصاء السئِظُت: اليؼاػاث السئِظُت، 

م،  بهره اليؼاػاث أو الىاحباث.واملػازف واملهازاث والقدزاث التي ًجبان جخىفس فُمً طُقىم بالػمل، للقُام  )خٍس

 (56، صفدت 2013

فاث الظابقت ًمنً ادزاج الخػٍسف الخالي:   مً الخػٍس

جدلُل الػمل هى غملُت مػلىماجُت تهدف الى حمؼ وجدلُل ألبر قدز ممنً مً املػلىماث والبُاهاث  املخػلقت بهل 

 وظُفت، وػاغل الىظُفت  مً خالى الاحابت غلى الاطئلت الخالُت:خصائص وممحزاث مل 

 ما هي الاغماى التي ًقىم بها الفسد؟ 

 لُف ًقىم بخأدًت هره الىظُفت؟ 

 ما هي الىطائل والادواث التي ٌظخخدمها مً أحل اهجاش الاغماى؟ 

 ما هي املإهالث والقدزاث املؼلىبت للقُام بخلو الاغماى؟ 

 م اهجاش  هره الاغماى/املهام؟ما هي الظسوف التي ًخ 

 أهميت جدليل الوظائف .1.1

ت غلى طسوزة واهمُت جدلُل الىظُفت، ملا ًىفسه مً هخائج ومػلىماث  زلص النثحر مً خبراء ادازة املىازد البؼٍس

ت واملىظمت لهل. فخدلُل الػمل ٌػخبر أطاض حمُؼ مهىهاث  حظاهم في صُاغت باقي اطتراجُجُاث ادازة املىازد البؼٍس

ت، وفُما ًلي أهم هىاحيا  :طسوزة الاغخماد غلى جدلُل الػمل دازة املىازد البؼٍس

 جصمُم الىظائف مً واقؼ املػلىماث املظخقاة مً وصف الىظائف؛ 
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  ت بداًت ت لؼغل الىظائف، وهي املدخالث الاطاطُت لػملُت جىظُف املىازد البؼٍس جددًد املخؼلباث الظسوٍز

الى املهام والىاحباث التي حػمل غملُت جدلُل  باإلطافتمً الاطخقؼاب الى غاًت الخػُحن النهائي في الىظُفت، 

 ن جدلُل الػمل وجىصُف الىظُفت؛الػمل غلى جددًدها والخدقُق في مهىهاتها. وهره هي الػالقت بح

  ت مً خُث امهاهُت الخيبإ  أوال بمخؼلباث الىظُفت ٌظاغد جدلُل الػمل وظُفت جخؼُؽ املىازد البؼٍس

 ومىاصفاث ػاغلها مىحي ثالنم والىىع، وطبل جلبُت هره الاخخُاحاث؛

 مل لهىنها حػخبر  مػاًحر ٌػخمد جقُُم أداء الػاملحن بؼهل لبحر غلى املػلىماث التي ًخسج بها جدلُل الػ

 ثالظلىلُاللمقازهت بحن الاداء الخالي والاداء املؼلىب اهجاشه مً قبل الػامل، وبالخالي جدلُل الػمل ًددد 

واملػاًحر  التي ًجب أن ًخقُد  أو ًلتزم بها الػامل أثىاء جأدًخه ملهامه، وبالخالي جقُُم الاداء ًصبذ ألثر  

 ز املىاطبت لهل غامل؛مىطىغُت ودقت في جددًد الاحى 

  اطافت الى ما طبق، فان جدلُل الػمل ًىفس مػلىماث مً ػأنها أن جىفس مػلىماث لخدظحن الػالقت بحن

 الادازة والػاملحن باملىظمت مً خالى جددًد خؼىغ الظلؼت واملظإولُت.

 مسؤوليت جدليل العمل .1.1

ت، التي جخدمل املظإولُت هىاك غدة حهاث مػىُت بخدلُل الػمل، ولػل أبسشها جخمثل فُقظم  ادازة املىازد البؼٍس

السئِظُت في الاػساف غلى الػملُت، ومً بحن الجهاث الاخسي هجد زؤطاء الاقظام الاخسي، هرا وقد حظخػحن املىظمت 

ت خازحُت للمظاغدة في احساء الػملُت، والطُما في غملُت جدلُل البُاهاث التي ًخم ججمُػها غً  بجهت اطدؼاٍز

 الاخسي، وذلو ألن غملُت جدلُل الػمل جخؼلب مدلال مدزبا لدًه املهازاث والخبرة الالشمت لرلو.الىظائف 
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 مساخل جدليل العمل .2

 جخهىن غملُت جدلُل الػمل مً املساخل الخالُت وهي مىضخت في الؼهل الخالي:

 (: مساخل عمليت جدليل العمل03الشكل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالغخماد غلى املساحؼ املػخمدة  : مً اغداد الباخثتاملصدز

 الخخطيط لعمليت جدليل الوظائف

 جددًد أساليب جدليل الوظائف

 جدليل املعلوماث

 اعداد بطاكاث وصف الوظائف

 تهيئت العاملين لخدليل العمل

 اخخياز عيىت مً الوظائف

الوظائفاسخخداماث جدليل ف جددًد أهدا  

 مساعاة خصائص الوظائف في املىظمت

 جوضيذ العمليت للعاملين وجددًد مسخوى مشازكتهم

 جددًد أهواع البياهاث املطلوبت

البياهاثجددًد مصادز الخصول على   

 اخخياز الاساليب املىاسبت
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 الخخطيط لعمليت جدليل الوظائف .1.2

أهداف غدًدة ومخىىغت، فالخؼىة الاولى اذا هي جددًد الاهداف ًخم جدلُل الاغماى في املىظماث غامت لخدقُق 

مً الخدلُل هل الهدف مثال هى حغُحر طُاطت الاحىز، اغادة هُهلت الىظائف، اهدماج املإطظت مؼ مإطظت أخسي، 

ت حدًدة. ألن الهدف ًلػب دوزا مهم  ا في جددًد ػمىلُت وغمق الخدلُل.جىظُف مىازد بؼٍس

 الوظائفاخخياز عيىت مً  .2.2

لت وجدخاج الى جدلُل وظائفها، فان اخخُاز غُىت مً  اذا ماهذ املىظمت مىحىدة وحػمل مىر فترة شمىُت ػٍى

فظل أن ًخم جقظُم الىظائف الى فئاث مدددة، مثل الىظائف النخابُت،  الىظائف جخمثل في حمُؼ الىظائف. ٍو

ىظمت خدًثت اليؼأة فهىا ًجب أخر حمُؼ الىظائف الىظائف الفىُت، وفئت الىظائف الاػسافُت . أما اذا ماهذ امل

 املىحىدة.

 تهيئت العاملين لعمليت جدليل الوظائف .3.2

ًجب أهخهىن غملُت جدلُل الىظائف غملُت مػسوفت لدي حمُؼ الػاملحن واملدزاء، وال جهىن ذاث ػابؼ طسي، بل 

هدف مً هره املسخلت هى لػدم ًجب جدظحر أذهان الػاملحن مً ػسف املظإوى غً القُام بهره الػملُت، وال

جدظِظهم  بأنها غماًت تهدد وظائفهم  ومظخقبلهم املنهي في املىظمت، وبالخالي ًجب أن ًهىن الػماى مؼلػا غلى 

 خُثُاث وجفاصُل الػملُت مً بداًتها الى غاًت نهاًتها. 

 جددًد أساليب جدليل الوظائف .4.2

ججمُؼ للبُاهاث واملػلىماث والخقائق، التي جصىف ان غملُت جدلُل الىظائف هي بالدزحت الاولى غملُت 

الىظُفت بؼهل ًمحزها غً غحرها مً الىظائف، الامس  الري ًظفي غلى هره املسخلت أهمُت خاصت، ولخجمُؼ بُاهاث 

 الخدلُل مُداهُا مً ػاغلي الىظائف وزؤطائهم جىحد ثالثت أطالُب زئِظُت هي:

 أطلىب املالخظت الشخصُت 

قت الاطخبُاه   اثػٍس

قت املقابالث   ػٍس

قت املالخظت الشخصُت فان املدًس  أو مدلل الػمل ًقىم بمالخظت الفسد ػاغل الىظُفت وهى  ووفقا لؼٍس

ً مالخظاجه التي جصف مهام وواحباث الىظُفت، والبِئت التي ًخم فيها اهجاش  هره املهام.  ًإدي غمله، ثم ًقىم بخدٍو

قت الاطخبُاهاث فبىاطؼتها ًجُب  ػاغل الىظُفت وزئِظه غلى أطئلت مدددة ولخابُت، ثم ججسي أما ػٍس

( املىالي ًمنً اغخبازه لىمىذج لخدلُل الػمل مً خالى 04والؼهل ) مدلل الػمل. مساحػت لهره الاحاباث مً قبل

 الاطخبُان
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مً الافظل  وجقىم فنسة املقابالث غلى أطاض قُام غدد مً املقابلحن) مدللي الىظائف(  بمقابلت ػاغل الىظُفت، و 

 ان ًخم ذلو بدظىز زئِظه املباػس  ختى ًخم الخألد مً صخت املػلىماث التي قدمها الفسد ػاغل الىظُفت.

في الاخحر، مل أطلىب مً الاطالُب املرمىزة طابقا له اًجابُاجه وطلبُاجه، ولهرا مً الافظل الاغخماد غلى  

للخدقق والخألد مً صختها مً حهت، ومً حهت اخسي  املػلىماث الخاصت بخدلُل الػمل حمؼألثر مً أطلىب في 

الاغخماد غلى ألثر مً أطلىب ًمنً املظإولحن غً هره الػملُت مً حمؼ ألبر قدز ممنً مً املػلىماث واملخىىغت 

 (GUERRERO, 2014, p. 29) لرلو.

 (: هموذج اسخبيان جدليل العمل04الشكل زكم )
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 (59-56، الصفداث 2015)القدؼاوي، : املصدز
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 جدليل املعلوماث . 5.2 

بػد حمؼ املػلىماث الالشمت غً الػمل، جأحي مسخلت جدلُلها بغسض مساقبت واشالت الخظازب بُنها، ثم جصيُفها 

مل وظُفت مً الىظائف ومدي صػىبتها واملظإولُاث فُػدد مً غىامل الخدلُل بغسض الىقىف غلى ػبُػت غمل 

 التي ًخدملها ػاغلها، واملإهالث الالشم جىافسها.

(: هموذج جدليل وظيفت05الشكل زكم )

 

 (63، صفدت 2015)القدؼاوي، : املصدز
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 اعداد بطاكاث وصف الوظائف .6.2

ساد بخىصُف الىظُفت الىدُجت  فصُال  مً احساءاث جدلُل النهائُت لػملُت جدلُل الىظُفت، وهي أقل جٍو

وجمثل بؼاقاث الىصف مخؼلباث الىظُفت مً خُث ػسوغ القُام بها املؼلىبت . (63، صفدت 2014)النسخي،  الػمل

 :(67-65، الصفداث 2014)النسخي،  للمخقدم لهره الىظُفت، وجظم املهىهاث الخالُت

: مظمى الىظُفت، القظم، مىقؼ الىظُفت جىظُمُا، املدًس أو املؼسف، الغسض مً الىظُفت، خدود الوظيفت .أ 

 زقم الىظُفت، ...،الخ.

وقُمت املىازد جدذ : املهام واملظإولُاث، حجم الخىحيهاث، الصػىباث التي جىاحهها، لمُت واجباث الوظيفت .ب 

 جصسف الىظُفت، جىىع وأهمُت الػالقاث بحن الافساد.

  جمنحن الػاملحن مً أحل املبادزة وحشجُػهم غلى الاهجاش واملؼازلت، الابخهاز، ثقافت الاهفخاح، الخصىى غلى

 املػلىماث.

 عالكاث املوظف ً والػالقاث : الػالقاث بحن املىظفحن، الػالقاث مؼ املؼسف، الػالقاث مؼ املدًٍس

 الخيظُقُت، أما الػالقاث الخازحُت وحؼمل الصبائً، املىزدون وغحرهم.

 الاػساف مً خُث الدجم واملظخىي واملظإولُاث 

 : املػسفت، املهازاث، القدزاثمكوهاث جصييف الوظيفت .ج 

 : الظسوف البُئُت، مخاػس الػمل والامان، الاحس والخىافص.مكوهاث ظسوف العمل .د 

دخفظ بطاكت وصف وظيفت، هره املػلىماث غلى  وغادة ما ًخم حسجُل ًدخفظ املىظف بيسخت منها، ٍو

 .زئِظه املباػس بيسخت أخسي وجىدع وسخت أخسي في دلُل الىصف الىظُفي

 (139، صفدت 2006)ماهس، وحظخمد أهمُت جىصُف الىظُفت مً اطخخداماتها املخخلفت وهي الخالُت:  

 حػٍسف ػاغل الىظُفت باملهام املىحىدة في الىظُفت وبالظلؼاث والػالقاث؛ 

 ًخم اخخُاز الػاملحن بىاء غلى مىاصفاث ػاغل الىظُفت املدددة في الىصف؛ 

 ًخم جددًد أحس الىظُفت بىاء غلى ما ٌػنظه وصف الىظُفت مً أهمُت لها؛ 

  بُت بىاء غلى ما ٌظخؼُؼ ان ًقىم  به الفسد مً مهام مرمىزة في وصف الىظُفت؛جخددد الاخخُاحاث الخدٍز

 جخم الترقُت للىظُفت بىاء غلى ما جخىافس لدي الفسد مً مىاصفاث مرمىزة في بؼاقت الىصف؛ 

  ت الهامت، الطخخدامها في بػع الدوى املخقدمت في الخفاوض بحن جىصُف الىظائف مً الادواث الاداٍز

لى خل الجزاغاث التي ًمنً ان جيؼأ بحن الػاملحن وبحن الػمل، باإلطافت اهقاباث الػماى، وبحن أصخاب 

 أصخاب الػمل.
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 (: هموذج لبطاكت وصف وظيفت06الشكل زكم )

 

 

 (64، صفدت 2015)القدؼاوي،  املصدز:
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ت07الشكل )  (: هموذج بطاكت وصف لوظيفت مدًس املوازد البشٍس

ت  الشؤونكسم   املاليت و إلاداٍز

 مدًس املوازد البشسبتمسمى الوظيفت / 

 / املهام :
ً
 أوال

 جىظُم ملفاث املىظفحن واطخنمالها  1

 اطخقباى ػلباث الخىظُف الجدًدة  2

 إلاغالن غً الىظائف  3

 جىظُم إلاحاشة للمىظفحن  4

س طحر غمل املىظفحن  5  زفؼ جقاٍز

س ػهسي باهظباغ الػاملحن بالفسع  6  زفؼ جقٍس

 / املعازف واللدزاث واملهازاث املطلوبت :
ً
 ثاهيا

 مػسفت باألطع واملفاهُم ألاطاطُت املخػلقت بأغماى ػئىن املىظفحن. .1

 مػسفت بأهظمت الػمل والػماى ولىائدها الخىظُمُت املخػلقت بؼئىن املىظفحن .  .2

 مػسفت بأطالُب وئحساءاث أغماى ػئىن املىظفحن .  .3

 القدزة غلى ئغداد القسازاث املخػلقت بالخػُحن والترقُت والىقل وػي القُد .  .4

 القدزة غلى ئقامت غالقاث غمل فػالت واملدافظت غليها .  .5

 القدزة غلى جؼبُق املػازف أغاله بمهازة .  .6

 القدزة غلى جىظُم امللفاث وفهسطتها .  .7

س .  القدزة .8  غلى لخابت الخقاٍز

 القدزة غلى صُاغت الػقىد وئغدادها .  .9

 / املؤهالث املطلوبت : 
ً
 ثالثا

 دبلىم مخقدم .  .1

 ػهادة حامػُت.  .2

 / شسوط الوظيفت :
ً
 زابعا

1.  .
ً
ً غاما  أن ال ًقل غمسه غً ثماهُت وغؼٍس

 للمإهالث الػلمُت والخبراث التي جدددها الجمػُت للػمل مدل الاطخخدام .  .2
ً
 أن ًهىن خائصا

 وذلو بمىحب ػهادة ػبُت مً حهت مػخمدة .  .3
ً
 ػبُا

ً
 أن ًهىن الئقا

 أن ًهىن خظً الظحرة والظلىك .  .4

 احخُاش املقابلت الشخصُت .  .5

 أال ًهىن قد صدز بدقه خنم باإلداهت في فػل ًمع ألاماهت والؼسف .  .6

 / السواجب والعالواث وبدل الىلل : 
ً
 خامسا

 بدى الىقل الخبرة الػالوة الساجب الؼهادة

ت غامت       ثاهٍى

     دبلىم مخقدم

      ػهادة حامػُت 
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 أسئلت للمىاكشت والخفكير

ت في أي مشسوع مً ان جدليل وجوصيف الوظائف ٌعخبر  .1 ت لعمل ادازة املوازد البشٍس حجس الصاٍو

 .املشسوعاث. هاكش هره العبازة

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

ان هجاح جدليل وجوصيف الوظائف ٌعخمد على مجموعت مً امللوماث السئيسيت الواجب جوافسها. اشسح  .2

 هره العبازة.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

اكخب بإًجاش عً أهم الاساليب والطسق التي ًمكً اسخخدامها في جمع البياهاث واملعلوماث عً  .3

 الوظائف ختى ًمكً جدليلها وجوصيفها.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

ت ممازست مهامها الا بعد جدليل وجوصيف .4  وظائفها؟ ملاذا ال ًمكً إلدازة املوازد البشٍس

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 دزاست خالت

 

الخصىى غلى بؼاقت وصف ادخل الى  ًصػب. ان مان املىظماثاخصل غلى بؼاقت وصف وظُفت مً اخدي  

 الىظائف. إلخديللخصىى غلى وسخت مً بؼاقت وصف  ذألاهترهبػع مىاقؼ 

 اطخخدم املػاًحر الخالُت للخنم غلى بؼاقت الىصف التي خصلذ غليها. 

 هل ًدخىي الىصف غلى املهىهاث الخالُت: -

فُت، هدف الىظُفت، املهام واملظإولُاث، الظلؼاث، ظسو   ف الػمل، ومىاصفاث ػاغل الىظُفت.بُاهاث حػٍس

 هل الىمىذج اي بؼاقاث الىصف جم اخساحها بؼهل مسجب وبظُؽ؟ -

 هل اللغت املظخخدمت بظُؼت ومفهىمت؟ -

 مهام(؟ 10هل املهام واملظإولُاث غددها مىاطب) خىالي  -

 هل الصُاغت جبدأ بفػل؟ -

 هل الصُاغت بظُؼت؟ -

ب واملهازاث، والصفاث الشخصُت املؼلىبت هل مىاصفاث ػاغل الىظُفت جىضح الخػلُم، الخبرة - ، الخدٍز

 بش يء مً الخفصُل والىطىح؟
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 املساجع املعخمدة في املدوز الثاوي

 

GUERRERO, S. (2014). Les outils des RH (éd. 3e). Paris: Dunod. 

ت(. 2006د ماهس. )أحم ت: الداز ادازة املوازد البشٍس  الجامػُت.. الاطنىدٍز

م. ) ت: اطاز مخكامل(. 2013خظحن خٍس  . داز الخامد لليؼس والخىشَؼ.ادازة املوازد البشٍس

ت. (.2014مجُد النسخي. )  غمان: داز املىاهج لليؼس والخىشَؼ. ادازة املوازد البشٍس

ت: هدو مىهج استراجيجي مخكامل(. 2015مدمد بً دلُم القدؼاوي. ) از الؼبػت السابػت(. )إلاصد ادازة املوازد البشٍس

اض: الػبُهان لليؼس.  الٍس

د طػُد الظالم، و غادى خسخىغ صالح. ) ت مدخل استراجيج(. ا2009مٍإ ي. غمان: حدازا للنخاب دازة املوازد البشٍس

 الػالمي.

 

 



 

III .ثخطيط املوازد البشسية 

 

عىدما أقوم ببىاء فسيق فاوي أبحث دائما عً أهاض ًحبون الفوش، فاذا لم اعثر على اي منهم فاوي ابحث عً 

 اهاض ًكسهون الهصيمة."

 ألاهداف التعليمية

 

بعد دزاطة هرا املحوز أن ًكون الطالب قادزا على: ًيتظس   

 

 التعسف على أهم املفاهيم لتخطيط املوازد البشسية 

 معسفة املساحل الاطاطية  لتخطيط املوازد البشسية 

 كيفيات التعامل مع كل مسحلة مً املساحل 

 التمكً مً ثحدًد طسق التيبؤ بعدد املوازد البشسية 

 

 



ت                                                                                                                        املحىز الثالث جخطيط املىازد البشٍس  

 د. صىهُت بخغت

 35  

 

 جمهيد

ان الخخؼُؽ هى وظُفت الادازة التي جداٌو الخيبؤ باملظخلبل، مً خالٌ اطخلساء أخدار املاض ي والخىكعاث 

بغسض الىكىف على  وذلًاملخخلفت للمؼىالث أو الصعىباث التي ًمىً أن جلف في وحه جدلُم أهداف املىظمت، 

 الخلٌى البدًلت، لترػُد اطخخدام املىازد والامياهُاث املخخلفت املخاخت للمىظمت.

ت في ظل الخدىالث والخددًاث الاطتراجُجُت التي جىاحه املىظماث بؼيل  جأحي أهمُت  جخؼُؽ املىازد البؼٍس

ت ًخماش ى باملىاشاة مع الىظ ائف الاخسي في املىظمت، لظمان هجاح مظخمس، لرلً هجد أن جخؼُؽ املىازد البؼٍس

ت ملظاهمت املىزد البؼسي  الخخؼُؽ الاطتراجُجي على مظخىي املىظمت هيل. وهىا جأحي عملُت جخؼُؽ املىازد البؼٍس

هما وهىعا مً خُث جلبل املىظمت لعملُت اعادة الخىظُم مثال. أو الخىطع في أعمالها، وهرلً في خالت ادخاٌ 

ت وهمُتها. جىىىلىحُا حدًدة، وال  تي جخؼلب احساء حعدًالث مً خُث هىعُت املىازد البؼٍس

ت في أي مىظمت مً املجاالث الهامت، التي تهدف الى جلبُت اخخُاحاث  والػً أن مجاٌ جخؼُؽ املىازد البؼٍس

املىظمت مً العمالت باألعداد والخصائص املخىاطبت مع ػبُعت وحجم أوؼؼت املىظمت، وبما ٌظاعد على جدلُم 

ادة فاعلُت  ت ٌظاعد على ٍش أهدافها عً فترة شمىُت ملبلت وفي ظل ظسوف مخغيرة. ولهرا فان الجُد للمىازد البؼٍس

ت التي جخميز بلدز عاٌ مً اللدزة على العمل والسغبت فُه، مما ًترجب علُه اهخفاض في  الاطخفادة مً املىازد البؼٍس

 ب على هره املىازد وفلا الخخُاحاث املىظمت.الخيلفت املالُت وجدلُم الخىاشن بين العسض والؼل
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ت .1  مفهىم جخطيط املىازد البشٍس

ت.  ت خللت السبؽ الاطاطُت بين اطتراجُجُت املىظمت ووظُفت ادازة املىازد البؼٍس ٌؼيل جخؼُؽ املىازد البؼٍس

ت هُف حظخلؼب املىظمت املىازد  ت.اذ حعىع الخؼت الاطتراجُجُت للمىازد البؼٍس ت، وجىظف مىازدها البؼٍس  البؼٍس

ت .1.1 ف جخطيط املىازد البشٍس  حعٍس

ت على أنها:" اليؼاغ الري ًخم فُه في طىء اطتراجُجُت ػاملت حعسف عملُت جخؼُؽ   الخيبؤ املىازد البؼٍس

ت مظخلبال و املخىفس  والخيبؤ بالعسض أ -ًخم في طىء الاهداف الاطتراجُجُت العامت للمىظمت  -بالؼلب على املىازد البؼٍس

ت لخلبُت الؼلب. وهىرا الخؼت النهائُت جىضح هُف ًمىً الخىاشن بين الؼلب والعسض في طىء  مً املىازد البؼٍس

ت املخىفسة خالُا، مً أحل جدلُم  ألاهداف الاطتراجُجُت للمىظمت" م،  املىازد البؼٍس  (79، صفدت 3102)خٍس

هما ًمىً حعٍسف هره العملُت على أنها:" جددًد الاخخُاحاث املظخلبلُت مً العاملين مً خُث العدد واملهازاث 

 (85، صفدت 3117)الظالم و صالح، للمىظمت هيل، وهرلً لألوؼؼت املخخلفت فيها." 

ت بأهه:" الخدلُل املظ عسف جخؼُؽ املىازد البؼٍس ت في طىء اطتراجُجُت ػاملت للمىظمت َو خمس للمىازد البؼٍس

لخددًد أهىاع الىظائف واملهساث والخخصصاث والاعداد الالشمت مً ول هىع ليل وخدة أو كظم أو ادازة في املىظمت 

)العصاوي و حىاد،  وجىفيرها في الىكذ والصمان املىاطبين ليي ٌظاعد على بلاء وجؼىز املىظمت، وجدلُم أهدافها."

 (97، صفدت 3117

ت حعني:" عملُت حمع واطخخدام املعلىماث الالشمت الجخاذ اللسازاث خٌى  وهرلً فان جخؼُؽ املىازد البؼٍس

ت املخخلفت.  (85، صفدت 3117)الظالم و صالح،  الاطدثماز الامثل في وؼاػاث املىازد البؼٍس

ت على مظخىي املىظمت ٌعني:" وطُلت مهمت للخصٌى لظمان الخصٌى على  أنهما  جخؼُؽ املىازد البؼٍس

ت والاهخاحُت املخخلفت خالٌ فترة شمىُت مظخلبلُت، مً أحل جدلُم  ت لدظُير العملُاث الاداٍز الىفاءاث الفىُت والاداٍز

 (58، صفدت 3101)ػُخت،  أهداف املىظمت".

ت هي عملُت مظخلبلُت البد لها مً  فاث الظابلت، ًمىً الاحماع على أن عملُت جخؼُؽ املىازد البؼٍس مً الخعٍس

أن جيسجم مع الخخؼُؽ الؼامل للمىظمت، أي أن هره العملُت ًجب أن جيىن مسجبؼت بالىظائف الاخسي، وأن 

 ُنها. ومىه ًمىً اظهاز أهم مالمذ هره العملُت في الىلاغ الخالُت:جظمً املىظمت الخيظُم اليامل ب

ت بالخخؼُؽ الاطتراجُجي للمىظمت هيل؛   ازجباغ جخؼُؽ املىازد البؼٍس

ت اعخمادا وامال على زطالت املىظمت، أهدافها واطتراجُجُاتها؛   حعخمد عملُت جخؼُؽ املىازد البؼٍس

ت   ت وما هى مخىفس منها؛جلىم عملُت جخؼُؽ املىازد البؼٍس  بالخيبؤ  بالؼلب على املىازد البؼٍس

ت؛   اعداد البدائل الاطتراجُجُت ملىاحهت أي فائع أو عجص مً املىازد البؼٍس
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ت هي عملُت مظخمسة باطخمساز الخخؼُؽ الاطتراجُجي للمىظمت.   عملُت جخؼُؽ املىازد البؼٍس

ت  .1.1  أهميت جخطيط املىازد البشٍس

ت فجبرش أهمُت جخؼُؽ امل الاكخصادًت وأًظا  املىظماثي طمان دًىامُىُت الهُاول الخىظُمُت في ىازد البؼٍس

على اطتراجُجُاث املىظماث وأهدافها، خاصت فُما  جأزيرهامً خالٌ دزاطت وجدلُل البِئت ومخغيراتها، وبالخالي جىاشنها 

ت.  أهمُت جخؼُؽ وجظهس . هما (55، صفدت 3115)بسبس، ًخعلم باملخغيراث التي جمع مباػسة كؼاعاث املىازد البؼٍس

ت في الىلاغ الخالُت:  املىازد البؼٍس

 ت مً طىق العمل أو مخصون املهازاث الداخلُت في املىظمت؛  الخصٌى على أخظً الىفاءاث البؼٍس

 مىاحهت الخغُير والخىُف معه؛ 

 ت الاخسي؛جدهُت جيالُف وؼاػاث ادازة املىازد ال  بؼٍس

 ت؛  جمىين املىظمت جدلُم الاطخفادة الافظل مً املىازد البؼٍس

 .ت  املظاعدة في اظهاز هلاغ اللىة والظعف في هىعُت أداء املىازد البؼٍس

ت .1.1  أهداف جخطيط املىازد البشٍس

ت في ما ًلي:  (73-70، الصفداث 3117و صالح، )الظالم  ًمىً جلخُص أهداف جخؼُؽ املىازد البؼٍس

  العمل في الىكذ املىاطب وامليان املىاطب؛ ألداءالخصٌى على العدد الالشم والىىع املىاطب مً املىظفين 

 مظاعدة ادازة املىظمت في جدلُم أهدافها؛ 

  ص دافعُتهم هدى العمل التي جظمً جلدمهم  باألطالُباملدافظت على ػاكاث العاملين واطدثمازها، وحعٍص

 وهمىهم الىظُفي، واهخماءهم الخىظُمي واخالصهم لها؛

 ب، أو الخدماث أو انهائها؛ ت طىاء في مجاٌ الخىظُف أو الخدٍز  اعداد ميزاهُت املىازد البؼٍس

  ت، وأوؼؼتها جدلُم الخيامل بين الخؼؽ الاطتراجُجُت للمىظمت، وبين اطتراجُجُت ادازة املىازد البؼٍس

 املخخلفت.

ت .3  مساحل عمليت جخطيط املىازد البشٍس

ت في الخالي:  جخمثل املساخل الاطاطُت لعملُت  جخؼُؽ املىازد البؼٍس

 الخنبؤ باالحخياجاث املسخلبليت .1.1

ت على الاهداف التي حظعى الى جدلُلها، البد أن ًبدث  ٌعخمد جددًد الاخخُاحاث املظخلبلُت في املىازد البؼٍس

 املظخلبلُت في طىء زالر هلاغ مترابؼت هي:مىطىع جددًد الاخخُاحاث 

 عدد العاملين الرًً جدخاحهم املىظمت مظخلبال؛ 
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 مىاصفاتهم الصخصُت؛ 

 .الىكذ املىاطب لخعُُنهم في املىظمت 

ت فهي مخىىعت ومخعددة، والتي ًجب أن جبخعد كدز الاميان عً الاخيام  أما ػسق جلدًس الؼلب على املىازد البؼٍس

 . ومً هره الؼسق هجد:الصخصُت والراجُت

o الطسق الاحصائيت 

لت في الخيبؤ بالؼلب على العمالت مجمىعت مً الىطائل منها:   حظخخدم هره الؼٍس

م دزاطت العالكت بين الاهخاج والعمالت املخىكعت عً  - جلدًس اللىي العاملت مً واكع الاهخاج الفعلي عً ػٍس

م معامل الازجباغ بين املخغير املظخلل وهى   الاهخاج واملخغير الخابع وهى العمالت؛ػٍس

ول وظُفت خالٌ الفترة  إلهجاش جدلُل عبء العمل الري يهدف الى الىكىف على حجم وهمُت العمل الالشم  -

 الصمىُت الخالُت واملظخلبلُت.

خفم الخبراء أن جدلُل عبء العمل في مىظمت معُىت ًبدأ مً خالٌ جددًد معدٌ حجم املبُعاث   املخىكعٍو

عبر عً هرا املعدٌ بالىمُاث املىخجت في املىظمت، وذلً مً خالٌ جسحمت زكم املبُعاث الى خالٌ  الفترة اللادمت، َو

بسهامج عمل ًددد طير الاعماٌ في حمُع أكظام املىظمت. خُث ًخدٌى زكم املبُعاث الى بسهامج اهخاجي في كظم 

اث وهىرا في باقي الاكظام، وجدٌى  الى وخداث عمل مدددة فِؼيل طاعت أو خدمت معُىت الاهخاج، وبسهامج املؼتًر

معبر عنها بظاعاث مدددة. والىدُجت املباػسة لعبء العمل هى جددًد الافساد الالشمين لخأدًت الاعماٌ املظخلبلُت، 

لت ججُب عً الظؤالين الخالُين:  وبالخالي هره الؼٍس

 ما هي همُت العمل إلاحمالي املؼلىب جىفُره؟ 

  الري ٌظخؼُع اللُام به الفسد  الىاخد؟ما هى العمل 

o جحليل النسب 

لت جدلُل اليظب في الخيبؤ  لدجم العمالت غير املباػسة على طبُل املثاٌ ًمىً جلدًس الدجم   حظخخدم ػٍس

م عدد اللظاًا املؼسوخت خالُا أمام املداهم أو املدخمل ػسخها على عدد املدامين في  الامثل لإلدازة اللاهىهُت عً ػٍس

ت  لت جيىن فائدتها مددودة لخبراء جخؼُؽ املىازد البؼٍس الادازة اللاهىهُت. والىاضح باليظبت لهرا املثاٌ أن هره الؼٍس

 اذا لم جلازن بىفظها خالٌ الظىىاث الظابلت أو ملازهتها  بيظب مؼابهت في مىظماث ممازلت.
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ت .1.1  الخنبؤ بالعسض املخىكع من املىازد البشٍس

ت العاملت في املىظمت خالُا وجدلُلها، وهرلً دزاطت املخىافس منها في طىق   جخعلم هره املسخلت بدصس املىازد البؼٍس

خم جلدًس الاخخُاحاث اللادمت خظب  العمل مً مهازاث في طىء الاخخُاحاث التي جم جددًدها في املسخلت الظابلت، ٍو

 ما ًلي:

 جددًد عدد العاملين الخالُين في ول وظُفت؛ 

 عاملين الرًً ٌظخمسون في ول وظُفت؛جددًد عدد ال 

 جددًد عدد العاملين الرًً ًخم هللهم في وظائف أخسي داخل املىظمت؛ 

 جددًد عدد العاملين الري طُتروىن الىظُف بهدف اًجاد وظُفت أخسي خازج املىظمت. 

ت فهي:  أما ألاطالُب جلدًس عسض املىازد البؼٍس

 مخصون املهازاث -

ظمً مخصون املهازاث  املعلىماث الاطاطُت عً املىظفين الخالُين في املىظمت وعلى مظخىي املىظف ٍو

 (75، صفدت 3105)الىسخي،  الىاخد مً خُث:

 اطم املىظف وخالخه الاحخماعُت؛ 

 املؤهالث الخعلُمُت؛ 

 الخبراث الظابلت؛ 

 بُت التي خظع لها؛  البرامج الخدٍز

 طبم وأن أداها؛ الاخخبازاث التي 

 جؼلعاث وػمىخاث املىظف؛ 

 .س الدوزٍت للمؼسف املباػس على املىظف  الخلاٍز

 خسائط الاحالٌ والترقي -

لت لخددًد املىظفين املخىكع اخاللهم في املىظمت عىد اهتهاء فترة اللائمين عليها خالُا،  حظخخدم هره الؼٍس

وهي خسائؽ جظع ػاغل الىظُفت الخالي وأطماء املسشخين إلخالٌ مدله، ودزحت اطخعداد ول منهم ومظخىي أدائه 

 (92، صفدت 3117ظالم و صالح، )الوعمسه، وكدزاجه، ومهازاجه. 
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 جحدًد الفائض أو العجص من العمالت وهيفيت الخصسف فيه .1.1

الخخؼُؼُت، خُث ًخم في هره املسخلت  العملُتحؼيل املىاشهت بين ما هى مخاح وما هى مؼلىب مً العاملين مدىز 

جددًد مؼيلت العمالت مً خالٌ احساء ملابلت بين العمالت املخاخت والعمالت املؼلىبت للعمل، وعلى ذلً ًخم جددًد 

 ملداز الخلل وهىعه، والاطالُب الىاحب اجباعها للعالج. وكد جلجأ املىظمت في خالت العجص الى:

 ؛البدث عً مصادز حدًدة للعمالت -

 اللجىء الى العمالت املؤكخت؛ -

ادة طاعاث العمل الُىمُت. -  ٍش

 أما في خالت وحىد فائع فُمىً للمىظمت أن:

 جخفُع طاعاث العمل؛ -

 حصجُع العاملين على الخلاعد املبىس؛ -

 جخفُع عملُت الخىظُف؛ -

 طُاطت انهاء الخدمت. -

ادة الؼلب على مجمىعت مً الىظائف، وشٍادة العسض ملجم ىعت أخسي، ًخم جىحُه الفائع  لىظائف أما في خالت ٍش

بهم لخىلي وظائف حدًدة  معُىت لعالج العجص في الىظائف الاخسي، وهرا ما جؼلب اعادة جأهُل ألاعداد الصائدة وجدٍز

 عمالت الصائدة، وجىظُف أشخاص حددبدال مً اللجىء الى انهاء خدماث ال
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ت(: أساليب الخعامل مع الفائض 80الشيل زكم )  أو العجص من املىازد البشٍس

 

 جحدًد الفائض أو العجص

 

 

 الفائض                                                                                                          العجص        

 

 

 عسوف الطلب والعسض في سىق العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (072، صفدت 3117)ماهس، : املصدز

 

 

  العسض أعلى من الطلب      الطلب أعلى من العسض

ب     الخلاعد ب واعادة الخدٍز  الخدٍز

 الاحخفاظ بالعمالت            حشجيع الخلاعد املبىس

ضاث البطالت                                      حعٍى

ب                                    ب واعادة الخدٍز  الخدٍز

 اًجاد فسص عمل بدًلت                                   

 العسض أعلى من الطلب               الطلب أعلى من العسض

 البحث عن مصادز اخخياز جدًدة    الاخخياز الجيد

 حسهيل عمليت الاخخياز                   

ادة الاجىز   ٍش

 زفع مسخىي اهخاجيت الفسد

 جىسيع املهام

 الخىنىلىجيا محل العمالتاحالٌ 

 وفسة هدزة وفسة هدزة
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 أسئلت للمناكشت والخفىير

ت مخياملت حشمل جميع املجاالث التي جحىم عالكت املنغمت  .1 ت عمليت اداٍز ان جخطيط املىازد البشٍس

 املنغمت. حلل العبازةبأفساد اللىي العاملت بها بما  ًضمن جحليم أهداف 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

ت مما ًترجب  .1 ادة فعاليت الاسخفادة من املىازد البشٍس ت ٌساعد على ٍش ان الخخطيط الجيد للمىازد البشٍس

الخىاشن بين العسض والطلب على هره املىازد، الا أن هنان  وجحليمعليه اهخفاض في الخيلفت املاليت 

تالعدًد من املعىكاث و   . فيما جخمثل هره املعىكاث؟املشاول التي جىخنف هره العمليت الاداٍز

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

ت ٌعخبر محصلت العدًد من املساحل والخطىاث املخميزة املخخابعت في شيل  .1 ان الخخطيط للمىازد البشٍس

 منطلي. اشسح ذلً

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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 دزاست حالت

عامال. كام 223مؤطظت الىجاح مؤطظت صغيرة و مخىطؼت في اهخاج و بُع مىخجاث الىظافت، جىظف 

مخخصىن بدزاطت اهماغ الاطتهالن و جبين مً خاللها ان هىان همى للظىق على املدي املخىطؽ. فلسزث املؤطظت 

ت. الاطخفادة مً هره الفسصت و  جدلُل  الخؼىز املدخمل لعمالها ملازهت باالخخُاحاث الخلدًٍس

 في وكذ الدزاطت ،وشعذ العمالت على الىدى الخالي:

 :078عماٌ غير مؤهلين 

 :57عماٌ مؤهلين 

 :38جلىُين و اعىان جدىم 

 : 32إػازاث 

 :223املجمىع 

طىىاث ، اهه ًىحد همى و جدٌى على مظخىي هُاول  ًىطع حظُير  الاخخُاحاث املىخظسة في افم شمني ًلدز بازبع

 :الخأهُل

  : 051عماٌ غير مؤهلين  

  :001عماٌ مؤهلين  

 : 21جلىُين و اعىان جدىم  

   :05اػازاث 

  :375املجمىع 

أخدا بعين الاعخباز هسم الاعماز و اهؼالكا مً ججدًد  معدالث الىمى على مظخىي الاصىاف املهىُت 

الث،   بأزبعجسكُاث ( ، فعلى الادازة ان جخىكع الخصائص الخالُت للعماٌ في افم شمني ًلدز ) اطخلاالث، جدٍى

 طىىاث.

 للمعؼُاث الظالفت الرهس ، ًمىً حسجُل الخلائم املىالُت: باإلطافت

   .ٌعتر صىف الاػازاث ػابا و مظخلسا و ال ًفلد طىي فسد واخد 

  ازىين الى صىف الاػازاث. طمً صىف الخلىُين. ًفترض ذهاب زالزت منهم ،و جسكُت 

  12و التركُاث  15ًىخفع غدد العماٌ املؤهلين بظبب الرهاب . 

  جمذ جسكُتهم.19منهم غادزوا املؤطظت و 01ًىخفع عدد العماٌ  غير مؤهلين بفعل معدٌ دوزان مسجفع 

 املطلىب:

 وضح خسهت الظىق الداخلي خالٌ ازبع طىىاث امللبلت؟ .0

 كدز الاميان؟ إلاكاالثخظب زاًً ، ما هي الاحساءاث الخصخُدُت الىاحب اجخاذها ليي جخجىب املؤطظت  .2
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 املساجع املعخمدة في املحىز الثالث

 

 

ت(. 3117أخمد ماهس. ) ت: الداز الجامعُت.ادازة املىازد البشٍس  . الاطىىدٍز

م. ) ت: اطاز مخيامل (.3102خظين خٍس  . داز الخامد لليؼس والخىشَع.ادازة املىازد البشٍس

ت اججاهاث وممازساث(. 3115وامل بسبس. )  . بيروث: داز املنهل اللبىاوي.ادازة املىازد البشٍس

ت(3105مجُد الىسخي. )  . عمان: داز املىاهج لليؼس والخىشَع.. ادازة املىازد البشٍس

د طعُد الظالم، و عادٌ خس  ت مدخل استراجيجي (.3117خىغ صالح. )مٍؤ  . عمان: حدازا للىخاب العالمي.ادازة املىازد البشٍس

ت: اطاز هغسي وحاالث عمليت (.3101هادز أخمد أبى ػُخت. )  . عمان: داز صفاء لليؼس والخىشَع.ادازة املىازد البشٍس

تالىعائف (. 3117هجم عبد هللا العصاوي، و عباض خظين حىاد. ) . عمان: داز الُاشوزي الاستراجيجيت في ادازة املىازد البشٍس

 العلمُت لليؼس والخىشَع.

 



 

IV  .الاستقطاب والتىظيف 

 

 

 

 " ان الذي ال ًضع ثقته في الاخزين لن ًجدهم ابدا اهال للثقت."

 ألاهداف التعليميت

 

 ًنتظز بعد دراست هذا املحىر أن ًكىن الطالب قادرا على:

 

 الاستقطاب من حيث التعزيف، املصادر والعىامل املؤثزة عليه جحدًد مفهىم 

 فاعليت بزهامج استقطاب املىارد البشزيت جقييم 

 مفهىم الاختيار 

 خطىاث عمليت اختيار املىارد البشزيت وخصائص كل خطىة 
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 يذجمه

ت، هما جم الخأهُض علُه ؾلفا، مً العىصغ البشغي. وبمجغص  ًخمثل الغغض مً جسؼُؽ املىاعص البشٍغ

الخعغف على هظه الاخخُاحاث فان املىظمت جبضأ في اجساط احغاءاث جىفير هظه الاخخُاحاث بافتراض ان هىان ػلبا على 

 ءاث بضاًت مماعؾت وشاغ الخىظُف. مهاعاث وكضعاث معُىت جفىق عغض العمالت الحالي، وحعىـ هظه الاحغا

ت الحضًثت. اط ًىؼىي الامغ  إحغاءاثف جىظُف العاملين مً املهام الغئِؿُت التي جلىم بها اصاعة املىاعص البشٍغ

على البدث عً املصاصع املسخلفت لىىع الافغاص املؼلىبين الزخُاع الامثل منهم، فاالزخُاع املبني على الاؾـ العلمُت 

ر مً أهم عىملا الىجاح. لظلً حعخني املىظماث في مسخلف الضٌو بهظه الىاخُت عىاًت هبيرة ختى ان الؿلُمت ٌعخب

ت مهمتها الاشغاف على ازخُاع العماٌ وجىحيههم الى الاعماٌ  معظمها كض أوشأ اكؿاما صازل اصاعة املىاعص البشٍغ

 والىظائف التي جخالءم ومإهالتهم الفىُت والثلافُت والجؿماهُت.

لى وظُفت الخىظُف في املىظماث مً الىظائف الحؿاؾت وىنها لها عالكت مباشغة بىمى املىظماث، اعاصة وجب

غ اوشؼتها الحالُت، أو ختى مغاصعة مىظفيها، فهي جدمل مساػغة عالُت اطا واهذ  جىظُم عملُاتها الضازلُت، جؼٍى

ف، جيالُف اؾدبضاٌ املىظفين، وغيرها (، وهظلً فاشلت، وهىا جظهغ هخائج ؾلبُت مً الىاخُت املالُت) جيالُف الخىظُ

 ,Guillot-Soulez)مً الىاخُت الاحخماعُت) جضهىع املىار الاحخماعي، اهسفاض مإشغاث الاصاء، الاؾخلاالث وغيرها(. 

2016, p. 39) 

لخض ي حعُين الافغاص صعاؾت صكُلت للمصاصع املسخلفت التي ًمىً الحصٌى منها على اللىة العاملت املؼلىبت.  ٍو

والشً ان حمُع املصاصع ال ًخِؿغ ملعظم املىظماث اؾخسضامها. أطف اًظا ان كُمت املصضع الىاحض ال جبلى زابخت بل 

جسخلف مً مىظمت الى ازغي ومً وكذ ألزغ هدُجت للعغض والؼلب على العماٌ في الؿىق. و مً زم فان ازخُاع 

 مىً للشغهت اؾخسضامها ًلخض ي صعاؾت الظغوف الاكخصاصًت العامت والخاصت للمىظمت.املصاصع التي ً

ىطُذ ول هظه املفاهُم في ما وجمغ عملُت الخىظُف بثالر مدؼاث; الاؾخلؼاب، الازخُاع والخعُين، وؾِخم ج

 ;ًأحي
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 مفهىم الاظخلطاب .1

وشاغ الاؾخلؼاب ما هى في الىاكع الا عباعة عً عمل ًخم بمىحبه حظب وجغغُب أهبر عضص مً املىاعص 

ت املإهلت والصالحت واملخاخت في ؾىق العمل وفم الىىعُت التي جدضصها املىظمت، وطلً مً أحل الخلضم للعمل  البشٍغ

ت  مً هخائج، وعلُه ًمىً اللٌى أن وشاغ لضيها عً عغبت واكخىاع، وفي ظل ما ًظهغه جسؼُؽ املىاعص البشٍغ

ت، وحىص هلص في املىاعص  الاؾخلؼاب والترغُب جيىن املىظمت في خاحت الُه، عىضما جظهغ هخائج جسؼُؽ املىاعص البشٍغ

ت في ؾىق العمل أكل مً الؼلب  ت لضيها زالٌ الفترة التي ًخم الخسؼُؽ لها، وان العغض مً املىاعص البشٍغ البشٍغ

)عباؽ، عىضما جيىن هىان هضعة في بعع الخسصصاث، التي يهم املىظمت الحصٌى على خاحتها منها.  عليها، وزاصت

 (213، صفدت 3122

 حػشيف الاظخلطاب .1.1

لصض هظلً باالؾخلؼاب عملُت اؾخىشاف الافغاص املغشحين لشغل الىظائف الشاغغة باملىظمت. ومً مىظىع  ٍو

بدثىن عً  ازغ فان الاؾخلؼاب هى وشاغ على الخلاء العغض والؼلب على العمالت، اي مً لضيهم وظائف شاغغة ٍو

 (4:، صفدت 3122)صًغي، وظائف، فاالؾخلؼاب هى اليشاغ الخىظُمي املصمم بغغض الخأزير في; 

 عضص الافغاص املخلضمين للىظائف؛ 

 هىعُت الافغاص املخلضمين للىظائف لشغلها؛ 

 .اخخماالث كبٌى الافغاص املالئمين للىظُفت لعغوض املىظمت  لشغلها 

خمثل الغغض العام مً الاؾخلؼاب الخىظُمي في طمان  أهه عىضما جسلى وظُفت ما فان الخىظُم ؾىف  ٍو

 ًيىن كاصعا على الحصٌى على عضص مىاؾب مً الافغاص املإهلين، الظًً ًغغبىن لالهظمام للىة العمل للمىظمت. 

ملغشحين املالئمين ملأل الىظائف هما ٌشير الاؾخلؼاب الى جلً املغاخل أو العملُاث املسخلفت للبدث عً ا

، صفدت 3117)ماهغ،  .الشاغغة باملىظمت، وكبل اللُام بظلً ًيبػي الخأهض مً طغوعة الحاحت الى شغل الىظُفت

334) 

عغف الاؾخلؼاب هظلً على أهه العملُت التي ًمىً بها حظب ػالبي العمل للخلضم في املإؾؿت ل شغل َو

ت،  وظائف شاغغة أو مخىكعت، وبمعنى آزغ ًلصض باالؾخلؼاب العملُت التي بملخظاها ًخم اهدشاف املىاعص البشٍغ

ت أزغي الاؾخلؼاب هى عملُت اهدشاف مغشحين مدخملين مً  وحظبهم ملأل الىظائف الشاغغة و املخىكعت. ومً مً ػاٍو

ت لشغل الىظائف الشاغغة الحالُت او امل خىكعت في املىظمت، أي انها عملُت جلىم على مبضأ الىصل بين املىاعص البشٍغ

ت املخىاحضة في أؾىاق العمل لؼالبي  دثىن عً الىظائف ومً ٌعغطىنها، بين مجمىعاث املىاعص البشٍغ مً ًؼلبىن ٍو

  (223، صفدت 3119)بغبغ،  الىظائف واملىظماث العاعطت لشىاغغها.
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 الػىامل املؤثشة غلى غمليت الاظخلطاب .1.1

جسخلف املىظماث فُما بُنها  في مماعؾت عملُت الاؾخلؼاب، فهىان مإؾؿاث جلىم بهظه العملُت على هؼاق 

واؾع وشامل ملاعهت مع املىظماث الازغي جلىم بهظه العملُت على هؼاق طُم ومدضوص، لظا هىان خضوص جإزغ على 

املىظماث، ظغوف أؾىاق العمل، الظغوف الضازلُت للمىظماث، املىافؿت بين  عملُت الاؾخلؼاب أبغػها; حجم

 املىظماث، ػبُعت الىظائف املعغوطت وؾمعت املىظمت.

ت  والشً أن العىامل الؿابلت جإزغ على املصاصع املىاؾبت التي ًمىً للمىظمت الحصٌى منها على املىاعص البشٍغ

ؾخسضام حمُع مصاصع اللىي العاملت، هما أن أهمُت املصضع كض جسخلف مً املؼلىبت. فلض ال ًخِؿغ ملعظم املىظماث ا

وكذ آلزغ هدُجت لخأزير ظغوف العغض والؼلب في ؾىق العمل. وبالخالي فان ازخُاع املصضع  املىاؾب ًخىكف أؾاؾا 

 .(214، صفدت 3122)عباؽ،  أًظا على العىامل الؿابم الاشاعة اليها.

 مصادس الاظخلطاب. 1.1

حعخبر العىامل املإزغة على عملُت الاؾخلؼاب وهؼاكها مً العىامل املإزغة أًظا على جدضًض وازخُاع املصاصع 

ت، الا اهه عملُا كض ال ًخىفغ ليافت املىظماث اؾخسضام وافت املصاصع العخباعاث  املىاؾبت ، لدشيل مسؼون املىاعص البشٍغ

جسخلف أهمُت املصضع مً وكذ آلزغ وفلا  للىظائف الشاغغة في املىظماث، وللعغض املخاح مً املىاعص هثيرة، هما كض 

ت في ؾىق العمل  البشٍغ

 املصادس الذاخليت 

م العاملين لضيها، اما مً زالٌ التركُت  حعخمض العضًض مً املىظماث على شغل الىظائف الشاغغة بها عً ػٍغ

عبر عً هظه العملُت بمفهىم البدث الضازلي في غالبُت الاخىاٌ. او مً زالٌ  الىلل او الاهخضاب في بعع الاخُان. َو

والظي ٌعىـ حهىص اهخلاٌ الافغاص بين العاملين الحالُين الظًً جلضمىا اعاصًا لشغل الىظُفت أو جم جغشُدهم 

ت، او جم جؼهُتهم بىاؾؼت بعع املؿإولين في الخىظُم.  بىاؾؼت اصاعة املىاعص البشٍغ

 ;(215، صفدت 3122)صًغي،  لخص أهم املؼاًا املصاخبت الؾخسضام املصاصع الضازلُت في ما ًلي;وجخ

 حشجُع الافغاص الاهفاء طوي الؼمىح؛ -

 الخيبإ بإمياهُت الىجاح في العمل الجضًض هظغا لخىافغ  املعلىماث عً الاصاء؛ -

 مع العاملين؛وؾُلت حُضة لخىمُت العالكاث  -

ت للعاملين؛ -  عفع الغوح املعىٍى

 اهسفاض الخيلفت بامللاعهت باالؾخلؼاب الخاعجي؛ -

 جىمُت الىالء الخىظُمي؛ -
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 املعغفت الجُضة بالخىظُم وؾُاؾاجه؛ -

بُت لفئتي الاصاعة الىؾؼى والعلُا. -  امياهُت اؾخسضام التركُت الضازلُت هأصاة جضٍع

اهم ؾلبُاجه أهه ًدغم املىظمت مً اؾخسضام هفاءاث زاعحُت عبما جيىن  ولىً البدث الضازلي لِـ بال عُىب، ان

افظل كضعة على شغل الىظُفت وجدلُم الغغض منها. هظلً فان اؾخسضام املصاصع الضازلُت كض ًخىلض عىه الصغاع 

 (215، صفدت 3122)صًغي، والخالفاث واملىافؿت الظاعة، ومً زم الخأزير على الاصاء. 

 املصادس الخاسجيت 

كض ًيىن مً الظغوعة  للمىظمت ان جلجأ الى أخض املصاصع الخاعحُت للحصٌى على اًضي العاملت املؼلىبت، 

فمهما وان لضي املىظمت مً اهخفاء طاحي لشغل الىظائف الخالُت بها مً أفغاص ٌعملىن بها، فالبض لها مً اللجىء الى 

للحصٌى على بعع العاملين طوي الىفاءاث الخاصت.  ومً أهم املصاصع الخاعحُت هظهغ ما ًلي;  املصاصع الخاعحُت

مياجب العمل الحيىمُت، وواالث الخىظُف الخاصت، الاعالن، الجامعاث واملضاعؽ، جغشُداث مً كبل عاملين في 

 املىظمت، املىظماث العاملُت، والاهترهذ.

ت وجدضًض امياهُت الاؾخفاصة مً هظه املصاصع وأًظا بعض اؾخعغاطىا ملصاصع الاؾخلؼاب للم ىاعص البشٍغ

اللُىص التي جدض مً كضعة املىظماث على ازخُاع هظه املصضع أو  طلً، لظا مً الؼبُعي ان جلىم املىظماث بخلُُم 

ال. املبضأ في املصاصع املسخلفت لالؾخلؼاب للخعغف على مضي هجاخها في جىفير الىفاءاث ومً زم الاعخماص عليها مؿخلب

عملُت ازخُاع املصضع  ًدىمه أهىاع املهىت او الىظُفت الشاغغة، اما املبضأ الظي ًدضص هجاح أو فشالي مصضع  

دُذ إلصاعة املىاعص  اؾخلؼابي ًدىمه املصضع الظي ًىفغ أوال  أهبر عضص ممىً مً املغشحين للمهىت او الىظُفت، ٍو

ت هامشا هبيرا للمفاطلت بين املغ  ثبذ زاهُا ان البشٍغ شحين وفلا ملعاًير وصف وجىصُف الىظُفت وازخُاع أفظلهم، ٍو

 وافت املىظفين الظًً جم اؾخلؼابهم وجىظُفهم مً هظا املصضع كض ازبخىا جميزا في مماعؾى وظائفهم التي شغلىها. 

ًخىكف هجاح الاؾخلؼاب مً املصاصع  الخاعحُت و لظمان جدلُم  اهضاف عملُت  .مً حهت زاهُت

الاؾخلؼاب  ٌعىص بغاًىا الى مضي معغفت هظه املصاصع باالخخُاحاث الحلُلُت للمهً  او الىظائف الشاغغة في 

ش املىظمت ومياهتها في الؿىق...الخ. مما ًدُذ لهظه املصاصع إلعؼاء مىحؼ غني  املإؾؿاث  مع معلىماث اطافُت عً جاٍع

 غاخلها املسخلفت.وشامل ليافت املخلضمين إلزغاء عملُت الاؾخلؼاب في م

ت جدخاج  عمىما مع الدؿلُم بأهمُت املصاصع الضازلُت في اؾخلؼاب اخخُاحاتها، الا ان اصاعة املىاعص البشٍغ

وبصفت مؿخمغة الى اطافت مىاعص حضًضة مميزة وبالخالي فان مؿإولُتها هي في اهجاح عملُت الاؾخلؼاب مً املصاصع 

اث م ت.الخاعحُت لظمان املدافظت على مؿخٍى  ميزة في أصاء مىاعصها البشٍغ
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 جلييم فاغليت بشهامج الاظخلطاب .1

ًخم الحىم بصفت عامت على فاعلُت بغهامج الاؾخلؼاب مً زالٌ اؾخسضام مجمىعت مخىىعت مً امللاًِـ مً 

 (218، صفدت 3122)صًغي،  بُنها;

 عضص املخلضمين لشغل الىظائف الشاغغة؛ 

 عضص الافغاص الظًً ًخم حعُُنهم بالفعل؛ 

 .عضص خاالث الخعُين النهائي الىاجحت والتي احخاػث فترة الازخباع 

بلى الازخباع الحلُلي لىفاءة البرهامج ًىمً غي اؾخمغاع هإالء الافغاص واؾخلغاعهم بالىظائف التي جم ازخُاعهم  ٍو

. ومع اصعان الباخثين واملماعؾين ألهمُت هظا املضزل في مً احل شغلها، وهى ما ٌؿخلؼم مخابعت الخعُين النهائي

الخلُُم، الا ان هىان عضصا مدضوصا مً املىظماث التي جداٌو الىكىف على هفاءة وفاعلُت بغامجها في مجاٌ 

 الاؾخلؼاب مً زالٌ مغاحعت خاالث الخعُين النهائي الىاجحت بها.

 الاخخياسمفهىم  .1

م ملاعهت ان الهضف الغئِس ي لالزخُاع هى  الخأهض مً صالخُت الترشح مً شغل الىظُفت الخالُت عً ػٍغ

ت مً أهم  املىاصفاث املؼلىبت في مً ٌشغل الىظُفت املعُىت ملىاصفاث املترشح. وحعخبر عملُت ازخُاع املىاعص البشٍغ

ت ألن هجاح املىظمت ًخىكف على خؿً ازخُاعها للعىصغ البشغي الىف ء واملإهل لـخأصًت عملُاث اصاعة املىاعص البشٍغ

ت وهي  العمل. وجدمل املؿإولُت على أهمل وحه، ومً هىا واهذ عملُت الازخُاع مهمت ال نهاًت لها في اصاعة املىاعص البشٍغ

ت.  مً أكضم الىظائف التي ماعؾتها اصاعة املىاعص البشٍغ

ت بالخعاون مع الاصاعة العلُا  في املىظمت ملماعؾت هظه وهىظا هجض اهه ولما جمىىذ اصاعة املىاعص البشٍغ

الىظُفت وفم أؾـ علُمت مدضصة مؿبلا، اؾخؼاعذ ان حؿاهم فعال في عفع هفاءة الاهخاج. طلً الن الهضف 

ت في طىء جدلُل  الاؾاس ي لىظُف الازخُاع والخعُين هى جغحمت الاخخُاحاث الفعلُت للمىظمت مً املىاعص البشٍغ

ل ألاشخاص املإهلين لشغل وظائف مدضصة وحعُُنهم في الىظائف التي الىظائف الى واكع فعلي ًخم فُه ازخُاع افظ

 جخالءم مع مإهالتهم. 

ان وظُفت الازخُاع والخعُين حعخبر وشاػا ميلفا حضا، واي حهىص جلىم بها املىظمت بهضف جللُل صوعان العمل 

هظا اليشاغ ًيخج عنها جىفير مبالغ  وجضهُت جيالُف الخعُين ؾخعىص عليها بعىائض مالُى هبيرة. ان الفعالُت في مماعؾت

لصض باالزخُاع الفعاٌ عملُت اهخلاء الافغاص الاهفاء ٌؿخمغون للعمل في املىظمت. ، 3122)عباؽ،  ػائلت للمىظمت. ٍو

 .(222-221الصفداث 
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 الاخخياس حػشيف. 1.1

مً صعاؾت ػلباث الاؾخسضام واللُام باالزخباعاث الازخُاع)ؼت التي جخظمنها وظُفت ان الاوش

عخبر اصة فاعلُت اللغاعاث الخاصت الهخلاء الافغاص. َو ول وشاغ مً هظه الاوشؼت  وامللابالث،...الخ( تهضف اؾاؾا الى ٍػ

ت التي تهضف الى ان الخيبإ ؾُيىن هاجحا في عمله اطا جم حعُِىه في ػالب ا )عباؽ، لىظُفت. زؼىة في العملُت الاصاٍع

 .(223، صفدت 3122

ت. وبالخالي فان  أحي الازخُاع والخعُين لخدلُم الخىاػن بين العغض والؼلب في عملُت جسؼُؽ املىاعص البشٍغ ٍو

ت املىاؾبت مً زالٌ اللُام بؿلؿلت مخياملت  إلصاعةالىاحب الاٌو  ت في املىظمت هى جأمين العىاصغ البشٍغ املىاعص البشٍغ

ترجب على هظه الاوشؼت مجمىعت مً الىخائج التي جىعىـ على الىخائج النهائُت للمىظمت، ومخخابعت مً العملُاث.  ٍو

جخدملها املىظماث، وحؿخؼُع هظه املىظماث اطا ما  فخيلفت ازخُاع العاملين جمثل عىصغا مهما مً عىاصغ الخيلفت التي

اجبعذ ألاؾـ  والاحغاءاث العلمُت في عملُت الازخُاع والخعُين أن جسفع مً هظه الخيلفت الىاججت عً كغاع الازخُاع 

  .(225، صفدت 3121)شُست،  الخؼأ.

ت عملُت هظمُت أي هىظام ٌعخمض على هخائج عملُت مما ؾبم ًمىً اعخباع علُت ازخُاع  املىاعص البشٍغ

الاؾخلؼاب همضزالث له، والعمل على اجباع مجمىعت مً العملُاث والاحغاءاث واملغاخل املدؿلؿلت واملترابؼت 

ت التي جم حعُُنها وجىظُفها لشغل الىظائف  املىاؾبت للخغوج بمجمىعت مً املسغحاث والتي جمثل أؾاؾا املىاعص البشٍغ

ت وحعل  لهم. لىً جبلى هىان عملُت مغجضة في خاٌ ما وحذ ازؼاء أو اهدغافاث عً أهضاف اصاعة املىاعص البشٍغ

 عملُت الازخُاع مً حضًض اهثر فاعلُت، وهى ما ًىضحه ـىثر الشيل املىالي.

 (: الاخخياس كػمليت هظميت90الشكل سكم)

  

 

 

 حغزًت غكعيت مشجذة من خالل 

                           

 جلييم غمليت الاخخياس وحشخيص الاخطاء وجالفيها في غملياث الاخخياس الالخلت

 (:41، صفدت 3116)علُلي، املصذس: 

 املذخالث

مىاسد بششيت معخلطبت 

 وبالىىغيت املطلىبت

 مػاًير الاهخلاء

 باساث وامللابالثفىيىن في الاخخ

 أدواث وججهيزاث

 امكاهاث ماليت

 كىاهين وحششيػاث

 غملياث فشغيت

 

مشاخل غمليت الاهخلاء وما 

حشمله من اخخباساث 

 وملابالث

 

 املخشجاث

مىاسد بششيت صالحت للخػيين 

والػمل في الىظائف الحاليت 

للخػلم واملعخلبليت وكابلت 

 والخذسيب والخىميت

 أداء وظلىك جىظيمي فػال

 اهخاجيت غاليت

 فاغليت جىظيميت غاليت
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 خطىاث غمليت الاخخياس .1.1

لت مىؼلُت، جبضأ  ًمىً الىظغ الى وظُفت الازخُاع على انها عملُت جخيىن مً ؾلؿلت الخؼىاث الغئِؿُت املغجبت بؼٍغ

م امللابلت املبضئُت، وجيخهي بلغاع الخعُين النهائي او الغفع النهائي.  بالفغػ الاٌو للمخلضمين عً ػٍغ

 (225-224، الصفداث 3122)عباؽ،  زؼىاث عئِؿُت هي; 9وجخيىن عملُت الازخُاع عاصة مً 

 امللابلت املبذئيت .أ 

على الىظائف املؼلىب شغلها، وكض ًخم الاعالن صازل او زاعج املىظمت.  باإلعالنجبضأ عاصة عملُت الازخُاع 

العمل، الظًً ًخم اؾخلبالهم  وبىاء على هظا الاعالن واخُاها بضون هظا الاعالن. ًغص الى املىظمت عضص مً ػالبي

 واعؼائهم معلىماث مدضصة عً املىظمت، وػبُعت العمل فيها، وهىع العمل الظي ًغاص شغله.

الظًً ال جخىافغ عليهم  غق امللابلت املبضئُت فترة كصيرة عاصة خُث ًخم فغػ املخلضمين واؾدبعاص هإالءوحؿخغ

خالُت عىض ال ًخىفغ فُه الشغوغ الاؾاؾُت الالشغوغ الالػمت. اطا في زالٌ جلً امللابلت املبضئُت ًمىً اؾدبعاص ول مً 

 املخلضم لشغلها.

 اظديفاء طلب الاظخخذام .ب 

غ الشغوغ الالػمت للخعُين مً زالٌ امللابلت املبضئُت، ًؼلب مً املخلضمين ان ٌؿخىفىا ػلباث في خالت جىاف

الخىظُف. وعاصة ما جيىن هظه الؼلباث مؼبىعت وحاهؼة ومصممت بشيل زاص بىاؾؼت املىظمت. وبالغغم مً طلً 

 هظه البُاهاث ما ًلي;هىالً بُاهاث أؾاؾُت ومشترهت البض مً جىافغها في وافت هماطج الاؾخسضام. ومً 

o البُاهاث الشخصُت؛ 

o بُاهاث جخعلم بالىىاحي الصحُت والجؿماهُت؛ 

o بُاهاث جخعلم بالخأهُل العلمي؛ 

o بُاهاث جخعلم بالخبرة الؿابلت؛ 

o  بُاهاث جخعلم باألشخاص او الجهاث التي ًمىً الغحىع اليها للخدغي او الاؾخفؿاع عىه، وللخأهض مً صكت

 لف الاؾخسضام.البُاهاث الىاعصة في م

 اخخباساث الػمل .ج 

جلجأ املىظماث الى الازخباعاث للمفاطلت بين املخلضمين الظًً جبين مً فدص ػلباتهم. وحؿخسضم الىثير مً 

املىظماث الازخباعاث للمفاطلت بين املخلضمين باعخباعها وؾُلت مىطىعُت لخدضًض مضي جىافغ املىاصفاث املؼلىبت في 

 امها ًمىً ان جدلم هضفين;املخلضم. فاطا اخؿً اؾخسض
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اهدشاف صفاث ال ًمىً الخعغف عليها مً هشف الضعحاث امللضم بىاؾؼت املخلضم، او مً شهاصة جسغحه  -

 اطا واهذ الىظُفت جخؼلب مإهال صعاؾُا.

 اؾدبعاص اي جديز مً حاهب الاشخاص الظًً بُضهم اجساط كغاعاث الخعُين. -

جب على الاصاعة ان جىظغ الى هخائج هظه   الازخباعاث صازل اػاع ًخظمً الفغوض الخالُت;ٍو

  بالغغم مً ان الازخباعاث حعخبر اخضي الاصواث التي ًمىً ان حؿخسضم في املفاطلت بين املخلضمين، الا انها

جمثل حؼء مً عملُت املفاطلت وال ًمىً ان ٌعخمض عليها وخضها في اجساط اللغاع النهائي لصالخُت او عضم  

 صالخُت املخلضم.

 م التي ٌعض بها وعلى اماهت املشغفين علُه؛  جخىكف هخائج الازخباع على الؼٍغ

  ٌجدضص الازخباعاث كضعة الشخص على اصاء اعماٌ معُىت الا انها ال جلؼع بها اطا وان ؾُإصي هظه الاعما

 بالىحه املؼلىب؛

  صاء اهىاع معُىت مً جفترض هظه الازخباعاث ان هىان ازخالفاث بين املخلضمين في طوائهم، اؾخعضاصهم أل

 الاعماٌ؛

 هظلً جفترض الازخباعاث ان هىان عالكت وزُلت بين هظه الصفاث وملضعة الفغص على شغل وظائف معُىت؛ 

  جفترض هظه الازخباعاث ان مً املمىً كُاؽ صعحت جىافغ صفاث معُىت في ول املخلضمين أًظا كُاؽ العالكت

 ُفت.بين هظه الصفاث واصاء العامل بعض شغله الىظ

 أهىاع الاخخباساث 

ًىحض عضص هبير مً الازخباعاث املصممت للُاؽ زصائص وكضعاث معُىت لضي املخلضمين للىظائف،           

فهىان ازخباعاث للىشف عً الظواء وشخصُت الفغص، وازغة لخدضًض مضي اؾخعضاصه وصحت اهخمامه بىظُفت 

ت ملىاحهت الظغوف املسخلفت والىاكع اهه لِـ مً معُىت، وصعاؾت ما اطا وان ٌؿخؼُع ان ًىُف هفؿه بؿغع

مىً جلؿُم الازخباعاث الى الاهىاع  الؿهل وطع جلؿُم فاصل لالزخباعاث. فيل هىع ًإصي ألهثر مً وظُفت. ٍو

 الخالُت;

 ازخباعاث الاصاء والاهجاػ 

 ازخباعاث الظواء 

 ازخباعاث الاؾخعضاص واللضعاث 

 ازخباعاث املٌُى للعمل 

 ُتازخباعاث الشخص 

 ازخباعاث املهاعة أو الضكت 

 ازخباعاث الاججاهاث 
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 ششوط الاخخباس الجيذ 

جخىافغ في الازخباع الجُض، ختى ًمىً الاعخماص علُه والاػمئىان الى هدئجه  بهىان مجمىعت مً الشغوغ ًج         

 ومً هظه الشغوغ;

عني كضعجه على كُاؽ الظاهغة مىطىع  -  الازخباع؛ًجب ان ًيىن الازخباع صاصكا َو

ًجب ان ًيىن الازخباع زابخا اي ًمىً الاعخماص علُه في كُاؽ الظاهغة التي صمم للُاؾها واعؼاء هفـ  -

 الىخائج جدذ هفـ الظغوف وفي حمُع املىاكف التي ًؼبم فيها؛

لت واخضة مً حمُع الافغاص؛ ًجب ان ًيىن الازخباع -  مىطىعُا اي مفهىم بؼٍغ

 ان هخائجه حعؼي مفهىما واخضا لضي الجمُع؛ ًجب ان ًيىن الازخباع ملىعا اي -

 ًجب ان ًيىن مؿخىي الصعىبت او الؿهىلت فُه معلىال باليؿبت للمجمىعت املسخبرة؛ -

لت الىاحب اؾخسضامها وجىػَع  - ًجب ان جىطع كىاعض وشغوغ جدضص هُفُت جؼبُم الازخباع مً هاخُت الؼٍغ

ها ختى جيىن حمُع العىامل التي جإزغعلى هدُجت الضعحاث على الاؾئلت املسخلفت، وهُفُت وطعها وجفؿير 

 الازخباع زابخت، وال ًبلى الا عامل واخض مخغير  هى احاباث الافغاص اهفؿهم.

 امللابلت الشخصيت الشاملت .د 

الغغض الاؾاس ي للملابالث هى الحىم على مضي صالخُت املخلضمين لشغل الىظُفت، وازخُاع أهثرهم جؼابلا 

خميز امللابالث وىؾُلت مً وؾائل الازخُاع بانها جىفغ فغصت الخفاعل املشترن بين لشغوغ شغل الىظُفت. وج

املخلضم وبين صاخب العمل، أو مً ًمثله، خُث ًخم اؾخىشاف بعع الصفاث في امللابالث التي كض ال ًمىً 

ؼغف الثاوي بىحهت اهدشافها في املغاخل الؿابلت، هما أنها جخظمً أًظا كضعة ول مً ػغفي امللابلت على اكىاع ال

 (363-362، الصفداث 3117)ماهغ،  هظغه، هما ًمىً جلؿُم امللابالث الى الاهىاع الخالُت;

 امللابالث الفغصًت 

 امللابالث الجماعُت 

 امللابالث املسؼؼت 

 امللابالث غير املسؼؼت 

 ملابالث خل املشىالث 

 ملابالث الظغىغ 
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 (: همىرج ملابلت شخصيت91سكم)  الجذول 

 .....اظم املخلذم لشغل الىظيفت.....................................................................................................

 حػليب ومالخظاث 19الذسجت من  مػاًير الحكم غلى الشخص

 الحماط والطمىح

 الخػاملالاجخماغيت وأظلىب 

 اللذسة غلى الخػبير

 الاهدباو والخيلظ

 املبادأة وظشغت الشد

 الاجضان

 وغيه بالىظيفت

 جىدة اهجاصاجه العابلت

 مهاسة الخػامل مؼ املىكف

 الشكل

  

   دسجت 199الذسجت النهائيت من 

 .......................................................................اللشاس........................................................................

 ..الخىكيؼ................................الخاسيخ..........................................اظم اللائم بامللابلت.........................

 (369، صفدت 3117)ماهغ، ; املصذس

 الخدشي غن طالب الىظيفت .ه 

حعخمض الاصاعة في الخدلم مً صحت البُاهاث التي اعؼاها املخلضم على اعاء اصحاب الاعماٌ التي عمل معهم        

 ؾابلا، وهظلً الاصضكاء والاؾاجظة.

 الترشيذ للخػيين .و 

الخأهض مً صحت البُاهاث التي اصلىا بها، عً كض حؿفغ عملُت الخدغي والاؾخعالم عً ػالبي الىظائف بهضف 

ض مً البُاهاث او  اؾدبعاص بعع املخلضمين وكض ًىطع بعظهم في كائمت الاهخظاع  ملعلىماث عنهم التي كض ااهخظاعا ملٍؼ

 جإصي الى اؾدبلائهم او اؾدبعاصهم. 

وعلى طىء هخائج الازخباعاث وامللابالث الشخصُت وعملُت الخدغي والاؾخعالم عً الافغاص املخلضمين 

ت للمىظمت بعغض املىطىع على الاصاعة للىظُف ، وبعض ازظ عاي املضًغ  او املشغف املسخص جلىم اصاعة املىاعص البشٍغ

خلف الخعُين النهائيالعلُا او الؿلؼت املسخصت بالخعُين الؾخصضاع كغاعاث الخعُين.  للمخلضم على احخُاػه للفدص  ٍو

 الؼبي بىجاح.
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 الفدص الطبي .ص 

ًمثل الىشف او الفدص الؼبي الازخباع الازير الظي ًجب على ػالب الىظُفت احخُاػه ختى ًخم حعُِىه 

املىاؾب في امليان املىاؾب جخؼلب الى حاهب املعلىماث عً زبرة املخلضم  الشخصبصفت نهائُت، الن عملُت وطع 

 ت.ه ومعلىماث اًظا عً خالخه الصحُللىظُفت، وكضعاجه ومهاعاجه ومإهالجه وشخصِخ

 كشاس الخػيين النهائي .ح 

وججضع الاشاعة الى ان املماعؾاث الخاصت لىظُفت الازخُاع كض جسخلف مً مىظمت الى أزغي، فلض جسخصغ 

لدشمل مجغص احغاء ملابلت شخصُت مً كبل الغئِـ املباشغ للعمل او صاخب املىظمت مع الاشخاص املخلضمين، )في 

خىكف الامغ اؾاؾا على هىع  خالت املىظماث الصغيرة(. وكض جدؿع زؼىاث عضًضة لفغػ املخلضمين واهخلاء اصلحهم، ٍو

على امياهُاث املىظمت وحجم العمالت بها ، وؾُاؾاتها  الىظُفت ومؿخىاها في الهُيل الخىظُمي في املىظمت، واًظا

 اججاه اللىي العاملت.

ه لُصبذ بظلً مىظفا، واملخمثلت في عملُت جىحيهه التي جبلى مؿألت مهمت حضا عىض حعُين املترشح في مىصب

ُيره، فاهخماؤه حعض طاث أهمُت هبيرة. اط أن ما ًللاه ألٌو مغة في وظُفخه ًىلض لضًه اهؼباعا لِـ مً الؿهل حغ

للمىظمت وعغبخه في العمل وحعاوهه مع الاصاعة والعاملين ًخيىن في الاًام الاولى مً الخداكه بىظُفخه. وبىاء على طلً 

 (273، صفدت 3121)شُست، ًدؿً مغاعاة هلؼخين أؾاؾِخين هما; 

  صون ملاعهت أصائه في بضاًت الخداكه بىظُفخه ًباشغ عمله بثلت اؾخلباٌ املىظف الجضًض بترخاب، وحعله

؛  بأصاء ػمُل له طي زبرة أػٌى

 .حعٍغف املىظف الجضًض بدلىكه وبىاحباث ومؿإولُاث وظُفخه بالىظائف الازغي في املىظمت 
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 أظئلت للمىاكشت والخفكير

 باملىظمت مىضحا املصادس ، املضاًا والػيىب.جكلم غن املصادس املخخلفت الظخلطاب املىاسد البششيت  .1

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

ئض الهامت إلداسة املىاسد البششيت في أي مششوع أًا كان ىذفه أو ان غمليت الاظخلطاب حػخبر أخذ الشكا .1

 وشاطه، وأًا كان حجمه أو مجال أغماله. اششح ىزو الػباسة.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

حػخبر امللابالث إخذي املشاخل الهامت التي جمش بها غمليت الاخخياس، والتي من خاللها ًمكن الخػشف غلى  .1

 كذساث ومىاىب املخلذمين لاللخداق بالىظائف الشاغشة باملىظمت. اششح رلك.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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 دساظت الحالت

  

جصغح عئِؿت مإؾؿت "الخىظُف الجاف" بأهه ال جىحض مشيلت في الىاكع في ػبُعت العمل مً خُث مثال 

ع ال ًخجاوػ اليي واؾخعماٌ  صكُلت، هما هى الحاٌ في  31املىاص الىُمُائُت. فُمىً الىشف عً طلً في ازخباع ؾَغ

ازخباعاث الالت الياجبت. الا ان العلبت التي ال جلهغ في هظه املإؾؿت هي مً حهت حغير الؼبُعت الخاصت للمىظف 

ملإؾؿت، هظا فظال على ان عملُت احغاء وهظلً الاماهت، خُث جمثل الؿغكت أكص ى أهىاع املشاول التي جىاحهها ا

ازخباع واؾخسضام أهاؽ حضص ول فترة هي عملُت ميلفت. وال جلخصغ عملُت الؿغكت على الاشخاص الظًً ًخعاملىن مع 

الىلىص بل ججاوػها الى العاملين الظي ٌعملىن في املجاٌ الُضوي. خُث لجأ بعظهم الى الفخذ املبىغ وطلً للحصٌى 

 والخىظُف الظًً ًلىمىن به باؾخسضام امياهاث املإؾؿت. على ملابل اليي

وجلٌى صاخبت املإؾؿت أنها لجأث الى أؾلىب جىبُه الؼبىن بظغوعة خصىله على اًصاٌ بدصىله على 

 الؿلعت مع الىلىص التي صفعها. ووان الهضف اعغام املؿإولين على عضم الخضاع.  

 املؼلىب;

 لى املإؾؿت مً احغائها ازخباعاث الاماهت على العاملين لضيها؟ما هي املؼاًا والعُىب التي ؾخعىص ع .2

 ما هي الؼغق الازغي التي ًمىً أن حؿخسضمها املإؾؿت لغصض خاالث الؿغكت وهُفُت احغاء طلً؟ .3
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 املشاجؼ املػخمذة في املدىس الشابؼ

 
Guillot-Soulez, C. (2016). La gestion des ressources humaines (éd. 8e). Paris: Gualino. 

ت; الضاع الجامعُت.اداسة املىاسد البششيت(. 3117أخمض ماهغ. )  . الاؾىىضٍع

 )إلاصضاع الؼبعت الاولى(. عمان; صاع املؿيرة ااوشغ والخىػَع. اداسة املىاسد البششيت(. 3122أوـ عبض الباؾؽ عباؽ. )

 )إلاصضاع الؼبعت الاولى(. عمان; صاع الثلافت لليشغ والخىػَع. اداسة املىاسد البششيت (.3122) ػاهض مدمض صًغي.

 ي. عمان; صعا وائل لليشغوالخىػَع.اداسة املىاسد البششيت املػاصشة: بػذ اظتراجيج (.3116عمغ وصفي علُلي. )

 بيروث; صاع املنهل اللبىاوي. اداسة املىاسد البششيت: اججاىاث ومماسظاث. (.3119وامل بغبغ. )

 . عمان; صاع صفاء لليشغ والخىػَع.اداسة املىاسد البششيت: اطاس هظشي وخاالث غمليت(. 3121هاصع أخمض أبى شُست. )

 



 

V .التدريب وثنمية املهارات 

 

 

 هناك دائما طزيلة أفضل ألداء كل ش يء، عليك ان ثجدها.""

 ألاهداف التعليمية

 ينتظز بعد دراسة هذا املحور أن يكون الطالب كادرا على:

 

  مفهوم التدريب) التعزيف، الخصائص، وألاهداف(ثحديد 

  أهم مزاحل ثدريب املوارد البشزيةالتعزف على 

  أهواع وطزق التدريبدراسة 

  ثنمية املهارات وأسباب الاهتمام بهاالتطزق الى 

  مزاحل وأساليب ثنمية املهاراتثبيان 
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 جمهيد

ب وجىمُت املهازاث باملىظمت اخدي الىظائف الهامت الدزاة ت وال جخخلف  حعخبر وظُفت الخدٍز املىازد البؼٍس

ب مىملت لعملُت لىظُفت الاخخُاز  ب وطسوزجه باليظبت للمىظماث مهما وان حجمها، وحعخبر وظُفت الخدٍز أهمُت الخدٍز

ت باطخلؼاب واخخُاز وحعُحن العاملحن واهما مً الظسوزي ان ٌعلب  والخعُحن فال ًىفي ان جلىم ادازة املىازد البؼٍس

س وشٍادة مهازاث العاملحن وجدظحن ادائهم. واهمُت عملُت الاخخُاز وال بُت التي حظاعد على الخؼٍى خعُحن البرامج الخدٍز

س اللىي العاملت  ب جبدو بؼيل واضح في خالت املىظماث التي جبرٌ حهىدا هبحرة في جؼٍى ت  إلعدادالخدٍز مىازد بؼٍس

 هفإة ومخمىىت.

ت حعل منها لِظذ مجسد الخصٌى على وللد طاهمذ الخؼىزاث والخغُحراث املخعاكبت على ا لعملُت الاداٍز

ب اصبدذ عملُت البدث عً  في الظلىهُاث والاججاهاث على  الخغُحر املهازاث الفىُت والىفاءاث املؼلىبت بل الخدٍز

ت الدؼغُلُت فلؽ بل اهخللتن لدؼمل  اث الاداٍز ت ولِظذ عملُت مدصىزة في املظخٍى اث الاداٍز مظخىي وافت املظخٍى

ت العلُا.املظخ اث الاداٍز  ٍى

ت وجىمُت املهازاث اصبدذ مً أهثر الاطتراجُجُاث  ب املىازد البؼٍس وهى ما ًخطح مً وىن اطتراجُجُت جدٍز

ب والخىمُت ًجعالن املىظمت مً مصاف ما  التي جدخل مسهصا مهما  في الخفىحر الاطتراجُجي للمىظمت، لهرا فان الخدٍز

اث الاداء املؼلىب.ٌظمى املىظماث املخعلمت، مً خالٌ  ت واملهازاث مً جدلُم اعلى مظخٍى  جمىحن املىازد البؼٍس

ت، فاهه طىف ًخم جىاٌو ول منهما  اث الاداٍز ب والخىمُت جخخلف الخخالف املظخٍى وألن معاًحر وأهداف الخدٍز

 بش يء مً الخفصُل.
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 الخدريبماىيت  .1

 حعزيف الخدريب .1.1

ت، هرهس مً أهمها:  ب املىازد البؼٍس فاث جدٍز  (039، 030، صفدت 9002)الظالم و صالح، جخعدد حعٍس

o  ادة وجدظحن الخدٍزب هى العملُت املىظمت التي مً خاللها حغحر طلىهُاث ومؼاعس العاملحن مً أحل ٍش

 فاعلُتهم وادائهم؛

o  الاحساء املىظم الري ٌظخؼُع الافساد مً خالله اهدظاب مهازة أو معسفت حدًدة حظاعدهم على  الخدٍزب هى

 جدلُم أهداف مدددة؛

o  س مهازاتهم، وكدزاتهم الجهد املخؼؽ واملىظم مً كبل املىظمت لتزوٍد العاملحن بمعازف معُىت وجدظحن وجؼٍى

 وحغُحر طلىههم واججاهاتهم بؼيل اًجابي بىاء.

س للمعازف والافياز والاججاهاث الالشم جىافسها لدي العاملحن بالصىزة املؼلىبت ٌعسف الخدٍز ب على اهه الخؼٍى

ب ًمىً اللٌى باهه ًخظمً العمل على جىمُت الىىاحي الخالُت في الافساد:  ، 9000)عباض، ولخىطُذ أهثر ملفهىم الخدٍز

 (992صفدت 

 لدي املخدزب مً خالٌ: واملعلىماث جنميت املعزفت 

 معسفت جىظُم املىظمت وطُاطتها وأهدافها؛ 

 معلىماث عً مىخجاث املىظمت وأطىكها؛ 

 .معلىماث عً احساءاث وهظم العمل في املىظمت 

 للمخدزب مً أهمها: جنميت املهاراث واللدراث 

  العملُاث؛ ألداءاملهازاث الالشمت 

 املهازاث اللُادًت؛ 

 ت؛ اللدزة على خل  املؼىالث الاداٍز

 .اللدزة على اجخاذ اللسازاث 

  للمخدزب ومً بُنها:جنميت الاججاىاث 

 الاججاه لخفظُل العمل باملىظمت؛ 

 الاججاه لخأًُد طُاطاث وأهداف املىظمت؛ 

 جىمُت السغبت الى العمل؛ 

 .جىمُت السوح الجماعُت للعمل 
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ب على أجها عملُت مخياملت مدظلظلت  جخيىن مً عدة مساخل، جبدأ مً مسح الاخخُاحاث وحعسف عملُت الخدٍز

بُت، مً هاخُت اخدار الخغُحر املؼلىب  ت، وجيخهي بخلُُم العائد مً العملُت الخدٍز بُت الخلُلُت للمىازد البؼٍس الخدٍز

 في طلىهُاث وجصسفاث املىازد بما في ذلً جىحُه أدائهم، أو اخدار الخغُحر  املؼلىب في هُفُت اطخخدام الاطالُب

اث ومعدالث الاهخاحُت.  (952، صفدت 9002)بسبس،  املخاخت واملخىكعت مما ٌظاعد على زفع مظخٍى

ب هى العمل على حغُحر طلىن الافساد بجعلهم ٌظخخدمىن ػسكا وأطالُب مخخلفت في أداء أعمالهم،  فالخدٍز

ت للمىظمت واكخصادًت للمىظمت.  وحؼخمل الخغحراث في طلىن وجيىن مدصلت هرا الخغُحر هي جدلُم هخائج  اداٍز

 (992، صفدت 9000)عباض،  العاملحن على:

 حغُحر املعازف واملعلىماث؛ 

 حغُحر املفاهُم واللُم والاججاهاث؛ 

 حغُحر املهازاث واللدزاث. 

 خصائص الخدريب .1.1

ب في املىظماث هرهس اهمها:   (933-930، الصفداث 9000)عباض، هىان العدًد مً الخصائص التي جمحز الخدٍز

 ب وؼاغ طسوزي ومظخمس  مالشم للخؼىز الىظُفي للفسد واملىظمت؛  الخدٍز

 ب هظام مخيامل مً خُث امليىهاث الاطاطُت التي ًلىم علي ها) الافساد، الخبراث واملعازف واملهازاث الخدٍز

ب، املؼىالث التي حعاوي منها املىظمت(، باالطافت الت ان  املؼلىب الخصٌى عليها، اللائمىن على الخدٍز

ب) الىخائج الاكخصادًت، الىخائج  بُت، والخيامل في هخائج الخدٍز الخيامل ًظهس مً خالٌ الاوؼؼت الخدٍز

ت  (.الظلىهُت، والىخائج البؼٍس

 ب وؼاغ مخغحر  ومخجدد؛  الخدٍز

 ت وفني؛ ب وؼاغ اداٍز  الخدٍز

 .ت والخىظُمُت) الخؼت، الامياهُاث، اللُادة والاػساف،...،الخ ب هعملُت لها ملىماتها الاداٍز  الخدٍز

 أىداف الخدريب .1.1

بُت الى مجمىعت مً الاهداف هرهس منها:  (052-055، الصفداث 9002)الىسدي،  تهدف العملُت الخدٍز

 ادة املهازاث لدي املخدزبحن وزفع كدزاتهم على الخفىحر؛  ٍش

 جىمُت الصف الثاوي مً املىظفحن وجأهُلهم الخخالٌ مىاكع مخلدمت في املىظمت؛ 

 ب وحغحر هُيلت اللىي العاملت فيها؛  احساء جدٍسً بحن أصىاف العاملحن في املىظمت مً خالٌ الخدٍز

 جُع العاملحن على الخعامل مع جُازان الخجدًد والخغُحر في مخخلف حىاهب العملُت الاهخاحُت في املىظمت.حش 

ب الى جدلُم ما ًلي:   (922-923، الصفداث 9000)هىزي، هما حهدف الخدٍز
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  ًالاطخلساز والثباث في خُاة العاملحن، وشٍادة زغبتهم الخللُل مً دوزان العمل مً خالٌ اًجاد هىع م

 وكدزتهم في مصاولت أعمالهم؛

  ب الجُد على الاطلىب املأمىن العمل وعلى هُفُت ادائه، ًإدي بال  ألداءجخفُع خىادر العمل، فالخدٍز

 ػً الى جخفُع معدٌ جىساز الخادر؛

 ت الخىظُم واطخلسازه، فاالطخلساز والثباث ٌعني ك دزة الخىظُم على املدافظت على فاعلُخه زغم اطخمساٍز

ً السئِظُحن  طبب مً الاطباب. اما املسوهت فخعني كدزة الخىظُم على الخىُف مع  أليفلداهه الخد املدًٍس

 الخغُحر ، فالعاملحن املدزبحن حُدا ٌظاهمىن بفاعلُت في اطخمساز الخىظُم ومسوهخه.

 مزاحل عمليت الخدريب .2.0

بُت والتي جخمثل في جخىكف فاعلُت عملُت  بُت على مدي الالتزام  والخلُد بمخخلف مساخل العملُت الخدٍز الخدٍز

 (929-952، الصفداث 9002)بسبس،  الخالي:

 جمع وجحليل البياهاث .أ 

بي في امل ىظمت، وهرلً وافت وحعنى هره املسخلت بخىفحر وافت البُاهاث على مخخلف عىاصس الىظام الخدٍز

بُت مً   املىظمت، وجخظمً هره املسخلت ما ًلي: وخازج داخلميىهاث العملُت الخدٍز

 معلىماث عً أهداف املىظمت؛ 

 معلىماث عً وظائف املىظمت ومخخلف مهامها؛ 

 الىظائف؛ معلىماث عً وصف 

ت  معلىماث عً املظاز    مىر دخىلها للمىظمت.الىظُفي ليافت املىازد البؼٍس

 الاحخياجاث الخدريبيت جحدًد .ب 

بُت هى حعبحر عً جددًد الاخخُاحاث للمىظمت، أهىاع املهام واملظإولُاث  ان جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

هره املهام على طىء جدلُل املسخلت الظابلت. والهدف   ألداءوالاعماٌ التي ًجب اللُام بها وأهىاع املهازاث الالشمت 

ًد الفجىة أو اللصىز في مهازاث أو معازف أو اججاهاث ػاغلي الىظائف في الاطاس ي مً هره املسخلت هى في جدد

بُت ٌعخبر  بُت املىاطبت. ان الخددًد الدكُم لالخخُاحاث الخدٍز املىظمت، والتي ًجب معالجتها مً خالٌ البرامج الخدٍز

بُت.املدخل الؼبُعي للمسخلت الخالُت  والتي جخىكف على دزحت دكت مسخلت جددًد الاخخُاحاث   الخدٍز

بُت في املىظماث أزبعت خصائص هي:  -322، الصفداث 9000)ػُخت، ولعملُت جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

322) 

  بُت مً مىظمت الى أخسي، فلد جيىن مخؼؼت جبني على اخخالف عملُت جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

جدلُل ومساحعت دكُلت الخخُاحاث املىظمت. وكد جيىن غحر مخؼؼت وغحر مىظمت وال جمذ بصلت الى 
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اخخُاحاث املىظمت الخلُلُت. وكد جأخر صفت الؼمٌى هما كد جأخر الظمت الجصئُت فخلخصس على 

اث العاملحن فيها. وولما احظمذ  بعع وخداث املىظمت أو بعع الخخصصاث أ و بعع مظخٍى

بُت  ت والاهخظام والؼمٌى اطخؼاعذ أن جفي بداحاث املىظمت الخدٍز العملُت باالطخمساٍز

ت. ٍس  والخؼٍى

  ت في املىظمت هفظها، فاذا ٍس بُت في مىظمت ما عً الاخخُاحاث الخؼٍى اخخالف الاخخُاحاث الخدٍز

الاولى جصف الظسوف الفعلُت  املخعللت بدوز الافساد في أداء املىظمت، فان الاخخُاحاث  واهذ

ت جخخلف عنها في أجها جخعلم بىمى وفعالُت الفسد في املىظمت. ٍس  الخؼٍى

  صعىبت خصس الاخخُاحاث الخالُت واملظخلبلُت في الخؼبُم العملي، في ظل طسعت الخغحراث في بيُت

اث العمل وحغحراث البِئت، مما ٌعني اخخماٌ بسوش مؼىالث حدًدة، وبالخالي ومعدوأطالُب  املىظمت

بُت لً ًيىن جهائُا، والبد أن ًدظم بلدز مً املسوهت الطدُعاب  فان أي جددًد لالخخُاحاث الخدٍز

 الخعدًالث املدخملت.

  بُت حظعى املىظمت للىصٌى اليها والتي بُت بؼيل أهداف جدٍز ًمىً أن صُاغت الاخخُاحاث الخدٍز

ت.  جيىن: أهداف عادًت، أهداف خل املؼىالث، أهداف ابخياٍز

 جصميم البرامج الخدريبيت .ج 

لت فيها الىثحر مً الاختراف       بُت بؼٍس بُت جبدأ عملُت بىاء وجصمُم البرامج الخدٍز بعد جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

 مخظمىت مجمىعت احساءاث مظلظلت أبسشها:

  ب عليها؛جددًد املىاطُع املسجبؼت  بالفجىة واملؼلىب الخدٍز

 ب املىاطب؛  اخخُاز أطلىب الخدٍز

 .اخخُاز املدزبحن املىاطبحن مً أصخاب الخبرة والاػساف 

 جنفيذ البرامج الخدريبيت .د 

بُت باألطالُب التي ًخم اخخُازها في جىفُر هره البرامج، ولىً ًخىكف هجاح البرامج  ًسجبؽ جىفُر البرامج الخدٍز

 لخالُت:على امللىماث ا

 س مهازاتهم وكدزاتهم؛  جىافس السغبت لدي املخدزبحن في الخغُحر بعد ػعىزهم بالخاحت الى جؼٍى

 بُت التي جىاحههم في ممازطت مهامهم؛ بُت أو املؼيلت الخدٍز ب للفجىة الخدٍز  معالجت الخدٍز

 بُت ختى ًخدلم أهبر عائد ممىً مً ا بي املىاطب للفجىة الخدٍز بُت.اخخُاز الاطلىب الخدٍز  لعملُت الخدٍز

 جلييم فاعليت عمليت الخدريب .ه 

ت التي جددثها، طىاء على مظخىي الفسد أو على مظخىي املىظمت، لرا فاهه ًمىً  ب باآلزاز الخغُحًر جلاض  فاعلُت الخدٍز

 (922، صفدت 9002)بسبس، أن جلُم على اطاض مجمىعت مً املعاًحر هي: 
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 ردود أفعال املخدربين على البرامج الخدريبيت 

مىً ان ًخم ذلً مً خالٌ  بي وما هي اهؼباعاتهم بؼأن كُمخه باليظبت لهم؟ ٍو هل اطخفادوا مً البرهامج الخدٍز

جدخىي على أطئلت على هرا الؼعىز باالطخفادة: أحها ٌعخبرها أهثر افادة، او أكل اطخفادة وأحها أهثر  اطخلصاءاطخمازة 

لت ، وأحها أهثر صعىبت. الا اهه ًثاز حظاٌؤ خٌى صدق هره املعلىماث ًبلى مؼسوخا للؼً، الن جصىز وادزان طهى 

 الفسد ألزس بسهامج الخدٍزب علُه ش يء والازس الفعلي لهرا البرهامج على معلىماجه ومهازاجه ش يء آخس.

 الخعلم 

ض ان ًدصلىا عليها؟ وهرا املعُاز ًلِع الخغحر بمعنى هل حعلم املتربىن املهساث الالشمت التي وان مً املفسو 

ب في مخصون الراهسة واملخصون الظلىوي لدي الفسد شلِع املخصون الفعلي في العمل.  املباػس الري أخدزه الخدٍز

 السلىن 

بُت؟ ًلِع هرا املعُاز ملداز الخغحر في طلىن الفسد في العمل وجلُُم  بمعنى هل حغحر الظلىن بظبب البرامج الخدٍز

خىلى اللُام بهرا اللُاض  دبع الخغُحر بعد مسوز فترة شمىُت ملبىلت بعد اهتهاء بسامج الخدٍزب هرا ٍو هرا الخغُحر، هرا ٍو

 السئِع او شمالء الفسد املخدزب او الفسد هفظه.

 النخائج 

ب على الاداء الخىظُمي او على أهداف املىظمت  بمعنى هل هخائج الخدٍزب كد جدللذ؟ ًلِع هرا املعُاز ازاز الخدٍز

مباػسة. ولىً لظمان صخت اللُاض على الاداء العام للمىظمت ًجب الاخر بعحن الاعخباز  الىثحر مً العىامل، خاصت 

ب كدزة ما على الخدىم فيها.  العىامل التي ال ًيىن للفسد طُؼسة عليها وال لبرامج الخدٍز

بُت مً خالٌ   جىطُذ ذلً بُاهُا في الؼيل الخالي:هما ًمىً جىطُذ عملُت جلُُم العملُت الخدٍز
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 (: خطىاث جلييم فعاليت الخدريب10الشكل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (222، صفدت 9002)ماهس، املصدر: 

ىل سيخم جلييم فعاليت 

 بزهامج الخدريب

ىل سيخم جلييم جميع جميع 

  الطزق البرامج باسخخدام هفس 

ابدأ من جدًد بخحدًد الاحخياجاث 

 الخدريبيت ثم جصميم البرهامج

 اخخبر الطزيلت التي سدسخخدم في الخلييم
 ما هي:

 جحليم أىداف املنظمت

 اهدساب وحعلم خبرة جدًدة

 رأي الدارسين 

حدد الخصميم املنهجي لخلييم 

 فعاليت الخدريب

 حدد أسلىب جمع البياهاث

 اجمع البياهاث

 حلل البياهاث

 ما هي النديجت؟

ىى الخصزف في البرامج امللبلت؟ما   
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 أهىاع الخدريب. 1.1

ب، فهىان مً ًلظمها على أطاض مساخل  هىان العدًد مً الخلظُماث والخصيُفاث لعملُت الخجٍس

 (935-932، الصفداث 9000)عباض،  الخىظف، فىجد:

 الخدريب في املزاحل الاولى من الخىظف .أ 

ب الري ًدصل علُه املىظف خدًث الالخداق بالىظُفت وعادة ًخم خالٌ الاًام او الاطابُع الاولى  وهى الخدٍز

ب أزىاء ج  أدًت الخدمت،مً الخعُحن، وهى بمثابت جلدًم أو حعٍسف بالعمل وباملىظمت، مً خالٌ الخىحُه العام، الخدٍز

 الخدريب في املزاحل املخلدمت من العمل .ب 

ب مً أحل التركُت أو الىلل الى وظُفت أخسي. ب بغسض ججدًد املعلىماث، الخدٍز  وهى  ًخظمً الخدٍز

ب  ب الادازي، الخدٍز ب الخخصص ي، الخدٍز ب جبعا للىظائف املخخلفت الى الاهىاع الخالُت: الخدٍز هما ًمىً جلظُم الخدٍز

ب املنهي.الادازي ا  للُادي، والخدٍز

 الخدريبطزق . 1.1

ب التي بجب ان جيىن  حعخمد أغلب املىظماث مهما وان حجمها على ػسق مخخلفت ومخعددة مً الخدٍز

بُت املؼلىبت، والتي جيىن كادزة على جدلُم الاهداف املىخظسة مىه،  الى هفاًت  باإلطافتمىاطبت ملعالجت الفجىة الخدٍز

بُت.  املىازد املالُت املخصصت للبرامج الخدٍز

ب في ميان  ب ًمىً جلظُمها الى مجمىعخحن: ػسق الخدٍز وبىاء على ذلً ًجمع الىثحرون على ان ػسق الخدٍز

ب خازج ميان العمل.  العمل، وػسق الخدٍز

 طزق الخدريب في مكان العمل 

أخر أػياال  ب اهدؼازا في املىظماث هظسا لللت الخيالُف وطهىلت جؼبُلها، ٍو ٌعخبر مً اوطع ػسق الخدٍز

م الصمالء. وجخىكف كدزة هره الؼسق على  ب عً ػٍس م السئِع املباػس، الخدٍز ب عً ػٍس مخعددة مً أهمها: الخدٍز

بُجدلُم الاهداف  با حُدا لخفادي هلل املعازف واملهازاث  تالخدٍز ً جدٍز ب السؤطاء املباػٍس على الترهحز على جدٍز

 والظلىهُاث الخاػئت.

 طزق الخدريب خارج مكان العمل 

ب في اماهً مخصصت  ت خازج أوكاث العمل السطمُت وخازج ميان العمل، وكد ًخم الخدٍز ب املىازد البؼٍس ًخم جدٍز

أبسشها: املداطساث، دزاطت الخالت، الخعلُم املبرمج، ا. وكد جأخر أػياال مخخلفت خازحهطىاء داخل املىظمت أو 

ب عً بعد.  املداواة، الخدٍز
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 جنميت املهاراث .1

س  س الظلىن الادازي وجؼٍى ًمىً الىظس الى جىمُت املهازاث على اجها وؼؽ مخؼؽ ومظخمس  حهدف الى جؼٍى

ً باملىظمت مً خالٌ املعازف واملها ت، هرلً تهدف هره كدزاث املدًٍس زاث التي ًىدظبىجها مً بسامج الخىمُت الاداٍز

ً، وهرلً جىمُت اللدزة على الخفىحر الخالق واجخاذ اللسازاث   البرامج الى جىمُت املهازاث اللُادًت لدي املدًٍس

اث  تالصخُدت، وهي حؼخمل وافت املظخٍى ت، الى حاهب إلاداٍز س الؼاكاث الاداٍز تهُئت مدًسي ، فهي جخخص بخؼٍى

ت التي جمىنهم مً جىلي املىاصب اللُادًت في املظخلبل. ، صفدت 9000)عباض،  املظخلبل وحظلُدهم باللدزاث الاداٍز

902) 

 أسباب الاىخمام بدنميت املهاراث. 1.1

وان البدث ػدًدا على املدزاء ذوي الىفاءاث لم جبرش أهمُت جىمُت املهازاث الا بعد الخسب العامُت الاولى اًً 

املخمحزة مع جصاًد حجم املؼسوعاث الاكخصادًت وجمحزها بالخخصص الؼدًد، الامس الري حعل املىظماث جبدث عً 

 هره املهازاث مً خالٌ الاخالٌ الادازي، هرا الاخحر لم ٌعد وافُا لىدزة املدزاء املؼلىبحن.

ت ًمىً ذهس: ومً أهم الاطباب التي طاهمذ في ، صفدت 9000)عباض،  الاهخمام املتزاًد بظسوزة الخىمُت الاداٍز

959): 

 ت؛  ػبُع الاعداد العلمي الظابم لؼاغل معظم وظائف الادازة حظخلصم الاهخمام ببرامج الخىمُت الاداٍز

 ت وجأزسها بالعىامل البُئُت وال ظسوف العائلُت للمدًس واججاهاجه ومدي جأزسه باملخغحراث ػبُعت الىظُفت الاداٍز

 املخخلفت في هره املجاالث؛

  ت العلُا املؼسفت ادة الدوز الري ًلىم به ػاغلى الىظائف املظاعدة، مما ًللي عبء على الىظائف الاداٍز ٍش

 على هره الىظائف.

 مزاحل جنميت املهاراث .1.1

، الصفداث 9002)بسبس،  في املىظماث بمساخل مدظلظلت ومترابؼت وجخمثل في الخالي: ثاملهازاجمس عملُت جىمُت 

922-925) 

 املزحلت الاولى 

اٌو مسخلت جمس بها جىمُت املهازاث جبدأ بالخعسف على أهداف املىظمت واخخماالث الخىطع او الاهىماغ في 

ت في املىظمت.اعمالها، باعخبازه  اث الاداٍز حن في مخخلف املظخٍى  مدخال في جددًد خاحاث جىمُت الاداٍز
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 املزحلت الثاهيت 

ت جمهُدا لخددًد مخصون  ت مساحعت البُاهاث واملعلىماث املخعللت باملىازد الاداٍز جخىلى ادازة املىازد البؼٍس

 املدزاء في املىظمت.

 املزحلت الثالثت 

اث هخلاء الجُد والدكُم للمدزاء املإهلحن وذلً باالعخماد على اللدزاث، مظخجسهص هره املسخلت على الا  ٍى

ت الخاصت باالخخُاحاث املظخلبلُت للمىظمت.الالخبرة، وفي النهاًت على   فجىة في املهازاث الاداٍز

 املزحلت الزابعت 

ت للمدزاء، بمعنى اي املهازاث  جدخاج الى جىمُت، اي اججاهاث وهىا جخم عملُت جددًد اخخُاحاث الخىمُت الاداٍز

ادة.  جدخاج الى حغُحر واي معسفت جدخاج الى ٍش

 املزحلت الخامست 

ت  هىا ًخم جددًد او جصمُم بسهامج جىمُت ، زم اللُام بخلُُمها واخخُاز أهثرها مالءمت لالخخُاحاث الخىمٍى

 املزحلت السادست 

ت مً خالٌ الخعسف  س والخغُحر في طلىهُاث وأداء ًخم فيها جلُُم هخائج الخىمُت الاداٍز على الخدظحن والخؼٍى

ً على الاداء الخالي واملخىكع للمىظمت مً حهت، ومً حهت زاهُت اهدؼاف مدي فعالُت الخؼىاث املخبعت في  املدًٍس

 عملُت الخىمُت بهدف ججىبها الى الظُؼسة عليها مظخلبال.

 أساليب جنميت املهاراث .1.1

ت ع ب للعاملحن العادًحن وجصبذ مهمت جخؼُؽ البرامج جخخلف اطالُب الخىمُت الاداٍز ً اطالُب وػسق الخدٍز

بُت ممىىت مً املهام املمحزة  ب ووظُفت الاخخُاز بحن جلً الاطالُب املخباًىت بما ًدلم اكص ى هفاءة جدٍز  إلدازةالخدٍز

ب الادازي ًخظع لىفع املعاًحر التي جخظع ب، وبصفت عامت فان اخخُاز أطلىب الخدٍز لت  الخدٍز لها مظالت اهخلاء ػٍس

بُت واهم وطائل  ب العاملحن العادًحن، بمالءمت اطلىب ملادة الخدٍزب ومدي مالءمت الىكذ وميان ليل وطُلت جدٍز جدٍز

ت هي:   (922-923، الصفداث 9000)هىزي، الخىمُت الاداٍز

 الندواث 

وهي ان ًدبادٌ عدد مً املخخصصحن معالجت مىطىع مددد مً حىاهب مخخلفت في ذاث الىكذ، الري           

خمحز هرا الاطلىب باهه ٌؼمل  خصائص املداطسة خُث ٌعسض مخددر عً  ولٌؼازههم فُه املخدزبىن الىلاغ ٍو
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اث وحهت هظسه الى حاهب الى اهه ًخمخع بصفت حلظاث الىلاغ ومً زم فاهه ٌعخبر مً الاطال ُب املىاطبت للمظخٍى

ت العلُا.  الاداٍز

 اللجان 

ً فيها الهدظاب خبراث اوطع لدزاطت مؼاول كد  إلجاختكد حظخخدم بعع املإطظاث اللجان          الفسصت للمدًٍس

 عىدما ًلىم ول منهم بعمله املعخاد. ًىاحهىجهاال 

 جدريب الحساسيت 

ادة خظاطُت املدًس هدى العالكاث         ب وحهدف الى ٍش حعبر عً اطلىب مً الابخيازاث الخدًثت في مُدان الخدٍز

ً  ئجاخت، هرلً حهدف الى لألخٍسًالاوظاهُت وزدود فعل جصسفاجه باليظبت  الفسصت للمخدزبحن للخعسف على ازاء الاخٍس

الاوظاهُت بحن الىاض . والصىزة الاطاطُت لهرا الىىع مً  فُه، واشاخت الخىاحص الاحخماعُت التي جخفي خلُلت العالكت

د عً مخابعت  ب  هى الاحخماع وللىلاغ باالعخماد على حدٌو اعمل مددد الاهداف، ودوز املدزب ال ًٍص الخدٍز

 صىزة مً الصىز. بأًتوالعمل على جىحيهها دون ان ًخدخل في الىلاغ  املخدزبحناملىاكؼاث التي جدوز بحن 

 عد مشزفحعيين مسا 

ت التي جىول           لت ٌعحن ليل مؼسف مظاعد ًلىم  الى حاهب بىاحباجه العادًت ببعع املهام الاداٍز وفي هره الؼٍس

لت مً اجها  عاب على هره الؼٍس الُه مً كبل املؼسف، والغسض مً ذلً اعداد املظاعد لعملُت الاػساف مظخلبال، َو

خدزب الجدًد او املظاعد الجدًد على هفع الاطالُب والؼسق الري ٌظحر اذا كد ٌظحر امل لإلبداعجخعسض الفخلازها 

 عليها مؼسفه ختى ًصبذ وسخت ػبم الاصل عىه.

 طزيلت الفزق الطائزة 

لت خاصت بفئت معُىت مً العاملحن جيخظسهم مىاصب علُا جؼلب         لت العمل الدوزي وهي ػٍس وحظمى اخُاها ػٍس

لت هؼفا عاما ليافت  أمىز مظبلا الاػالع العام على  منهم بي لهره الؼٍس املإطظت املخخلفت، ولهرا ًخظمً املىهج الخدٍز

اوؼؼت املىظمت لُؼلع عليها املخدزب وبصىزة خاػفت دون الترهحز على وؼاغ معحن، الى ان ٌظخلس هرا املخدزب في 

لت كد  ال جىفع لخدٍزب غحر عمله الاصلي وهى مصود بفىسة عامت عً وافت وؼاػاث املىظمت. ان هره الؼٍس

 الاخخصاصُحن لىنها كد جيىن مفُدة لتهُئت زحاٌ الادازة، ملىاكع هامت في الهُيل الخىظُمي.

 الخدريب اثناء العمل 

ب العاملحن العادًحن، اذ ًخعلم املؼسف، العمل مً خالٌ          لت ال جخخلف عً جلً املخبعت عً جدٍز وهره الؼٍس

يىن مصدز  لت مً أهثر الؼسق اهدؼازا في ممازطخه له، ٍو ب ومظإولُخه على عاجم السئِع، وحعخبر هره الؼٍس الخدٍز

ب ما ٌظخدله مً حهد وصبر وعىاء.  العمل الادازي لى جىفس الىكذ اليافي للسئِع املباػس ، واعؼى مً وكخه للخدٍز
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 أسئلت للمناكشت والخفكير

الاحخياجاث الخدريبيت التي جفزض هفسها عدًدة املشكالث التي جىاجهها املنظمت عدًدة، وبالخالي فان  .1

 هذلك. هاكش ىذو العبارة؟

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 لخلييم الخدريب جىاهب عدًدة وجحيط به صعىباث ومشكالث. هاكش ىذو العبارة. .1

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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 دراست الحالت

احخماعا مع الظُد خلُل الري ٌؼغل مىصب مدزب خازجي علد الظُد ًىطف مدًس كظم املالُت ببىً 

 والظُد ًاطس مىظف بلظم املالُت، وداز بُنهم هرا الخىاز.

الظُد خلُل: ػىسا لً طُد ًىطف على مىخي الىكذ للخددر خٌى اداء الظُد ًاطس، الري ػازن في 

ت.  بسهامج جدزبيي كبل ػهس خٌى جىمُت املهساث الاداٍز

 وطهال بً طُد خلُلالظُد ًىطف: أهال 

ذهسث لً أن معهدها اهخهج مىهجا حدًدا في جلُُم املؼازهحن في  باألمعالظُد خلُل: عىد اجصالي بً هاجفُا 

بُت. اهىا هداٌو أن هخابع أداءهم في مىكع العمل هفظه وبعد اهتهاء البرهامج، لجري مدي اطخفادتهم مً  البرامج الخدٍز

بي ومدي جؼبُلهم   ملا جدزبىا علُه في الىاكع العملي. البرهامج الخدٍز

ازجً، وكد أخبرث الظُد ًاطس الُىم، ودعىجه  الظُد ًىطف: هرا ما ٌظمى بخلُُم الظلىن. أها طعُد بٍص

 لخظىز الاحخماع.

 دخل الظُد ًاطس  وطلم على الظُد ًىطف والظُد خلُل.

ت الري خظسجه ًا طُد ًاطس  جىمُت املهساث بسهامجالظُد خلُل: ٌظعدوي أن أطخمع الى مالخظاجً عً  الاداٍز

 في معهدها كبل ػهس.

الظُد ًىطف: اجها فىسة ممخاشة في معهد الخدٍزب خُث جخابع الادازة أداء املؼازهحن بعد اهتهاء البرهامج 

ب جيلفت جخدملها املإطظت املىفدة. وللد طألذ الظُد ًاطس عً البرهامج بعد عىدجه،  بي، بخاصت أن للخدٍز الخدٍز

ت مهمت.وأبد  ي لي طسوزه ملؼازهخه فُه، فلد اهدظب مهازاث حدًدة في مجاالث اداٍز

 الظُد خلُل: أها طعُد برلً.

الظُد ًىطف: ال أخفي علًُ، أهني وحدث حغحرا في طلىن ًاطس، فلد الخظذ أهه باث ٌظخمع الى املىظفحن، 

ثني على العمل الجُد، وهدى ذلً والخظذ  داٌو ان ًخفهم دوافعهم، ٍو هرلً أهه ٌعلد ول أطبىعحن احخماعا مع ٍو

 املىظفحن لخدازض مؼىالث العمل، وأهه ًصس على أن ًيىن لالحخماع حدٌو أعماٌ، ئهني خلُلت مظسوز لرلً.

 املطلىب:

 هُف ًمىً جلُُم طلىن املخدزب في العمل، وهُف ًمىً كُاض دزحت الخعلم؟ .0

العمل، أم أهً جسي أن ًخم الخلُُم بعد ول مسخلت مً هل أهذ مع جأخحر الخلُُم الى ما بعد السحىع الى  .9

 مساخله؟

بي وفي مىكع العمل؟ .3  ما هي عُىب الخلُُم التي جخم بعد اهتهاء البرهامج الخدٍز
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 املزاجع املعخمدة في املحىر الخامس

 

ت: الداز الجامعُت.ادارة املىارد البشزيت (.9002أخمد ماهس. )  . الاطىىدٍز

 . عمان: داز املظحرة لليؼس والخىشَع والؼباعت.ادارة املىارد البشزيت(. 9000أوع عبد الباطؽ عباض. )

 . بحروث: داز املنهل اللبىاوي.ادارة املىارد البشزيت اججاىاث وممارساث(. 9002وامل بسبس. )

 َع.. عمان: داز املىاهج لليؼس والخىش . ادارة املىارد البشزيت(9002مجُد الىسدي. )

 . الجصائس: دًىان املؼبىعاث الجامعُت.حسيير املىارد البشزيت(. 9000مىحر هىزي. )

د طعُد الظالم، و عادٌ خسخىغ صالح. )  عمان: حدازا للىخاب العالمي. ادارة املىارد البشزيت مدخل استراجيجي.(. 9002مٍإ

 . عمان: داز صفاء لليؼس والخىشَع.الث عمليتادارة املىارد البشزيت: اطار هظزي وحا(. 9000هادز أخمد أبى ػُخت. )

 



 

VI. هظم ألاجىز والحىافز 

 

 

اذا اسحأجست عامال من عمال الحلىل فادفع له ثماهية مكاييل من اللمح كل عام.""  

 ألاهداف الحعليمية

 ينحظس بعد دزاسة هرا املحىز أن يكىن الطالب كادزا على:

 

  ثلييم الىظائف من حيث الحعسيف، الاهمية والطسق 

 سس ثحديدهالحعسف على هظام ألاجىز وأ 

   خطىات ثصميم هظام ألاجىز معسفة 

 جعسيف هظام الحىافز وأهىاعه 

 طلبات ثصميم هظام الحىافزالحعسف على مح 
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 جمهيد

ؤخد اهم خىاؿص العمل وهي جـل مىطع اهخمام العاملين واملىـماث، ؿمً وحهت هـس العاملين  حعخبر ألاحىز 

حعخبر وطُلت ؤطاطُت إلػباع وجلبُت مسخلف خاحاتهم. ؤما باليظبت للمىـماث ؿخمثل ؤخد العىاصس الاطاطُت في 

ادة في الخيالُف. مما ًـسض ادة في هره الخيالُف ٌعني ٍش عليها ؤن جىاشن بين ما جدؿعه مً  جيالُف الاهخاج، وؤي ٍش

ؤحىز وخىاؿص مادًت وبين ما جدصل عليها مً مسدود ؤو اهخاج هىدُجت لهره الاحىز والخىاؿص، بدُث جيىن املدصلت 

 لصالح املىـمت والعامل واملجخمع على خد طىاء.

ه الاهـمت ملبدؤ وعىدما جلىم املىـماث بخصمُم ؤهـمت ؤحىزها ؿهي جإزر بعين الاعخباز مظإلت جدلُم هر

ؤطاس ي وهى العدالت واملىطىعُت بين ػاػلي مسخلف الىؿائف، بدُث ٌعىع الازخالؾ  في الاحىز والخىاؿص صعىبت 

 وؤهمُت الىؿائف املسخلـت. 

عخبر هرا الىـام مً ؤهم  إلدازةٌعخبر هـام ألاحىز مً املسجىصاث ألاطاطُت للمىهج املخيامل  ت، َو املىازد البؼٍس

 تي جدخاحها ؤي مىـمت ألهه ًازس في ول اللظاًا املهمت ذاث الصلت بعمل املىـمت.ألاهـمت ال

ان هجاح الادازة في بلىغ ؤهداؿها ًخىكف على ملدزتها في خث العاملين على العمل، وجسهيز حهىدهم هدى 

جىصاث السئِظُت التي ؤهداؾ املىـمت، وحعخمد الادازة عىد حعـُم الىخائج بخدلُم زبدُت املىـمت على مجمىعت مً املس 

 جلعب دوزا هاما في طلىن ألاؿساد والظلىن الخىـُمي باعخباز ؤن ألاؿساد ًمثلىن حصء زئِظُا في الخىـُم.
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 جلييم الىظائفمفهىم  .1

ً، الا ان اهدؼاز          حعخبر دزاطاث جلُُم الىؿائف مً الدزاطاث الخدًثت والتي ؿهسث مع بداًت اللسن العؼٍس

عاث العمالُت التي هـلذ  اطخسدامها هإطاض لخددًد الاحىز  لم ًبدؤ الا في ؤوائل الثالزِىاث  اي هع ؿهىز الدؼَس

ت خصىلها على ؤحىز عادلت. وهرا ما دؿع املى ـماث الى جؼبُم اهـمت لخلُُم الاحىز همدزل للمىازد البؼٍس

س الـسوكاث بين الىؿائف، وازيرا هإداة ؿعالت للسكابت على الاحىز والخإهد  ملعالجت مؼىالث جددًد الاحىز وجبًر

ت.  ت في جدـيز املىازد البؼٍس  مً كدزتها الخإزيًر

 جلييم الىظائف حعسيف .1.1

حعني عملُت جلُُم الىؿائف جددًد الثلل والاهمُت اليظبُت لها على ؤطاض معسؿت واضخت ودكُلت لظماث             

 ومظخىاهاالىؿُـت وطماث ػاػلها. وهرا الخددًد يهدؾ الى زالزت ؤمىز: ؿهى ًاطع الى جسجِب الىؿائف وؿلا ألهمُتها 

بُت في حظعير الىؿائف وبالخالي جددًد ؤحىزها. على مظخىي املىـمت هيل. وهرلً لظمان العدالت او العدالت اليظ

)بسبس،  هرا باإلطاؿت الى الخإهُد على جمازل الاحىز للىؿائف املخجاوظت في املىـمت وعلى جباًنها مع الىؿائف الازسي.

          (218، صـدت 2008

 

هما ًمثل جلُُم الىؿائف الخددًد املىـم للُمت ول وؿُـت وؿلا لعالكتها مع الىؿائف الازسي في املىـمت          

وحظخسدم هره العملُت في جصمُم هُيل الدؿع ولِع في جلُُم اداء الـسد. وجخمثل الـىسة الاطاطُت لخلُُم الىؿائف 

، 2011)عباض، ُف الىؿُـت وؿلا ألهمُتها .    في جددًد مخؼلباث ول وؿُـت واطهام ول وؿُـت للمىـمت زم جصي

 (145صـدت 

وجلُُم الىؿائف هي العملُت التي بملخظاها جخم ملازهت الىؿائف بعظها ببعع مً ؤحل جددًد الاحس            

العادٌ ليل وؿُـت على طىء عدة اعخبازاث ؤبسشها املهازة، واملظاولُت، والجهد الـىسي، والعظلي وؿسوؾ العمل. 

 (156، صـدت 2009)صالح، 

بدؤ جلُُم الىؿائف وجسجُبها وؿلا للخؼىاث الخالُت:             (213-212، الصـداث 2011)دًسي، ٍو

 جددًد املساهص الىؿُـُت؛ .1

 الترجِب الابخدائي للىؿائف؛ .2

 ملازهت العىامل املسخلـت املدددة للىؿُـت؛ .3

 الترجِب بالسجب والىلؽ. .4

 ، وهي مىضخت في الجدٌو الخالي.مل الخالُت هإطاض لخلُُم الىؿائفاطخسدام العىاومً امللترح 
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 (: عىامل جلييم الىظائف22الجدول زكم )

 أمثلت الصفاث الاطاطيت

 الىكذ الالشم لخدلُم ؤعلى مظخىي مً املهازة املهازة

 الىكذ الالشم للعمالت املاهسة للخىُف مع اخخُاحاث الىؿُـت 

 العامُت واملهىُت للىؿُـت املخؼلباث

 دزحت املهازة والدكت الالشمت

 املجهىد العظلي الالشم املجهىد

ت في العمل وامللل الىاجج  دزحت الخىساٍز

 دزحت الخىىع والدؼدذ في املجهىد

 ازمان كؼع الؼُاز والاحهصة املظخسدمت املظؤوليت

تو ت املظاولُت الـىُت والىلدً  واللاهىهُت والىؿُـُت واملهىُت املعىٍى

 دزحت الخعسض للخىادر ظسوف العمل املادًت

 دزحت الخعسض ملساػس الصخت املهىُت 

 دزحت الخلىر

ت  الاػعاعاث الىىوٍت والىُماٍو

 دزحت املىىىت والاجىماجُىُت

 املىار الخىـُمي  ظسوف العمل املعنىيت

 حجم العمالت 

 هؼاق الاػساؾ 

 الاحس والخاؿص

ت   الـسوق الاحٍس

 اطلىب الاػساؾ

 العالكاث الاوظاهُت 

م  زوح الـٍس

 (213-212، الصـداث 2011)دًسي، املصدز:  

 أهميت جلييم الىظائف. 2.1

 (213، صـدت 2011)دًسي،  ًـُد جلُُم الىؿائف في:

 العالكاث الصىاعُت؛ جدظين 

 معالجت عدم السطا الىؿُـي الىاجج عً ؿؼل الادازة في زبؽ اللدزاث واملهازاث باخخُاحاث الىؿُـت؛ 

 مساحعت الىؿائف ذاث الاحىز ػير املىؼلُت؛ 

 مساحعت الاكدمُت والىـاءة؛ 
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 لت جددًد اطلىب جؼبُم هخائج جلُُم الىؿائف بخددًد الخؼت العامت ومجمىعاث الىؿائف الخج بُت، وػٍس ٍس

 الخلُُم وجدلُل وجىصُف الىؿائف، وحظعير ها؛

 .الخصٌى على مىاؿلت الىلابت على زؼت جلُُم الىؿائف في طىء كاهىن العمل املؼبم 

 (156، صـدت 2009)صالح، هما جسدم عملُت جلُُم الىؿائف في املىـماث جدلُم العدًد مً املصاًا مً ؤهمها: 

  ًجددًد هُيل ؤحىز زطمي وزابذ اطدىادا الى كُمت الىؿُـت باليظبت للمىـمت وهرا ًمثل مسحعا ًمى

 السحىع الُه عىد الخاحت؛

  م وطع ؤطع زابخت لخددًدها في طىء مخؼلباث ول وؿُـت، بمعنى العدالت في الاحىز والسواجب عً ػٍس

 ؤحىز في طىء مخؼلباث ول وؿُـت؛ اًجاد الخىاشن بين ما ًلدمه الـسد وما ٌظخدله مً

 .املظاواة في جددًد السواجب والاحىز للىؿائف والاعماٌ املدؼابهت في املىـمت 

 شسوط جلييم الىظائف. 3.1

، 2008)بسبس، جخؼلب عملُت جلُُم الىؿائف مجمىعت مً الؼسوغ لظمان ؿاعلُتها وهي جخمثل في:            

  (220-219الصـداث 

على امليىهاث الاطاطُت والخلُلُت  الىؿائفازجياش عملُت جلُُم الىؿائف واؿهاز الاهمُت اليظبُت لياؿت  -

 لىصف الىؿائف، بدُث ًىمً ان جخم عملُت اللُاض وامللازهت على الىعاء الخلُلي ليل وؿُـت؛

ان الاطالُب التي جلىم عليها جلُُم الىؿائف، هي اطالُب حؼيل مسسحاتها مدزالث للخىم الصخص ي  -

لت علالهُت ومىؼلُت جمهُدا  الخؼبُم الظلُم لىـم الاحىز  إلمياهُتلللائم او اللائمين بالخلُُم، ولىً بؼٍس

 املعادلت؛

ت عابسة تهدؾ الى خل مؼيلت حصئُت جددًد الخاحت الى جلُُم الىؿائف، بدُث ال حؼيل هره الخؼىة صدؿ -

 ؤو وؿائف مدددة في الهُاول الخىـُمُت ؿلؽ؛

وجصمُم هُيل  باألحىز جىاؿس الخإًُد والدعم اليامل مً ادازة املىـمت والسػبت في خل املؼىالث الخاصت  -

 جدظم بالعدالت وكائم على مبدؤ جلُُم الىؿائف والالتزام بيخائجها.

 طسق جلييم الىظائف .4.1

 (157، صـدت 2009)صالح،  هىان ؤزبع ػسق ؤطاطُت مظخسدمت في عملُت جلُُم الىؿائف هي:

لت الترجِب -  ػٍس

لت الدزحاث  -  ػٍس

لت ملازهت العىامل -  ػٍس

لت الىلؽ -  ػٍس
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 طسيلت الترجيب .أ 

لت في املىـماث واملاطظاث طؼيرة            الدجم خُث جسجب الىؿائف مً املظخىي الظعُف  حظخسدم هره الؼٍس

الى الصعب اي جصاعدًا وبعد ذلً ًخم ملازهت ول وؿُـت مع الىؿائف الازسي على ؤطاض الىؿُـت واملت دون ججصئت 

  (174-173، الصـداث 2014)الىسخي، وذلً هما ًلي:  

 اعخماد جدلُل الىؿائف لؼسض جىؿير معلىماث واؿُت وجـصُلُت ليل وؿُـت على خده؛ 

 وطع معاًير لترجِب الىؿائف؛ 

 .جسجِب الىؿائف خظب ؤهمُتها مً زالٌ ملازهت ول وؿُـت مع الىؿائف الازسي 

لت في الجدٌو الخالي:        مىً جىطُذ هره الؼٍس  ٍو

 طسيلت الترجيب(: جلييم الىظائف حظب 23الجدول زكم )

جسجيب الىظائف على 

 مظخىي املنظمت

جسجيب الىظائف على  الترجيب

 مظخىي الادازة

 الترجيب

  الؼاون اللاهىهُت: 1 املدًس العام

الؼاون  بدازةمدًس  2 مظاعد املدًس العام

 اللاهىهُت

1 

 2 ؤزصائي ؤٌو كاهىن  3 مدًس الشؤون اللاهىهيت

 3 زاوي ؤزصائي 4 مدًس جلنيت املعلىماث

 4 طىسجير 5 مدًس ادازة املىازد البشسيت

   6 مدًس الدزاطاث والبحىر

   7 محاطب

   8 أخصائي

   9 عامل

  (174، صـدت 2014)الىسخي،  :املصدز

لت ؤنها ال حظدىد عالي معاًير مدددة لللُاض وؤهما على الاهؼباع الصخص ي  مً ؤهم عُىب هره الؼٍس

صعب الدؿاع عنها ؤمام حظائالث املىؿـين.   (156، صـدت 2009)صالح،  ألعظاء املجمىعت ٍو

 طسيلت الخصنيف أو الدزجاث .ب 

لت ًخم جصيُف الىؿائف ووطعها في مجمىعاث جمثل ول مجمىعت دزحت معُىت ؤو ؿئت مدددة  في هره الؼٍس

لت هما ًلي:حؼتر  ، 2009)صالح،  ن في واحباث ؤو مظاولُاث مدؼابهت ؤو مخلازبت وجخدزج زؼىاث هره الؼٍس

 (159-158الصـداث 
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 عمل جصيُف ؤولي للىؿائف التي طخسظع للخلُُم؛ 

 اعداد جدلُل  وجىصُف الىؿائف او اطخسدامه ان وان مىحىدا؛ 

  الاهمُت؛وطع ملاًِع 

 اث الخاصت بيل ملُاض وجددًد معاملها؛  وطع املظخٍى

 حعىع ػبُعت املجمىعت  تؿئاث مدؼابهت واعؼاء ول ؿئت دزح جصيُف الىؿائف املساد جلُُمها الى

 ومىاصـاتها

 .جددًد الخد الادوى والاعلى ألحس ول ؿئت مً هره الىؿائف 

لت الجدٌو الخالي ًمثل همىذحا  لخصيُف الىؿائف الى ؿئاث مع جددًد مىاصـاث ول ولؼسض اًظاح هره الؼٍس

 بالـئت. حهااادز ؿئت وؤمثلت للىؿائف التي ًمىً 

 حظب طسيلت الدزجاث(: جلييم الىظائف 24الجدول زكم )

 جىصيف فئاث الىظائف دزجت جصنيف الفئت

 عمل بظُؽ ومىسز  1

 ًىجص  جدذ اػساؾ دكُم

ب  ًدخاج الى خد ؤدوى مً الخدٍز

 املظاولُتكلُل مً 

د، مساطل، وػيرها مً الاعماٌ العادًت  ؤمثلت: طاعي البًر

 عمل بظُؽ مع حؼُيراث ػـُـت 2

 ًىجص جدذ اػساؾ عام

ب والى مهازة  ًدخاج الى جدٍز

 ًخدمل املىؿف دزحت مددودة مً املظاولُت

 لدًه اللدزة على املبادزة

 ؤمثلت: مصخم آالث، معالج ولماث، عامل صُاهت

 هىعا ما مع دزحت مً الخؼُيرعمل معلد  3

 اػساؾ عام

 مظخىي عاٌ مً املهازة

 املىؿف مظاوٌ عً الادواث التي بدىشجه وطالمتها ؤًظا،

 دزحت ؤهبر مً املبادزة

 ؤمثلت: ههسبائي، مؼسؾ شخً، مؼؼل آالث، مصلح ميائً

 

 عمل معلد مع دزحت هبيرة مً الخؼُير  4

 اػساؾ عام 

 مظخىي عاٌ حدا مً املهازة 

 مظاوٌ عً الادواث التي جدذ ًده وطالمتها

 دزحت عالُت مً الابداع واملبادزة

 ؤمثلت: زئِع ههسبائُين، مسؼؽ صُاهت، مؼسؾ مصىع

 (159، صـدت 2009)صالح، : املصدز



والحىافصهظم ألاجىز                                                                                                                       املحىز الظادض  

 د. صىهيت بخغت

 82  

 

لت اطخمسازا  وحىد الخديز الصخص ي اذا لم ًىً هىان  وصـا دكُلا للىؿائف، وجبلى مً طلبُاث هره الؼٍس

وهرلً كد ًصعب ادزاج مجمىعت مً الىؿائف دازل ؿئت معُىت زم اعؼائها وصـا واخدا الطُما اذا هثرث وحعددث 

 الىؿائف دازل ول ؿئت.

 طسكت ملازهت العىامل .ج 

لت على جسجِب الىؿائف السئِظُت خظب الخصائص املهمت، وجخم امللازهت بإزر عامل مددد مً  حعخمد هره الؼٍس

ول وؿُـت وملازهخه بىـع العامل في الىؿائف الازسي بؼيل ؤن حؼيل مجمىعت العىامل كاطما مؼتروا مع بلُت 

الىؿائف  وال حؼيل ازخالؿا في مظخىي املظاولُاث واملهام للىؿائف املؼؼىلت. وجدبع الخؼىاث الخالُت في جىـُر هره 

لت:     (176، صـدت 2014)الىسخي، الؼٍس

 جددًد الىؿائف الاطاطُت؛ -

 جددًد العىامل املؼترهت في جلً الىؿائف؛ -

 جددًد الاحس املدؿىع ليل مً الىؿائف الاطاطُت ومً زم جددًد هصِب ول عامل مً العىامل الاطاطُت. -

 ملازهت العىامل طسيلت حظب الىظائف جلييم(: 25) زكم الجدول 

 الىظيفت عىامل امللازهت الاطاطيت

 طىسجير ؤزصائي مداطب مدًس  املىـمت

 5 5 6 10 املهازة

 4 3 3 6 الجهد العظلي

 4 6 6 8 الجهد الرهني

 3 5 6 8 املظاولُت

 3 3 4 3 الالتزام بالدوام

 19 22 25 35 الاحس بالظاعت

 (176، صـدت 2014)الىسخي، : املصدز

 النلط طسيلت .د 

وهي مً ؤهثر  الؼسق املىطىعُت والاهثر اطخسداما، وحظدىد على جلظُم الىؿُـت الى العىامل امليىهت لها ووطع 

جلدًس ليل عامل ؿيها ًخيىن مً مجمىعت مً الىلاغ، وبعد اًجاد املجمىع الىلي للىلاغ ًمىً الخىصل الى معسؿت 

لت بعدة زؼىاث هي: دزحت اهمُت ول وؿُـت بامللازهت مع الىؿائف الازسي. وجمس  ، 2014)الىسخي، هره الؼٍس

  (177-176الصـداث 
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 جدلُل الىؿائف الى عىاملها؛ 

 جددًد العىامل امليىهت ليل وؿُـت؛ 

 وطع دزحاث ليل عامل وهلاغ ليل دزحت؛ 

 جلُُم ول وؿُـت باالطدىاد الى مجمىع الىلاغ التي خصلذ عليها؛ 

 سجِب الىؿائف خظب مجمىع الىلاغ التي خصلذ عليها ول وؿُـت. ج 

 ٌ  .وهى مبين في هرا الجدو

 النلط(: جلييم الىظائف حظب طسيلت 26الجدول زكم )

عىامل امللازهت 

 السئيظيت

 الدزجت العناصس  السئيظيت

 عاليت مخىططت منخفضت

 هلطت 252 املظاولُت

 جىؿير الظالمت للمىؿـين

 طمان طالمت املعداث واملىاد

ب املظاعدًً  جدٍز

طمان حىدة املىخجاث 

 والخدماث

 

50 

20 

10 

20 

 

75 

40 

20 

40 

 

100 

60 

30 

60 

 هلطت 522 املهازة

 الخعلُم

 الخبرة

 املعسؿت

 

80 

70 

50 

 

180 

120 

75 

 

250 

150 

100 

 هلطت 152 الجهد

 الجهد العظلي

 الجهد الرهني

 

50 

20 

 

75 

30 

 

100 

50 

 هلطت 122 العمل ؿسوؾ

 حُدة 

 زؼيرة 

 مملت

 

5 

20 

10 

 

7 

30 

20 

 

10 

60 

30 

 1000   1000 املجمىع

 (166، صـدت 2009)صالح، : املصدز

 

وبعد عسض مسخلف الؼسق التي ًخم الاعخماد عليها في جلُُم الىؿائف، ًمىً الاػازة الى مصاًا وعُىب ول 

لت  هما هى مىضح في الجدٌو املىالي. ػٍس
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 ملازهت طسق جلييم الىظائف(: 27الجدول زكم )

 العيىب املصاًا الطسيلت

 طهىلت الصح والخىـُر الترجيب

 جدخاج الى وكذ كلُل للترجِب

 املسوهت الىاضخت

 الظهىلت في الاداء

 طسعت الخلُُم

 صعىبت ملازهت العىامل املدددة للترجِب

لت صعىبت جىاؿس مظخسدمي  هره الؼٍس

 الخديز لظماث بعع الىؿائف في الخلُُم

لت عىد هبر حجم اهسـاض ؿاعلُت  الؼٍس

 املىـماث

 صعىبت هخابت حعٍسف للىؿُـت

 املسوهت الدزجاث

 الخاهمت العىامل في جـصُل دكُم

 الخديز لبعع الىؿائف والصخصُت والاحىز 

عدم جىاؿس البُاهاث الالشمت لترجِب الىؿائف 

 لألؿساد

 ت ازخُاز العىامل والاجـاق خىلهاصعىب

 املسوهت ملازهت العىامل

جدخاج ملازهاث دكُلت ليل وؿُـت مع ػيرها 

 ومً زم ؿهي جخمخع بالظهىلت

 مددودة الخديز للىؿائف والاؿساد والاحىز 

 مً الصعب ػسخه للعاملين

ب املىثف  جخؼلب الخدٍز

ال للخؼبُم  جدخاج وكخا ػٍى

 والـهمطهلت الاطدُعاب  النلط

 جىاؿس البُاهاث الالشمت للخلُُم

 حعخمد على ؤداء املسخص بالخلُُم

 طهلت الخىُف مع ول وؿُـت

حعخبر العىامل والاوشان اللصىي كُدا على 

 جلُُم مجمىعاث الىؿائف

ب مىثف مً كبل مخسصص  جدخاج لخدٍز

ب والخؼبُم ل للخدٍز  جدخاج لىكذ ػٍى

 مً الصعب الخىصل مللُاض عادٌ للخلُُم

 (218-217، الصـداث 2011)دًسي، املصدز: 

 هظم الاجىز  .2

بعد عملُت جلُُم الىؿائف جإحي عملُت ؤزسة مهمت مسجبؼت بها واملخمثلت في وطع وبىاء هـام ؤحىز وخىاؿص  

وجدـى مظإلت الاحىز والسواجب باهخمام كابل للخؼبُم في املىـمت وعلى ؤطاطه ًخم دؿع الاحىز والسواجب للعاملين. 

بالؽ الطُما وانها حظاهم  في اػباع خاحاث الاؿساد  وجلبي زػباتهم املادًت والاحخماعُت  وهي حؼيل ؤهم دواؿع العمل 

 والاهخماء للمىـمت.

 املفهىم. 1.2 

ظاث على ؤنها            ظاث التي جمىذ للـسد هـير العمل، اذ ًمىً الىـس الى الخعٍى جمثل الاحىز حمُع عىاصس الخعٍى

ا ؤو عللُا ؤو ؿىُا ؤو ػيرها، وطىاء وان ؤًظا عمال  كُمت الخدماث الاوظاهُت  التي ًلدمها الـسد طىاء وان حهدا بؼٍس

ا ًترجب علُه اهخاج ملمىض ؤو زدم ت ػير ملمىطت. جىـُرًا ؤو اطدؼاٍز  (219، صـدت 2011)دًسي، اث معىٍى
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ظاث حمُع ما ًدؿع للمىؿف مً ؤحىز وخىاؿص وعالواث ومصاًا مسخلـت والتي جىحص  ؼمل هـام الاحىز او الخعٍى َو

 (188-186، الصـداث 2014)الىسخي،  في الاحي:

 وهى ما ًدصل علُه املىؿف مً ؤحىز وزواجب هلدا ملابل الاعماٌ التي ًلدمها للمىـمت، الاجس النلدي :

 وطمي الاحس الىلدي لؼسض جمُيزه عً الاحس الخلُلي.

 ان ٌؼتريها بإحسه الىلدي، ؤي اللىة  : الري ٌعني ملداز الظلع ؤو الخدماث التي ًمىً للمىؾالاجس الحليلي

 الؼسائُت الخلُلُت لألحس الىلدي ملُما بالظلع والخدماث.

 الاحس الاحمالي بعد اطدبعاد الاكخؼاعاث، ؤي ما ٌظخلمه الـسد ؿعلُا بعد زصم الظسائب، صافي الاجس :

 والخإمُىاث املسخلـت.

 :لمىؿف مثل الخدماث الؼبُت والعالحُت، وزدماث هى امللابل الخدمي الري جلدمه املىـمت ل  الاجس العيني

 الىلل والاجصاالث، الظىً، مالبع العمل، ووحباث الؼعام، وػيرها.

ظاث على ؤنها حمُع املياؿأث التي جلدمها الادازة للعاملين هـير زػبتهم في اهجاش  هما حعسؾ الاحىز ؤو الخعٍى

)صالح،  ظاث عىاصس عدًدة واألحس الثابذ، والخىاؿص والعالواث.الاعماٌ واملهام املسخلـت في املىـمت، وجخظمً الخعٍى

  (174، صـدت 2009

 . أطع جحدًد ألاجىز 2.2

 (175، صـدت 2010)ػُست، عىد وطع طُاطت لألحىز على املىـمت ؤن جساعي مجمىعت مً ألاطع و املخمثلت في: 

  ؤن حعىع الازخالؿاث في ألاحىز بين الىؿائف املسخلـت الازخالؿاث الخلُلُت في دزحت صعىبت واحباث

 ومظاولُاث الىؿائف؛

  ،جىاطب معدالث ألاحىز املدؿىعت مً كبل املىـمت مع مثُالتها في املىـماث ألازسي في املدُؽ هـظه

في املىـمت للعمل في مىـماث ؤزسي، واهسـاض  ؿاهسـاطها ًادي الى جسن املىؿـين ألاهـاء العمل

 الاهخاحُت جبعا لرلً؛

  الخىاشن بين كُمت ما جدصل علُه املىـمت مً كىة عمل ألاؿساد وبين ما جخدمله املىـمت هـير جلً اللىة

 مً جيالُف احمالُت، في ػيل ؤحىز وهـلاث ؤزسي واملصاًا والخدماث التي ًدصل عليها العاملىن.

 ت للعاملين؛ الخىاطب بين  ألاحىز وجيالُف املعِؼت للمداؿـت على السوح املعىٍى

 وطع خدود دهُا وعلُا ألحس الىؿُـت؛ 

 ؤن ٌعىع هـام ألاحىز الازجباغ بُم ما ًدؿع للعامل هملابل وبين ؤدائه الـعلي؛ 

 .جىاطب هـام الاحىز مع كدزة املىـمت املالُت ومسهصها املالي 
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جددًد الاحىز في املىـماث، باإلطاؿت الى الاجداداث املهىُت مً زالٌ الظؼىغ هما ان للىلاباث دوز هام في 

)الىبي،  واملظاوماث والاجـاكُاث التي حعلدها مع املىـماث الازسي ومع الخيىماث دؿاعا عً مصالح وخلىق العاملين.

 (169، صـدت 2010

 جصميم هظام ألاجىز  خطىاث. 3.2

الاطاطُت والتي ؤهمها العدالت  الؼسوغفي ول هـام احىز وخىاؿص ًجب ان جساعي ؿُه املىـمت مجمىعت مً 

س هـم ألاحىز والخىاؿص  عادلت  وهرا ما ٌظخلصم اللُام بسؼىاث ؤطاطُت هي:  واملظاواة،  ومً هىا جبرش اهمُت جؼٍى

 (205-203، الصـداث 2010)هىزي، 

 عمل مظىخاث او اطخلصاءاث بهدؾ الخعسؾ على ما ًدؿع للىؿائف السئِظُت في الظىق؛ 

 جلُُم الىؿائف هما ؤػسها الُه طابلا؛ 

 ججمُع الىؿائف املخمازلت ؤو املدؼابهت في ؿئاث ؤحىز جدىاطب معها؛ 

 طعس ليل ؿئت مً الدزحاث ؤو ول وؿُـت على طىء عملُت الخلُُم؛ وطع 

 .ب هـام ألاحىز الظائد وؿلا للىخائج  جصٍى

 (195-194، الصـداث 2014)الىسخي،  بالخصائص الخالُت: هظام الاجىز الجيدولهرا ًخميز  

 الاوسجام مع كُم املىـمت؛ 

 الخىاؿم مع ؤهداؾ املىـمت وزؼؽ عملها؛ 

 مظاهدة الظلىن الري حظعى املىـمت الى ازطائه؛ 

 جىػُد العالكت بين ؤداء املىـمت واهخاحُتها؛ 

 زلم املىاؿظت الاًجابُت بين العاملين؛ 

 جىؿير بِئت عمل لجرب وطمان اطخمساز ذوي الخبرة والىـاءة في املىـمت؛ 

 الخالئم مع مخؼلباث طىق العمل؛ 

 العالكت الىػُدة باطتراجُجُت املىـمت واطلىب العمل الادازي ؿيها؛ 

 .زلم الخىاشن املؼلىب بين الاحس والاهخاحُت 

  (161، صـدت 2011)عباض، باإلطاؿت الى : 

 لت الدؿع مـهىمُت وبظُؼت لدي العاملين باملىـمت؛  ان جيىن ػٍس

 الكت مباػسة بين ؤحىز الاؿساد وشٍادة الاهخاج والاهخاحُت؛ًجب ان جيىن هىان ع 

 وطع معاًير العمل بعىاًت ودكت. 
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بلى الؼسغ ألاطاس ي لظمان حىدة هـام الاحىز ًخمثل في جدلُم العدالت والري ٌعد ػسػا اطاطُا لظالمخه.  ٍو

 :(213، صـدت 2015)اللدؼاوي، وهىا العدالت جإزر ػيلين ؤطاطين هما: 

 هي عدالت باليظبت لألحىز التي جمىدها مىـماث ازسي لىـع الىؿُـت.العدالت الخازجيت :  

 هي العدالت في ذاث الىؿُـت وبين الىؿائف املسخلـت طمً املىـمت، ؿُجب ؤن ًيىن العدالت الداخليت :

ت   لىؿُـت.لؼؼل األاحس عادال في مياؿإة املاهالث والخبرة الظسوٍز

 هظم الحىافص .3

مفهىم الحىافص . 1.3  

ًسخلف خاؿص العمل عً داؿع العمل خُث ًىمً خاؿص العمل في مجمىعت اللىي التي جدسن املىؿف في 

البِئت التي ٌعِؼها في املىـمت والتي جمثل مثيراث طلىهُت جلىده الى هخائج معُىت، ؤما  داؿع العمل ؿهى مجمىعت  

  (201، صـدت 2014)الىسخي، اللىي املدسهت للمىؿف مً دازله لالهدؿاع هدى العمل. 

وجسهص الخىاؿص على مياؿإة العاملين عً جميزهم في الاداء  وا الاداء الري ٌظخدم الخاؿص هى اداء ػير عادي. 

)صالح،  ووؿلا لهرا املعنى ؿهى وطُلت حظخؼُع الادازة بىاطؼتها خث العاملين على ؤداء واحباتهم بصىزة ػير اعخُادًت

  (190، صـدت 2009

ت  ؿهي اذا الاطالُب التي حعخمد عليها املىـمت للخإزير في طلىن الاؿساد العاملين، ومً زم جىؿير ؤطباب كٍى

ظخمس لديهم  للعمل بدماض وجدلُم الىخائج املؼلىبت مً املىـمت، اي انها الاطالُب التي جدث العاملين على العمل امل

 (180، صـدت 2011)عباض، ومً زم ججعلهم ًنهظىن بعملهم. 

، صـدت 2009)صالح،  واعخماد املىـماث على بىاء هـام للخىاؿص زاحع ملظاهمت هرا الازير في جدلُم ماًلي:

190) 

 ادة في اهخاحُت العمل وفي  املبُعاث والازباح؛ ٍش

  تجسـُع الـاكد في العمل في املجاالث املادًت  ؛والبؼٍس

 حرب العاملين الجُدًً الى املىـمت وجىمُت زوح الىالء والاهخماء والاطخلساز لديهم؛ 

 (202، صـدت 2014)الىسخي،  هما ًدلم هـام الخىاؿص  الىلاغ الخالُت:

 اطخسدام العمالت؛ جسػُد 

 املداؿـت على العاملين باملىـمت؛ 

 .اث الصساع املدخمل وحىده بين العاملين  جسـُع مظخٍى
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 أهىاع هظم الحىافص. 2.3

ت،    باإلطاؿتجسخلف هـم الخىاؿص بازخالؾ الخىاؿص ذاتها، ؿمنها الخىاؿص الـسدًت والجماعُت، الخىاؿص املادًت واملعىٍى

 الى الخىاؿص الظلبُت والاًجابُت.

 الحىافص املادًت .أ 

 والتي جمىذ على ؤطاض:حىافص فسدًت وهىا ًمىً جلظُمها الى    

حىافص الى  باإلطاؿتوذلً خظب همُت الاهخاج او اللؼع املىخجت.  حىافص باللطعتمً زالٌ:  حىافص العمال         

 في الىكذ املددد. باإلهخاجوجمىذ اذا كام العامل  الىكذ

والتي جسخلف عً الاولى في انها جسص  حىافص املخخصصين والادازيينالى خىاؿص العاملين هىان  باإلطاؿت

ادة  الىؿائف ذاث الاداء الري ًصعب كُاطه همُا، بِىما ٌظهل هرا اللُاض في الىىع الثاوي وهي: العالواث: وذلً بٍص

 دة ما هميز بين عالوة الىـاءة، عالوة الاكدمُت، والعالوة الاطخثىائُت.الاحس او الساجب بعد ؿترة مً الصمً، وعا

التي جبرش ؤهمُتها عىدما ًصداد حعلُد اوؼؼت  الحىافص الجماعيتالى الخىاؿص الـسدًت، جىحد  باإلطاؿت

املىـمت وجخدازل مسخلف الىؿائف مما ٌظخدعي طسوزة الاعخماد على العمل الجماعي  مً احل الىصٌى الى الاهداؾ 

امليؼىدة. وخظب هره الخىاؿص ؿان حمُع الاؿساد ًدصلىن عليها. ولعل اهم ما ٌظاعد على هجاح جؼبُم هره الخىاؿص 

جمىعت، وجماطىها، وطىح الاهداؾ، دزحت الثباث، ومدي ادزان الـسد للعالكت املباػسة بين ادائه واداء ، حجم امل

 املجمىعت العام.

زاحع لللصىز الري ًمىً  الحىافص على مظخىي املنظمتالخىحه هدى جؼبُم هىع ازس مً الخىاؿص املخمثل في 

بىـاءة عالُت. ومً بين الخىاؿص على مظخىي املىـمت هرهس: ان حعاوي مىه الخىاؿص الجماعُت، مً ؤحل جدلُم الاداء 

ت، ملىُت العاملين لجصء مً الاطهم، خىاؿص امللترخاث.  املؼازهت في الازباح الظىٍى

 الحىافص املعنىيت .ب 

وهىا ًمىً ذهس على طبُل املثاٌ ال للخصس: مىؿف الظىت  او الؼهس ، الخـل الخلدًسي، الثىاء واملدح، لىخاث 

 وػهاداث الخلدًس والامخىان.الؼسؾ 

 مخطلباث جصميم هظم الحىافص. 3.3

، 2011)عباض،  هـام الخىاؿص الىاجح هى الري ًإزر بعين الاعخباز مجمىعت مً الؼسوغ او ألاطع وهي:    

 (183-182الصـداث 
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 مخطلباث البنيت الاطاطيت لنظام الحىافص .أ 

وجخمثل البيُت الاطاطُت لىـام الخىاؿص في مجمىعت مً الىـم الـسعُت املخمثلت في: الهُيل الخىـُمي وهُيل          

الى الاعخماد على هـام لخلُُم ؤداء العاملين  والتي حظخسدم هخائجه في  باإلطاؿتواملسجباث،  لألحىز العماٌ، وحىد هـام 

 لخسهت الىؿُـُت.  اجساذ مجمىعت مً اللسازاث املخعللت با

هرا وججدز الاػازة الى اهه مً املهم ؤوال جددًد الهدؾ مً وزاء جصمُم هـام للخىاؿص باملىـمت، ؿالهدؾ هىا             

 املىـمت والاطتراجُجُت العامت املخبعت مً كبلها وجخـاعل معها. بإهداؾًجب ان ًسجبؽ 

 مخطلباث جنفير هظام الحىافص .ب 

 جؼلب مجمىعت مً العىاصس: والري

 والتي جخعلم بىُـُت زبؽ الاداء بالعائد املخىكع باطخسدام معاًير معُىت  مثال جددًد املبلؽ الىلي اللىاعد :

للخاؿص على مظخىي املىـمت، الخىشَع الدازلي للخاؿص على الاكظام والاؿساد، وجددًد هصِب الاؿساد مً هره 

 الخىاؿص.

 وحؼمل مجمىعت مً السجالث والىماذج املخعللت باداء العاملين ومعدالث الاداء املسؼؼت.النماذج : 

 وجخعلم بىُـُت جؼبُم اللىاعد مً زالٌ مجمىعت مً الخؼىاث املىؼلُت واملخخابعت والخاصت الاجساءاث :

 بدظاب وصسؾ الخاؿص لألؿساد.

 مخطلباث ادازة هظام الحىافص .ج 

 الادازة والعاملين وحد مىار مالئم للعالكت بين 

 عدالت الخاؿص وهـاًخه؛ 

 س هره الخىاؿص؛  طهىلت ؿهم الظُاطت التي جدددها املىـمت في جلٍس

 ازجباػها ازجباػا وزُلا بالجهىد الرهىُت او البدهُت التي ًبرلها العامل لخدلُم الخد الامثل مً الاهخاحُت؛ 

  بت؛اكساز صسؿها او ادائها للعاملين في مىاعُد مدددة ومخلاز 

 اث ملبىلت؛  ازجياش الخاؿص على اطع ومظخٍى

  ػيل الاطخمساز في هـام ادائها؛ جإزران 

هرا املىـىز ؿان هـام الخىاؿص هؼيره مً الاهـمت ًظم مدزالث جخمثل في: الهُيل الخىـُمي، هُيل الاحىز، 

الىماذج، والاحساءاث. زم مسسحاث جلُُم الاداء، جلُُم الىؿائف،...،الخ. وعملُاث حؼؼُل الىـام جخمثل في: اللىاعد، 

ىضح الؼيل املىالي امليىهاث الاطاطُت لىـام الخىاؿص. اث الاداء. ٍو   الىـام مخمثلت في مظخٍى

 



والحىافصهظم ألاجىز                                                                                                                       املحىز الظادض  

 د. صىهيت بخغت

 90  

 

 ز: املكىهاث الاطاطيت لنظام ألاجى(11زكم ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (184، صـدت 2011)عباض، : املصدز
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 أطئلت للمناكشت والخفكير

 هيف ًمكن جصميم هظام لألجىز ًدظم بالعادلت واملظاواة؟ .1

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 اشسح اهميت جلييم الىظائف في املنظمت والدوز الري ًلعبه في جحدًد أطع أهظمت ألاجىز؟ .2

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 عمل. هاكش أهميت وأهداف الحىافص.للد شاد الاهخمام بخحفيز العاملين من أجل خلم السغبت لديهم لل .3

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 ما هي املساحل التي ًجب أخرها بعين الاعخباز عند جصميم هظام جيد للحىافص؟ .4

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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 دزاطت الحالت

 300الاحهصة الىهسبائُت ، و التي جظم  ًخم جددًد السواجب و الاحىز في ػسهت الخبِب املصؼـى لصىاعت

.و للد جم جدلُل و جىصُف حمُع  الىؿائف و الاعماٌ في هره الؼسهت،  لألحىز عامل ،على اطاض زؼت حصجُعُت 

وجم جلُمها في طىء معاًير مىطىعُت ، هما جمذ مساحعتها و جدكُلها مً كبل هلابت العماٌ في الؼسهت التي كالذ عنها 

و كد جم جؼبُم هـام الاحىز على اطاض اللؼعت او الىخدة ،بدُث اذا وان اهخاج اي عامل اكل مً  انها مسطُت .هرا

 املعُاز املددد ، ؿاهه ًدؿع له احسه على اطاض معدٌ مىسـع.

لت ،الا ان هـاءة عدد  ان معـم العماٌ في هره الؼسهت مً اليظاء ،و ان الىثير منهً لهً في العمل مدة ػٍى

في الظىىاث الازيرة، بدُث اصبدً ػير كادزاث على جدلُم املعُاز املددد العمالهً ، و برلً لم  منهً  كد اهسـع

ٌعدن كادزاث على جدلُم الخد الادوى مً الاحس الاطاس ي الثابذ العمالهً. و هاالء  اليظاء ٌؼؼلً و ال ػً آالث وان 

 ًمىً ان حظخؼل بؼيل اؿظل مً كبل عماٌ ذوي هـاءة اهبر.

 :املطلىب 

ماذا ًمىً ان ًـعل مدًس ادازة الاحىز ،زاصت و ان طُاطت الؼسهت تهدؾ الى حصجُع العماٌ للبلاء في العمل 

لت  ، ؿهل حعخلد ان على هرا املدًس:  مدة ػٍى

العلُا في الؼسهت لالطخؼىاء عً العماٌ الرًً ال ًدللىن املعُاز املىطىع  لإلدازةان ًلىم بسؿع جىصُت   .1

 هدد ادوى؟

 )ًدسز( املعاًير ،اي ال ًلىم بخددًدها بؼيل مظبم؟ هل ٌعىم .2

 هل ًدبع احساءاث ازسي، و ما هي؟ .3
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 املساجع املعخمدة في املحىز الظادض

 

 . عمان: داز املظيرة لليؼس والخىشَع والؼباعت.. ادازة املىازد البشسيت(2011ؤوع عبد الباطؽ عباض. )

 )إلاصداز الؼبعت الاولى(. عمان: داز الثلاؿت لليؼس والخىشَع.. ادازة املىازد البشسيت (2011شاهد مدمد دًسي. )

 حدازا للىخاب العلمي وعالم الىخب الخدًث. ادازة املىازد البشسيت: مدخل اطتراجيجي. (.2009عادٌ خسخىغ صالح. )

 املنهل اللبىاوي. بيروث: داز  ادزة املىازد البشسيت: اججاهاث وممازطاث.(. 2008وامل بسبس. )

 . عمان: داز املىاهج لليؼس والخىشَع.ادازة املىازد البشسيت(. 2014مجُد الىسخي. )

 )إلاصداز الؼبعت ألاولى(. عمان.ادازة املىازد البشسيت (. 2010مدمد ؤخمد عبد الىبي. )

اض: ادازة املىازد البشسيت: هحى منهج اطتراجيجي مخكامل (. 2015مدمد بً دلُم اللدؼاوي. ) )إلاصداز الؼبعت السابعت(. الٍس

 العبُيان لليؼس.

 الجصائس: دًىان املؼبىعاث الجامعُت. . حظيير املىازد البشسيت.(2010مىير هىزي. )

 عمان: داز صـاء لليؼس والخىشَع. ادازة املىازد البشسيت: اطاز هظسي وحاالث عمليت.(. 2010هادز ؤخمد ؤبى ػُست. )

 



VII- اليقظت الاجتماعيت وادارة النزاعاث 

 

 

 

"فزيق ككلعمل أفضل الاشياء التي جحدث في عالم املؤسساث ليست هتيجت عمل شخص واحد، اهما هو "  

 ستيف جوبز

 ألاهداف التعليميت

 

 ينتظز بعد دراست هذا املحور أن يكون الطالب قادرا على:

  

 

 ؛جحديد مفهوم اليقظت الاجتماعيت 

  ؛فهم العالقت بين اليقظت الاجتماعيت وادارة النزاعاث 

  ليقظت الاجتماعيت على مستوى ادارة التعزف على آليت عمل وجطبيق ا

 .املوارد البشزيت
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 ثمهيد

 

ت مً  س العالكت بحن ادازة املإطظت ومىازدها البشٍس ت حظمح بخؼٍى حعخبر اليلظت الاجخماعيت اداة حظيحًر

ت، مً دالٌ جىفحر شفافيت أهثر للمعلىمت، الاطخماع الجاد الوشغاالث املىزد البشسي  اث الاداٍز مذخلف املظخٍى

 وجؼلعاجه، باإلطافت الى بىاء طياطت حىاز فعالت.

فاليلظت الاجخماعيت حعد وشاػا حدًثا في املإطظاث الاكخصادًت، الهدف منها اهدشاف وجىد حاالث 

محخملت او حليليت، مع اجذاذ اللسازاث الاجخماعيت املىاطبت باالعخماد على معلىماث مذخلفت جذص الجاهب  لجزاعاث

لخغيب، وغحرها مً املعلىماث التي جمثل مإشسا ، وكذ العمل، الصحت والظالمت املهىيت، اواألجىز البشسي في املىظماث 

 (PICARD, 2022) على صحت املىاخ الاجخماعي في املىظماث.

الخىظيمي ٌعد  الجزاع الخىظيميت، وىن  لجزاعاتهاوجسجبؽ اليلظت الاجخماعيت ازجباػا وزيلا بإدازة املإطظت 

مإشسا لظالمت وصحت املىاخ الاجخماعي الظائد في املإطظت مً دالٌ الخعسف على حاجاث ودوافع مجمىع املىازد 

ت، واملحافظت على بيئت عمل محفصة ألداء اهثر فاعليت.  البشٍس

ت، مً حيث اطخحدار ادا  ت ًأحي هرا للمحىز الاطاس ي هخحدًث ملحخىي ملياض ادازة املىازد البشٍس ة اداٍز

معلىماجيت ملعالجت أطباب الجزاعاث التي ًمىً ان جظهس في املىظماث. اما فيما ًذص الىلاغ الاطاطيت التي طىف ًخم 

ت بينها وبحن  الترهحز عليها في هرا املحىز فخخمثل في مفهىم اليلظت الاجخماعيت، اليت عملها، وجحدًد العالكت الجىهٍس

 ادازة الجزاعاث في املىظماث. 
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 اليقظة الاححماعية .1

 جعريف اليقظة الاححماعية .1.1

ماعيت حعخبر اداة مساكبت وشؼت ملحيؽ اجخماعي محدد بهدف جفادي الازاز الظلبيت لتراجع اليلظت الاجخ

السوابؽ والعالكاث الاجخماعيت بحن الافساد العاملحن و مىظماتهم، باإلطافت الى طمان جىفحر امياهياث فهم 

الاطباب التي ادث ظهىز هره الجزاعاث، هما وحعد اليلظت الاجخماعيت اداة طبؽ اجخماعيت جددل ومعالجت 

 (CHALUS-SAUVANNET, DELATTRE, & NAGUERO, 2017) طمً الاطتراجيجيت العامت للمىظمت.

 أهمية اليقظة الاححماعية .1.1

املىاخ الاجخماعي  مإشساث دالٌ اعخبازها عمليت مظخمسة حٌى كياضهميتها مً أجىدس ي اليلظت الاجخماعيت 

 للمإطظت، وجحليل مظبباث حاالث الادؼاز الاجخماعيت، وذلً بــــ:

 دلم اوسجام حليلي بحن املظحر واملسؤوطحن؛ 

 طمان معسفت وجؼبيم اللىاعد واللىاهحن؛ 

 .ازطاء هظام اجصاالث اجخماعيت هاشلت وصاعدة 

 الاجخماعيت حعد بجدازة اداة فعالت إلدازة الصساع الخىظيمي لخمىنها مً:فاليلظت 

 جعل الاجصاالث مباشسة أهثر؛ 

 جدبع الخحىالث الاجخماعيت؛ 

 اجخماعيت؛-اطدباق الادؼاز الىفظى 

 .مخابعت الادازة الاطتراجيجيت للمإطظت مً جاهبها الاجخماعي 

 آلية عمل اليقظة الاححماعية. 1.3

الاجخماعيت للمىظماث مً ادخياز الاطاليب الىاجعت التي حظهل الترابؽ الخىظيمي، مً دالٌ جىفحر اليلظت حظمح 

مىاخ اجخماعي صحي ٌظاعد على الخىاصل الجيد بحن املجمىعاث باالعخماد على املعلىماث التي لها عالكت مباشسة وغحر 

ت.  مباشسة باملىازد البشٍس

في املىظمت ٌعخمد على مجمىعت مً املإشساث والتي هي معلىماث هاججت ولهرا هجد ان هظام اليلظت الاجخماعيت 

مً مالحظت جؼىزاث ظاهسة اجخماعيت معيىت في املىظمت. اهم هره املإشساث جلً املسجبؼت بالعالكاث الاجخماعيت 

ً(، باإلطافت الى مجمىعت زاهيت مً املإشسا ث واملخعللت واملهىيت في املىظمت) وكذ العمل، جىظيم العمل، والخيٍى

 بصحت وطالمت العاملحن في املىظمت) الحىادر والامساض املهىيت(. 

 ًلي: جل طمان فاعليت اليلظت الاجخماعيت في معالجت الجزاعاث الخىظيميت واطدباكها، وجب جىفس ماومً أ

(HOUBRE, 2022) 

 لعمل في املىظمت، الخاصت بالعاملحن بها، جمع ومعالجت املعلىماث التي حشمل جميع جىاهب ا

 باإلطافت الى الادر بعحن الاعخباز  الجزاعاث املىجىدة بحن الافساد او الجماعاث؛

  حشخيص ومخابعت العالكاث في املىظمت؛ 

 .الخددل في معالجت املشىالث التي جمع املىاخ الاجخماعي في املىظمت 
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 الحنظيمي النزاع. 1

 الحنظيمي. أسباب النزاع 1.1

 الخىظيمي: الجزاعطباب أهم أمً 

 :ضعف العالقات الداخلية من حيث 

 الترهحز على عالكت السئيع باملسؤوض؛ 

 .الترهحز على عالكت املسؤوطحن ببعظهم البعع 

 ولهرا ًخىجب دلم جى اجخماعي مالئم مً دالٌ:

o ً؛  حعلم معسفت الادٍس

o ت؛  الاجصاالث الاداٍز

o .جحظحن أطلىب العمل 

هظام اليلظت الاجخماعيت بإمياهه ان ًخعامل مع املعلىماث واًصالها الى كمت الهسم الخىظيمي، الا اذا لهرا فان 

 واهذ العالكاث الدادليت ميسجمت وميظلت بحن املسؤوطحن وزئيظهم.

 ضعف الاثصاالت الاححماعية 

 الاجصاالث الاجخماعيت حظمح بمعسفت غاًاث واهداف املإطظت؛ 

 س الخالحم الدادلي  ؛جؼٍى

 .جفعيل العمل املشترن 

فىجىد هظام اجصاالث اجخماعيت ٌظمح بىلل املعلىماث في وكتها الهخظاز زدود الافعاٌ، وهىع املعلىماث التي 

 وحله، ومً اهمها: للجزاعًجب هللها هي التي مً شانها ان حظاهم في الاطخعداد 

o الخغيب؛ 

o الاوشغاالث؛ 

o الخأدس؛ 

o مشىالث ميداهيت؛ 

o  املإطظت.الجى العام في 

 قىانين العمل 

اػاز العمل ًجب ان ًىفس كىاعد واضحت، شفافت وكابلت للخؼبيم، وجأحي مظإوليت الخعٍسف بلىاهحن املإطظت 

على عاجم ول مً الخىظيم السطمي وهرا الخىظيماث غحر السطميت الطيما الىلاباث العماليت في الخحظيع بأهميت 

 ه.معسفت الىظام الدادلي وطسوزة الالتزام ب

 مفهىم النزاع .1.1

الجزاع مصؼلح ٌعد مً املصؼلحاث التي حعددث فيها وجهاث الىظس والدزاطاث، وذلً حظب الخذصص الاوادًمي 

الري ًخعامل معه والتي ًمىً ذهس أهمها أال وهي العلىم الاجخماعيت التي جحلل الىظائف، دًىاميىيت وهخائج هصاع بحن 
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فت الى العلىم الظياطيت التي تهخم أهثر بالظىاهس التي لها عالكت بالظلؼت) ػسفحن) مجمىعت، أكليت، وغحرها(، باإلطا

الهيمىت، اللىة، الحصٌى على املىازد الىادزة،...الخ(. هما ان علم الىفع ًىظس الى الجزاع بدزاطت محدداث الىعي 

. ولهرا هجد (MEIER, 2015, p. 532) والالوعي لألفساد أػساف الجزاع باإلطافت الى الجزاع الري ٌعيشه الفسد وهفظه

 حعدد شواًا دزاطت وجحليل الجزاع.

 . مفهىم ادارة النزاع2.1

عملياث جميحز الدوز املىاطب للجزاع بحن املجمىعاث في املىظمت واطخذدام الحلٌى وأطاليب  الجزاع بإدازةًلصد 

 .(011، صفحت 7102)باشسي، مدوىز، و فهمي،  الخىظيميت.الاطخمالت املالئمت وصىال للفعاليت 

اطخذدام اللسازاث وأطاليب الخحفحز للىصٌى الى اللدز او املظخىي املؼلىب او املسغىب فيه هما ان ادازة الجزاع حعني 

 مح للمدًس بالظيؼسة وادزة الجزاع،الخحفحز التي حظمً الجزاع، وهىان العدًد مً الاطتراجيجياث واللسازاث وأطاليب 

لي،  :اع والتي ًمىً ذهسها في ما ًلياجيجياث جذخلف بادخالف مظخىي الجز وهىا الاطتر  -087، الصفحاث 7171)العٍس

081)  

 استراثيجيات ادارة النزاع في حالة زيادثه عن الحد املرغىب .أ 

 الاكىاع؛ 

 اًجاد اهداف مشترهت بحن أػساف الجزاع؛ 

 جىفحر املىازد؛ 

  الخجاهل؛ 

 التهدئت؛ 

 الحل الىطؽ؛ 

 اطخذدام الظلؼت السطميت؛ 

 حعدًل طلىهياث ألافساد؛ 

 .حعدًل هييل املىظمت 

 

 

 

.ب

 

استراثيجيات

 

ادارة

 

النزاع

 

في

 

حالة

 

انخفاضه

 

عن

 

الحد

 

املرغىب

 


 

الاجصاالث الفعالت؛

 


 

اعادة جصميم املىظمت
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 أسئلة للمناقشة والحفكير

 

 حدد طبيعة العالقة بين ادارة النزاعات واليقظة الاححماعية. .1

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 ما هي شروط نجاح نظام اليقظة الاححماعية في املنظمة؟ .1

..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................
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VIII .ادارة املساراث املهنيت 

 

معا هو بداًت، البقاء معا هو جطور، والعمل معا هو نجاح." التعاون "  

 هنري فورد

 ألاهداف التعليميت

 

:ًنتظز بعد دراست هذا املحور أن ًكون الطالب قادرا على  

 

 مفهوم واهميت املساراث املهنيت 

  واملنظمتأهداف املساراث املهنيت بالنسبت لكل من الفزد 

 مزاحل ادارة املساراث املهنيت 
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 جمهيد

ت، الظُما وانها  مىضىؿ املعاساث املهىُت مً املىاضُق التي حفخبر جدذًا خٍٍُُا باليعبت إلداسة املىاسد البؽٍش

اث الاهخماء والىالء الخىؽُمين وبالخالي  جمثل املعخٍبل الىؼُىي للفاملين باملىؽماث، والتي ـلى أظاظها جخدذد معخٍى

ت لذي الفاملين دسحاث الشضا الىؼُىي.  وفي املٍابل  ضفي الاهخمام باملعاساث املهىُت  ٌعبب ضفي الشوح املفىٍى

 والىصٕى الى الاخباط وامللل، وضفي سوح الابذاؿ والابخٓاس.

واملعاساث املهىُت ًبين للىشد معاس  خذمخه الىؼُىُت في املىؽمت، وُفشه ما هي الىؼُىت التي ظِبذأ بها، وما 

ُت خالٕ خُاجه هي الىؼُىت التي ًمًْ ان ًخٍاـ ذ منها ـً الفمل. وما هي الىؼائي التي ًمًْ أن ًمش بها للتٌر

ت أداة لخمْين  الىؼُىُت. وحفذ البرامج املشجبعت باداسة املعاساث املهىُت والتي جإديها مخخلي مصالح اداسة املىاسد البؽٍش

خُاحاث بالعبق املىؽمت ِٓل. وهى ما الفاملين باملىؽماث مً الشبغ بُم مٍابلت اخخُاحاتهم للىمى والخعىس مق اخ

  والخفٍُذ في آن واخذ.ًجفل هزه الفملُت جخميز بذسحت ـالُت مً الذٌت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ادازة املسازاث املهىيت                                                                                                                             املحوز الثامً  

 د. صوهيت بتغت

 103  

 

 مفهوم ادازة املسازاث املهىيت .1

املعاساث املهىُت ججذس الاؼاسة الى ان هىاُ الفذًذ مً الدعمُاث ـلى لشاس  إلداسةٌبل ان هىسد مىهىما          

لها حفني اهخٍإ  لها مىاهُم جصب في هىغ املفنى، ّو الىمى الىؼُىي، الخٍذم الىؼُىي، اداسة املعاس الىؼُىي، ّو

 خش . آلى اخشي او مً معخىي جىؽُمي الى ا وؼُىتاملىؼي مً 

فخبر مىهىم                اداسة املعاس املنهي او الىؼُىي مً املىاهُم التي ٌؽتُر وُه ّل مً املىؼي واملىؽمت. واملعاس َو

(210، صىدت 2002)صالح، املنهي او الىؼُىي ـلى معخىي الىشد ٌفني:   

  ت الخبراث والاوؽعت املشجبعت مإمجمـى  التي ًإديها الشوذ خالٕ خُاجه الىؼُىُت او املهىُت؛ باأـل

 حفاٌب املىاٌق الىؼُىُت التي ًدخلها الشوذ خالٕ الحُاة الىؼُىُت؛ 

  ذساجه الزاجُت. ألهذاوهـملُت جدذًذ الىشد ُمت وؼائىه املىضلت ٌو  واخخُاحاجه ٌو

والىؼائي التي ٌام بخأدًتها ـلى مذاس خُاجه ؼُىي للىشد ًخضمً مجمىؿ املهام لي وان املعاس الى اوبالخ              

ل ما جدمله مشاخلها مً أوؽعت،  ُااملهىُت، ّو  ومؽاـش الشضا التي ّىنها. ثظلِى

اما املعاس الىؼُىي او املنهي ـلى معخىي املىؽمت وهى  ًدعم بالخفٍُذ مٍاسهت بزلٔ ـلى معخىي الىشد، هؽشا 

وحؽابْها، والتي ًلضمها اوشاد مخخلىىن ومخفذدون مً خُث العمىخاث، لخفذد الىؼائي واملشاِض الخىؽُمُت 

املىاصىاث، املُٕى والْىاءاث. ولزلٔ وان هزه الفملُت وهي اداسة املعاساث املهىُت او الىؼُىُت هي الفملُت التي ًخم 

املعخٍبلُت للمىؽمت ووشصها بمىحبها املىاءمت بين اخخُاحاث واهخماماث الاوشاد في الخٍذم الىؼُىي، وبين الاخخُاحاث 

 في الىمى.

ش املعاساث املهىُت لصفىبتها وحفٍُذها،  ولفل اهم مشخلت في اداسة املعاساث املهىُت هجذ مشخلت جخعُغ وجعٍى

ت او املدعاث الىؼُىُت التي ظِؽملها املذًش او املىؼي  اث الاداٍس والتي ًٍصذ منها الخدذًذ املعبَ للىؼائي واملعخٍى

ت ـلى معخىي اوٍُا او سا زا ـلى جخعُغ املىاسد البؽٍش ظُا بما ًخىَ مق ٌذساجه وخصائصه الصخصُت وظمىخاجه، ِو

 (142-141، الصىداث 2011)دًشي،  املىؽمت.

فشه جخعُغ املعاس الىؼُىي بأهه جصمُم هُٓل وؼُىي للفاملين ٌعخعُفىن مً خالله الىمى وؼُىُا  َو

داخل املىؽمت، ِما ان الفملُت التي جإديها املىؽمت لدعاـذ الفاملين في جدذًذ اهذاوهم ومعاساتهم املهىُت، ِما أهه 

ذ اخخُاس الىشد وحفُِىه،  ت مً ٌو ت ألاوٍُت والشأظُت للمىاسد البؽٍش ٌفخبر الخدذًذ املعبَ واملذسوط لٓل مً الحِش

ُخه وصُاهخه وجدىي به، زم جٌش  . (131، صىدت 2010)الىبي،  زه، الى ان ًخم اخالخه للخٍاـذ.واـذاده وجذٍس

شه أسبفت أبفاد سئِعُت هي:  ولخخعُغ املعاس املنهي وجعٍى

 ُِي حعاـذ املىؽمت الفاملين ـلى جخعُغ معاساتهم املهىُت؟ 

  ت؟ُِي ًيسجم جخعُغ املعاس املنهي  للفاملين مق الخعغ الفامت  للمىاسد البؽٍش

 ُِي ًعبَ جخعُغ املعاس املنهي في مشاخل مخخلىت مً املعاس املنهي للىشد؟ 

 ُِي ًىىز البرهامج الاِثر واـلُت في جخعُغ املعاساث املهىُت؟ 
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 هميت ادازة املسازاث املهىيتأ  .2

لى معخىي الىشد، ّىن املىؽماث  إلداسة             املعاساث املهىُت في املىؽمت أهمُت بالمت ـلى معخىي املىؽمت ـو

مىؽمت ان حعخمش وجىمى ضمً هزه البِئت  أليحفمل ضمً مخميراث بُئُت اهم ما ًميزها الخفٍُذ والخمُير، وال ًمًْ 

خباس معخٍبل الفاملين بها الظُما مً خالٕ ا                   ملداوؽت ـليهم وضمان اظخٍشاسهم باملىؽمت. دون ان جأخز بفين الـا

ض الخىاوس ي امليؽىد بمىاِبتها  واداسة خماد  للخمُير والخجذًذاملعاساث املهىُت حعاـذ املىؽمت ـلى اِدعاب املِش بااـل

ت.  ـلى مىاسدها البؽٍش

وفي هزا الصذد ًمًْ رِش الاظباب التي ججفل مً اداسة املعاساث املهىُت جدخل مٓاهت اظتراجُجُت ضمً           

ت:   (215، صىدت 2014)الْشخي، الاظتراجُجُت الفامت للمىاسد البؽٍش

 ادة ظمىخاث الاوشاد في معخٍبلهم والبدث ـً وشص اوضل واهجح في خُاته  م الىؼُىُت؛ٍص

 جدٍَُ املىؽمت مصادس  حزب ملىؼىيها وبالخالي الاخخىاػ بالْىاءاث واملىاهب؛ 

 ت مهمت؛  جدذًذ املشاِض الٍُادًت املإهلت معخٍبال لخىلي مشاِض اداٍس

  ىاءاتهم وبين املعخٍبل ادة والء املىؼىين للمىؽمت مً خالٕ ؼفىسهم باالسجباط الىزَُ بين ٌذساتهم ِو ٍص

 وضفخه املىؽمت لهم. الىؼُىي الزي

الىؼُىي للفاملين بها،  لألمًالى ان اهمُت اداسة املعاساث املهىُت جبرص مً خالٕ جدٍَُ املىؽمت  باإلضاوت

ت:   (2011)دًشي، وجدعين الاظخىادة الٍصىي مً املىاسد البؽٍش

ت مً املٓاظب لٓل مً الىشد واملىؽمت وهي:  ، صىدت 2002)صالح، ِما ان اداسة املعاساث املهىُت جدٍَ مجمـى

212) 

  وبالخالي المُاباثاملعاساث املهىُت ٌعهم في جخىُض مفذالث دوسان الفاملين ومفذالث  باداسةالاهخمام ،

 ل الخىؽُمي؛ججىب الاخخىاً في الهُٓ

 .ش املعاساث املهىُت ملىؼىيها ًشوق مً دسحت اخالصهم ملىؽمتهم  الاهخمام املخىامي مً ٌبل الاداسة بضشوسة جعٍى

 أهداف ادازة املسازاث املهىيت .3

، 2011)دًشي، جخىصؿ أهذاه جخعُغ املعاس الىؼُىي بين املىؼي واملىؽمت، والتي ًمًْ ـشضها في الخالي: 

  (146صىدت 

 باليسبت للعاملين 

 ىاظب مق الخلىُت الفلمُت والفملُت؛دؼمل وؼائي ج -

 الخذسج الىؼُىي بما ًدٍَ الزاث؛ -

 جىمُت ومىاِبت الخبراث والٍذساث؛ -
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 الحصٕى ـلى معخىي مىاظب مً الاحىس وملحٍاتها؛ -

 باليسبت للمىظمت 

 الىؼائي؛تهُئت وجىمُت الفىاصش املىاظبت لؽمل  -

ض داوفُت وسضا الفاملين؛ -  خلَ وحفٍض

 جٍلُل مفذالث دوسان الفمل وخىادر واصاباث الفمل؛ -

خ ٌُاداث مإهلت مخٓاملت املهاساث؛ -  جىٍش

ادة الاهخاحُت؛ -  ٍص

ض الٍذساث الخىاوعُت. -  تهُئت وحفٍض

الهما ٌفمالن ـلى مما ظبَ جبرص أهمُت اداسة املعاساث املهىُت باليعبت للىشد واملىؽمت ـلى خذ ظىاء،  ِو

ت هى الىصٕى الى جدٍَُ الخىاوَ جدٍَُ ألاهذاه امليؽىدة ، لًْ ًبٍى الخدذي ألاِبر باليعبت إلداسة املىاسد البؽٍش

خماد ـلى أظالُب  بين آمإ وظمىخاث الىشد والاهذاه الخىؽُمُت التي حععى املىؽمت الى جدٍٍُها، مً خالٕ الـا

 جٍُُم الاداء، مشاِض الخٍُُم، مخخبراث املعاس الىؼُىي وبدىر الشضا. معاـذة ـلى رلٔ والتي مً بُنها:

 (: هموذج جخطيط وجىميت املساز الوظيفي12الشكل زكم)              

 

 

  

 

 (523، صىدت 2006)ماهش، املصدز: 

 

 

 

 التخطيط الفسدي للمساز الوظيفي

 جحدًد آلامال الوظيفيت .1

التعسف على الامكاهياث  .2

 الفسدًت

 2و 1معسفت الفسق بين  .3

جحدًد أسلوب معالجت  .4

 الفسق 

 التىفير

 اعداد السيرة الراجيت .1

 التدزيب على امللابالث .2

 الوظائفالبحث عً  .3

 الحصول على وظيفت .4

 اداء الوظيفت بىجاح .5

 التخطيط التىظيمي للمساز الوظيفي

جحدًد متطلباث شغل  .1

 الفسق 

جحدًد الامكاهاث املتاحت  .2

 لألفساد

 2و 1جحدًد الفسق بين  .3

جحدًد أسلوب معالجت  .4

 الفسق 

 التىفير

 التدزيب .1

 التركيت .2

 الىلل .3

 زسم املسازاث .4

 التلاعد .5

 أخسى  .6

 جحليم التطابم بين الفسد والوظيفت

 اكتشاف مدى التطابم بواسطت:

 جلييم ألاداء .1

 مختبراث املساز الوظيفي .2

 مساكص التلييم .3

 بحوث السضا .4
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 ادازة املسازاث املهىيتمساحل  .4

ٍصذ             املعاساث املهىُت هى جىلي املىؽمت معإولُت جدذًذ املشاخل أو املدعاث التي ًٍي ـىذها  باداسةٍو

ق ويها اخالتها ـلى الخٍاـذ.  املىؼي ـبر خُاجه الىؼُىُت بذء مً العىت الاولى التي ًخم جثبُخه ويها ختى العىت التي ًخٌى

بُت التي ظُدخاحها الىشد ٌبل الصفىد الى ّل وؼُىت حذًذة، ظىاء وفي ضىء هزا امل عاس جدذد اًضا البرامج الخذٍس

َ الاخخباساث التي حعخلضمها ـملُت الخفُين. أو ووٍا ملا جىضحه  ُاث الٍائمت ـلى الاٌذمُت، او ـً ظٍش َ التٌر ـً ظٍش

فاث.  الىؽم واللىائذ والٍىاـذ والدؽَش

ٍت وجدبق املىؽماث ـذة ظ    ًش في اداسة املعاساث املهىُت والظُما حاهب الخخعُغ للمعاس الىؼُىي منها، العٍش

ٍت الحذًثت.  الخٍلُذًت والعٍش

 املساز  التلليدي .1.4

ت اهخٍإ املىؼي ظىاء في هىغ املعخىي الخىؽُمي أو في معخىي أـلى أو ادوى، ـلى أن جٓىن  ًمثل هزا ملعاس خِش

ُت الىؼُىت راث ـالٌت بالىؼُىت  لُه ًمًْ الٍٕى ان املعاس الخٍلُذي ًمثل ـذد وهـى العابٍت مً خُث ظبُفتها. ـو

 (550، صىدت 2005)ـٍُلي،  الىؼائي التي ًمًْ ان ًشقى او ًىٍل اليها املىؼي مً بذاًت حفُِىه الى لاًت جٍاـذه.

 مسحلت البداًت . أ

في هزه املشخلت ًخم الحاً املىؼي بالفمل في املىؽمت، واِدؽاه مجاالث مخخلىت، وجدذًذ اي مً هزه 

ً. والىشد في هزه املشخلت  املجاالث جدىاظب مق ٌذساث الىشد وسلباجه وحعخمش  هزه املشخلت لعً الخامعت والفؽٍش

ٓىن  الىؼُىي مً خالٕ مالصمت الشئِغ املباؼش له  الحاحت الى مىده الامان باألمغًدخاج الى الذـم واملعاـذة، ٍو

 (212، صىدت 2014)الْشخي،  وجٍذًم الخىحُه والاظدؽاسة .

ت مً العماث هي:   (140، صىدت 2010)الىبي، وجدعم هزه املشخلت بمجمـى

  جُْىه مق ؼشوه الفمل الجذًذة؛ـذم اظخٍشاس الشوذ ومداولت 

 ان دسحت اسجباط الىشد بفمله جٓىن مدذودة؛ 

  مإًٍىم الىشد في هزه املشخلت ً؛ باأـل  العهلت، وهى في هؽش سؤظائه ٌُذ الخمٍش

 .فاجه ـً الفمل وظبُق الذوس الزي ًمًْ أن جإدًه املىؽمت اججاهه ً جٌى  ًبذأ الىشد جٍٓى

فاث الىشد ـً الىؼُىت التي  في هزه املشخلت اخخمإ خذور صذمت الىؼُىت وهي جدذر ـىذما ال جخدٍَ جٌى

بذأ مً حذًذ في البدث ـً الىؼُىت التي جىاظبه أِثر.باإلخباطٌؽملها، مما ًصِبه   ، ٍو
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 مسحلت التلدم . ب

ت العائذة في هزه املشخلت جخمثل في ) لىشد مإهال للٍُام بىؼُىخه، ( ظىت وهىا ًٓىن ا45-25الىئت الفمٍش

ذ مً  ت الاِبر في اجخار الٍشاساث واملٍض ُاث والحٍش ق التٌر ض اهخمامه ـلى الاهجاص وخب الاظخٍاللُت. ولزلٔ وهى ًخٌى ِش ٍو

الخٍذًش وٍذ ًدبغ ولًْ ارا هخج ـً هزا الععي وؽل الىشد او ـذم . (213، صىدت 2002)صالح، العلعاث   

 وجىخىض او جىفذم الشلبت في الفمل لذًه.

 مسحلت املحافظت على املكاسبحـ.. 

مىن في املجإ الفمشي  في هزه املشخلت ًداوؾ املىؼي ـلى ما خٍٍه مً اهجاصاث خالٕ املشاخل العابٍت ٍو

ذ ًْخىي املىؼي  65ظىت و 45بين  ذ مً جٍذمه، او جٍل باهجاصاجهظىت، ٌو ذ ًٍض في هزه املشخلت الٍذسة ـلى ، ٌو

 الفعاء مق مداولت الثباث في الىؼُىت.

في هزه املشخلت لالبا ما ًىٍذ املىؼي املشوهت الىؼُىُت وأظباب رلٔ ِثيرة منها شخصُت أو ـائلُت  أو لىذسة 

حخماـُت، الحصٕى ـلى وشص بذًلت. وويها اًضا ًصل املىؼي الى أٌص ى ظمىخاجه وأؼبق لالبُت خاحاجه املالُت والا 

ً حُا زان مً املعاـذًً دإو جٍٓى  .ٍو

 سحلت الاوسحاب والاستعداد للتلاعدد. م

ت تهخم حذا  هزه املشخلت ٌذ جٓىن اًجابُت أو مشبْت حذا في خُاة املىؼي، ولٍذ أخزث اداسة املىاسد البؽٍش

ب لألوشاد للمماسظت بفض الاوؽعت التي لم  ً ـلى مماسظتها في بهزه املشخلت ، خُث جٍذم الذـم والخذٍس ًٓىهىا ٌادٍس

اضُت. ت، الالخداً ببفض الىىادي الثٍاوُت والٍش  املشاخل العابٍت، مثل الاهخماء الى الجمفُاث الخيًر

جب الخىضُذ في الاخير، ان املشاخل العابٍت ًمًْ ان جخخلي مً مىؼي الى آخش، وبفض املىؼىين  ٍو

خعىسون باظخمشاس، في خين آخشون ال ًخٍذمىن وال ًخعىسون بل ًداوؽىن  هجذهم خالٕ وترة املداوؽت ًخٍذمىن ٍو

ىدذس  باهتهاء مشخلت الخأظِغ. والؽٓل ـلى ما اِدعبىه في مشخلت الخأظِغ، وبفضهم لضفي امٓاهاتهم ًتراحق ٍو

   (561، صىدت 2005)ـٍُلي، املىالي ًلخص املشاخل العابٍت. 

 

 

 

 

 



ادازة املسازاث املهىيت                                                                                                                             املحوز الثامً  

 د. صوهيت بتغت

 108  

 

: مساحل حياة املوظف حسب املساز التلليدي(13)الشكل زكم  

 
 (561، صىدت 2005)ـٍُلي، املصدز:  

 : مساحل املساز الوظيفي التلليدي(80)زكم الجدول 

 الخصائص مساحل املساز الوظيفي

 مسحلت الاوسحاب

أكثر اسىت فم 65  

 مسحلت املحافظت على املكاسب

( سىت45-64)  

 مسحلت التلدم

( سىت25-44)  

 مسحلت البداًت

( سىت10-24)  

 ً ٌؽاُس الاخٍش

 ججاسبه

ً حُل زان مً  ًٍىم بخٍٓى

 َ باملعاـذًً ـً ظٍش الخذٍس  

خماد ـلى الىىغ  الـا

ش الفمل  في جعٍى

 وجدعين الٍذساث

الحشص ـلى اِدعاب 

ذ مً املفشوت  املٍض

 واملهاسة في الفمل.

الاظخفذاد ٌبٕى 

 الخىحيهاث

 اليشاطاث الوظيفيت

لفب أدواس ملماسظت 

بفض الهىاًاث 

 خاسج الفمل

ً في اؼباؿ  خماد ـلى الاخٍش الـا

 الحاحاث الزاجُت

خماد ـلى  الىىغ الـا

في الحصٕى ـلى 

 املىاوق

 ً خماد ـلى الاخٍش الـا

في الحصٕى ـلى 

 املىاوق

 املتطلباث الىفسيت

الزاث جأُِذ  أهم الاحتياحاث الامً الىؼُىي الاهجاص والاظخٍاللُت اخترام الىىغ 

(215، صىدت 2002)صالح، املصدز:   

 املساز الحدًث .2.4

ٍت  الحذًثت او املعاس الحذًث ًخىاوَ مق خاحاث الاداسة املفاصشة خُث جشي ان وشص الخٍذم الىؼُىي العٍش

جضَُ ّلما اسجٍُىا في ظلم املىاصب الٍُادًت الفلُا اضاوت الى ظعي املىؼي الجاد واملثابش الى بلىك املشاجب الفلُا مً 

 الىؼُىت.

ذعى باملعاس املضدوج مً أحل وضق خُاساث أما مما دوق املىؽماث لىضق ـذة معاساث للىؼُىت الىاخذ ة ٍو

 املىؼي لِعلٔ واخذا مً البذائل التي جخالءم مق ٌذساجه واظخفذاداجه.
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وضق معاساث مخفذدة مً ٌبل املىؽمت لٓي جىسح املجإ أمام الْىاءاث والٍذساث الٓامىت لذي بفض  وباإلمٓان

ً لٓي ًخصشوىا خعب املىؼىين للىمى بالؽٓل الزي ًدىاظب مق هزه الامٓا هاث وجُش املجإ أمام املىؼىين  الاخٍش

 ٌذساتهم وخذود مإهالتهم وُصبذ لٓل مىؼي خُاسا وؼُىُا ٌعخعُق أن ٌعلْه. وفي الاحي مثإ ـلى رلٔ.

 : هموذج عً املساز الحدًث املتعدد(14)الشكل

 

 

 

 

 

 

 (221، صىدت 2014)الْشخي، : املصدز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التلدم الوظيفي 

مً خالل الادازة 

 العامت

التلدم الوظيفي 

مً خالل ادازة 

 الاحصاء

الوظيفي التلدم 

مً خالل ادازة 

 املوازد البشسيت

التلدم الوظيفي 

مً خالل ادازة 

 جلىيت املعلوماث

 املساز الوظيفي اخصائي احصاء
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 والتفكيرأسئلت للمىاكشت 

 

 ملاذا بسشث الحاحت الى ضسوزة ادازة املسازاث املهىيت في املىظماث؟ .1
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 يز ادازة املسازاث املهىيت باليسبت للمسأة؟ما الري ًم .2
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 ي املىظمت؟فيما جتمثل جكلفت ادازة املسازاث املهىيت ف .3

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

   

 



ادازة املسازاث املهىيت                                                                                                                             املحوز الثامً  

 د. صوهيت بتغت

 111  

 

 

 دزاست الحالت

 

ت صىاـُت ِبري،   ظىت وهي بهزه الىؼُىت مىز  50وجبلن مً الفمش حفمل ظُذة مذًشة ئخذي الاداساث في ؼِش

ظىىاث، ومعخىي اداستها بصىت ـامت ًمًْ ان ٌفخبر حُذا حذا، ماـذا في العيخين الاخيرجين خُث هبغ أداؤها  10

ت.  بؽٓل واضح، وخصلذ ـلى ـعل مشضُت أِثر مً أي وترة في الؽِش

ت في هز  ه العُذة مً املهاساث والصىاث الصخصُت ما ًمْنها مً وال جشي الاداسة الفلُا وال مذًش املىاسد البؽٍش

خها الىؼُىي مليء  ت، بالشلم مً أن جاٍس  .باإلهجاصاثالترقي الى مصاه الاداسة الفلُا بالؽِش

 املطلوب:

ت، ما الزي ًمْىٔ أن جىفله بالعُذة؟ وما هي مخخلي الاخخماالث           ت بالؽِش باـخباُس مذًشا للمىاسد البؽٍش

ت في هزه الحالت؟املمْى  
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 املساحع املعتمدة في املحوز الثامً

 

ت: الذاس الجامفُت.ادازة املوازد البشسيت (.2006أخمذ ماهش. )  . الاظْىذٍس

 )إلاصذاس العبفت الاولى(. ـمان: داس الثٍاوت لليؽش والخىصَق. ادازة املوازد البشسيت(. 2011صاهذ مدمذ دًشي. )

الم الْخب الحذًث. ادازة املوازد البشسيت: مدخل استراجيجي.(. 2002ـادٕ خشخىػ صالح. )  حذاسا للْخاب الفلمي ـو

 ـمان: دسا وائل لليؽشوالخىصَق. ادازة املوازد البشسيت املعاصسة: بعد استراجيجي.(. 2005ـمش وصىي ـٍُلي. )

 اس املىاهج لليؽش والخىصَق.ـمان: دادازة املوازد البشسيت. (. 2014مجُذ الْشخي. )

 . صمضم هاؼشون ومىصـىن.ادازة املوازد البشسيت (.2010مدمذ أخمذ ـبذ الىبي. )

 

 

 

 

 

 



 

 

IX .ثقييم أداء املىازد البشسية 

 

 

 

 "اذا كنت في كل الامىز معاثبا صدًقك لم ثلق الري جعاثبه"

 ألاهداف الحعليمية

 

:ًنحظس بعد دزاسة هرا املحىز أن ًكىن الطالب قادزا على  

 

 مفهىم وأهمية ثقييم أداء املىازد البشسية 

 ثقييم أداء املىازد البشسية اعحبازات 

 خصائص معاًير ثقييم أداء املىازد البشسية 

 الحعسف على الطسق الحقليدًة والحدًثة في ثقييم أداء املىازد البشسية 
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ذجمهي  

م مً  ت مً اإلاهام الاطاطُت التي ًخِحن ُلى اإلاىٌمت الاَخمام بها، بالٓس ٌِخبر جلُُم أداء اإلاىازد البؼٍس

فحن، ولىً جبلى الخاحت الى جلُُم أداء  ت مً أحل جىٌُم ؿِىبتها وال حظتهىي ال الادازة وال اإلاًى الِاملحن كسوٍز

أهثر الىطائل اإلاخاخت مفِىال وأفللها مسدودا اذا ما  ألنهابى فيها االِمل في اإلاىٌمت وكمان جوبُم الخِلُماث واللى 

 .أخظً اطخخدامها بالؼيل الصخُذ

ت ٌِد فسؿت هرلً لالحخماَ والترهحز مّ اوؼٔاالث الؼسواء  الاحخماُُحن لهرا فان جلُُم أداء اإلاىازد البؼٍس

ت مً اللسازاث الهامت اإلاخِللت بأهٌمت الاحىز  خماد ُلى اإلالابالث والتي جيخج ُنها مجمُى في اإلاىٌمت، الطُما ُىد الُا

والخىافص، فهي اذن ُملُت حظمذ بالخىاؿل اإلاباػس بحن السئِع ومسؤوطُه لدزاطت اإلاهام، جوىزاث الاداء، واإلاؼىالث 

 (MOULETTE & ROQUES, 2014, p. 38)التي ٌِني منها اًلا.   

ت مً اإلاىاكُّ التي جدٌى الىثحر مً الاَخمام في مخخلف اإلاىٌماث،    ِد جلُُم أداء اإلاىازد البؼٍس هما َو

از وهمى اإلاىٌماث. الزجباهها بؼيل زئِس ي باهخاحُت الِامل والفاُلُت الخىٌُمُت، التي ًخىكف ُلى أطاطها بلاء، اطخمس 

را ما ٌظاُد ُلى  ت مً اإلاِلىماث الهامت ًُ مظخىي أداء وهفاءة الِاملحن، َو فىخائج ُملُت الخلُُم جىفس مجمُى

س وجدظحن  مِسفت خلُلت َرا ألاداء طىاء أوان اًجابُا أو طلبُا. مِسفت َرٍ الخلائم حِخمد ُلُه ُملُت جوٍى

اث الاداء مظخلبال.  مظخٍى
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 مفهوم جلييم أداء املوارد البشريت .1

ف في أداء  حِخبر ُملُت جلُُم ألاداء مً الىطائل التي جمىً الادازة مً اؿداز خىم مىكىعي ًُ كدزة اإلاًى

ُفخه. والخدلم هرلً مً طلىهه وجـسفاجه في أزىاء الِمل، ومً مدي الخدظً الري هسأ  واحباث ومظإولُاث ًو

ُفخه. وذلً مما ًلمً فاُلُت اإلاىٌمت في الخاكس، واطخمساز بلائها ُلى أطلىب أدائه لىاحباث ومظإول ُاث ًو

  (330-330، الـفداث 0202)ػُخت، في اإلاظخلبل أًلا.  وفِالُتها

وكُاض مدي هما حِسف ُملُت جلُُم أداء الِاملحن بأنها:" جدلُل وجلُُم أداء الِاملحن لِملهم ومظلىهم فُه 

ائف الخالُت التي ٌؼخٔلىنها وجدملهم إلاظإولُاتهم، وامياهُت جللدَم  ؿالخُتهم وهفاءتهم في النهىق بأُباء الًى

  (060، ؿفدت 0202)اللدواوي، إلاىاؿب ووًائف ذاث مظخىي أُلى." 

ت مً ألاطع جلُُم الاداء هرلً ٌِد هٌاما زطمُا جـممه ادازة اإلا ؼخمل ُلى مجمُى ت في اإلاىٌمت، َو ىازد البؼٍس

واللىاُد الِلمُت والاحساءاث، التي وفلا لها جخم ُملُت جلُُم الاداء، طىاء أواهىا زؤطاء أو مسؤوطحن أو فسق ُمل، 

ىٌُمي أي حمُّ الِاملحن فيها، بدُث ًلىم ول مظخىي ادازي أُلى بخلُُم اإلاظخىي ألادوى، بدء مً كمت الهسم الخ

ت وؿىال للاُدجه.  اجه الاداٍز    (363، ؿفدت 0222)ُلُلي، مسوزا بمظخٍى

حٍِسف آخس لخلُُم ألاداء والري ٌِني:" جلً الِملُت التي حِنى بلُاض هفاءة الِاملحن وؿالخُتهم واهجاشاتهم 

وطلىههم في ُملهم الخالي للخِسف ُلى مدي ملدزتهم ُلى جدمل مظإولُاتهم الخالُت واطخِدادَم لخللد مىاؿب 

 (66، ؿفدت 0202لِبادي، )الوائي و اأُلى مظخلبال."  

ُملُت جلُُم ألاداء هي أًلا ُملُت كُاض وجددًد إلاظخىي اهجاش الافساد الِاملحن في اإلاىٌمت، طُما وأن حمُّ 

ُت وهمُت الاداء اإلاخدلم للِاملحن لديها، مظتهدفحن في ذلً الخأهد مً اإلاهازاث  اإلاىٌماث حظعى إلاِسفت وجددًد هُى

ت مظخلبال في ًل مِوُاث الخوىز  واللدزاث التي ًمخلىها الفسد الِامل، ومدي الاخخُاحاث اإلاظتهدفت لللىي البؼٍس

 (020-020، الـفداث 0222)خمىد و الخسػت،  والخدظحن اإلاظخمس  للمىٌمت.

ترجب ًُ اؿداز الخىم  أن هلُم أداء الِاملحن ٌِني اللُام:" باؿداز خىم ًُ اداء وطلىن الِاملح ن في الِمل، ٍو

ل دزحتهم  كسازاث جخِلم باالخخفاي بالِاملحن أو جسكُتهم، أو هللهم الى ُمل آخس داخل اإلاىٌمت أو خازحها، أو ججًز

بهم وجىمُتهم أو جأدًبهم أو فـلهم أو الاطخٔىاء ُنهم.  (022، ؿفدت 0222)دزة و الـماْ،  اإلاالُت، أو جدٍز

ت مً الظُاطاث والاحساءاث اإلاهمت، ومىه وظخ يخج ان جلُُم أداء الِاملحن ما َى الا ُملُت ميىهت مً مجمُى

والتي حظخخدم في زفّ مظخىي اداء الِاملحن، وذلً بالىؼف ًُ اللدزاث والواكاث الصخـُت للِاملحن باإلكافت 

 ا الِاملىن، وهلان اللِف التي ٌِاهىن منها.الى الخِسف ًُ هلان اللىة التي ًخمخّ به
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 أهميت جلييم أداء املوارد البشريت  .2

ت بـىزة ُامت، اذ أن الخلُُم  للد خٌي مىكَى جلُُم أداء الِاملحن بأَمُت واطِت في ئهاز الفاُلُت الاداٍز

ت في اإلاىٌمت ت اللادزة ُلى مخابِت الاوؼوت الجاٍز والخدلم مً مدي التزام ألافساد  مً ػأهه أن ًخلم ألاحىاء الاداٍز

 بالىاحباث وفم مِوُاث الِمل البىاء.

  (002، ؿفدت 0202)الىسخي، َمُت جلُُم أداء الِاملحن في ما ًلي : أجىمً و 

 ف باإلاظإولُت وما ًترجب ُليها مً ؿدوز كسازاث بؼأن مظخلبله في اإلاىٌمت؛ ادة ػِىز اإلاًى  ٍش

 س جىضح َرٍ الىلان؛ ف وجصوٍدٍ بخلاٍز  جددًد هلان اللىة واللِف لدي اإلاًى

  فحنجددًد  الري ٌظخدلىن التركُت واإلايافأة وشٍادة ألاحس؛ اإلاًى

 .ُفت أخسي، أو الاطخٔىاء ُىه ف ومدي امياهُت هلله الى ًو ُفت الخالُت للمًى  حُِحن مدي جىاطب مهام الًى

ت و طىجم، هما وجخجلى الاَمُت التي ًىوىي ُليها جلُُم ألاداء مً خالٌ:   (020، ؿفدت 0202)الؼُس

 جصوٍد اإلاىٌمت بمإػساث مً أداء الِاملحن واإلاؼاول التي جىاحههم في أُمالهم؛ 

  ًُفي والظلبُاث في طلىن الِاملحن م دم الخماض. هما خفم مِدالث الدوزان الًى ُٓاب وئَماٌ ُو

 ٌظهم في الىؼف ًُ الىفاءاث اليامىت ٓحر اإلاظخٔلت للِاملحن.

لخلُُم الاداء كُمت ملافت باليظبت إلاخخري اللساز في اإلاىٌمت، مً خُث حصخُف الاداء اإلاخمحز الري ًلىم به 

لى وألافلل، أو ألافساد الرًً َم دون  خُادي فُما ًلىمىن به مً ألافساد الرًً ًخمحزون بأدائهم ألُا اإلاظخىي الُا

 .(022، ؿفدت 0202)الىبي،  أُماٌ.
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 (: آليت جلييم ألاداء وبعذه الاصتراجيجي15الشكل ركم) 

 

 (362، ؿفدت 0222)ُلُلي، : املصذر
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ت فُما ًلي:مً الؼيل الظابم جٌهس  ، 0222)ُلُلي،  لىا هُف حِمل آلُت جلُُم اداء اإلاىازد البؼٍس

 (366-362الـفداث 

  ت مً ألاطع ت بخـمُم هٌام الخلُُم الري َى  ُبازة ًُ مجمُى جبدأ َرٍ آلالُت بلُام ادازة اإلاىازد البؼٍس

رٍ  ، التيواللىاُد الِلمُت والاحساءاث ً، َو ًجب أن ًوبلها ول مً حسي جيلُفه بخلُُم أداء آلاخٍس

 الجىاهب ئلصامُت؛

  ػسح هٌام جلُُم الاداء ليل مً ٌِمل في اإلاىٌمت، لُدزن الجمُّ أَدافه وأبِادٍ، في مظعى لخخفُف خدة

دزب اإلالُمحن ُلى هُفُت جوبُم هٌام جلُُم ألاداء بؼيله الصخُذ  واإلاولىب، ملاومخه وهظب الخأًُد له. ٍو

ادلت؛ ُت ُو  للىؿٌى الى هخائج جلُُم مىكُى

  ًًلىم اإلالُمىن خالٌ فترة شمىُت ًدددَا الىٌام، بمخابِت أداء مً ًلُمىن أداءٍ وبؼيل مظخمس، وذل

ُت، بدُث حِوي َرٍ اإلاِلىماث في نهاًت الفترة، زؤٍت واضخت ًُ  لجمّ اإلاِلىماث ًُ ألاداء بدكت ومىكُى

 مظخىي وخلُلت ألاداء؛

  ت، مّ مِاًحر الخلُُم اإلادددة، التي جمثل ًلازن اإلالُمىن الاداء الفِلي الري جىضخه اإلاِلىماث اإلاجمُى

 مظخىي ألاداء اإلاولىب، خُث جىضح َرٍ اإلالازهت حىاهب اللِف واللـىز، وحىاهب اللىة فُه؛

 س الخلُُم النهائي لألداء وذلً ُلى ػيل هخائج حظمى بال سفّ ًلىم اإلالُمىن بىكّ جلٍس خٔرًت الِىظُت، ٍو

سطل وسخت مىه ليل مً حسي جلُُم أدائه، لُولّ ُلُه  ت الهالُها ُلُه، ٍو س إلدازة اإلاىازد البؼٍس َرا الخلٍس

ِسف خلُلت َرا ألاداء؛  َو

  س وجدظحن ألاداء، فاإلافسوق أن ًيىن ألاداء كد جدظً، فاذا بِد مىاكؼت هخائج الخلُُم وجىفُر بسامج جوٍى

ُفت أخسي أهثر ًجسي لم ًخدظً  فـل ألافساد الرًً ال فائدة منهم، أما الرًً فيهم أمل، فُمىً هللهم لًى

مىاطبت لهم مىِا لخدور اإلاؼاول. أما اذا لم ًخدظً أداء مً جم هللهم، ُىدئر ال مفس  مً فـله وئبِادٍ 

 ًُ الِمل واإلاىٌمت؛

 ت طدىِىع آزاٍز ؤلاًجا خدظً أداء اإلاىازد البؼٍس  بُت ُلى:ُىدما ًخوىز ٍو

 ازجفاَ ئهخاحُت الِمل؛ -

ادة فاُلُت الخىٌُمي الىلي للمىٌمت؛ -  ٍش

ُفي حُد لهم. - ت ومظخلبل ًو ت للمىازد البؼٍس  جدلُم مياطب مالُت ومِىٍى

  ًلىم اإلالُمىن باحساء ملابالث شخـُت مّ مً كُمىا أداءَم، وذلً لؼسح هخائج َرا الخلُُم، ومىضخحن

خفم الوسفان اإلالُمىن ومً كُم اداءٍ ُلى وكّ خوت مظخلبلُت فيها حىاهب اللِف واللىة في أدائ هم، ٍو

س َرا الاداء وجدظِىه.  لخوٍى
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 اعتباراث جلييم أداء املوارد البشريت .3

ت مً الللاًا الهامت الخالُت ُىد اللُام بخلُُم الاداء وهي:   جأخران  لإلدازةالبد          خباز مجمُى بِحن الُا

 (006، ؿفدت 0202)الىسخي، 

 جددًد الاَداف اإلاسحىة مً جلُُم الاداء؛ 

 ُت؛  جددًد ما اذا واهذ ُملُت جلُُم الاداء جىـب ُلى الامىز الصخـُت أم اإلاىكُى

 ت؛  ُدد اإلاساث التي ًخِحن ان ججسي فيها ُملُت جلُُم أداء اإلاىازد البؼٍس

 ُّفحن ام البِم منهم. ػمىلُت ُملُت الخلُُم، َل حؼمل حم  اإلاًى

 خصائص معاًير جلييم أداء املوارد البشريت .4

  (032، ؿفدت 0202)الىسخي، مِاًحر جلُُم الاداء الجُدة ًجب ان جخمحز بالخـائف الخالُت:         

 ُىد اطخخدام اإلاُِاز هفظه إلاساث ُدًدة؛  : الخـٌى ُلى هفع الىخائج الثباث -

 : مدي الخـاق اإلاُِاز بأَداف اإلاىٌمت وحِبحٍر ُنها؛التعبير عن أهذاف املىظمت -

 أن ٌِبر اإلاُِاز ُلى مدي الـدق خحن اطخخدامه وجوبُله؛ املصذاكيت: -

اث الادازة اإلاخخلفت بيل وكىح؛التمييز - له بحن مظخٍى  : وذلً  بخفٍس

 : أن ٌٔوي اإلاُِاز مخخلف الاوؼوت والفِالُاث واإلاظإولُاث في اإلاىٌمت؛ الشموليت -

ُت والخُاد؛عذم التديز -  : ابخِاد اإلاُِاز ًُ الخدحز واحظامه باإلاىكُى

 : احظام اإلاُِاز بالىكىح وبظاهت الفهم والخفظحر.الوضوح -

 مضؤوليت جلييم أداء املوارد البشريت .5

ت حهاث مخِددة:                  (022-026، الـفداث 0202)الىسخي، ًنهم بِملُت جلُُم أداء اإلاىازد البؼٍس

لم بلدزاجه وامياهُاجه وطلىهُاجه، الرئيط املباشر .أ  ف ٍو : باُخباٍز الصخف الاهثر مِسفت ودزاًت بأداء اإلاًى

ف، فلد جخدخل ُىامل شخـُت وذاجُت في ُملُت الخلُُم؛ولهرا َى الاكدز ُلى جلُُم   اإلاًى

مظً بمِالرئيط الاعلى .ب  ف ٍو ِسف ُلى وحه : باُخباٍز ًمخلً الىٌسة الؼمىلُت ًُ أداء اإلاًى ، َو اًحٍر

ف فيها، ولىً َرا الاطلىب ًفخلد الى الدكت اإلاولىبت ألن الخددًد ألا  َداف الِامت للمىٌمت ودوز اإلاًى

؛السئِع اإلاباػس   كد ًيىن َى ألاؿلح في اهجاش ُملُت الخلُُم أهثر مً ٓحٍر

ف بخلُُم شمالئه في الادازة التلييم املتبادل:  .ج  ت دون  باػسافخُث ٌِهد للمًى لت طٍس السئِع اإلاباػس وبوٍس

ف لإلدازةالاهاَل ُليها مً كبل اإلاىدظبحن  دخاج َرا الاطلىب الى مِسفت اإلاًى ت كد  بأداء،  ٍو ٓحٍر في اإلاجمُى

ت مً الاوِياطاث الظلبُت في الِالكاث بحن الافساد  ال جخدمهم وال جخدم الادازة؛  جيؼأ ُىه مجمُى
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ظخخدم َرا الاطلىب في اإلاىٌماث أو الخاالث الاطخثىائُت مثل كيام املرؤوصين بتلييم الرؤصاء:  .د  َو

 اإلاظدؼفُاث واللىاث اإلاظلخت؛

فلجىت من الرؤصاء:  .ٌ  فترق َرا الاطلىب كسب  وذلً بىكّ جلُُم مؼترن ليل مًى ُلى اهفساد، ٍو

فحن وامخالههم مِلىماث مظخفُلت ُنهم حظاُدَم ُلى اداء َرٍ  اإلاهمت.  السؤطاء مً اإلاًى

 طرق جلييم أداء املوارد البشريت .6

ت الى هسق جللُدًت، وأخسي خدًثت وجخمثل في:            جىلظم هسق جلُُم أداء اإلاىازد البؼٍس

 الطرق التلليذًت .1.6

 وجخمثل َر الوسق الخللُدًت في:         

 صلم التذرج البياوي 

جُا مبخدأًً مً هلوت مىخفلت زم جسجفّ الى هلوت أُلى في الظلم هأن  أداءخُث ًلدز         ف وؿفاجه جدٍز اإلاًى

 ممخاش -حُد حدا–حُد -مخىطى-كُِف  -ًيىن الخدزج واالحي: كُِف حدا

ً، الخىاؿل، الابداَ  لألداءوحِوى الخـائف السئِظُت          ُت الاداء، همُت الاداء، الخِامل مّ الاخٍس مثل: هُى

حر ذلً.  والابخياز، الاإلاام بالِمل، ٓو

 كوائم الاختبار 

ى ُادة               لىم اإلاخابّ َو ف ٍو وجخلمً كىائم جدخىي ُلى اإلاظائل الظلىهُت اإلاخخلفت التي ًخمحز بها اإلاًى

ترن كائمت الاخخُاز لخلُُم ألاداء. وجلىم اإلاؼسف بىكّ الاػازاث  اإلاىاطبت أمام جلً اإلاظائل الظلىهُت بىِم أو ال ٍو

ادازة الافساد بخدلُلها ووكّ الدزحاث اإلاىاطبت وجددًد الاوشان التي جىكّ أمام الظلىهُاث التي وزدث في اللائمت 

ف التي ٌظخدلها.خظب أَمُتها ليي جخم مىاكؼتها مّ اإلاؼسف وؿىال الى اجفاق ُلى دزح  ت اإلاًى

ت مما ًمىّ               ومً مصاًا َرا الاطلىب ان اإلاؼسف ال ًولّ ُلى دزحاث الاوشان التي جلِها ادازة اإلاىازد البؼٍس

 الري ًمىً أن ًددر، ولىً ٌِاب ُلى ذلً ازجفاَ جيلفت  َرا الاطلىب. الخدحز 
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 : كوائم الاختبار لتلييم الاداء (16ركم ) الشكل

 امام العبارة املىاصبت وضع عالمت 

 اصم املوظف:........................................................................

 الادارة:.....................................................................................

 ...........................................................املضؤول عن التلييم:........................

 التاريخ:...........................................................................................................

 

 ث

 العبارة املىاصبت الوزن الفلرة

 ال وعم

    ًدافٍ ُلى أوكاث الدوام 1

م ٌِمل 2     بسوح الفٍس

    ًلّ خوت لِمله الاطبىعي 3

    ًوبم الخِلُماث التي جـدز له 4

    ًدافٍ ُلى جسجِب مىخبه 5

    ًدافٍ ُلى دكت اإلاىاُُد 6

7 ً     ًخىاؿل مّ الاخٍس

    كدزجه ُلى الابداَ واإلابادزة 8

    مجمَى الاوشان 9

  (032، ؿفدت 0202)الىسخي،  املصذر: 

 أصلوب الوكائع الحرجت 

خم جلُُم اداء              لت َى اطدبِاد اخخماٌ الخلُُم ُلى أطع شخـُت بدخت، ٍو الهدف مً اطخخدام َرٍ الوٍس

ف بدسجُل الىكائّ  ف أزىاء الِماٌ، وكىم اإلادًس اإلاباػس للمًى ا اإلاًى الافساد اطدىادا الى الظلىهُاث التي أًهَس

ف طىاء واهذ طِئت أو حُدة في ىد ُملُت الخلُُم الدوزٍت  والاخدار التي جوسأ خالٌ ُمل اإلاًى ف، ُو ملف اإلاًى

ف. إلؿداز ًلىم اإلادًس بمساحِت َرا اإلالف جمهُدا   خىمه ُلى أداء اإلاًى

ت خـلذ هُلت فترة              ٍس لت بِدم الخدحز الصخص ي وأن ُملُت الخلُُم ملترهت بأخدار حَى وجخمحز َرٍ الوٍس

ا مً الس  لت حظخدعي هُى ىان اخخماالث اإلاُل الفوسي الخلُُم، الا ان َرٍ الوٍس ف، َو كابت اإلاباػسة ُلى اإلاًى

 للمؼسف هدى حسجُل الىكائّ الظِئت وجللُل ػأن الاهجاشاث الاًجابُت.
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  أصلوب التلرير التدريري 

ـف هلان             ف ًىضح ٍو س  جفـُلي ًُ اإلاًى لت بظُوت خُث ًلىم اإلادًس او اإلاؼسف بىخابت جلٍس وهي هٍس

ا مظخلبال، ومدي امياهُت الخلدم اللىة والىلان ا َس للِف التي ٌِاوي منها، اكافت الى ًمخلىه مً مهازاث ًمىً جوٍى

س  وما هي ميىهاجه  ت خاؿت بؼيل الخلٍس لت ال جمخلً مىاؿفاث مُِاٍز ف، لىً َرٍ الوٍس ُفي والتركُت لهرا اإلاًى الًى

س ٌِخمد ُلى مهازة اللائم  س ُىـس اإلالازهت ادٍباُدومدي هىله.  اكافت الى أن الخلٍس ، ولِل َرٍ الاطباب جفلد الخلٍس

س الاخسي التي ٌِدَا مؼسفىن مخخلفىن.   مّ الخلاٍز

 طريلت الترجيب 

فحن خُث ًلىم مدًس اللظم            لت طهلت وكدًمت في جلُُم أداء اإلاًى رٍ الوٍس كائمت بأطماء الِاملحن  باُدادَو

لىم بترجُبهم جـاُدًا أو جىاشلُا اُخمادا ُلى أخظنهم هفاءة وأكلهم، وذلً  زم  لألخظًمثال  0زكم  باُواءمِه ٍو

ًخدزج ختى ًـل الى نهاًت اللائمت الري ًمثل ألاطىأ. وجخم اإلالازهت َىا بحن الاشخاؾ ولِع اطدىادا الى مِاًحر 

لت في اخخماٌ جدحز اإلادًس في ُملُت الترجِب. لرلً ًفلل كُام أهثر مً شخف الىًُفت. وجبدو طلبُت َرٍ  الوٍس

فحبِملُت الترجِب الى حاهب اإلادًس ػسن اإلاامهم فِال بأداء  ، ؿفدت 0222)ؿالح،  الرًً طِخم جلُُم أُمالهم. ناإلاًى

000)  

  أصلوب التوزيع الاجباري 

لت ُلى أطاض جددًد ُدد مً الفئاث إلاظخىي الاداء ملدما. زم ًلىم اإلاظإوٌ ًُ الخلُُم             جلىم َرٍ الوٍس

ت أي ال ٌظمذ له بترن اخدي الفئاث  فحن الخاكِحن للخلُُم ُلى َرٍ الفئاث، بدُث ال ًدَ فئت فآز بخىشَّ اإلاًى

فحن   جدذ الخلُُم مثال:دون ان جدخىي الِدد أو اليظبت اإلادددة مً اإلاًى

فحن مً فئت مظخىي الاداء ٓحر اإلاسض ي،  02%        باإلائت مً  02باإلائت مً فئت مظخىي الاداء ال بأض به،  02مً اإلاًى

باإلائت مً فئت مظخىي الاداء اإلاخمحز. َرٍ  0àباإلائت مً فئت مظخىي الاداء الجُد و 22فئت مظخىي الاداء اإلاسض ي، 

لت جخولب ان ًيىن ال فحن الخاكِحن للخلُُم، لىنها جبلى مً الوٍس لائم ُلى الخلُُم كادزا ُلى الخمُحز بحن اإلاًى

 (362، ؿفدت 0222)الِصاوي و حىاد،  الوسق التي جفخلس للدكت  في جددًد الفسوكاث.
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 (: جلييم ألاداء بطريلت التوزيع الاجباري 17الشكل ركم )

 

 (062، ؿفدت 0202)اللدواوي، املصذر: 

 أصلوب امللابلت 

ًمىً حٍِسف ملابلت جلًُُ ألاداء، بأنها همىذج مِحن مً اإلاِاملت جددر بحن شخـحن مدددًً أخدَما  

اللِف في أدائه، ووكّ اإلالُم، والثاوي الصخف الخاكّ للخلُُم، وذلً بهدف اإلاىاكؼت وجبادٌ السأي خٌى هلان 

الخلٌى والىطائل لِالحها، وجدُُم هلان اللىة  لدًه لالطخفادة منها بؼيل أهثر وجدظحن الاداء مظخلبال. اذا ملابلت 

الاداء فسؿت ممخاشة لخلخُف ومىاكؼت خـُلت أداء واهجاش الفسد في الفترة اإلاىـسمت وهي فترة الخلُُم، وذلً بخىكُذ 

 .(202، ؿفدت 0222)ُلُلي،  ىجاح والفؼل.الىكائّ اإلاخِللت بال

 (062-063، الـفداث 0202)اللدواوي،  هما وتهدف اإلالابلت الى: 

 خلم خالت مً الفهم والخِاون وجبادٌ ألافياز البىاءة بدظً اطخماَ السئِع اإلاباػس للِامل؛ 

  اجاخت فسؿت إلاىاكؼت ول حىاهب الِمل ألامس الري ًيخج ُىه جفادي بِم ألاخواء في ألاَداف أو الخلُُم أو

 ميىهاث الِمل اإلاِحن؛

  خلبل َرٍ ألافياز بِلل مفخىح ومىاكؼتها للىؿٌى الى سوف ألاداء ٍو حِاٌؽ السئِع اإلاباػس مّ أفياز الِامل ًو

 دزحت مً وخدة الفهم؛

  جم الخىؿل الُه مّ الِامل مً وطائل لالزجفاَ بىفاءة أدائه ومِسفت مدي جلدمه في الِمل.مخابِت وجىفُر ما 

 الطرق الحذًثت. 2.6

 الادارة باألهذاف 

ت باألَدافأٌو مً أػاز الى مـولح الادازة  دراكر بيتر  ٌِخبر  ، وزأي فُه أهه أطلىب ٌِبر ًُ فلظفت اداٍز

ت، ألن  لت مً هسق جلُُم أداء اإلاىازد البؼٍس جسهص ُلى الجاهب الاوظاوي مً اإلاىٌمت. وحِخبر الادازة باألَداف هٍس
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اإلاسؤوض ٌؼترن مّ زئِظه في حمُّ مساخل الخلُُم، بدء مً جددًد ألاَداف واهتهاء بخلُُم مدلى جدلُلها، وهي 

لت ته ف ولِع اؿداز خىم ُلُه.هٍس س أداء اإلاًى  (322-322، الـفداث 0202)ػُخت،  دف الى جدظحن وجوٍى

  الاختيار الاجباري 

لت، بجمّ وخـس ُدد مً الِبازاث التي جـف  ت مً خالٌ َرٍ الوٍس جخم ُملُت جلُُم أداء اإلاىازد البؼٍس

ف أو الِامل للِمل طىاء مً الىاخُت الاًجابُت أو الظلبُت، وجلظم  خحن زىائُت أداء اإلاًى َرٍ الِبازاث الى مجمُى

ت زىائِخحن، ول زىائُت جلم ُبازجحن. الثىائ ُت ألاولى وجـف هىاحي خظىت في أداء الفسد، بدُث جلم ول مجمُى

اث:   (0222)ُلُلي، والثىائُت الثاهُت جـف هىاحي طلبُت في أدائه. وفُما ًلي مثاٌ ًُ َرٍ اإلاجمُى

ّ الفهم واإلاالخٌت                                :1الثىائيت    طَس

ّ البديهت                                                                     طَس

 اجيالي ٌِخمد ُلى شخف آخس إلهجاش ُمله :2الثىائيت 

 ال ًمُل للخِاون مّ شمالئه إلهجاش الِمل              

خىلى اإلالُم اخخُاز واخدة مً الِبازاث الاًجابُت وأخسي مً الِبازاث الظلبُت ألاهثر اهوباكا ُلى الفسد اإلاساد  ٍو

خم اُداد ػُفسة خاؿت لخددًد الِبازة التي حِخبر أهثر أَمُت في ول زىائُت والتي ٌِسفها اللائم بالخلُُم  جلُُمه، ٍو

خم هبّ جلً الِبازاث في كىائم خاؿت ول منها جدخىي ُلى أزبّ ُبازاث، ازيخان حِبران ًُ الىىاحي الاًجابُت  فلى. ٍو

ولب مً اإلالُم وكّ ُالمت أمام الِبازة ألاهثر اهوباكا ُلى الصخف والِبازة الظلبُت الىىاحيحِبران ًُ  وازيخان . ٍو

ت ًمىً جددًد كُمت أداء الصخف ًُ  ألاكل اهوباكا ُلى الصخف. وبمساحِت الِبازاث اإلاخخازة ُلى الؼُفسة الظٍس

م اخدظاب الِبازاث اإلاخخازة والتي جخفم والِبازاث الى   (0202)اللدواوي،  ازدة في الؼُفسة.هٍس

 معاًير التذرج الضلوكي 

جسي بىكّ الِالماث الخلُُمُت           ف ٍو لط ي َرا الاطلىب بىكّ حدٌو ًدخىي ُلى الـفاث الِملُت للمًى ٍو

ف ٌِمل في الؼإون اإلاالُت. را مثاٌ جلُُم مًى  ُىد ول ؿفت. َو
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 همورج التذرج الضلوكي ملوظف في الادارة املاليت :(99)الجذول 

 

 ث

 

 الصفت

 الذرجت التلييميت

 ممتاز جيذ جذا جيذ متوصط ضعيف

      مِالجخه لللىائم الخظابُت 1

      دزحت جدكُله لإلًـاالث 2

      خفٍ الاًـاالث بؼيل مىٌم 3

      هخماهه ومدافٌخه ُلى أطساز اإلاهىت 4

      إلاىخبه دزحت جىٌُمه 5

6  ً مظخىي اُدادٍ للجداٌو اإلاالُت ومىاٍش

 اإلاساحِت

     

      خظً حِامله مّ اإلاساحِحن 7

 (0202)الىسخي،  املصذر:

  اصلوب املالخظت الضلوكيت 

ظدىد َرا الاطلىب ُلى مبدأ الىكىف ُلى الابِاد الظلىهُت اإلاخىكِت في أدء        ف هما في الاطلىب الظابم،  َو اإلاًى

ف، ومً زم ًلىم اإلاؼسف او اإلالُم بجمّ الدزحاث  ولىىه ًخخلف ُىه في وكّ جسجِب جدزجي لللُم التي حِوى للمًى

ف. ومثاٌ ذلً:  ووكّ الىخائج النهائُت ًُ اإلاًى

 : همورج املالخظت الضلوكيت(19ركم) الجذول 

 

 ث

 

 الصفت

 الذرجت التلييميت

 ممتاز جيذ جذا جيذ متوصط ضعيف

      ٌِد اطخبُاهاث دكُلت وػاملت 1

      ًدكم في الازكام والبُاهاث اإلاِسوكت ُلُه 2

      ًىٌم الجداٌو الاخـائُت بىفاءة 3

      ًىاكؽ شمالءٍ بالدالالث الاخـائُت 4

ًبدث ًُ ول حدًد مً خالٌ الىطائل  5

 اإلاخاخت

     

فحن  6       في الادازةمدي ُالكخه مّ اإلاًى

      ٌظخمّ إلاالخٌاث زئِظه وجىحيهاجه 7

 (0202)الىسخي، املصذر: 
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 اصلوب مراكس التلييم 

م خُث جدخىي هلان الخلُُم ُلى جددًد َو          َس ً وجوٍى ظخخدم الاطلىب اُالٍ لٔسق جلُُم أداء اإلادًٍس

الـفاث الاطاطُت والتي جخلمً مهازاث الخىٌُم والخخوُى والخفىحر الظلُم، ودوافّ الِمل والِالكاث الاوظاهُت 

ًالتي جسبوهم  م ومً زم موابلت جىفحر  الـفاث اُالٍ في ًسوف مؼابهت لِمله اإلادزبحنوذلً مً خالٌ وكّ  باألخٍس

اتهم اإلاخخلفت.  ُليهم. ًإخر ُلى َرا الاطلىب ازجفاَ جيلفخه وؿِىبت احسائه ُلى ُمىم الِاملحن في مظخٍى

 

 اعتباراث طريلت جلييم أداء املوارد البشريت: (18ركم) الشكل

 

 

 

 

 

 الاهماط الضلوكيت املالئمت للعمل

 اإلاِداث الِاملت                                    جىحُه الاخٍسً

ً  اجخاذ اللسازاث                                      مظاُدة الاخٍس

 الاجـاٌ

 

  

 هتائج الوخذة والتىظيم الكلي

 خـف اإلابُِاث                                   الازباح

 خـف الاهخاج                           خـف اإلاإطظت في الظىق 

 

 

 (026، ؿفدت 0222)بسبس،  املصذر:

 

 الخصائص الفردًت

 

 اللدزاث                        مظخىي الدافُِت

 الجهد                             

 

 الخصائص التىظيميت والبيئت

 مىكّ اإلاإطظت    ًسوف الِمل         

 اليؼان الـىاعي     الخىىىلىحُا        

 الترهُب الخىٌُمي             طىق اإلاىخج

ائف          طىق الِمالت جـمُم الًى

 مىكف اإلاإطظت والاػساف      اللُادة 

 الخىافص                         اللىاهحن

 حماُاث الِمل  

 العالكتجواهب الاداء راث 

ُت             الىفاءة ت                        الدزحت الىُى  الظُس

 ت لتلييم الاداءبالطريلت املىاص
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 أصئلت للمىاكشت والتفكير

 يم أداء املوارد البشريت الفعال؟ما هي أصط جلي .1
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 اشرح طريلت الادارة باألهذاف في جلييم أداء املوارد البشريت؟ .2
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 على أي أصاش ًتم اختيار الطريلت ألامثل في جلييم أداء املوارد البشريت؟ .3
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 دراصت الحالت

لت البدث اإلاُداوي في كُاض اداء )كُام( الِاملحن فيها. خُث ًلىم  يُت هٍس حظخخدم ػسهت ججازة اإلاىاد الخمٍى

ف مً اخدي ادازاث الؼسهت لُلىم بدسجُل اطماء الِاملحن الر ت ًصخبه مًى ًً جخم ممثل ًُ ادازة اإلاىازد البؼٍس

ت  ًيىن مصودا  بلائمت مدددة مً  الاطئلت، و التي ًيىن كد دزطها ملابلتهم، هما ان ممثل ادازة اإلاىازد البؼٍس

بها بؼيل مظبم ،  و طُلىم بخىحيهها  الى زئِع ول كظم )اإلاؼسف( بخو  ـىؾ مسؤوطه .ًخم جىحُه الاطئلت اطخُى

ت  بدسجُل مالخٌاث، هما ًمىً  جيلُف جخم الاحابت ُليها ػفهُا. و ًمىً ان ًلىم ممثل ادو  از ة اإلاىازد البؼٍس

ت( اللُام برلً. لىً زئِع اللظم ) اإلاؼسف ( ال ٌظخخدم اًت  اوزاق في  طىسجحرة ) جـاخب ممثل ادازة اإلاىازد البؼٍس

ت الى مىخبه ، و ٌسجل  َرٍ اإلالابلت . بِد اهتهاء اإلالابلت  مّ َإالء اإلاؼسفحن ، ٌِىد ممثل ادازة اإلاىازد البؼٍس

س كُاض الاداء مً ممثل اد ت  الى اإلاؼمالخٌاجه . ًخم ازطاٌ جلٍس سف اإلاِني الري ًلىم بمساحِتها ازة اإلاىازد البؼٍس

 جدكُلها ) اذا لصم الامس( ، زم ًلىم بخىكُِها للخِبحر ًُ مىافلخه ُليها . و 

ف او  مظخخدم (  بؼيل ُام في كىء  جلدًساث هي : ممخاش ، مسض ي، ٓحر  3ًخم جلُُم ولل ُامل ) مًى

ب اكافي؟مسق، هما ًخم جىحُه بِم الاطئلت مثل  َل َى مسشح  :َل طبم ان حِسق َرا الفسد ُلى جدٍز

ا مً الاطئلت .  للتركُت؟...و ٓحَر

مً طالمت  الخأهدو مً احل  ٍتبٔم الىٌس ًُ الخلُُم الري ًدـل ُلُه الفسد ، فان مدلل اإلاىازد البؼس و 

ت الري كام بالخلُُمإلاصخت الخلُُم الري ًخم للفسد( فاهه ًلىم بخىحُه بِم الاطئلت الى ممثل ادازة او  ، ىازد البؼٍس

 مً ذلً مثال ما هي الخلائم التي حظدؼهد بها لدُم جلُُمً َرا؟.و 

س الري ًلِه اإلادلل ًُ الخلُُم التي جدبِها َرٍ الؼسهت َىان حاهب اًجابي مسجح في خوت ، و َى الخلٍس

بُتول ادازة ، بدُث جخلمً َرٍ اإلالخـاث هرلً : مالخٌاث ًُ ًسوف الِالكاث  ، الاوظاهُت، الاخخُاحاث الخدٍز

، فان الؼسهت كد وت الخلُُم َرٍخمّ اطخخدام  الى امىز اخسي. باإلكافتاإلاىاكف التي جدخاج الى  كسازاث ، .. 

ً زئِظحن َما : جىفس مدللي افساد ذوي مهازاث ُالُت ،و دُم كىي للخوت مً كبل  اهدث ُلى كسوزة جىفس ُىـٍس

 الادازة الِلُا.

 الاحابت ًُ الاطئلت الاجُت: املطلوببِد دزاطخً لهرٍ الخالت،  

 ماهي مصاًا وحىد مدللي افساد ًلىمىن بملابلت اإلاؼسفحن، و ٌِدون هماذج جلُُم الافساد؟ .0

يُت الى احساء ملابلت بحن اإلاؼسف و مسؤوطه جلي فترة  .0 م الاداء في ػسهت ججازة اإلاىاد الخمٍى جدُى خوت جلٍى

ً ان ٌظهل اإلالابلت بحن اإلاؼسف حِخلد ان احخماُا مظبلا بحن مدلل الافساد و اإلاؼسف ًمىالخلُُم، فهل 

 مسؤوطه؟و 

ت و اإلاخِلم بالخلائم التي جدُم  .3 ما َى الازس الري ًمىً ان ًترهه هلب اإلادلل)مً ممثل ادازة اإلاىازد البؼٍس

م في الؼسهت بؼيل ُام؟ ُه الخلٍى خه( ُلى هُى  جلٍى
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